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106 ปี ธนาคารออมสิน
เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม

	 ธนาคารออมสิน	 ถือกำาเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเ จ้าอยู่ หัวรัชกาลที่ 	 6	 ที่ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย	 โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดต้ัง
คลังออมสินขึ้น	เมื่อวันที่	1	เมษายน	พุทธศักราช	2456	ด้วยพระราชปณิธานที่จะให ้
คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย	 และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จัก 
เก็บออมทรพัยอ์ยา่งถกูวธิ	ีซึง่คลงัออมสนิไดย้นืหยดัในการทำาหนา้ทีน้ี่ตลอดมา	โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์	
และในปีพุทธศักราช	2489	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ได้ทรง
โปรดเกล้าฯ	 ให้ยกฐานะคลังออมสินข้ึนเป็น	ธนาคารออมสิน	 โดยทรงตราพระราช
บัญญัติธนาคารออมสินข้ึน	 เพ่ือรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน	
และเปิดดำาเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่	1	เมษายน	พุทธศักราช	2490	

	 และจากรากฐานอันมั่นคงของคลังออมสินสู่การเป็นธนาคารออมสิน	 
จวบจน	106	ป	ีในวนันี	้ธนาคารได้ยดึมัน่ดำาเนนิงานโดยมุง่พฒันาบรกิารทางการเงิน 
ทีต่อบโจทยต์รงกบัความตอ้งการของพีน่อ้งคนไทยในทกุกลุ่ม		และเป็นพลังขับเคล่ือน
เดินหน้าประเทศไทยสู่การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	สร้างโอกาสให้ทุกอาชีพ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในทุกด้าน	 เพราะ
ความมั่นคงก้าวหน้าของธนาคารออมสิน	 มิใช่ดำารงตนในฐานะสถาบันการเงิน 
ของประเทศไทยเท่านั้น	 หากยังหมายรวมถึงสถาบันการเงินของคนไทยที่พร้อม 
ทำาหน้าที่ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ธนาคารออมสิน
สำาหรับทิศทางการดำาเนินงาน
ในปี	2562	ธนาคารออมสิน
พร้อม	“เติบโต	ยั่งยืน	ตอบแทน
คืนสู่สังคม”	ด้วยการขับเคลื่อน
ผ่านค่านิยมองค์กร	
“GSB	WAY"	วิถีออมสินยุคใหม่	
"พร้อมเติมเต็มสังคมไทย	
คิดกว้างไกล	เหนือขีดจำากัด"
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(นายอำานวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

	 ภาพรวมผลการดำาเนนิงานปี	2561	ของธนาคารออมสนิ	
มีการเติบโตและมีประสิทธิภาพการดำาเนินงานดีข้ึนจาก 
ปีกอ่น	ท้ังผลการดำาเนนิงานทางธุรกจิในการมุ่งสู	่“Digi-Thai	 
Banking	:	Digital	for	All	Thais”	และการดำาเนินโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาล	 อาทิ	 โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ	
โครงการลงทะเบียนและพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน	(Financial	
Literacy)	 ควบคู่กับการฝึกพัฒนาอาชีพ	 เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อย	
รวมท้ังการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น	(Startup)	
ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้
ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก	(GSB	Quality	
of	Grassroots	Life	Index	Year	:	GLI)	ที่ประเมินทั้งด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสภาพแวดล้อม	ปี	2561	อยู่ในระดับ	
0.7180	สูงขึ้นจากปี	2560	ซึ่งอยู่ที่	0.7049	และดัชนีความ
เช่ือม่ันผู้ประกอบการ	Startup	 ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ	
(Startup	Sentiment	Index	:	SSI)	ในปี	2561	อยู่ที่ระดับ	
61.75	ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ	50.0

	 ด้้วยผลงานในปี	2561	 ที่โดดเด่นทำาให้ธนาคารออมสิน 
ได้รับหลาย	ๆ 	รางวัลจากองค์กรต่าง	ๆ 	ภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ	ทั้งที่เป็นรางวัลระดับองค์กร	ระดับผลิตภัณฑ์	
และระดับผู้นำาองค์กร	นำามาซ่ึงความภาคภูมิใจของกรรมการ	
ผู้บริหาร	 และพนักงานธนาคารออมสิน	 และความชื่นชม
ยินดจีากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	อาทิ	รางวลั	“การบรหิารสูค่วาม
เป็นเลิศท่ีมีความโดดเด่นด้านลูกค้า	 (Thailand	Quality	
Class	Plus	:	Customer-TQC+	:	Customer	2018)”	จาก
สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 กระทรวงอุตสาหกรรม	
รางวัล	 “รัฐวิสาหกิจยอดเย่ียมประจำาปี	2561”	 รางวัล	 
“ผู้นำาองค์กรดีเด่น”	และรางวัล	 “นวัตกรรมดีเด่น	ประเภท
รางวลัชมเชย	ดา้นนวตักรรม”	จากสำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 รางวัล	 “สุดยอด
องค์กรคุณภาพ	(The	Best	Quality	Leadership	Award	

2018)”	 จากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ	 รวมท้ังผลการ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	 
จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ	 ในปี	 2561	 อยู่ ท่ีร้อยละ	 96.68	 เป็นลำาดับท่ี	 3	 
ดีขึ้นจากปีก่อน

	 สำาหรับทิศทางการดำาเนินงานในปี	 2562	 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานธนาคารออมสิน	 ปี	2562-2566	 
ท่ีสอดคล้องและเ ช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	 นโยบาย	
“Thailand	4.0”	 และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (SDGs)	
ธนาคารออมสินพร้อม	 “เติบโต	 ย่ังยืน	 ตอบแทนคืนสู่สังคม”	
ด้วยการขับเคล่ือนผ่านค่านิยมองค์กร	 “GSB	WAY	2019	
:	 วิถีออมสิน	 ยุคใหม่	 พร้อมเติมเต็มสังคมไทย	 คิดกว้างไกล	 
เหนือขีดจำากัด”

	 ในนามของคณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และ
ลกูจา้งธนาคารออมสนิทุกท่าน	ขอขอบคณุพนัธมิตรทางธรุกจิท้ัง 
ภาครัฐและภาคเอกชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตลอดจนลูกค้าที่ให้
ความไว้วางใจ	 และให้การสนับสนุนธนาคารเสมอมา	 พวกเรา
ขอให้คำาม่ันว่าจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	
และยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงินและสนับสนุนการดำาเนินงานของภาครัฐ	 ในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยการเป็น	 
“มากกว่าการธนาคาร	 ธนาคารเพ่ือสังคม”	 ท่ีอยู่เคียงข้างลูกค้า
และสังคมตลอดไป
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สารจาก
ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน
ปี	2561	ธนาคารออมสิน
ได้ก้าวสู่ออมสินยุคใหม่	หรือ	
GSB	New	Century	:	Digi-Thai	
Banking	“Digital	for	All	Thais”	
อย่างเต็มรูปแบบ	และมีเป้าหมาย
ในการเป็นธนาคารที่ดีที่สุด
และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	
“The	Best	&	Biggest	Local	
Bank	in	Thailand”	โดยน้อมนำา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางการดำาเนินงาน	
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	 ท่ีผา่นมาธนาคารออมสนิได้เทิดพระเกยีรติ	สมเด็จพระเจา้อยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 รัชกาลท่ี	10	 ถวาย 
ความจงรักภักดีผ่านภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญ 
พระบารมี	ชุด	“ทศมกษัตรา	ราชจกัรวีงศ”์	ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ 
ให้ร่วมออกร้าน	“ธนาคารออมสินสาขาอุ่นไอรัก”	ในงานอุ่นไอรัก	
คลายความหนาว	“สายน้ำาแห่งรัตนโกสินทร์”	และได้รับพระราชานญุาต 
ให้เชิญตราสญัลกัษณก์ารจดังานฯ	ไปประดบับนกระปุก	“อุ่นไอรกั”	 
นอกจากนี้	 ได้น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในวาระ 
วันคล้ายวันสวรรคต	ครบรอบ	2	ปี	 ร่วมกันทำาบุญตักบาตรเพื่อ
ถวายพระราชกุศล	 และจุดเทียนน้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกซ่ึงความจงรกัภกัด	ีรวมท้ังไดจ้ดัทำากระปุกออมสนิ
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	 เพ่ือมอบให้ผู้ร่วมทำาบุญบริจาค 
ให้สภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำาปี	2561	ณ	สวนลุมพินี

	 2561	 :	 ปีแห่งการเป็นธนาคารท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย	:	The	Best	&	Biggest	Local	Bank	in	Thailand
 
	 ภาพรวมผลประกอบการของธนาคารออมสินในปี	2561	 
อยู่ในเกณฑ์ดี	 สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทย	 ท่ีคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ	4.1	ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ	3.9	
จากการส่งออก	การบริโภคภาคเอกชน	และการลงทุน	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2561	ธนาคารมีสินทรัพย์รวม	2,704,340	ล้านบาท	 
เติบโตร้อยละ	1.5	 เงินฝากรวมตราสารหนี้ท่ีออก	2,298,412	 
ล้านบาท	เติบโตร้อยละ	1.9	สินเช่ือรวม		2,111,899	ล้านบาท	เตบิโต
ร้อยละ	4.9	กำาไรสุทธิ	30,842	ล้านบาท	ขณะที่มีอัตราส่วนหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(gross	NPLs)	ร้อยละ	2.81	ของสินเชื่อรวม	 
ท้ังน้ี	 จากความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน	 
การบริหารสภาพคล่อง	และการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
ที่สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 สภาพคล่อง	 และ
การบรหิารความเสีย่ง	โดยมเีงนิกองทุนท้ังสิน้	(หลงัจดัสรรรายได ้
นำาส่งกระทรวงการคลัง)	182,469	ล้านบาท	หรือร้อยละ	14.72	 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงท้ังสิ้น	 สูงกว่าเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด	

	 ปี	2561	 ธนาคารมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการ
ให้บริการ	 และสนับสนุนการบริหารจัดการ	 เพื่อมุ่งสู่การเป็น	 
Digi	-Thai	Banking	“Digital	for	All	Thais”	ทั้งที่ดำาเนินการเอง
และร่วมกับพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ	 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์	
บริการ	 และช่องทางการให้บริการ	 อาทิ	 ด้านผลิตภัณฑ์บริการ	
เปิดให้บรกิารรบัฝากเงนิแบบ	Digital	Savings	ผา่นแครือ่งบรกิาร
ธรุกรรมทางการเงนิอัตโนมัต	ิหรือ	VTM	(Virtual	Teller	Machine)	

โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอด	24	 ช่ัวโมง	 และต่อยอด
บริการ	QR	Payment	โดยให้บริการ	QR	สาธุ	และ	e-Donation	
เพือ่ให้พทุธศาสนกิชนสามารถทำาบุญตามวดัและองคก์รการกศุล 
ได้ท่ัวประเทศ	 โดยธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกท่ีให้บริการ 
ทำาบุญผ่าน	QR	Code	 ด้านช่องทางการให้บริการ	 ได้นำา 
เครือ่ง	SUMO	หรอื	Sales	&	Service	Unit	on	Mobile	มาสนบัสนนุ 
การให้บรกิาร	ฝาก/ถอน/โอนเงนินอกเคานเ์ตอรส์าขา	เพือ่อำานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า	และร่วมกับพันธมิตรเปิดให้บริการใหม่	ๆ	
อาทิ	ให้บริการเด็กดีออมฟรี	24	ชั่วโมง	ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ท่ีร้าน	7-11	 ในการฝากถอนเงินฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมสำาหรับ 
เด็กท่ีมีอายุ	7-20	 ปี	 ถือเป็นธนาคารแรกท่ีเปิดให้บริการนี้	 
ให้บริการ	O2O	Village	Grocery	sponsored	by	GSB	 เป็น	
e-Commerce	 แบบครบวงจร	 สนันสนุนการจำาหน่ายสินค้า 
ของรา้นโชห่วย	กองทุนหมู่บ้านฯ	และ	OTOP	บนตลาดออนไลน	์ 
ผ่านระบบของธนาคารออมสิน	 และในการยกระดับการบริหาร
จดัการองคก์ร	ธนาคารไดพ้ฒันา	Application	COMO	(Collection	
on	Mobile)	 เพื่อช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ 
และ	MEMO	(Modern	Employee	on	Mobile)	 เพื่อช่วย 
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	

	 ภายใต้เป้าหมาย	 “The	Best	&	Biggest	Local	Bank	 in	
Thailand”	 สามารถผลักดันให้ธนาคารออมสินขยายตัวและ
มีประสิทธิภาพ	 โดยปริมาณความต้องการสินเช่ือของลูกค้า
ยังมีอย่างต่อเนื่อง	 ขณะท่ีธนาคารออมสินสามารถเสนอ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
จดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาดท่ีเหมาะสมสำาหรบัลกูคา้แตล่ะกลุม่	 
โดยบริการ	MyMo	 ได้ รับความนิยมเป็นลำาดับแรกของ
ระบบธนาคาร	Mobile	Banking	 มีลูกค้าใช้บริการมากท่ีสุด 
ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	กลุ่ม	Middle	Income	และกลุ่มนักเรียน	
นกัศกึษา	ในขณะเดยีวกนัธนาคารไดด้แูลสงัคมและดำาเนนิภารกจิ
ตามนโยบายรฐัดว้ยหลกั	3	ออม	ไดแ้ก	่ออมเศรษฐกจิ	ออมสงัคม	 
และออมสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่กลุ่มเด็กและเยาวชน	 ผู้สูงอายุ	
ประชาชนฐานรากและผู้มีรายได้น้อย	และ	Startup	ทั้งนี้	ธนาคาร
ไดร้ว่มกบัสถาบันอุดมศกึษา	69	แห่ง	จดัทำาโครงการมหาวทิยาลยั
ประชาชน	 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น	 และ	GSB	Startup	 
Academy	 เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาท่ีมีแนวคิดด้านธุรกิจ 
ไปสู่ผู้ประกอบการ	Startup	และ	SMEs	ในอนาคต	โดยได้เปิด	
Innovation	club	by	GSB	Startup	 เป็น	Co-Working	Space	 
ในมหาวิทยาลัยแล้ว	20	แห่ง
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(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

	 ด้ วยผลประกอบการ ท่ีดีพร้อมกับการมี พัฒนาการสู่ 
ความเป็นเลิศในด้านต่าง	ๆ 	นำามาซ่ึงเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 
ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ	และในประเทศ	ทั้งในระดับองค์กร	
และผู้นำาองค์กร	อาทิ	"รางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพ The Best 
Quality Leadership Awards 2018"	 จากสมาคมยุโรปเพื่อ 
การวิจัยคุณภาพ	"รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีมีความโดดเด่น 
ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer-TQC+ 
: Customer 2018)"	 จากสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	
กระทรวงอุตสาหกรรม	SOE	AWARD	3	รางวัล	ได้แก่	“รางวัล
รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำาปี 2561” “รางวัลผู้นำาองค์กรดีเด่น” 
และ “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (Virtual School Bank)” จาก
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง 
"รางวลัองคก์รโปรง่ใส (NACC Integrity Awards)" จากสำานกังาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“รางวัล Highly Commended Best CSR Initiative”	จากงาน	 
The	9th	Retail	Banker	International	Asia	Trailblazer	Awards	
2018	สาธารณรฐัสงิคโปร์	“รางวลั Social Empowerment Award”  
จากงาน	The	Asia	Responsible	Enterprise	Awards	2018	
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ “รางวัล Best Retail Bank of the Year 
2018” “รางวัลธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมในแต่ละบริการแห่งปี 
2561” จากการสำารวจผู้เข้าชมงาน	Money	Expo	ของวารสาร 
การเงนิธนาคาร	“รางวลั Thailand’s Most Admired Brand 2018” 
(4	ปีซ้อน)	จากนิตยสาร	BrandAge	และ	“รางวัล THAILAND 
TOP COMPANY AWARDS 2018 ประเภท TOP BUSINESS 
STRATEGY AWARD”	จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ
นติยสาร	Business	สง่ผลให้ผูน้ำาองคก์รไดร้บั “รางวลันกัการเงนิ 
แห่งปี 2561” จากวารสารการเงินธนาคาร	“รางวัล CEO of the 
Year 2018 สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2561” จากหนังสือพิมพ์
ดอกเบี้ยธุรกิจ “รางวัลผู้นำาองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 
2018” จากมูลนิธิต้นบุญ	 วิสาขา	 และหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์	
“รางวัลเกียรติยศ Brand Maker 2018” จากนิตยสาร	BrandAge	
“รางวัลธรรมาภิบาลต้นแบบ ปรม.”	 ในการนำาความรู้เกี่ยวกับ 
ธรรมาภบิาลไปประยุกต์ใช้จนไดผ้ลเป็นท่ีประจกัษ์	ของหลกัสตูร
ประกาศนยีบัตรชัน้สงูการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	
(ปรม.)	สถาบันพระปกเกล้า

	 2562	:	GSB	WAY	2019	:	วิถีออมสินยุคใหม่	“พร้อมเติมเต็ม
สังคมไทย	คิดกว้างไกล	เหนือขีดจำากัด”
 
	 ภายใต้แนวคิด	เติบโต	ยั่งยืน	ตอบแทนคืนสู่สังคม	ธนาคารได้
ปรับกระบวนทัพใหม่ในปี	2562	ด้วยการวางกลยุทธ์	3	Banking	
ซึ่งมีแนวคิดการให้บริการใน	3	รูปแบบ	ดังนี้

	 Traditional	Banking	เป็นธนาคารท่ีมกีารบรหิารจดัการองคก์ร
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดต้นทุน
และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน	รวมถงึการบรหิารสดัสว่น 
ธุรกิจให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	 เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	และความมั่นคงทางการเงิน
	 Social	Banking	เป็นธนาคารเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	ที่มี
ภารกจิในการยกระดบัประชาชนฐานราก	สงัคม	ชุมชน	และภารกจิ
ตามนโยบายรฐั	ให้มผีลการดำาเนนิงานอย่างมีประสทิธภิาพ	และ
ควบคุมความเสี่ยงได้	 มุ่งเน้นการส่งเสริมการออม	 สร้างวินัย 
ทางการเงิน	 และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ข้ันพื้นฐานและแหล่ง เงินทุนในระบบแก่ผู้ มี รายได้น้อย	 
ผูป้ระกอบการรายย่อย	ผูป้ระกอบธรุกจิเริม่ตน้	หรอืผูด้อ้ยโอกาส
ในสังคม
	 Digital	Banking	 เป็นธนาคารท่ีมีนวัตกรรมและช่องทางให้
บรกิารทางการเงนิท่ีล้ำาสมยั	พฒันารปูแบบการดำาเนนิธรุกจิใหม่	ๆ  
(New	Business	Model)	เพื่อสร้างประสบการณ์การทำาธุรกรรม
ทางการเงินรูปแบบใหม่	 สร้างโอกาสทางธุรกิจ	 และยกระดับ 
การบริหารจัดการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ลูกค้าในยุคดิจิทัล
	 โดยมีค่านิยมองค์กร	 “GSB	WAY	2019”	 ซ่ึงจะใช้ในการ 
ขับเคลื่อนทิศทางองค์กรไปสู่	Digi-Thai	Banking	 “Digital	 for	
All	Thais”

 Giving	for	the	Greater	Good	:	เตมิเตม็สรา้งคณุคา่สงัคมไทย	
 Seeking	the	Next	Possibilities	:	คดิใหมก่า้วไกลใฝส่รา้งสรรค	์
 Brave	Beyond	the	Boundary	:	มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำากัด	

	 ในนามของคณะผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน	 ขอขอบคุณลูกค้า	 พันธมิตร	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่าน	ท่ีมอบความไวว้างใจให้ธนาคารออมสนิและเป็นมิตรท่ีดี
มาโดยตลอด	ท้ังนี	้ธนาคารออมสนิจะมุง่มัน่สรา้งสรรคน์วัตกรรม
บริการทางการเงินท่ีมีคุณค่านำามาซ่ึงความพึงพอใจสูงสุดของ
ทุกกลุ่มลูกค้า	 และพร้อมท่ีจะร่วมกับภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ
ภาคประชาชน	ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป
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ธนาคารออมสิน 
ขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ
แบบไม่หยุดยั้ง
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GIVING FOR THE GREATER GOOD

SEEKING THE NEXT POSSIBILITIES

BRAVE BEYOND THE BOUNDARY

คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์

เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย

มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำากัด













ทิศทาง
และนโยบาย
การดำาเนินงาน
ในปี 2562
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	 ธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และทิศทางการ
ดำาเนินงาน	 โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ
พิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20	ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	แผน
ปฏิรูปประเทศ	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	 ของ
สหประชาชาต	ินโยบาย	Thailand	4.0	แผนดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและ
สงัคม	แผนยุทธศาสตรร์ฐัวิสาหกจิภาพรวม	และแผนยทุธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน	 รวมท้ังข้อเสนอแนะของ 
หน่วยงานกำากับด้านนโยบาย	อาทิ	กระทรวงการคลัง	สำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ	(สคร.)	สำานกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ตลอดจน 
แนวโนม้สถานการณต์า่ง	ๆ 	อาทิ	ภาวะเศรษฐกิจ	ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีทางการเงิน	(Financial	Technology)	เพื่อตอบสนอง
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	 ความสามารถ
พิเศษขององค์กร	 ปัจจัยเสี่ยง	 ภารกิจและรูปแบบการดำาเนิน
ธรุกจิท้ังในระยะสัน้และระยะยาว	รวมท้ังตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างสมดุล 
โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(SEPA)	 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ 
สู่มาตรฐานสากล	โดยกำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	และ
ทิศทางการดำาเนินงาน	 สำาหรับแผนวิสาหกิจปี	2562	-	2566	
ไว้ดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการออม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุข

และอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

1. 2. 3. 4. 5.
ส่งเสริมการออม

และสร้างวินัย
ทางการเงิน

สนับสนนุการลงทุน
และการพัฒนา

ประเทศ

ส่งเสริมและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้ม ี

ศักยภาพอย่างยั่งยืน

ให้บริการทางการเงิน
ครบวงจรที่ล้ำาสมัยและ

เหนือความคาดหวัง
ภายใต้ความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้

เป็นธนาคาร
เพื่อสังคม

ที่มีธรรมาภิบาล
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เรามีจ�ตอาสาที่มุ�งดููแล เข�าไปช�วยเหลือ ยกระดับชีว�ต ชุมชน และสังคม
ของประเทศไทยให�แข็งแกร�ง

เติมเต็มสร�างคุณค�าสังคมไทย

เรามุ�งกระทำการใดด�วยความซื่อสัตย� โปร�งใส ตรวจสอบได� คำนึงถึงประโยชน�
ของสังคม และองค�กรเป�นสำคัญ

ตั้งมั่นในผลประโยชน�
ส�วนรวม

ยืนหยัดในคุณธรรม
นำความยั่งยืน

เราปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดมั่นในคุณธรรม จร�ยธรรมในทุกการกระทำ
เพ�่อนำความยั่งยืนสู�องค�กร และสังคม

เปลี่ยนแปลง
เพ�่อเติบโต

เรารู�ว�าการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้นตลอดเวลา เราไม�กลัวที่จะทำในสิ�งที่แตกต�าง
ในแต�ละวัน และไม�ยอมให�ข�อจำกัด หยุดเราไว�ที่จ�ดเดิมๆ

ผสานพลังความสำเร็จ
ร�วมกัน

เราเคารพในความแตกต�างของแต�ละคน และเชื่อมั่นในการประสานพลัง 
เพ�่อบรรลุเป�าหมายร�วมกัน

สร�างคุณค�า
ลูกค�าก�าวหน�า

เรามุ�งสร�างคุณค�าในทุกทางให�ลูกค�าได�เร��มต�น สานต�อ และก�าวหน�า

เร�ยน ลอง ลับคม เราสนใจใฝ�รู� พัฒนาตนเองให�ก�าวทันองค�ความรู� และเทคโนโลยีที่เกิดข�้นในโลก

คิดใหม� ทำใหม� 
ก�าวไกลกว�าเดิม

เราเป�ดใจแสวงหาแนวทางใหม�ที่เป�นไปได� มาสรรสร�าง พัฒนาให�งานที่ล้ำหน�า

พลังใจไฟขับเคลื่อน เราตื่นตัว พร�อมทุ�มเททั้งกายและใจ ขับเคลื่อนงานจนสำเร็จ

อาสาเติมเต็มสังคมไทย

ว�ถีออมสิน เติมเต็มสังคมไทย คิดกว�างไกล เหนือข�ดจำกัด

GIVING FOR THE GREATER GOOD

คิดใหม�ก�าวไกลใฝ�สร�างสรรค�
SEEKING THE NEXT POSSIBILI TIES

มุ�งมั่นสานต�อเหนือข�ดจำกัด
BRAVE BEYOND THE BOUNDARY

ค่านิยมองค์กร (Core Value)  

	 ค่านิยมองค์กร	 (Core	Value)	 ท่ีเป็น	 วิถีออมสิน	 (GSB	Way)	 เช่ือมโยงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์ของธนาคาร	 
ไปสู่การนำาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร	ดังนี้
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	 ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน	 ปี	2562-2566	มีแนวทางการดำาเนินงานที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคง
ขององคก์ร	และการดำาเนนิงานท่ีคำานงึถงึสงัคม	สิง่แวดลอ้มและธรรมาภบิาล	ซ่ึงจะนำาพาองคก์รไปสูค่วามย่ังยืน	โดยมุง่เนน้การบรหิาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	ลดต้นทุน	บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง	เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน	และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์	(Traditional	Banking)	 ผนวกกับการดำาเนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล 
ด้วยการยกระดับการส่งเสริมการออม	การสร้างวินัยทางการเงิน	สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน	และแหล่งเงินทุน 
ในระบบให้แกเ่ศรษฐกจิฐานรากและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	เยาวชนและผูส้งูวยั	รวมถงึพฒันาให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน	
(Social	Banking)	 ควบคู่กับการยกระดับองค์กรสู่	Digital	Banking	 โดยนำาเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และ
ช่องทางการให้บริการ	 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ	
(Fundamental	Capabilities)	ที่เป็นกลไกสนับสนุนที่สำาคัญในการผลักดันให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน	

	 โดยกำาหนดสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยที่ให้แก่ลูกค้าบุคคล	 ลูกค้าฐานราก	 และผู้ประกอบการธุรกิจ	SMEs	 ขนาดเล็ก	 โดยเฉพาะกลุ่ม	
Startup	 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	 ของสินเชื่อรวม	 ด้วยเป้าหมายการเติบโตของเงินฝากและสินเช่ือตามทิศทางการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย	(GDP)	ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	4	ด้าน	ดังนี้

	 มุ่งเน้นการเป็นธนาคารท่ีมีการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยปรับรูปแบบการให้บริการของสาขา	 และกระบวนการให้
บริการ	 ท่ีมีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือให้บุคคลภายนอกดำาเนินการ	 หรือร่วมมือกับพันธมิตร	 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน	พร้อมทั้งบริหารคุณภาพสินทรัพย์ในเชิงป้องกัน	รวมถึงบริหารสัดส่วนธุรกิจให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงใน
ระดับที่เหมาะสม	เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	และความมั่นคงทางการเงิน

	 มุ่งเน้นการเป็นธนาคารเพ่ือสังคมท่ีดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล	 บริหารจัดการภารกิจด้านสังคม
และนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และควบคุมความเสี่ยงได้	โดยแยกโครงสร้าง	กระบวนการ	และบัญชีด้านสังคมและนโยบายรัฐ 
ออกจากเชิงพาณิชย์	 รวมถึงส่งเสริมการออม	 สร้างวินัยทางการเงิน	 สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	 
ผู้ประกอบการรายใหม่	(Startup)	เยาวชนและผู้สูงอายุ	ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

	 มุง่เนน้การเป็นธนาคารท่ีมีนวตักรรมทางการเงนิท่ีล้ำาสมัย	โดยการพฒันาหรอืรว่มมอืกบัพนัธมิตรในการพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ	์
บรกิารบน	Digital	Platform	รวมถงึการพัฒนารปูแบบการดำาเนนิธรุกจิใหม	่ๆ 	(New	Business	Model)	เพ่ือสรา้งโอกาสทางธรุกจิ	พรอ้ม
กับปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

	 มุ่งเน้นปรับโครงสร้างองค์กร	 อัตรากำาลัง	 กระบวนการ	 บริหารและพัฒนาผู้นำาและบุคลากรให้รองรับการดำาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	
พฒันา	IT	ให้รองรบัธรุกจิและสร้างความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลและการให้บรกิาร	บรหิารจดัการข้อมลูท่ีเพิม่โอกาสทางธรุกจิ	รวมถงึ 
สรา้งประสบการณท่ี์เหนือความหวังของลกูคา้	(Customer	Experience)	พรอ้มยกระดบัมาตรฐาน	และบูรณาการการกำากบัดแูล	การบรหิาร 
ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในที่เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับเกณฑ์การกำากับภายนอก

Traditional Banking : การสร้างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน

Social Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking

Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1.

2.

3.

4.
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แผนงาน/โครงการที่สำาคัญในปี 2562

•	 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาขา	(Traditional	Branch)
•	 โครงการปรับปรุงกระบวนการที่สำาคัญ
•	 โครงการพัฒนาระบบ	เครื่องมือ	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้
•	 โครงการ	Outsourcing	งานบริการ

•	 โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขาเชิงสังคม	(Social	Branch)
•	 โครงการธนาคารภูมิปัญญา
•	 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
•	 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
•	 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกค้าตามนโยบายรัฐ
•	 โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
•	 โครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน
•	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

•	 โครงการพัฒนารูปแบบสาขา	Digital	Branch
•	 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย	National	e-Payment
•	 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย	Digital	Identity

•	 โครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
•	 โครงการ	IT	Infrastructure	and	Security
•	 โครงการศูนย์วิจัย	GSB	Research	&	Innovation	Center
•	 โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	2562	 อาจมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลให้การดำาเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายท่ีธนาคารกำาหนดไว้	 ท้ังจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ประชากร	
และพฤติกรรมของลูกค้า	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่	 นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบท่ีออกบังคับใช้	 รวมไปถึงภาวะ 
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารท่ีปรับตัวสูงข้ึน	 ท้ังนี้	 ธนาคารจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยง	 โดยการวิเคราะห์ 
และประเมินผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว	 พร้อมกำาหนดแนวทาง	 มาตรการ	 และทบทวนกลยุทธ์ของธนาคารและกลยุทธ์ธุรกิจให้ทัน 
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ	เพื่อให้ผลดำาเนินงานในภาพรวมของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

Traditional Banking : การสร้างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน1.

Social Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking

Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

2.

3.

4.
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เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
	 ธนาคารออมสินได้รับพระราชทานกำาเนิดจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	6	 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้
ประชาชนรู้จักการประหยัด	 เก็บออม	 และมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองท่ีปลอดภัย	 ทรงพระราชทานทุนส่วนพระองค์จำานวน	 
1	แสนบาทจัดตั้ง	“คลังออมสิน”	ตาม	พ.ร.บ.คลังออมสิน	พ.ศ.	2456	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2456	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	“ธนาคารออมสิน”	
ตาม	พ.ร.บ.ธนาคารออมสนิ	พ.ศ.	2489	มสีถานะเป็นนติบุิคคลภายใตก้ารกำากับดูแลของกระทรวงการคลงั	ซ่ึงการดำาเนนิงานในปัจจบัุน 
อยู่ภายใต้	 พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน	(ฉบับท่ี	4)	 พ.ศ.	2560	 โดยเป็นไปตามพันธกิจท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติ	 และแนวนโยบายของ
รัฐวิสาหกิจ	(Statement	of	Direction)	 กำาหนดให้ธนาคารออมสินมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
และส่งเสริมการออมของประชาชน	โดยมีการบริหารจัดการ	ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	

ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สำาคัญ	3	ด้าน	ตามแผนภาพบริบท	1	ดังนี้

*	ตัวแทนรับชำาระเงิน	ได้แก่	Counter	service	/	Pay@post	/	Cenpay	/	Big	C	/	Lotus

เพ่ือสง่เสรมิให้เดก็	เยาวชน	และประชาชนตระหนกัถงึความ
สำาคัญและประโยชน์ของการออม	 มีค่านิยมและพฤติกรรม
ทางการออมท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงจะนำาไปสู่การมีวินัยทางการ
เงินและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 รวมท้ังมีปริมาณเงิน
ออมที่เพียงพอต่อการดำารงชีพและสร้างหลักประกันสำาหรับ
ประชาชนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในระดับฐานรากมีโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ	 และได้รับการส่งเสริมความรู้	 ทักษะ
การบรหิารจดัการ	สง่เสรมิการตลาดชุมชน	พร้อมท้ังให้ความ
สำาคญักบัการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวติ
ให้เข้มแข็งและมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียง

เพือ่เพิม่และขยายขอบเขตการให้บรกิารธรุกรรมทางการเงนิ
ท่ีหลากหลาย	 ทันสมัย	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่ม	 สามารถสร้างรายได้	 ลดต้นทุน	 และเพิ่มมูลค่าให้
แก่ธนาคารในระยะยาว	รวมถึงรักษาและสร้างความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อให้เกิดการใช้
บริการตลอดช่วงอายุของลูกค้า

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการภายในให้ทัดเทียมกับสถาบัน 
การเงินอ่ืน	 และสร้างความเช่ือม่ันในกลไกการดำาเนินงาน
ของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)

1.

2.

3.

4.

วัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ  

ผลิตภัณฑ์

สาขา 
/ หน่วยให้

บริการ

Self
Service 
Machine

ตัวแทน
ขาย

ตัวแทน
 รับชำาระเงิน*

Internet /
Mobile 

Banking

รถ / เรือ
ธนาคารออมสิน/

บริการนอกสถานที่

ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

กลไกการส่งมอบ/ช่องทางการให้บริการ

เงินฝาก

สลากออมสิน

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

สินเช่ือกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

สินเช่ือกลุ่มลูกค้าบุคคล

สินเช่ือกลุ่มลูกค้าฐานราก

ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์	

บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ด้านเงินฝาก

ด้านสินเช่ือ

บริการ
ทางการเงิน
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	 พื้นที่การดำาเนินธุรกิจ	:	ธนาคารมีสาขาให้บริการทางการเงินกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย	จำานวน	1,085	แห่ง	มีหน่วย
ให้บริการ	24	แห่ง	หน่วยให้บริการบนอำาเภอ	(สาขาพี่เลี้ยง)	4	แห่ง	(ธ.ค.	2560)	เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร	ตามแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centric)	

•	กลุ่มลูกค้าบุคคล	มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าได้ทุกช่วงอายุ	(Customer	Life	Time	Value)
•	กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ	มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
•	กลุม่ลกูคา้ธรุกจิและหนว่ยงานรฐั	มุง่เนน้การสร้างโอกาสในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนและสนบัสนนุทางการเงนิให้ผูป้ระกอบการสามารถ 
	เติบโตได้อย่างยั่งยืน

	 เพื่อตอบสนองความต้องการและทำาให้เหนือกว่าความคาดหวัง	ตลอดจนธนาคารสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่	เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่	และ
สร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์ลูกค้าในปัจจุบัน	 โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินที่รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 ลูกค้าสามารถใช้บริการได้
สะดวกและง่ายทำาให้พัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง	

พื้นที่การดำาเนินธุรกิจ และที่ตั้งสำานักงานใหญ่  

สำานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่	470	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	บนเนื้อที่	39	ไร่

1 สาขา หนวยใหบริการ 

1,085 แหง
(จำนวนสาขา 1,061 แหง หนวยใหบริการ 24 แหง) 8,536 เครื่อง

2 Self Service
• ATM/Passbook/ADM   

3 Mobile Banking
(MyMo)

Register
5.6 ลานราย

ATM24 hours

ADM24 hours

Passbook
Update

4 Agent

• ธนาคารโรงเรียน 1,256 แหง
• สถาบันการเงินชุมชน  30,842 แหง

5 Direct Sale Agent

Tele Sale

588 ราย
(รวมนิติบุคคล 4 แหง)



จุดเด่นในรอบ 5 ปี 255925582557 2560 2561 เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

หน่วย : ล้านบาท

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

	2,509,588	
	283,604	

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

	1.08	
	16.59	
	2.51	
	48.14	
	88.06	
	11.54	
	10.86	
	2.04	

	136.53	
15,927
1,056
154

8,234
1,206

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

	2,259,016	
	268,815	

	1,802,971	
	2,111,917	
	1,952,504	
	147,099	

	1.01	
	16.03	
	2.51	
	55.98	
	92.32	
	11.11	
	10.21	
	1.37	

	148.22	
15,366
1,025
152

7,534
973

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

 31,210 
	16,894	
	48,104	

	2,663,828	
	237,395	

	2,014,123	
	2,461,939
	2,256,312	
	201,889

	1.23	
	16.88	
	2.35	
	47.44	
	89.25	
	12.47
	11.85	
	2.05	

	134.47	
16,286
1,059
160

8,524
1,256

		102,701	
	38,510	
	64,191	
	5,973	
	11,010	
	33,315
	47,859
	17,017
	30,842

	(10,738)
	20,104	

		2,704,340
	256,200	

	2,111,899	
	2,502,401
	2,298,412	
	201,939	

	1.19
	15.26	
	2.54	
	41.01
	91.86	
	14.72
	13.56 
	2.81	

	114.23	
16,410
1,061
162

8,536
1,256

	(1.5)
	(17.0)
	10.9	
	4.8	

	193.8	
	4.3	
	35.2	
	306.7
	(1.2)

	(163.6)
	(58.2)

	1.5	
	7.9	
	4.9	
	1.6	
	1.9	
 0.0

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

	2,400,468	
	246,127	

	1,919,659	
	2,248,713	
	2,082,706	
	151,755	

	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

งบกำาไรขาดทุน 
	 รายได้ดอกเบ้ีย
	 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
	 รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
	 รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน
	 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน
	 กำาไรจากการดำาเนินงาน
	 หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่าและปรับโครงสร้างหน้ี
	 กำาไรสุทธิ	
	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ
	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม
งบดุล	
	 สินทรัพย์รวม
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	
	 เงินให้สินเช่ือ	1/

	 หน้ีสินรวม
	 เงินรับฝาก	และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	1/

	 ส่วนของทุน
อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ	(ร้อยละ) 
	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย	(ROA)	
	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย	(ROE)	
	 อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	(NIM)	2/

	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ	(Cost	/	Income)	3/

	 เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก	และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	(L/D)
	 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น	(CAR)	
	 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่	1	(Tier	I	Ratio)	
	 อัตราส่วนสินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเช่ือรวม	(gross	NPLs)	
	 อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้	(LLR	/	NPLs)
พนักงาน		
สาขา		
หน่วยให้บริการ	4/	

เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง	(Self	Service)	
ธนาคารโรงเรียน		

1/		เงินให้สินเช่ือและเงินฝากได้รวมธุรกรรมท่ีทำากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.	ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ซ่ึงบันทึกในรายการระหว่างธนาคาร 
	 และตลาดเงิน	ท้ังด้านสินทรัพย์และหน้ีสินด้วย

2/		ต้ังแต่ปี	2560	ธปท.ได้เปล่ียนฐานการคำานวณอัตราส่วน	NIM	จาก	“รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย”	เป็น	“รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
	 ดอกเบ้ียเฉล่ีย”

3/		ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต	ตามมาตรฐาน	IAS	19	ทยอยรับรู้	5	ปี	ปีละ	5,346.7	ล้านบาท	ตั้งแต่ปี	2554	ครบในปี	2558	
				และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเล้ียงชีพทยอยจ่าย	10	ปี	ครบในปี	2563	

4/		ประกอบด้วย	หน่วยให้บริการบนอำาเภอ	รถ	และเรือเคล่ือนท่ี	

22 ธนาคารออมสิน

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ



1/		เงินให้สินเช่ือและเงินฝากได้รวมธุรกรรมท่ีทำากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.	ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ซ่ึงบันทึกในรายการระหว่างธนาคาร 
	 และตลาดเงิน	ท้ังด้านสินทรัพย์และหน้ีสินด้วย	       

2/	 ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต	ตามมาตรฐาน	IAS	19	ทยอยรับรู้	5	ปี	ปีละ	5,346.7	ล้านบาท	ต้ังแต่ปี	2554	ครบในปี	2558	
  		และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเล้ียงชีพทยอยจ่าย	10	ปี	ครบในปี	2563	        

ลานบาท
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24 ธนาคารออมสิน

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการ
สาขา 1

สายงานกิจการ
สาขา 2

สายงานกิจการ
สาขา 3

สายงานกิจการ
สาขา 4

สายงานกิจการ
สาขา 5

สายงานกิจการ
สาขา 6 

สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานบริหาร
ธุรกิจลูกค้าบุคคล

สายงานบริหาร
การขาย

สายงานปฏิบัติการ
ลูกค้าบุคคล

สายงานลูกค้ารายย่อย     
และองค์กรชุมชน

สายงานลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ

สายงานลูกค้า
ผู้ประกอบการ SMEs 
Startup

สายงานลูกค้า
ธุรกิจ SMEs 

สายงานลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการลูกค้า
ธุรกิจ และภาครัฐ

สายงานบริหารการเงิน

สายงานการลงทุน

สายงานการเงิน

สายงานเลขาธิการ
ธนาคาร

สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบ

กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย

สายงานบริหาร
งานกลาง

สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์

สายงานวิจัยและบริหาร                
ข้อมูลลูกค้า

 

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สายงานบริหาร
ความเสี่ยง 

สายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงสินเชื่อ

สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานกำากับและควบคุม

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหาร
ความเสี่ยง

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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1
2 34 5 6

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

นายอำานวย ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการสรรหากรรมการ
	 ธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการประเมินผล
	 การปฏิบัติงานและพิจารณา
	 ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการ
	 ธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการบริหาร

นายเจษฎา พรหมจาต
•	กรรมการธนาคารออมสิน
•	กรรมการตรวจสอบ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 กรรมการสรรหากรรมการธนาคาร	
	 ออมสิน

นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 3 5

6

2

4
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7 8

910

11 12

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 
•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
	 ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการตรวจสอบ

นายยรรยง เต็งอำานวย
•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการสรรหากรรมการ	
	 ธนาคารออมสิน
•	 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
	 และพิจารณาค่าตอบแทน	
	 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนด
	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและ	
	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ

นางพัชราวลัย ชัยปาณี
•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการสรรหาและ	
	 กำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ระดับสูงและกรรมการ
	 ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
•	 ประธานกรรมการกำากับดูแล
	 กิจการที่ดี
•	 กรรมการประเมินผล
	 การปฏิบัติงานและพิจารณา
	 ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการ
	 ธนาคารออมสิน
•	 กรรมการบริหาร

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
•	 กรรมการและเลขานุการ
	 ธนาคารออมสิน
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

7 9 11

10

12

8
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นายอำานวย ปรีมนวงศ์
อายุ	60	ปีี

•		 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	
	 (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมธนารักษ์
•	 พ.ศ.	2557	-	2561	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2554	-	2557			 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2552	-	2554			 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2551	-	2552			 ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรมธนารักษ์
•	 พ.ศ.	2549	-	2551			 รองอธิบดีกรมธนารักษ์

การอบรม
•	 หลักสูตร	Advanced	Executive	Program,	Kellogg	School	of	Management,	Northwestern	University,	U.S.A.
•	 หลักสูตร	Anti	-	Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่นท่ี	13/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นท่ี	38/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	รุ่นท่ี	11/2011	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	80/2006	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นท่ี	51	(วปอ.	51)	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	ด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCOT6)	สถาบันวิทยาการการค้า
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นท่ี	17	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.6)	สำานักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นท่ี	8	สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธาน	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)
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นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 
อายุ	56	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	4	ตุลาคม	2560	และได้รับแต่งตั้ง
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	วาระที่	2)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	Master	of	Economics,	Macquarie	University,	Sydney,	Australia
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาการเศรษฐกิจ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตรบัณฑิต	(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	2561	 กรรมการ	ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในเอเชีย	(The	Asian	Infrastructure	Investment	Bank	 
	 	 (AIIB))
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2558	-	2558	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2556	-	2558	 กรรมการบริหารสำารอง	(Alternate	Executive	Director)	ของกลุ่มธนาคารโลก
•	 พ.ศ.	2553	-	2556	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2549	-	2553	 อัครราชทูต	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)	สำานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
	 	 ประจำาสหราชอาณาจักรและยุโรป	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ
•	 พ.ศ.	2548	-	2549	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายระบบการเงิน	การออมและการลงทุน	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การอบรม
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	60	ปี	2560	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	ปี	2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 
	 (IOD)
•	 หลักสูตร	Advanced	Management	Program	183	(AMP183)	ปี	2555,	Harvard	Business	School
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	ปี	2549	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด



30 ธนาคารออมสิน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข 
อายุ	55	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการบริหาร
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561	และได้รับแต่งตั้ง
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	วาระที่	2)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาโท	Master	of	Business	Studies	(การเงิน)	Massey	University,	New	Zealand
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2553	-	2559	 ผู้อำานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ	1	สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	

การอบรม
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	59	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหาร	(Executive	Development	Program),	The	Wharton	School,	University	of	Pennsylvania	 
	 สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	พัฒนานักบริหารระดับสูง	ผู้นำาท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	(นบส.	1)	รุ่นท่ี	73/74	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
	 พลเรือน	(ก.พ.)
•	 หลักสูตร	วุฒิบัตรกรรมการ	(Director	Certification	Program	-	DCP)	รุ่นท่ี	73/2006	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 
	 (IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	น้ำามันและการค้าปลีก	จำากัด	(มหาชน)
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นายเจษฎา พรหมจาต 
อายุ	57	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการตรวจสอบ
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561	และได้รับแต่งตั้ง
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	วาระที่	2)

การศึกษา
•		ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•		ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรช่ัน	 
	 	 จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2557	-	2559	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	(CEO)	 
	 	 บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2557	-	2557	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ซ๊ีด	เอ็มคอท	 
	 	 จำากัด
•	 พ.ศ.	2556	-	2557	 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	และปฏิบัติ 
	 	 หน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน	(CFO)	 
	 	 บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2554	-	2555	 กรรมการ	บริษัท	ทรูวิช่ัน	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2552	-	2556	 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน	(CFO)	บริษัท	 
	 	 อสมท	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2552	-	2552	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โรงพยาบาล 
	 	 ปิยะเวช	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2551	-	2558	 กรรมการ	บริษัท	ดีแลนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	 
	 	 จำากัด
•	 พ.ศ.	2551	-	2557	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	การทางพิเศษแห่ง 
	 ประเทศไทย
•	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	 
	 (มหาชน)
•	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	วาย	เอส	เอส	 
	 (ประเทศไทย)	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	วาย	เอส	เอส	เทรนน่ิง	จำากัด
•	 กรรมการตรวจสอบ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
•	 กรรมการกำากับดูแลสัญญาร่วมดำาเนินกิจการโทรทัศน์สี	 
	 ระหว่าง	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	บางกอก 
	 เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด
•	 กรรมการกำากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า 
	 บริเวณสามเหล่ียมย่านพหลโยธิน	ระหว่าง	การรถไฟแห่ง 
	 ประเทศไทย	และบริษัท	เซ็นทรัล	อินเตอร์พัฒนา	จำากัด
•	 กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	 
	 และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์

•	 หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร 
	 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	14	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	5/2559	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	 
	 รุ่นที่	12	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 
	 การทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	1	สถาบันการป้องกันและ 
	 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)	 
	 รุ่นที่	9	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นท่ี	7/2547	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	45/2547	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Telecommunication	Management	 
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
•		หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Dubai	ปี	2561	 
	 สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•		หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Dubai	ปี	2560	 
	 สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•		หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	 
	 รุ่นที่	25/2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 
	 (IOD)
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	New	York	 
	 ปี	2559	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 
อายุ	60	ปีี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
	 (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตร	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	สมัยที่	34	ปีการศึกษา	2524
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง	(ทรงคุณวุฒิ)
•	 พ.ศ.	2553	-	2557	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย	กรมบัญชีกลาง

การอบรม
•	 หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นท่ี	16	 
	 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2560
•	 หลักสูตร	Board	that	make	a	difference	(BMD)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2559
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นท่ี	20	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2558
•	 หลักสูตร	นักบริหารงานยุติธรรม	หลักสูตร	อัยการจังหวัด	รุ่นท่ี	31	สำานักงานอัยการสูงสุด	พ.ศ.	2554
•	 หลักสูตร	การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย	สำานักงานข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	พ.ศ.	2554
•	 หลักสูตร	นักบริหารการคลัง	(นบค.)	รุ่นท่ี	1	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง	พ.ศ.	2553
•	 หลักสูตร	นักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นท่ี	53	วิทยาลัยมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	2552
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	124/2552	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	การบริหารงานตำารวจช้ันสูง	(บตส.)	รุ่นท่ี	27	สถาบันพัฒนาข้าราชการตำารวจ	กองบัญชาการศึกษา	พ.ศ.	2550
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน	(รุ่นท่ี	1)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2542

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน	องค์การบริหารการพัฒนา 
	 พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน	(องค์การมหาชน)
•	 กรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำางานในต่างประเทศ	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน
•	 อนุกรรมการบริหารความเส่ียง	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)							
•	 อนุกรรมการเศรษฐกิจ	การเงินการคลังและติดตามงบประมาณ	ชุดท่ี	4	กรุงเทพมหานคร
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นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 
อายุ	61	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการตรวจสอบ
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	30	กันยายน	2561	และได้รับแต่งตั้ง
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	วาระที่	2)

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

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	สำานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2561	-	2561	 กรรมการ	และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน	ของผู้อำานวยการธนาคาร 
	 	 ออมสิน	ธนาคารออมสิน
•	 พ.ศ.	2561	-	2561	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย	จำากัด
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์	ประธานอนุกรรมการการลงทุน	กองทุนการออมแห่งชาติ	และ 
	 	 ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	 กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank	-	ADB)
•	 พ.ศ.	2558	-	2558	 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2555	-	2558	 ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2551	-	2555	 อัครราชทูต	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)	ประจำากรุงวอชิงตัน	ดี	ซี	สหรัฐอเมริกา
•	 พ.ศ.	2549	-	2551	 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2542	-	2548	 เศรษฐกร	6	-	8	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2538	-	2541	 หัวหน้าส่วนกำากับสมาชิก	และผู้อำานวยการฝ่ายสารนิเทศ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2536	-	2537	 เศรษฐกร	6	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2535	-	2535	 หัวหน้าส่วนกำากับบริษัทหลักทรัพย์	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)
•	 พ.ศ.	2527	-	2535	 เศรษฐกร	3	-	5	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

การอบรม
•	 หลักสูตร	 วุฒิบัตรกรรมการ	(Director	Certification	Program	-	DCP)	 รุ่นท่ี	211	ปี	2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 บริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	วุฒิบัตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นท่ี	13	ปี	2558	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นท่ี	75	ปี	2555	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำา	ปี	2555	Stanford	University	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหาร	ปี	2547	(Executive	Development	Program),	Kellogg	School	of	Management	สหรัฐอเมริกา

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านการเงินและการลงทุน	และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์	กองทุนการออมแห่งชาติ
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
•	 อนุกรรมการสภาการศึกษา	ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
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นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
อายุ	60	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561	และได้รับแต่งตั้ง
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	วาระที่	2)

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	Washington	State	University	สหรัฐอเมริกา	(ทุนฟุลไบรท์)	
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต	(พัฒนาการเศรษฐกิจ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน		 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 อนุกรรมการ	ป.ป.ช.	ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะท่ี	3	 
	 	 คณะท่ี	6	(พ.ย.	2560	-	2564)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 คณะกรรมการบริหาร	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	(คำาส่ังกระทรวงพาณิชย์ท่ี	114/2560)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการคดีพิเศษ	(กคพ.)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นแห่งชาติ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	ด้านการศึกษา
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	เครือข่ายร่วมขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน		 อ.ก.พ.	วิสามัญเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
	 	 พลเรือน	(ก.พ.)
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ันประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร	หอการค้าไทย	ประจำาปี	 
	 	 2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561		 กรรมการ	THAILAND	SMEs	CENTER	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561		 รองประธาน	คณะกรรมการธุรกิจท่องเท่ียว	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561	
•	 พ.ศ.	2560	-	2561		 รองประธาน	คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และสถาบันการศึกษาอ่ืน	ๆ		
	 	 หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าหอการค้าไทยประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561		 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการกิจการ	IMT-	GT	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา	หอการค้าไทย
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•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	บริหารความเส่ียง	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	พัฒนาสังคม	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการกำากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ	“พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของ 
	 	 ครัวเรือนไทย”	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
•	 พ.ศ.	2554	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 ประธาน	คณะกรรมการบริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จำากัด
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	 นายกสมาคม	สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2558	-	2559	 กรรมการ	ลดความเหลื่อมล้ำาและเศรษฐกิจพอเพียง	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2558	-	2559
•	 พ.ศ.	2554	-	2557	 กรรมการ	นโยบายสถาบันการเงิน	(กนส.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2549	-	2551	 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Dubai	ปี	2561	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตรพิเศษ	สำาหรับผู้บริหาร	Advance	Management	Program	(AMP	178),	Harvard	Business	School
•	 หลักสูตร	Design	Thinking	d.School,	Stanford	University,	USA
•	 หลักสูตร	MIT	;	Sloan	School	of	Management	;	Entrepreneur	Development	Program	(EDP	2015)
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นท่ี	21	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกัน 
	 ประเทศ	
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	21/2002	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สหการประมูล	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริหารนโยบายและคณะทำางานปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะ
•	 ที่ปรึกษา	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)
•	 กรรมการ	พิจารณามาตรการปกป้อง	(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ)	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	
•	 คณะทำางาน	ด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปช่ัน	หอการค้าไทย
•	 อนุกรรมการ	ประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
•	 ผู้อำานวยการ	หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ทางการเงินศึกษา	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 
อายุ	39	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
	 (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	สาขา	Finance/Marketing	Willamette	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการ	แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธ์ิ	สำานักทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการ	ขับเคล่ือนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กรสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ	และภูมิสารสนเทศ	 
	 	 (องค์การมหาชน)
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ	สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์	 
	 	 สาขาแอนนิเมช่ัน	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล	เพ่ือการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย	(TFIT)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษาประจำา	คณะกรรมาธิการ	การพาณิชย์	การอุตสาหกรรม	และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์ท่ีปรึกษา	ประจำาโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ	 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบ 
	 	 ประชาธิปไตย	(ปนป.)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	คณะดิจิทัลมีเดีย	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 พ.ศ.	2557	-	2561	 นายกสมาคม	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2560	 กรรมการ	ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเกม	วิทยาลัยศิลปะ	ส่ือ	และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย 
	 	 เชียงใหม่
•	 พ.ศ.	2560	-	2560	 คณะทำางาน	 จัดทำาแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรม 
	 	 และนวัตกรรมดิจิทัล	สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
•	 พ.ศ.	2559	-	2559	 คณะอนุกรรมการ	ด้านส่ือดิจิทัลสร้างสรรค์	กระทรวงพาณิชย์
•	 พ.ศ.	2558	-	2559	 กรรมการ	Creative	Digital	Economy	สภาหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2556	-	2558	 กรรมการ	ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	สภาหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2556	-	2558	 กรรมการ	สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมช่ันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย
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การอบรม
•	 หลักสูตร	DAP	(Director	Accreditation	Program)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ผู้นำายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย	ปี	2556	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ 
	 การค้าระหว่างประเทศกลาง	ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
•	 หลักสูตร	Certificate	in	Administration	and	Management,	University	of	Washington
•	 หลักสูตร	Certificate	in	Business	for	International	Professionals,	University	of	Washington

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	โนวาลีฟ	ซอฟท์แวร์	จำากัด
•	 กรรมการ	องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต



38 ธนาคารออมสิน

นายยรรยง เต็งอำานวย 
อายุ	64	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
•	 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561	และได้รับแต่งตั้ง
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	วาระที่	2)

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	วิทยาศาสตร์	Computer	Science	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	Iowa	State	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	Computer	Science	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
•	 หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำากับดูแล	(Regulator)	รัฐวิสาหกิจและ 
	 องค์การมหาชน	รุ่นท่ี	19	สถาบันพระปกเกล้า

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
•	 ประธานกรรมการ	คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัย	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงดิจิทัล 
	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
•	 กรรมการ	คณะอนุกรรมการมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 
	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
•	 กรรมการ	คณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	ด้านพลังงานและสารสนเทศ	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
•	 ประธานคณะทำางาน	คณะทำางานพิจารณากล่ันกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	กระทรวงศึกษาธิการ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายโครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา	(University	Network	:	UniNET)	สำานักงาน 
	 คณะกรรมการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการอำานวยการโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการสมาคมความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

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



39รายงานประจำาปี 2561

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 
อายุ	63	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
•	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
	 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
•	 กรรมการบริหาร
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561	และได้รับแต่งตั้ง
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	วาระที่	2)	

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2552	-	เม.ย.	2561	 กรรมการบริหาร	บริษัท	พี	แพลนเนอร์	จำากัด
•	 พ.ศ.	2556	และ	2560			 กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2548	-	2552	 	 กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป	บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

การอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	261/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงสำาหรับผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ	The	Senior	Administrators	Program	(2548)	SASIN	Graduate	 
	 Institution	of	Business	Administration	and	Kellogg	School	of	Management

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ฟังก์ช่ัน	อินเตอร์	เนช่ันแนล	จำากัด
•	 กรรมการ	และกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	และบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)



40 ธนาคารออมสิน

นางพัชราวลัย ชัยปาณี
อายุ	63	ปีี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(การเงิน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงินและธุรกิจต่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(การธนาคารและการเงิน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการนโยบายการเงิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 พ.ศ.	2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภากาชาดไทย
•	 พ.ศ.	2555	-	2557	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 พ.ศ.	2547	-	2555	 หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 พ.ศ.	2547	-	2552	 คณะกรรมการ	บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น	บริษัท	ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน))

การอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	The	Sydney	Futures	Executives	Program	Sydney	Stock	Exchange
•	 หลักสูตร	22nd	Annual	Futures	&	Options	Expo	Conference	Futures	Industry	Association

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ข้าราชการบำานาญ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



41รายงานประจำาปี 2561

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 
อายุ	59	ปีี

•	 กรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
•	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
•	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	2557	 รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2551	-	2557	 กรรมการ	บริษัท	ลีสซ่ิงกสิกรไทย	จำากัด

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

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 รองประธานกรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)



42 ธนาคารออมสิน

นายกุลิศ สมบัติศิริ
อายุ	55	ปี

•		 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	30	กันยายน	2561)

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

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	2560		 กรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด
•	 พ.ศ.	2558	-	2559		 กรรมการ	สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
•	 พ.ศ.	2557	-	2558			 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2557	-	2558		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด
•	 พ.ศ.	2554	-	2557				 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2553	-	2554				 ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ	สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	
•	 พ.ศ.	2551	-	2553			 รองผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2550	-	2551	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารเงินตรา	กรมธนารักษ์	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2548	-	2549	 รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 
	 	 สำานักงาน	กสทช.

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

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•		ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)
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นายประภาศ คงเอียด 
อายุ	56	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2561)

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

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

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

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

•	 หลักสูตร	Chartered	Director	Class	(CDC)	รุ่นท่ี	9/2015	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	 
	 (RCL)	รุ่นท่ี	2/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลกัสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	 
	 รุ่นท่ี	22/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	
	 รุ่นท่ี	2/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	172/2013	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นท่ี	20/2013	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	
	 รุ่นท่ี	6/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	
	 รุ่นท่ี	16/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	 
	 (RNG)	รุ่นท่ี	4/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นท่ี	44/2013	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นท่ี	32/2013	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 International	Tax	Law	Course,	Center	for	Commercial	Law	
	 Studies,	Queen	Mary,	University	of	London
•	 Executive	Development	Program	on	International	Business	
	 Transaction	and	Taxation,	Duke	Center	for	International	
	 Development,	Duke	University,	U.S.A.
•	 60th	International	Congress	of	the	International	Fiscal	Association,	 
	 International	Fiscal	Association,	Amsterdam,	the	Netherlands	
•	 59th	International	Congress	of	the	International	Fiscal	Association,	 
	 International	Fiscal	Association,	Buenos	Aires,	Argentina	
•	 57th	International	Congress	of	the	International	Fiscal	Association,	 
	 International	Fiscal	Association,	Sydney,	Australia	
•	 International	Taxation,	The	University	of	New	South	Wales,	
	 Australia
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นายสุทธิชัย สังขมณี
อายุ	62	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 ประธานกรรมการบริหาร
•	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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

การอบรม
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นท่ี	67	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	55	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เนอวานา	ไดอิ	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด
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นายพิษณุ วิชิตชลชัย
อายุ	64	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561)

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

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

การอบรม
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Dubai	ปี	2561	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Sydney	ปี	2560	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	การกำากับกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	15	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	Class	39/2016	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นท่ี	20/2015	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่ี	22/2004	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)
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นางวรรณิภา ภักดีบุตร
อายุ	55	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
•	 ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและ 
	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	12	กันยายน	2561)

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

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

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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นายชูศักดิ์ สาลี 
อายุ	65	ปีี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 กรรมการตรวจสอบ
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	15	มกราคม	2561)

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

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

การอบรม
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Sydney	ปี	2560	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	เพ่ือกรรมการบริษัทมืออาชีพ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
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นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
อายุ	65	ปีี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	24	พฤษภาคม	2561)

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

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

การอบรม
•	 หลักสูตร	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์	ปี	2552	รุ่นท่ี	5	(Ex	-	PSM	5)	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 
	 การคลัง	(มูลนิธิ	สวค.)
•	 หลักสูตร	โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	รุ่นท่ี	13/2004	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อายุ	63	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการบริหาร
•	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	2	กันยายน	2561)

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

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

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด
•	 อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน	กองทุนประกันสังคม
•	 อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2555	-	2558		 รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2553	-	2555	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายตลาดการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2549	-	2553	 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำารอง	สายตลาดการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
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พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต 
อายุ	64	ปี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
•	 ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
•	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและ 
	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
•	 อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	17	ธันวาคม	2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

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

การอบรม
•	 หลักสูตร	ช้ันนายพัน	(Infantry	Officer	Advanced	Course)	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	ช้ันนายพัน	(Regimental	Officer	Advanced	Course)	ออสเตรเลีย
•	 หลักสูตร	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	50	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ประจำาปี 
	 การศึกษา	2550	-	2551
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นท่ี	3	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	16/2004	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
อายุ	57	ปีี

•	 กรรมการธนาคารออมสิน	
•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
	 (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณทิต	(สาขาเศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2555	-	2561	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	สายงานส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร	
•	 พ.ศ.	2552	-	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	สายงานธุรกิจภาครัฐ
•	 พ.ศ.	2551	-	2552		 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์รายย่อยและเครือข่าย
•	 พ.ศ.	2549	-	2551	 ผู้อำานวยการฝ่าย	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
•	 พ.ศ.	2548	-	2549		 ผู้อำานวยการฝ่าย	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบุคคล

การอบรม
•	 หลักสูตร	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่น	9	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	ผู้นำาท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	(นบส.)	รุ่น	74	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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นายชาติชาย
พยุหนาวีชัย

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน
อายุ 59 ปี

คณะผูู้บริหาร
ธนาคารออมสิน

ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	(การจัดการ)	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
และการจัดการ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการเงินและ 
การธนาคาร	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร	วิทยาการจัดการสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	(วบส.)	AMM	รุ่นท่ี	2	
คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นท่ี	21	(บยส.)	
วิทยาลัยการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นท่ี	22	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นท่ี	6	(ปรม.)	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นท่ี	116	(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)
หลักสูตร	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นท่ี	2	(ปธพ.)	
สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
หลักสูตรพิเศษ	สำาหรับผู้นำาระดับสูงด้านการเมืองการปกครองเพ่ือสนับสนุน
การดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นท่ี	1	(สมพ.)	
สมาคมเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน	(ประเทศไทย)	
หลักสูตร	เสาหลักเพ่ือแผ่นดินผู้นำาระดับสูงตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รุ่นท่ี	2	(สนพ.)	สมาคมเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน	(ประเทศไทย)

รองประธานกรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	
(มหาชน)
กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
พ.ศ.	2558	-	2561	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	 
	 	 	 (มหาชน)
พ.ศ.	2555	-	2557	 รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
พ.ศ.	2551	-	2557	 กรรมการ	บริษัท	ลีสซ่ิงกสิกรไทย	จำากัด

•
•

•
•

การศึกษา
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นายบุญสน 
เจนชัยมหกุล 

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 55 ปีี

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส	
	 	 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553	-	2558		 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

กรรมการผู้แทน	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

2559	-	2561		 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มยุทธศาสตร์
2555	-	2559		 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มปฏิบัติการ		
2551	-	2555				ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานบริหารความเส่ียง
2551	-	2559			 กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)
2555	-	2559				กรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
2554	-	2557			กรรมการ	องค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย
2550	-	2552		 กรรมการ	บริษัท	จี	สตีล	จำากัด	(มหาชน)
2549	-	2550	 กรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน	(บบส.)
2546	-	2549		 ผู้อำานวยการฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ	ธนาคารยูโอบี	จำากัด	(มหาชน)	
2544	-	2545			ผู้อำานวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ	ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ	 
	 	 จำากัด	(มหาชน)

กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์	จำากัด	(มหาชน)	

หลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์	คณะเศรษฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นท่ี	3		
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI	16/2016)
-	Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR	6/2008)
-	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	
		(MIR	3/2008)
-	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA	3/2008)
-	Director	Certification	Program	(DCP)	85/2007
The	Analysis	&	Valuation	of	Mortgage-Back	Securities,	Value	Vision	
(Nida’s	Institution)

•

•

•

•
•
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•
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•

•

•
•

•

•

นางสาวกรประณม
วงษ์มงคล

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส 
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
อายุ 59 ปีี
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ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การบริหารธุรกิจทั่วไปและการเงิน)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
(AU)	(นักเรียนทุนธนาคารทิสโก้)
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การจัดการทั่วไปและการตลาด)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(AU)	
(นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	60	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ประจำาปีการศึกษา	2560-2561
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่น	24/2017
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	(บงส.)	รุ่นท่ี	2	กรมบัญชีกลาง
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง	ภูมิพลังแผ่นดิน	รุ่นท่ี	1	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นท่ี	15	(ปปร.15)	สถาบันพระปกเกล้า

คณะทำางานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำาผิดอย่างย่ังยืน	กระทรวงยุติธรรม
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิประจำาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	กระบวนการยุติธรรมและกิจการ
ตำารวจ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ท่ีปรึกษา	สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ศึกษาระบบทางไกลฯ	ตามพระราชดำาริ	ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี
ท่ีปรึกษาสภาวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน	ด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
รองประธาน	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	(นมธ.)	รุ่นที่	5	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองประธาน	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง	รุ่นท่ี	5	(สวปอ.มส.5)	
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•

•

•

•
•
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•

•
•
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•
•
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•

•

นายอิสระ
วงศ์รุ่ง

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าบุคคล
อายุ 52 ปี

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

การศึกษา

2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าบุคคล	
2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก	(วาระ	3	ปี)
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	กรรมการลงทุน	/	กรรมการบริหารความเส่ียง	/	กรรมการ 
	 	 สรรหา	และกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
2558	-	2561	 กรรมการบริหาร	สถาบันธนาคารออมสินโลก	(WSBI)	(วาระ	3	ปี)
2557	-	2558	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการสรรหาและ 
	 	 พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.	เอแคป	แอ๊ดไวเซอร่ี
2557	-	2558	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	โปรเฟสช่ันแนล	เวสต์	 
	 	 เทคโนโลยี	(1991)
2555	-	2557	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ลีสซ่ิงกสิกรไทย	จำากัด	
	 	 (รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย)

•
•
•

•
•

•

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์การคลัง	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2561	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส		กลุ่มทรัพยากรบุคคล
2558	-	2561	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล
2553	-	2558	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานทรัพยากรบุคคล	 
	 	 ธนาคารออมสิน
2551	-	2553	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	สายงานเงินฝาก
	 	 ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์	
2547	-	2551	 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ธนาคารออมสิน
	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก	ธนาคารออมสิน
	 	 ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ	ธนาคารออมสิน

กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
กรรมการ	บริษัท	ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ	(Problem	Solving	
&	Decision	Making)
หลักสูตร	Senior	Management	Leadership	Development	Program,	
Nanyang	Business	school,	Singapore	โดย	Government	Savings	Bank	
and	HayGroup	
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง	สำาหรับผู้บริหารระดับกลาง	รุ่นที่	3	
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์การภาครัฐ	(IRDP)
หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	17	สถาบันพระปกเกล้า
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•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

นายนำาพร
ยมนา

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
อายุ 59 ปีี



55รายงานประจำาปี 2561

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

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

Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	262/2561	:	สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	Thai	Institute	Of	Directors	(IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	21	(ปปร.รุ่นที่	21)	:	สถาบันพระปกเกล้า
Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	8	:	มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รุ่นที่	5	:	สถาบันพระปกเกล้า
โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	รุ่นที่	22	:	สมาคมสถาบัน
การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	(TIBFA)
RCL	9/2017	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	:	สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Thai	Institute	Of	Directors	(IOD)

กรรมการ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	-	TRIS
อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน
คณะกรรมการประเมินกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ทริสคอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	-	TRIS

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

นายโชคชัย
คุณาวัฒน์

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
อายุ 55 ปี

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์เกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559	-	ปัจจุบัน		รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าฐานราก
	 	 และสนับสนุนนโยบายรัฐ
2558	-	2559		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานปฎิบัติการ
	 	 ลูกค้าบุคคล
2558		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานลูกค้าฐานราก
2553	-	2558		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานธุรกิจสินเชื่อ
	 	 ลูกค้าบุคคล

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

กรรมการผู้แทน	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

นางสาวจิราพร 
นุกิจรังสรรค์

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
อายุ 58 ปี



56 ธนาคารออมสิน

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2559	-	ปัจจุบัน		รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ
2556	-	2559			 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานตรวจสอบภายใน	
2552	-	2556			 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา	ธนาคารออมสิน	

การกำากับดูเเลกิจการสำาหรับกรรมการเเละผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
เเละองค์การมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	International	Conference,	The	Institute	of	Internal	auditors
หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	4	
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	118	
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)																
หลักสูตร	Fraud	and	Corruption	Prevention	Conference								

กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)					
กรรมการบริหารชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต	สมาคมธนาคารไทย
กรรมการบริหารกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา	ตามพระราช
ประสงค์	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต	วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์	
ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในสภาสถาบันการเงินของรัฐ
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
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•

•
•
•

•
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•

•

•

•
•
•

•
•
•

นายเทอดธรรม
สุวิชาวรพันธ์ุ

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มตรวจสอบ
อายุ 55 ปี

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2561	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
2559	-	2561	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล
2558	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	5
2556	-	2558	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	The	new	frontier	of	banking	business	in	the	digital	world
หลักสูตร	Credit	Skill	for	Creditor	Expert	(Module	A,D)	คณะกรรมการสินเช่ือ	
รุ่นที่	4	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	6/2559	มูลนิธิวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ	Business	analysis	Program	
คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง	(Training	for	Successor)	
Nanyang	Technology	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	
หลักสูตร	“ผู้กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์”	
(Compliance	Officer)	รุ่นที่	10	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้แทน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำากัด

•
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•
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•

•

นายอมรฤทธ์ิ 
จันทร์ประสิทธ์ิ 

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ
อายุ 59 ปี



57รายงานประจำาปี 2561

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาบริหารการเงิน	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561	-	ปัจจุบัน	รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล
2560	-	2561		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกำากับและควบคุม
2559	-	2560		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานนโยบายและกลยุทธ์
2556	-	2559		 ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
2554	-	2556		 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
2553	-	2554		 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
2550	-	2553		 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

GSB	Leadership	Program	for	Senior	Management	Nanyang	Technology	
ณ	ประเทศสิงคโปร์
หลักสูตร	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	
รุ่นที่	9/2018
หลักสูตร	Ethical	Readership	Program	(ELP)	รุ่นที่	10/2017
หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	
รุ่นที่	28/2016
หลักสูตร	GSB	Management	Leadership	Program,	Marshall	School	
of	Business,	USA
หลักสูตร	GSB	Middle	Management	Leadership	Program	ณ	ประเทศสิงคโปร์

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

นางสุภาภรณ์
สายทองอินทร์

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มกำากับ
และธรรมาภิบาล
อายุ 58 ปี

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(การเงินการธนาคาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
2559	-	2561		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานการลงทุน
2558	-	2559				 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานนโยบายและกลยุทธ์
2557	-	2558	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน		

GSB	Leadership	Program	for	Senior	Management	ณ	มหาวิทยาลัย	
Nanyang	Technology	ประเทศสิงคโปร์
Training	for	Successor	ณ	มหาวิทยาลัย	Nanyang	Technology	
ประเทศสิงคโปร์
Ethical	Leadership	Program	(EPL)	รุ่นที่	14/2561	
ณ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาธนาคาร	(Leadership	Development	Program)	
รองรับ	AEC
สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	รุ่นที่	21	โดย	ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย	และสมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย
การบริหารการเงินขั้นสูง	โดย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร	Chartered	Wealth	Manager	โดย	American	Academy	of	Financial	
Management

กรรมการผู้แทน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต	จำากัด
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•

•
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•

•

•

•

•
•

•

นางสาวปภากร
รัตนเศรษฐ

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มลงทุนและ
บริหารการเงิน
อายุ 54 ปี

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

	-



58 ธนาคารออมสิน

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท	สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	(การพัฒนา)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท	บลจ.ธนชาต	จำากัด
กรรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์
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นายพิเชฐ
ธรรมวิภาค

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ
อายุ 60 ปี

นายสัณฐาน
อยู่ศิริ 

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มยุทธศาสตร์
อายุ 56 ปี

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สาขา	การเงิน
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ	สาขา	การเงินการธนาคาร

2561-	ปัจจุบัน	รองผู้อำานวยการธนาคาร	กลุ่มยุทธศาสตร์   
2558	-	2561	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคาร	สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 
	 	 กลุ่มทรัพยากรบุคคล
2556	-	2558	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคาร	สายงานบริหารความเสี่ยง		
	 	 ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคาร							
2553	-	2556	 ผู้อำานวยการฝ่าย	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

หลักสูตร	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	“การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับ 
นักบริหารระดับสูง”	รุ่นที่	13	จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	“นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน”	รุ่นที่	1	
จัดโดย	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	สำานักงาน	ก.พ.ร.
IT	Governance	and	Cyber	Resillience	Program,	2018	
จัดโดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	Learning	and	Sharing	with	Winner	Organizations	Singapore	Winner	
Special	Site	Visit	&	BE	Winners	Sharing	Conference,	2018	
จัดโดย	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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(ดำารงตำาแหน่ง
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561)
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การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการอบรม 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท		สาขาบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี		สาขาการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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

กรรมการ	สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ประจำาปี	2559	(คร้ังท่ี	3)	(ผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาการเงิน	การธนาคาร	สาขาการบัญชี	และสาขาพาณิชย์	(การค้า/ลงทุน))	
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
กรรมการ	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด
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นางวิภาภรณ์
ชัยรัตน์

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน 
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี

(ดำารงตำาแหน่ง
ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561)
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นางวรณัน ตันสกุล

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 2

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสด์ิ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 4

นายสุริยะ กาฬบุตร

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1

นางอนงค์ วรินทร์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 3
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นายอนุรักษ์ เสง่ียมจิตร

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล 

นางสาวเกษศิริ สวาสด์ิรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5

นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 6

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารการขาย 
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นายพิษณุ วุฒิประสิทธ์ิ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล 

นางขนิฐา การีสรรพ์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 

นางปรางมาศ เธียรธนู 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน 

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
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นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารการเงิน 

นายพินิจ แดนมณี 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายธิติธัช นรวีร์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานการเงิน 
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นายกิตติ ป่ินรอด 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานการลงทุน 

นายประเสริฐ กองจันทร์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย 

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารงานกลาง 

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า 
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นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นางจีรนันท์ เขตสกุล

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นายสราวุธ ณ นคร

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ 

 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารความเสี่ยง 

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกำากับและควบคุม 

นางพิชญ์สินี ต้ังตรงจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานเลขาธิการธนาคาร

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช 

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล 

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
กลุ่มปฏิบัติการ

นายมนตรี บุญดี 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
สายงานตรวจสอบภายใน 

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์ 

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
ขี้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ 

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ



ข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรม
ปี 2561

68 ธนาคารออมสิน
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ธุรกิจธนาคารปี 2561-2562

 "เติบโตได้ดีกว่าปี	2560"	 ถึงแม้แนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมจะลดลงจากนโยบายระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 
National	e-Payment	ของภาครฐั	รวมท้ังปัญหาหนีค้รวัเรอืนยังอยู่ในระดบัท่ีสงูเป็นปัจจยักดดนัรายไดแ้ละความเข้มงวดในการให้สนิเช่ือ	
แตย่งัไดร้บัผลดจีากการขยายการลงทุนของภาครัฐท่ีเรง่ลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน	และการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ
ภาคตะวันออก	(EEC)	จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับภาคเอกชน	ซึ่งน่าจะเริ่มขยับขยายการลงทุนตั้งแต่ต้นปี	2561	อีกทั้งภาวการณ์ 
ทางเศรษฐกจิท่ีเริม่ฟืน้ตวัไดด้ข้ึีนเรือ่ย	ๆ 	ทำาให้เกิดการใช้งานบริการภาคการเงินเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทั้งดา้นสนิเช่ือและเงนิฝาก	 
โดยเฉพาะสนิเชือ่ภาคธรุกจิท่ีจะขยายตวัไดด้ตีามการบรโิภค	รวมท้ังสนิเช่ืออปุโภคบรโิภคท่ีเริม่สง่สญัญาณดขีึน้ตัง้แตไ่ตรมาส	3	ปี	2560

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของสถาบันการเงินท่ีเน้นให้บริการลูกค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มข้ึน 
ทำาให้มีแนวโน้มว่าจำานวนสาขาและจำานวนพนักงานธนาคารจะยังคงลดลง

ธุรกิจธนาคารในปี 2561

กำาไรสุทธิธนาคารพาณิชย์
ยังคงชะลอตัวลง จากรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ลดลง

การขยายตัวของสินเชื่อ
ดีขึ้นจากปี 2560

สินเชื่อที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้
ยังคงอยู่ในระดับสูง

มีการนำาเทคโนโลยีมาให้บริการ
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น
เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลง

"ธุรกิจธนาคารยังเติบโตได้ดี สะท้อนจากกำาไรสุทธิที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น"
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 ภาพรวมสินเชื่ออุปโภคบริโภคปี	2561 คาดว่า 
ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ	8	 สะท้อนจากสินเช่ือ
อุปโภคบรโิภค	9	เดอืนแรกของปี	2561	ท่ีขยายตวั 
ร้อยละ	 8.4	 โดยเพิ่มข้ึนในทุกพอร์ตสินเช่ือ	 
โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีขยายตัวต่อเน่ือง 
ร้อยละ	12.5	 สอดคล้องกับยอดจำาหน่ายรถยนต์
ท่ีขยายตัวดีหลังหมดผลของมาตรการรถยนต์
คันแรก	 และการเร่งระดมทุนของธุรกิจให้บริการ 
สญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ในช่วงท่ีผ่านมา	ขณะท่ีสินเชือ่ 
สว่นบุคคลและสนิเช่ือบัตรเครดติขยายตวัเพิม่ข้ึน 
มาอยู่ท่ีร้อยละ	8.8	 และ	8.2	 ตามลำาดับตาม 
ความต้องการเงินสำาหรับการใช้จ่ายเร่งด่วน 
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำาวัน

• การขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภค
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สถานการณ์สินเชื่อ ปี 2561

• การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ

 ภาพรวมสินเชื่อธุรกิจปี	2561 คาดการณ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2560	 สะท้อนจากการปล่อยสินเชื่อในช่วง	9	 เดือนแรก	ปี	2561	 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.2	 โดยสินเช่ือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ	9.48	 เป็นผลมาจากผู้ประกอบการเปิดขาย 

โครงการที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น	ประกอบกับมีการเร่งจำาหน่ายที่อยู่อาศัยคงค้าง	ซึ่งสอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อ

 	 ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่เติบโตได้ดีที่ร้อยละ	8.69	 ในทางกลับกันสินเชื่อสาธารณูปโภคชะลอตัวลงที่ร้อยละ	-2.56	จากปีก่อนหน้า 
ที่เติบโตร้อยละ	3.6
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แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2562

 สำาหรับปี	2562	คาดว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะขยายตัว	จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยในกลุ่มสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต/์รถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกั	ประกอบกบัการสนบัสนนุสนิเช่ือให้กบักลุม่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ในธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก	(EEC)	ท้ังนีธ้รุกจิธนาคารไดเ้พิม่ขีดความสามารถในการให้บรกิารธรุกจิ 
ในรูปแบบใหม	่เช่น	การปล่อยสินเชื่อบน	Digital	Platform	การนำาเอา	AI/Chatbot	มายกระดับบริการผ่านช่องทางต่าง	ๆ	มากข้ึน	 
รวมท้ังยังเพิ่มพันธมิตรในการให้บริการกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง	 เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ทดแทนค่าธรรมเนียมท่ีลดลง	
ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนของธนาคาร

 กำาไรของธนาคารพาณิชย์ปี	2561 ในช่วง	9	เดือนแรกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.79	(%yoy)	หรือ	11,414	ล้านบาท	เป็นผลจากระบบสิน
เชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง	ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ	โดยขยายตัวจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็นสำาคัญ
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•	สินเชื่อรายย่อย
ธนาคารส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือรายย่อยเป็นหลัก	 โดยจะเห็นธนาคารพาณิชย์เริ่มมีการให้บริการสินเช่ือบุคคลผ่านช่องทาง	
Digital	โดยเฉพาะบน	Mobile	Application	มากขึ้น	เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสินเชื่อของผู้บริโภคในปัจจุบัน	นอกจากนี้
ยังตั้งเป้าขยาย	สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์	ที่ตลาดยานยนต์โตต่อเนื่องจากปี	2561	สำาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยคาดว่ายังคง
เติบโตได้แต่น้อยกว่าปี	2561	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย	
ทำาให้ธนาคารหันไปเน้นการปล่อยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านทดแทน	โดยเลือกกลุ่มที่มีประวัติการผ่อนชำาระดี



72 ธนาคารออมสิน ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมปี 2561

ธุรกิจธนาคารในปี	2562	มีปัจจัยท้าทาย	ดังนี้

•	 ภาวะการแข่งขันท่ีสูง	 เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจธนาคารไม่ได้แข่งขันภายในธุรกิจเดียวกัน	 แต่ยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการใน 
	 อุตสาหกรรมอื่น	ๆ 	อาทิ	ธุรกิจร้านกาแฟ	ธุรกิจค้าปลีก	และธุรกิจปั๊มน้ำามัน	ที่มีบริการ	e-wallet	เป็นของตัวเอง	เช่น	บัตร	Starbucks	 
	 บัตร	7-11	และบัตร	blue	card	เป็นต้น
•		ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	จากการเบิกใช้เงินที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งในสินเชื่อ	SMEs	สินเชื่อบุคคล	และสินเชื่อเช่าซื้อรถ	 
	 อาจทำาให้หนี้	NPL	 เร่งตัวสูงข้ึน	 รวมท้ังปัจจัยเสี่ยงจากการส่งออกท่ีคาดว่าจะปรับตัวลดลงอาจกระทบกับผู้ประกอบการใน 
	 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	และกลุ่มลูกค้า	SMEs	ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก
•		หลกัเกณฑ์การควบคมุดแูลสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั	กระทบตอ่การตดัสนิใจซ้ือบ้านหลงัท่ีสอง	ซ่ึงทำาให้ตลาดสนิเชือ่ท่ีอยูอ่าศยัในปี	2562	 
	 มแีนวโนม้ลดลง	โดยจะสง่ผลกระทบตอ่ธนาคารขนาดใหญ่ท่ีมีพอรต์สนิเช่ือท่ีอยู่อาศยัในสดัสว่นท่ีสงูทำาให้มีสว่นแบ่งของพอรต์ลดลง
•		รายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมท่ีลดลง	ทำาให้ธนาคารตอ้งเรง่ปรบัตวัเพือ่หารายไดจ้ากการให้บรกิารทางการเงนิอืน่	ๆ 	มาทดแทน	โดยเฉพาะ 
	 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีรายได้จากการทำาธุรกรรมดิจิทัลในสัดส่วนที่สูง
•		ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงส่งผลต่อผลการดำาเนินงานธนาคาร	 ทุกธนาคารต่างมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ 
	 ทางด้านดิจิทัลซ่ึงต้องใช้เงินทุนจำานวนมากและต่อเนื่องยาวนานหลายปี	 อาจส่งผลให้กำาไรของธุรกิจธนาคารไม่ขยายตัว 
	 ในระดับสูงเหมือนหลายปีที่ผ่านมา
•	 การอนญุาตให้เปิดให้บริการและเกณฑ์การควบคุมมาตรฐานของการปล่อยกู้	P2P	Lending	แม้ปัจจุบัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย 
	 ยังไม่อนุญาตให้บริการปล่อยกู้	P2P	Lending	 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 แต่ธนาคารควรมีแผนจัดการและเตรียมรับมือ 
	 กับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 เนื่องจาก	P2P	Lending	 ถือเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้น	 ซึ่งจะ 
	 ส่งผลต่อยอดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยตรง
•	 ความเสีย่งจากอาชญากรรมทางไซเบอร	์ความปลอดภยัในการให้บรกิารผา่น	Digital	จากการท่ีผูบ้รโิภคมีการทำาธรุกรรมทางการเงนิ 
	 ผ่าน	Digital	 เพิ่มมากข้ึน	 ทำาให้ภาคธนาคารต้องมีการดูแลเร่ืองของความปลอดภัยด้านไซเบอร์	 โดยเฉพาะด้านข้อมูลส่วนบุคคล	 
	 ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสำาคัญกับธุรกิจธนาคาร

ปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจธนาคาร

•	สินเชื่อธุรกิจ
ภาคธนาคารยังคงสนบัสนนุสนิเช่ือให้กบัผูป้ระกอบการในธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงการเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก	(EEC)	เป็นหลกั	รวมท้ังธนาคารขนาดใหญ่หันมารกุการปลอ่ยสนิเช่ือผา่นสาขาตา่งประเทศเพือ่รองรบัผูป้ระกอบการไทย	 
ที่ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

	 สำาหรบัแนวโนม้หนีท่ี้ไมก่อ่ให้เกดิรายได	้(NPL)	ปี	2562	ธนาคารยังมคีวามกงัวลวา่หนีท่ี้ไม่กอ่ให้เกดิรายไดอ้าจเรง่ตวัข้ึนจากสนิเช่ือ
บุคคล	สินเชื่อบ้าน	และสินเชื่อ	SMEs	ที่ขยายตัวสูงในช่วง	1-2	ปีที่ผ่านมา	รวมทั้งกลุ่มหนี้เสียที่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วแต่
กลับมาเป็นหนี้เสียอีกโดยเฉพาะกลุ่ม	SMEs	และสินเชื่อรายย่อย	ซึ่งภาคธนาคารพบว่าผู้ประกอบการ	SMEs	ที่มีการผิดนัดชำาระหนี้ 
ส่วนใหญ่มีการนำาเงินสินเช่ือหมุนเวียน	 หรือวงเงินโอดี	 ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำาเงินไปซ้ือท่ีดินหรือยานพาหนะแทนท่ีจะนำาไป
ใช้ในการดำาเนินธุรกิจหรือสต๊อกสินค้า	 ในขณะท่ีความน่ากังวลด้านหนี้เสียของกลุ่มรายย่อยจะเป็นด้านกำาลังซ้ือท่ีแม้ว่าจะมีมากข้ึน 
แต่ยังไม่กระจายตัวมากนัก

	 ดังนั้นในปี	2562	 ท่ีธนาคารยังคงมุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือในกลุ่มลูกค้าบุคคล	 ธนาคารจึงต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องคุณภาพ
หนี้อย่างรัดกุม	เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของหนี้	NPL	ซึ่งปัจจุบันทางธนาคารได้มีการนำาเอา	Technology	Machine	Learning	มาช่วย
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลเป็น	Credit	Scoring	 เพื่อช่วยคัดกรองลูกค้าศักยภาพ	รวมทั้งมีแผนในการบริหารจัดการหนี้ที่เป็นระบบ	
เช่น	เมื่อลูกค้าเริ่มมีการผิดนัดชำาระหนี้จะมีการพูดคุยกับลูกค้าทันทีในสัปดาห์แรกและหากผิดนัดชำาระต่อเนื่อง	1-2	เดือน	จะต้องเริ่ม
เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทันที
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ทุกธนาคารรวมถึงธนาคารออมสิน
ต่างมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจทางด้านดิจิทัล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน



รายงาน
การวิเคราะห์
ผลการดำาเนินงาน
และฐานะการเงิน

74 ธนาคารออมสิน
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	 ภายใต้ ทิศทางการดำาเนินงานปี	 2561	 ธนาคารเน้น 
ขับเคลื่อนภารกิจเข้าสู่ศตวรรษที่	2	อย่างมั่นคงและยั่งยืน	มุ่งสู่	 
“GSB	New	Century	:	Digi-Thai	Banking	-	Digital	for	All	Thais”	
โดยการพัฒนาและร่วมกับพันธมิตรในการนำาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน	ตลอดจน 
พฒันาช่องทางการให้บริการ	เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทาง 
การเงินท่ีสะดวกสบาย	เข้าถึงง่าย	ปลอดภัยและสร้างความม่ันใจ 
แก่ลูกค้าในการใช้บริการของธนาคารในยุคดิจิทัล	 ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมการออม	 การสร้างวินัยและการให้ความรู้ 
ทางการเงิน	(Financial	Literacy)	 แก่เยาวชนและประชาชนใน
รูปแบบต่าง	ๆ 	และการพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
และผู้ประกอบการเริ่มต้น	(Start	up)	ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน	(Sustainable	Development)	ตลอดจน 
การเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารให้ทันต่อ 

1. ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1/ กรณีไม่รวมค่าใช้จ่ายเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	
		 (ทยอยจ่าย	10	ปี	ปี	2561	=	1,565.40	ล้านบาท	และปี	2560	=	1,430.69	ล้านบาท)

2/ ธนาคารมีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นและกันสำารองเพิ่มสำาหรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
	 และได้กันสำารองเพิ่มเติมสำาหรับลูกหนี้	ช.พ.ค.ฯ	ที่	สกสค.	เคยชำาระหนี้แทน	(ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ)	ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน

หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า	

กำาไรสุทธิ

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย	(ROA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉล่ีย	(ROE)

64,191

5,973

11,010

33,315

17,017

30,842

(10,738

20,104

1.251/ /	1.19

16.041/ /	15.26

)

2/

57,884

5,701

3,747

31,938

4,184

31,210

16,894

48,104

1.291/ /	1.23

17.651/ /	16.88

6,307

272

7,263

1,377

12,833

(368

(27,632

(28,000

)

)

)

10.9

4.8

193.8

4.3

306.7

(1.2

(163.6

(58.2

)

)

)

การเปลี่ยนแปลง	 และรองรับการดำาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	 
โดยมกีารพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ	การยกระดบั 
มาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรด้านการกำากับดูแล	การบริหาร 
ความเส่ียง	 การควบคุม	 และการตรวจสอบภายใน	 เพื่อเข้า 
สู่ มาตรฐานสากล	 ตามงบการเงินปี	 2561	 ท่ีสำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	 ธนาคารออมสิน 
มีสินทรัพย์รวม	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 จำานวน	
2,704,340	 ล้านบาท	 เป็นอันดับ	3	 ของระบบธนาคารไทย	 
และมีกำาไรสุทธิ	30,842	ล้านบาท	ต่ำากว่าปีก่อน	368	ล้านบาท	 
หรอืลดลงรอ้ยละ	1.2	เมือ่รวมรายการกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสรจ็อ่ืน 
ท่ีมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายกับราคาตลาด
และขาดทุนจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัแลว้	 
จะมีกำาไรเบ็ดเสร็จรวม	20,104	ล้านบาท	ต่ำากว่าปีก่อน	28,000	
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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รายการที่สำาคัญในงบกำาไรขาดทุน 

1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

3/ รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินที่รวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
4/ รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

รายได้ดอกเบ้ีย

	 เงินให้สินเช่ือ	3/

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

	 เงินฝาก	4/

	 เงินรางวัลสลากออมสิน

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

	 เงินนำาส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน

	 	 การเงินเฉพาะกิจ

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้

ต้นทุนทางการเงิน

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด

	 รายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย	(NIM)

102,701

94,056

4,109

4,536

38,510

18,962

12,282

993

1,180

5,093

64,191

4.35%

1.64%

2.54%

104,302

95,481

4,315

4,506

46,418

28,007

11,520

1,007

942

4,942

57,884

4.26%

2.02%

2.35%

(1,601)

(1,425)

(206)

30

(7,908)

(9,045)

762

(14)

238

151

6,307

(1.5)

(1.5)

(4.8)

0.7

(17.0)

(32.3)

6.6

(1.4)

25.3

3.1

10.9

	 ปี	2561	 มีรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ	64,191	 ล้านบาท	 สูงกว่าปี	2560	 จำานวน	6,307	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	10.9	 ท่ีสำาคัญจาก 
พอรต์สนิทรพัย์ท่ีกอ่ให้เกดิรายได	้(Earning	Asset)	เพิม่ข้ึน	และการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ	(ALM)	ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด	สภาพคล่อง	และการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้ง	มีการกลับรายการต้นทุนสำารองส่วนเพิ่มเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต	ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลต่ำากว่าปีก่อน	ขณะที่	รายได้ดอกเบี้ยลดลง	จากมาตรการผ่อนปรนดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้สินเชื่อโครงการ
สวัสดิการเงินกู้	ช.พ.ค.-ช.พ.ส.	ภายใต้บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงระหว่างธนาคารกับสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	และการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยเน้นให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน	ซึ่งมีอัตรา 
ผลตอบแทนต่ำา	อย่างไรก็ตาม	ธนาคารยังสามารถบริหารอัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย	(NIM)	
อยู่ที่ร้อยละ	2.54	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ที่ร้อยละ	2.35	

หน่วย : ล้านบาท
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	 ปี	2561	มีรายได้จากการดำาเนินงานอื่น	11,010	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2560	จำานวน	7,263	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	193.8	
โดยเฉพาะจากกำาไรจากการขายหุ้นสามัญ	IRPC	เพื่อกำากับสัดส่วนลูกหนี้รายใหญ่	(SLL)	ตามเกณฑ์ที่	ธปท.	กำาหนดไม่เกินร้อยละ	15	 
ของเงินกองทุนทั้งสิ้น	ประกอบกับ	มีหนี้สูญรับคืน	รายได้เบ็ดเตล็ดและการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสูงกว่าปีก่อน

1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ต่อรายได้รวมสุทธิ

7,104

1,131

5,973

7.36%

6,461

760

5,701

8.47%

643

371

272

10.0

48.8

4.8

1.3 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและ

	 	 ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน

	 รายได้เงินปันผล

	 รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน	ๆ

รวมรายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน

รายได้จากการดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

90

257

2,389

1,011

3,747

5.56%

95

7,635

1,940

1,340

11,010

13.56%

5

7,378

(449)

329

7,263

5.6

2,870.8

(18.8)

32.5

193.8

	 ปี	2561	มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	5,973	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2560	
จำานวน	272	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.8	สูงกว่าปีก่อนจากรายได้ค่าธรรมเนียม
บรกิารเงนิกู	้(จากสนิเช่ือธรุกจิขนาดใหญ	่สนิเชือ่ธรุกจิ	SMEs	และสนิเช่ือบุคคล)	
รายได้จากค่านายหน้า/รับชำาระค่าเบ้ียประกันภัย	 จากโปรโมช่ันอัตราดอกเบ้ีย 
พเิศษสำาหรบัลกูคา้ท่ีทำาประกนัคุม้ครองวงเงนิสนิเช่ือ	รวมท้ัง	รายไดจ้ากธรุกจิบัตร 
และบริการอิเล็กทรอนิกส์	 ผ่านการให้บริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิตรูปแบบใหม่
ตาม	lifestyle	 และช่องทางการให้บริการ	Digital	 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขายและโปรโมช่ันต่าง	ๆ	ต่อเน่ืองตลอดท้ังปี	

	 ท้ังนี	้ธนาคารประกาศยกเว้นคา่ธรรมเนยีมการทำาธรุกรรมผา่น	Mobile/Internet 
Banking	(รวม	Message	Alert)	ตั้งแต่	1	เม.ย.	61	เป็นต้นไป

ปี 2561 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ สูงกว่าปี 2560 จำานวน 
272 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 จากรายได้
ค่าธรรมเนียมบริการเงินกู้ รวมท้ังรายได้
จากธุรกิจบัตร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านการให้บริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

4.8%

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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	 ปี	2561	ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น	33,315	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2560	จำานวน	1,377	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.3 
รายการที่สำาคัญ	ได้แก่
	 •	ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	1,458	ล้านบาท	(โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย	(PSA)	 จำานวน	606	ล้านบาท	ค่าใช้จ่าย 
	 	 ในการดำาเนินคดี	และค่าโฆษณา)
	 •	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น	759	ล้านบาท	(โครงการ	Early	Retirement)
	 •	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่	และอุปกรณ์	เพิ่มขึ้น	435	ล้านบาท	(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	และค่าเช่าสำานักงาน)
	 •	 เงินบำาเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น	123	ล้านบาท	(ตามผลประกอบการ)
	 •	 ขณะท่ี	ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเชื่อลดลง	1,398	ล้านบาท	(จากการที่ธนาคาร	และ	สกสค.	 ได้ทำาบันทึกแก้ไข 
	 	 เพิม่เตมิข้อตกลง	โดยยกเลกิการจา่ยเงนิสนบัสนนุแก	่สกสค.	แลว้นำาเงนิสนบัสนนุดงักลา่วไปลดดอกเบ้ียให้แกล่กูหนีป้กตท่ีิมวีนิยั 
	 	 ทางการเงินตามเงื่อนไขที่กำาหนด	ตั้งแต่เดือน	มิ.ย.	61	เป็นต้นไป)

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน เปลี่ยนแปลง (yoy)

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน

 		ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน	

			เงินบำาเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน

			ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร	สถานท่ี	และอุปกรณ์

			ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเช่ือ

			ค่าใช้จ่ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

14,554

3,888

5,254

3,122

5,120

31,938

47.44%

15,313

4,011

5,689

1,724

6,578

33,315

41.01%

759

123

435

(1,398)

1,458

1,377

5.2

3.2

8.3

(44.8)

28.5

4.3

	 ปี	2561	ธนาคารมีหนี้สูญ	และหนี้สงสัยจะสูญ	จำานวน	17,017	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2560	จำานวน	12,833	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ	306.7	ท่ีสำาคญัจากการตัง้สำารองหนีส้งสยัจะสญูของสนิเชือ่เพือ่พฒันากลุม่อาชพี	สนิเช่ือเคหะ	สนิเช่ือแกไ้ขหนีส้นิภาคประชาชน	
และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่	 ตามลำาดับ	 ท้ังนี้	 มีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นและกันสำารองเพิ่มสำาหรับลูกหนี้ท่ีปรับโครงสร้างหนี้ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและได้กันสำารองเพิ่มเติมสำาหรับลูกหนี้	ช.พ.ค.ฯ	ที่	สกสค.	 เคยชำาระหนี้แทน	
(จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ)	ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.5  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
 จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

เปลี่ยนแปลง (yoy)

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

1,648

2,536

	-			

4,184

	4,509	

	12,482	

	26	

17,017

2,861

9,946

26

12,833

173.6

392.2

100.0

306.7

หน้ีสูญ

หน้ีสงสัยจะสูญ

(กลับรายการ)	ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหน้ี

รวมหน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ	และขาดทุน

	 จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหน้ี
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	 ณ	 สิ้นปี	2561	 สินทรัพย์รวมของธนาคารมีจำานวน	2,704,340	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	 จำานวน	40,512	 ล้านบาท	
หรือร้อยละ	1.5	จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิยม	โดยนำาเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์จากการให้สินเชื่อและลงทุน 
ในตราสารหนี้และตราสารทุน

2. ฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2561	จำานวน	188,486	ล้านบาท	และ 
	 ในปี	2560	จำานวน	216,731	ล้านบาท
2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2561	จำานวน	15,981	ล้านบาท	และ 
	 ในปี	2560	จำานวน	21,189	ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

สินทรัพย์รวม

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	

	 เงินลงทุนสุทธิ

	 เงินให้สินเช่ือ	1/

หน้ีสินรวม

	 เงินรับฝากและตราสารหน้ีท่ีออกฯ	2/

ส่วนของทุน

2,704,340

288,716

256,200

2,111,899

2,502,401

2,298,412

201,939

2,663,828

394,910

237,395

2,014,123

2,461,939

2,256,312

201,889

40,512

	(106,194)

18,805

97,776

40,462

42,100

50

1.5 

(26.9)

7.9	

4.9	

1.6

1.9	

0.0	

หน่วย : ล้านบาท
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รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

2.1 เงินให้สินเชื่อ

สัดส่วนจำานวนเงินให้สินเชื่อ

	 ณ	31	ธันวาคม	2561	ธนาคารมียอดเงินให้สินเชื่อจำานวน	2,111,899	ล้านบาท	(รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์)	
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จำานวน	97,776	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.9	 โดยมีสัดส่วนสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย	ร้อยละ	60.7 
สินเชื่อแก่ภาครัฐและสถาบันการเงิน	ร้อยละ	31.5	และสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ	7.8	ที่สำาคัญ	ได้แก่ 
 •	สินเชื่อแก่ภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน	เพิ่มขึ้น	95,757	ล้านบาท	(ร้อยละ	16.8)	ที่สำาคัญจากการให้กู้แก่กระทรวง 
	 	 การคลัง	 ท้ังเงินกู้ระยะส้ัน	และระยะยาว	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	 ขณะที่	 
	 	 มีการรับคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน	(ธ.ก.ส.	และโครงการ	Soft	Loan) 
 • สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน	เพิ่มขึ้น	29,558	ล้านบาท	(ร้อยละ	21.9)	จากการดำาเนินงานศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า	SMEs	ทั้งประเทศ	 
	 	 82	แห่ง	และการขยายธุรกิจของแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการ 
 • สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ลดลง	27,539	 ล้านบาท	(ร้อยละ	2.1)	 ส่วนใหญ่จากสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	 สินเชื่อบุคคล	 
	 	 (สวัสดิการ)	และสินเชื่อแก่ประชาชนฐานราก	(สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน	และสินเชื่อธนาคารประชาชน)	โดยมีรายละเอียด	 
	 	 ดังนี้ 
	 	 -	 สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	ลดลง	36,473	ล้านบาท	(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)	สินเชื่อบุคคล	(สวัสดิการ)	ลดลง	 
	 	 	 17,729	ล้านบาท	สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน	ลดลง	5,992	ล้านบาท	และสินเชื่อธนาคารประชาชน	ลดลง	1,154	ล้านบาท	 
	 	 	 จากยอดรับคืน	และปิดบัญชีชำาระหนี้	รวมทั้งการระมัดระวังการให้สินเชื่อ

	 	 -	ขณะที่	สินเชื่อไทรทอง	(อเนกประสงค์)	เพิ่มขึ้น	17,148	ล้านบาท	สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	เพิ่มขึ้น	7,416	ล้านบาท	สินเชื่อ 
	 	 	 แก้ไขหนี้สินภาคประชาชน	เพิ่มขึ้น	2,693	ล้านบาท	สินเชื่อธุรกิจห้องแถว	เพิ่มขึ้น	2,644	ล้านบาท	และสินเชื่อชีวิตสุขสันต์	 
	 	 	 เพิ่มขึ้น	1,626	ล้านบาท	รวมทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด	เพิ่มขึ้น	1,580	ล้านบาท	

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2561	จำานวน	188,486	ล้านบาท	 
	 และในปี	2560	จำานวน	216,731	ล้านบาท

ป 2561

ภาครัฐและสถาบันฯ

31.5%

ภาคธุรกิจเอกชน

7.8%

เพื่อที่อยูอาศัย

16.6%

บุคคลทั่วไป

36.2%

ประชาชนฐานราก

7.9%

1/

ป 2560

ภาครัฐและสถาบันฯ

28.3%

ภาคธุรกิจเอกชน

6.7%

เพื่อที่อยูอาศัย

17.1%

บุคคลทั่วไป

39.6%

ประชาชนฐานราก

8.3%

1/
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2.2 เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก

สัดส่วนจำานวนลูกค้าสินเชื่อ

สัดส่วนจำานวนเงินฝาก

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2561	มเีงนิฝาก	(รวมเงนิฝากจากสถาบันการเงนิและสหกรณ)์	จำานวน	2,248,412	ลา้นบาท	เม่ือรวมตราสารหนี ้
ท่ีออก	(หุ้นกู้)	จะมีเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก	จำานวน	2,298,412	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จำานวน	42,100	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	1.9	จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	ที่มีเงื่อนไขและอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ	และมีกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดปี	อาทิ	
กิจกรรมส่งเสริมการขายสลากออมสินพิเศษ	5	ปี	กิจกรรมฝากสลากออมสินดิจิทัลผ่าน	MyMo	และโปรโมชั่นเงินฝากในงานมหกรรม
การเงินต่าง	ๆ 	เพื่อรองรับเงินฝากที่ทยอยครบกำาหนด	และเตรียมสภาพคล่องสำาหรับปล่อยสินเชื่อตามพันธกิจและนโยบายรัฐ	รวมทั้ง	
กิจกรรมส่งเสริมการออมในวันสำาคัญต่าง	ๆ	อาทิ	วันเด็กแห่งชาติ	วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน	และวันออมแห่งชาติ	เป็นต้น	

2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2561	จำานวน	15,981	ล้านบาท	และ 
	 ในปี	2560	จำานวน	21,189	ล้านบาท

ป 2561
สลากออมสิน

43.8%

อื่นๆ

0.3%

สลากออมสิน

40.0%

ประจำ

15.6%
ประจำ

18.8%

สงเคราะหชีวิต

4.7%

ตราสารหนี้ที่ออก (หุนกู)

2.2%

2/

ป 2560
เผื่อเรียกและ

เผื่อเรียกพิเศษ

33.5%

เผื่อเรียกและ
เผื่อเรียกพิเศษ

33.4%

2/

อื่นๆ

0.3%

สงเคราะหชีวิต

5.2%

ตราสารหนี้ที่ออก (หุนกู)

2.2%

ป 2561

กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานภาครัฐ

1.2%

กลุมลูกคาบุคคคล

28.6%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

70.2%
ป 2560

กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานภาครัฐ

1.2%

กลุมลูกคาบุคคคล

26.2%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

72.6%
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สัดส่วนจำานวนลูกค้าเงินฝาก 

สัดส่วนจำานวนเงินลงทุน

2.3 เงินลงทุนสุทธิ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีเงินลงทุนสุทธิ	จำานวน	256,200	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จำานวน	18,805	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	7.9	โดยเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นกู้	พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตร	ธปท.ระยะสั้น	หน่วยลงทุน	ตั๋วสัญญาใช้เงินกระทรวงการคลัง	
และพันธบัตรต่างประเทศ	 ตามลำาดับ	 ขณะที่มียอดเงินลงทุนครบกำาหนดรวมกว่า	53,000	 ล้านบาท	 และมีการขายเพื่อทำากำาไร 
ตามโอกาส	รวมทั้ง	การปรับพอร์ตตามแผนและกลยุทธ์การลงทุน	ซึ่งธนาคารยังคงเน้นลงทุนต่อในตราสารหนี้ภาครัฐที่ปราศจาก
ภาระผูกพันเพื่อการบริหารสภาพคล่อง	 โดยพิจารณาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มดี	 และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม	 
ตามกรอบนโยบายการลงทุนของธนาคาร	ทั้งนี้	ธนาคารมีการขายหุ้นสามัญ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	(IRPC)	เพื่อกำากับ
สัดส่วนลูกหนี้รายใหญ่	(SLL)	ตามเกณฑ์ที่	ธปท.กำาหนด	ไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินกองทุนทั้งสิ้น

ป 2561

กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานรัฐ

0.5%

กลุมลูกคาบุคคคล

38.1%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

61.4%
ป 2560

กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานรัฐ

0.5%

กลุมลูกคาบุคคคล

34.2%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

65.3%

ป 2561
ตราสารหนี้ภาครัฐ

63.2%

ตราสารหนี้
ตางประเทศ

5.5%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

13.8%

ตราสารทุน

17.3%

ตราสารอนุพันธ

0.2%

ป 2560
ตราสารหนี้ภาครัฐ

64.4%

ตราสารหนี้
ตางประเทศ

4.6%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

8.6%

ตราสารทุน

22.1%

ตราสารอนุพันธ

0.3%
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2.4 ส่วนของทุน

2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย 

	 ส่วนของทุนของธนาคาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจำานวน	201,939	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จำานวน	50	ล้านบาท	 
จากกำาไรสุทธิประจำาปี	จำานวน	30,842	ล้านบาท	ขณะที่มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	(Mark	to	Market)	 
ลดลงจากปี	2560	จำานวน	10,323	ล้านบาท	และขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	(TAS	19)	ตามหลกัคณติศาสตร์
ประกันภัย	จำานวน	415	ล้านบาท	รวมทั้งนำาเงินส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินในปี	2561	รวมทั้งสิ้น	20,054	ล้านบาท	

	 ธนาคารได้คำานวณเงินดำารงกองทุนตามแนวทาง	Basel	II	ตามเกณฑ์การกำากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	(SFIs)	ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย	(ธปท.)	 ที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงและสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และภาระผูกพันทั้งสิ้นของธนาคาร	 
โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	ธนาคารมเีงนิกองทนุทัง้สิน้จำานวน	182,469	ลา้นบาท	คดิเปน็รอ้ยละ	14.72	ของสนิทรพัยถ์ว่งน้ำาหนกั 
ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น	 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาร้อยละ	8.5	 ที่กำาหนดโดย	 ธปท.	 โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	 จำานวน	168,161	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	13.56	 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น	(ส่วนใหญ่มาจากกำาไรสะสมหลังหักเงินนำาส่งกระทรวงการคลัง 
ในแต่ละปี)	 และเงินกองทุนช้ันท่ี	2	 จำานวน	14,308	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	1.16	(ปี	2561	 มีการคำานวณมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มจาก 
การตีราคาที่ดิน	นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่	2)
 
	 ท้ังนี้	 อัตราดังกล่าวยังไม่รวมกำาไรสุทธิงวดครึ่งหลังของปี	 ซ่ึงหากนับรวมกำาไรสุทธิงวดครึ่งปีหลังตามท่ีกระทรวงการคลังจัดสรร 
เพิ่มเติมหลังสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว	จะทำาให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

168,161

14,308

182,469

1,239,733

14.72%

13.56%

150,028

7,817

157,845

1,265,913

12.47%

11.85%

18,133

6,491

24,624

(26,180)

12.1

83.0

15.6

(2.1)

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนช้ันท่ี	1

เงินกองทุนช้ันท่ี	2

เงินกองทุนท้ังส้ิน

สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน

เงินกองทุนท้ังส้ิน	:	สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนัก

	 ตามความเส่ียงท้ังส้ิน

เงินกองทุนช้ันท่ี	1	:	สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนัก

	 ตามความเส่ียงท้ังส้ิน



84 ธนาคารออมสิน รายงานการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

2.6 คุณภาพเงินให้สินเชื่อ

2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2561 2560

59,395

2.81

21,644

1.06

67,848

114.23

67,848

100.00

41,203

2.05

12,882

0.66

55,405

134.47

54,301

102.03

18,192

8,762

12,443

13,547

44.2

68.0

22.5

24.9

หน่วย : ล้านบาท

สินเช่ือด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ		 

	 (gross	NPLs)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือท้ังส้ิน	(ร้อยละ)

สินเช่ือด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	

	 (net	NPLs)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือสุทธิ	(ร้อยละ)

สำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามงบการเงิน

สัดส่วนต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ	(ร้อยละ)

สำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญข้ันต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.

สำารองท่ีกันไว้แล้วต่อสำารองท่ีพึงกัน	(ร้อยละ)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(gross	NPLs)จำานวนทั้งสิ้น	
59,395	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	2.81	ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น	(รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จำานวน	18,192	ล้านบาท	ที่มีอัตรา	gross	NPLs	ร้อยละ	2.05	จากการปรับปรุงเกณฑ์
การจัดชั้นสำาหรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำาหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(net	NPLs)	 ณ	 สิ้นปี	2561	 มีจำานวน	21,644	 ล้านบาท	 คิดเป็น 
อัตราร้อยละ	1.06	ของเงินให้สินเชื่อสุทธิ	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จำานวน	8,762	ล้านบาท	ที่มีอัตรา	net	NPLs	ร้อยละ	0.66	โดยมี
กลยุทธ/์มาตรการผอ่นปรนเงื่อนไขการชำาระหนี้ในการควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับที่ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจำานวน	67,848	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	จำานวน	
12,443	ล้านบาท	โดยเฉพาะค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	สินเชื่อเคหะ	สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน	
และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่	ตามจำานวนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น	และจากการเลื่อนชั้นหนี้เป็นชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	ชั้นสงสัย	
และชั้นสงสัยจะสูญ	 เพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้	 มีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นและกันสำารองเพิ่มสำาหรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและมีการตั้งสำารองเพิ่มสำาหรับลูกหนี้	ช.พ.ค.ฯ	ที่	สกสค.	เคยจ่ายชำาระหนี ้
แทนทุกรายที่ยังไม่เป็นหนี้ค้าง	NPLs	(จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ)	ตามข้อเสนอแนะของ	 ธปท.	ตั้งแต่ปี	2558-2561	 รวมทั้งสิ้น	
21,365	ล้านบาท	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2561	 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน	 จำานวน	2,704,340	 ล้านบาท	 โดยมีหนี้สินรวมจำานวน	 
2,502,401	ล้านบาท	และส่วนของทุน	จำานวน	201,939	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ	12.4	เท่า	

	 แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารที่สำาคัญประกอบด้วย	เงินรับฝาก	คิดเป็นร้อยละ	94.9	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	
คิดเป็นร้อยละ	3.0	และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	คิดเป็นร้อยละ	2.1	ของสินทรัพย์รวม	ในขณะที่	แหล่งใช้ไปของเงินทุนของ
ธนาคารที่สำาคัญประกอบด้วย	เงินให้สินเชื่อ	คิดเป็นร้อยละ	77.6	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	คิดเป็นร้อยละ	12.8	และ
เงินลงทุนสุทธิ	คิดเป็นร้อยละ	9.6

	 ทั้งนี้	เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน	1	ปี	มีจำานวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน	1	ปี	ซึ่งถือว่าเป็นปกติ
ของธุรกิจธนาคาร	อย่างไรก็ตาม	เงินฝากที่มีระยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่องเมื่อครบกำาหนดตาม
สัญญา	จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา	ทำาให้ธนาคารสามารถจัดสรรเงินฝาก	
เงินลงทุน	เงินให้สินเชื่อ	เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
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2.8 การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน	โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	
อัตราสว่นสนิเช่ือตอ่เงนิฝาก	และอัตราสว่นการพึง่พาแหลง่เงนิทุนรายใหญ่	เป็นไปตามเกณฑเ์พดานความเสีย่งและสญัญาณเตอืนระดบั
ความเสี่ยงที่กำาหนดของธนาคาร

	 ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk	Management	Policy)	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร	ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรมธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป	
และมีการกำาหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงสำาหรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	 เพื่อให้
ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำาเนินงาน	รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	(ALCO)	ทำาหน้าที่
ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการดำาเนินงาน	และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเน่ือง	
อาทิ	การทดสอบภาวะวิกฤติ	(Stress	Testing)	การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและระบบการรายงานความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง	เป็นต้น

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2561 2560สัดส่วน
(%)

สัดส่วน
(%)

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

ระยะเวลา	≤	1	ปี

		เงินรับฝาก

		รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

		ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

ระยะเวลา	>	1	ปี

 	เงินรับฝาก

		รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

		ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

รวม

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

ระยะเวลา	≤	1	ปี

 	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

		เงินลงทุนสุทธิ

		เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

ระยะเวลา	>	1	ปี

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

		เงินลงทุนสุทธิ

		เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

รวม

1,471,354

1,404,279

67,075

	-			

880,736

828,152

2,584

50,000

2,352,090

784,249

320,945

71,310

391,994

1,871,970

19,051

184,220

1,668,699

2,656,219

1,508,676

1,399,733

108,943

	-			

837,652

785,390

2,262

50,000

2,346,328

816,647

422,087

71,628

322,932

1,829,076

40,582

165,110

1,623,384

2,645,723

62.6 

59.7	

2.9	

	-			

37.4	

35.2	

0.1	

2.1	

100.0

29.6	

12.1	

2.7	

14.8	

70.4	

0.7 

6.9	

62.8	

100.0	

64.3	

59.7	

4.6	

	-			

35.7	

33.5	

0.1	

2.1	

100.0

30.9	

16.0	

2.7	

12.2	

69.1	

1.5	

6.2	

61.4	

100.0	

	(37,322)

	4,546	

	(41,868)

	-			

	43,084	

 42,762	

	322	

	-			

	5,762	

	(32,398)

 (101,142)

	(318)

	69,062	

	42,894	

	(21,531)

	19,110	

	45,315	

	10,496	

(2.5)

0.3	

(38.4)

	-			

5.1 

5.4	

14.2	

	-			

0.2	

(4.0)

(24.0)

(0.4)

21.4	

2.3	

(53.1)

11.6	

2.8	

0.4	

หน่วย : ล้านบาท
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2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

2.10 อันดับความน่าเชื่อถือ

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	จำานวน	33,865	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	
2560	จำานวน	3,772	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.5	ประกอบด้วย	

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 จำานวน	45,910	 ล้านบาท	 โดยมีกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 
	 	 สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน	 จำานวน	38,727	 ล้านบาท	และมีหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจำานวน	7,476	 ล้านบาท	ขณะที่	 
	 	 สินทรัพย์ดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	293	ล้านบาท

	 • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	จำานวน	19,739	ล้านบาท	ท่ีสำาคัญจากเงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์	จำานวน	 
	 	 167,168	ล้านบาท	เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จำานวน	1,811	ล้านบาท	เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มี 
	 	 ตัวตน	 จำานวน	78	 ล้านบาท	 และเงินสดจ่ายสิทธิการเช่า	 จำานวน	9	 ล้านบาท	 ขณะท่ีมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน 
	 	 หลักทรัพย์	จำานวน	148,998	ล้านบาท	เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม	จำานวน	324	ล้านบาท	และเงินสดรับจาก 
	 	 การขายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จำานวน	5	ล้านบาท	

	 •	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	จำานวน	22,397	ล้านบาท	จากเงินนำาส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน	จำานวน	 
	 	 20,054	ล้านบาท	และเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว	จำานวน	2,343	ล้านบาท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นปี	2560	ที่ระดับ	“AAA”	ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับเครดิต	
ทริสเรทต้ิง	(TRIS	Rating)	 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งและผลประกอบการ 
ทางการเงินท่ีดีของธนาคาร	 รวมท้ังความเป็นไปได้ในระดับสูงท่ีรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเมื่อธนาคารมีปัญหาทางการเงิน	 ท้ังนี้	 
พระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	กำาหนดไว้ว่า	ข้อผูกพันต่าง	ๆ	ของธนาคารออมสินในส่วนของการชำาระคืน
เงินต้น	เงินกู้ยืม	ตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝาก	และการจ่ายชำาระหนี้อื่น	ๆ	นั้นจะได้รับการคำ้าประกันโดยรัฐบาลทั้งสิ้น	มีรายละเอียดดังนี้

สถาบันจัดอันดับเครดิต
ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) 
จัดอันดับเครดิตของธนาคาร
อยู่ในระดับ “AAA” สะท้อนถึง
มุมมองต่อสถานะทางธุรกิจ
ที่แข็งแกร่งและผลประกอบการ
ทางการเงินที่ดีของธนาคาร

AAA31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS	Rating

	 อันดับเครดิตองค์กร

	 แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ

AAA

Stable

AAA

Stable
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	 ธนาคารออมสินมีการจัดทำาแผนวิสาหกิจ	 ระยะ	5	 ปี	 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปี	 และแผนธุรกิจรายกลุ่มลูกค้า	 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ซึ่งกระบวนการจัดทำาแผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ	BSC,	EVM,	Risk	Management	และ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(SEPA)	โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้บริหาร
ระดบักลุม่/สายงาน/ฝา่ย/ภาค	และมีการสือ่สารแผนไปสูก่ารปฏบัิตผิา่นช่องทางตา่ง	ๆ 	รวมท้ังการถา่ยทอดลงสูต่วัช้ีวดั	(KPIs)	จากระดบั 
ธนาคารถึงระดับบุคคล

	 ณ	สิ้นปี	2561	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

แผน วิเคราะห์ผลต่างจากแผนผลด้านการเงิน

กำาไรสุทธิ

เงินฝากเพิ่มสุทธิ

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ

NPLs	ของสินเชื่อรวม	
(ร้อยละ)

NIM	(ร้อยละ)

Cost/Income	
(ร้อยละ)

28,200

78,500

53,000

3.05	

2.33

47.81

30,842

42,100

97,776

2.81

2.54

41.01

จากกำาไรจากการขายหุ้นสามัญ	และการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ท่ีสอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบ้ียในตลาดและสภาพคล่อง	
ทำาให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	และ
ต้นทุนดอกเบี้ยลดลง	

ธนาคารคำานึงถึงสภาพคล่องที่ เพียงพอต่อการดำาเนินงาน	 
และต้นทุนดอกเบ้ีย	(Cost	of	Fund)	 ท่ีเหมาะสม	 ท้ังนี้ 	 
มีเงินฝากท่ีมีระยะเวลาทยอยครบกำาหนดตลอดปี	2561	จำานวน	 
1.45	ล้านล้านบาท

จากสินเชือ่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	จากการให้กู้ทั้งระยะสั้น	และ
ระยะยาว	 แก่กระทรวงการคลัง	 เพื่อลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน	สินเชื่อแก่ธุรกิจ	SMEs	และธุรกิจขนาดใหญ่	และสินเชื่อ
ตามนโยบายรัฐ

จากการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 โดยจัดต้ังศูนย์ย่อย
ควบคุมและบริหารหน้ี	80	ศูนย์	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม 
ดูแล	 และแก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างใกล้ชิด	 รวมท้ัง	
มาตรการผอ่นปรนเงือ่นไขการชำาระหนี	้และบันทึกแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ข้อตกลง	(MOU)	กับ	สกสค.	เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	

จากพอร์ตสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	(Earning	Asset)	เพิ่มขึ้น	 
และการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ	(ALM)	ทีส่อดคลอ้งกบัทศิทาง 
อตัราดอกเบีย้ในตลาดและสภาพคลอ่ง	รวมทัง้	มกีารกลบัรายการ 
ต้นทุนสำารองส่วนเพิ่มเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต	 ส่งผลให้ 
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิรายได	้(Yield)	สงูกวา่แผน	 
และต้นทุนดอกเบี้ย	(Cost	of	Fund)	ต่ำากว่าแผน

จากการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานต่ำากว่าแผน	 โดยมี 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	 และการควบคุม 
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับ	 การสร้างประสิทธิภาพ 
ในการหารายได้	ทำาให้รายได้รวมสุทธิสูงกว่าแผน

3. เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน 
    / โครงการ ปี 2561 ที่สำาคัญ

หน่วย : ล้านบาท
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ผลการดำาเนินงาน ปี 2561ด้านที่ไม่ใช่การเงิน

กลุ่มเด็กและเยาวชน

กลุ่มประชาชนฐานราก/	
Unserved-Underserved	/																			
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มผู้สูงวัย

•		เปิดธนาคารโรงเรียน	1,256	แห่ง	เงินออม	978	ล้านบาท
•	 เปิดธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง	(Virtual	School	Bank)	1,457	แห่ง	 
	 มีนักเรียนเข้าร่วม	206,988	คน	โดยนักเรียนที่เข้าใช้งานในระบบ 
	 ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้รับเงินเสมือนจริง	(G	Coin)	และแลกรับทุนการศึกษา	
	 1,795	คน	1.78	ล้านบาท
•	 จัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน	มีนักเรียนเข้าร่วม	22,150	คน	
•	 จัดการประกวดดนตรี	(Symphonic	Band/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)		 
	 มีนักเรียนเข้าร่วม	6,754	คน
•	 สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิชาการ	(คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย	 
	 ภาษาอังกฤษ/ประวัติศาสตร์/พระพุทธศาสนา)	มีนักเรียนเข้าร่วม	199,538	คน
•	 ให้ความรู้ผ่านกิจกรรม	GSB	เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม	นำาสู่รั้วมหาวิทยาลัย			 
	 มีนักเรียนเข้าร่วม	3,421	คน

•	 สร้างความรู้ทางการเงิน	(Financial	Literacy)	และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ												
	 -		อบรมให้ความรู้ทางการเงิน	(Financial	Literacy)	
	 	 •	ประชาชนฐานรากและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	27,217	ราย
	 	 •	เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	(คลีนิคสุขภาพฯ)	41,226	ราย
	 	 •	พัฒนากลุ่มลูกค้าที่เข้ากระบวนการฟื้นฟู	(Underserved)	5,925	ราย
	 -	 พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน	26,278	ราย
	 -	 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ 
	 	 เยอรมนี	และสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)																												 
	 	 เพื่อพัฒนาระบบการให้ความรู้ทางการเงินในประเทศไทย
•	 สร้างช่องทางตลาดและส่งเสริมการขาย
	 -	 จัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน	และตลาดประชารัฐออมสิน
	 	 ทั่วถิ่นไทย	มีร้านค้าเข้าร่วม	1,925	ร้านค้า	
	 -	 GSB	e-Market	place	พัฒนาระบบ	O2O-Village	Grocery	sponsored	
	 	 by	GSB	ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการจำาหน่ายสินค้า
	 -	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ประกวด	“GSB	Smart	Home	Stay”												
	 	 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งและคนในชุมชน
	 	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
•	 ส่งเสริมร้านค้ารับชำาระเงินผ่าน	QR	Payment	(MyMo	Pay	&	GSB	Pay													 
	 &	GSB	Payment	Gateway)	โดยติดตั้ง	157,060	ร้านค้า

•	 ผลิตภัณฑ์เงินฝาก	ได้แก่	เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย	
	 และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย	มีผู้ใช้บริการ	54,377	ราย
•	 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	ได้แก่	สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี	สินเชื่อประชารัฐ									 
	 เพื่อผู้สูงวัย	และสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ	(Reverse	Mortgage)	
	 มีผู้ใช้บริการ	2,340	ราย
•	 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	รวม	723	คน

1. ด้านพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable Development : SD)
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ผลการดำาเนินงาน ปี 2561ด้านที่ไม่ใช่การเงิน

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการ

3.  ด้านการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Fundamental Capabilities)

กลุ่ม	SMEs	Startup

บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
และกระบวนการ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินใหม่	ๆ	

ช่องทางการให้บริการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

•	 สร้างโอกาส	และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	SMEs	Startup	
	 -		โครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน	10	ทีม	ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน 
	 	 เยาวชนที่มีอายุ	16-25	ปี	ได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่	 
	 	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ
	 -		โครงการ	GSB	Innovation	Club	20	แห่ง	ซึ่งเป็น	Co-Working	Space	
	 	 ในมหาวิทยาลัย	เป็นพื้นที่สำาหรับจัดกิจกรรม	Smart	Start	Idea	สำาหรับ
	 	 นักศึกษาในการประกวดไอเดีย	เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
	 	 และนวัตกรรมใหม่	ที่สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริงในอนาคต

•	 จัดตั้งสำานักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย	18	สำานัก
•	 จัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า	SMEs	82	ศูนย์
•	 จัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำาระ	74	ศูนย์/18	เขต
•	 ออกแบบโครงสร้างธุรกิจ	DIGITAL	BUSINESS	AND	FINTECH

•	 Pre-Screening	online	ผ่าน	Line	GSB	Society
•	 Application	GSB	SMEs	4.0
•	 ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น	ในการให้บริการฝาก-ถอนเงินสด	
	 ผ่านบัญชีและผ่านแอพพลิเคชั่น	Mobile	Banking	(MyMo)	ของธนาคารออมสิน	
	 เปิดให้บริการ	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2561

•	 Digital	Branch	5	แห่ง	ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยเครื่องบริการธุรกรรม		 
	 ทางการเงินอัตโนมัติ	(VTM)	มีลักษณะเป็นเครื่อง	Self-Service	ให้ลูกค้า		 
	 ได้สื่อสารกับพนักงานผ่านหน้าจอ	VTM	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง			
•	 พัฒนาระบบเปิดบัญชีผ่านเครื่อง	Smart	Device	สำาหรับการให้บริการ		
	 ลูกค้านอกสถานที่	เพื่อเข้าไปให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
•	 เปิดให้บริการ	Queue	Application

•	 ฝึกอบรม/สัมมนา	42,388	คน
•	 e-learning	21,057	คน	100	หลักสูตร	ประกอบด้วย
	 1)	ด้านทรัพยากรบุคคล	(HR)	33	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	2,892	คน)
	 2)	ด้านตรวจสอบ	กำากับ	ควบคุม	บริหารความเสี่ยง	และป้องกันการทุจริต	
	 	 17	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	40,018	คน)
	 3)	ด้านธุรกิจธนาคาร	15	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	1,712	คน)
	 4)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	8	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	56,017	คน)
	 5)	ด้านการบริหารจัดการหนี้	4	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	897	คน)
	 6)	ด้านอื่น	ๆ	23	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	1,930	คน)	
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ผลการดำาเนินงาน ปี 2561ด้านที่ไม่ใช่การเงิน

	 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับปี	2561	จำานวน	43,162	ล้านบาท	เบิกจ่ายจริง	34,134	ล้านบาท	รวมกับส่วนที่ประหยัดได้จำานวน	
2,114	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	84	ของงบประมาณ	โดยรายจ่ายดำาเนินงานมีการเบิกจ่ายรวมส่วนที่ประหยัดได้คิดเป็นร้อยละ	83	
ของงบประมาณ	และรายจ่ายลงทุน	มีการเบิกจ่ายรวมส่วนที่ประหยัดได้คิดเป็นร้อยละ	93	ของงบประมาณ	

ระบบงาน •	 พัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย	National	e-Payment	
•	 พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน	AML/CFT
•	 พัฒนาแบบจำาลอง	Collection	Scoring
•	 พัฒนาแบบจำาลอง	Application	Scoring	Model	(บัตรเครดิต/	บัตรเงินสด)
•	 พัฒนาแบบจำาลอง	Credit	Scoring	Model	(สำาหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
	 ขนาดย่อมวงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท)
•	 พัฒนาแบบจำาลอง	Behavior	Scoring
•	 พัฒนาระบบงานรองรับ	IFRS9

4. ผลการดำาเนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ 

ระยะเวลา
โครงการ

จำานวน
ราย

วงเงิน
(ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ 

(ล้านบาท)
โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

1.		 โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
				 รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี	2553	

2.		 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ
				 ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.		 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย
	 โดยธนาคารออมสินให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรม

85

12

5

2,000

25,000

15,000

2553-2559

2553-2556
ขยายระยะเวลา

ครั้งที่	1	ถึงสิ้นปี	2557

ครั้งที่	2	ถึงสิ้นปี	2560

ครั้งที่	3	ถึงสิ้นปี	2565

2556-2571

0.04

20,474

1,818

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(ต่อ) •	 Successor	98	คน	แบ่งเป็น	
	 1)	ระดับผู้อำานวยการฝ่าย/ภาค	รองรับตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการ
	 			ธนาคารออมสิน	27	คน
	 2)	ระดับรองผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการเขต	รองรับตำาแหน่ง	
	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการภาค	71	คน	
•		Talent	76	คน	
•	 ให้ทุนการศึกษาพนักงาน	8	ทุน	เป็นทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
	 ภายในประเทศทั้งหมด
•	 ปรับปรุงเครื่องมือการบริหารผลงานในรูปแบบ	Digital	Platform	ผ่าน	MEMO	
	 (Modern	Employee	on	Mobile)
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ระยะเวลา
โครงการ

จำานวน
ราย

วงเงิน
(ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ 

(ล้านบาท)
โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

4.		 โครงการสินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม	
				 อุตสาหกรรม

5.		 โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน

6.		 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
				 ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

7.		 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
				 ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	
			 ระยะที่	2

8.	 โครงการบ้านประชารัฐ

9.		 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อช่วยเหลือชาวประมง	
				 “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล”

10.	โครงการมาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน

11.	โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ
			 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	สำาหรับผู้ประกอบกิจการ
			 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

12.	โครงการมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
				 ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล

13.	โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน	(ผู้ประสบภัยพิบัติ)				

14.	โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจ
				 ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ที่ประสบภัยน้ำาท่วม	
	 ปี	2560			

15.	โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

16.		โครงการ	Transformation	Loan	เสริมแกร่ง	
				 (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร	ระยะที่	2)

17.	โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน	ระยะที่	2

18.	โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
					แห่งรัฐ
								-	สินเชื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	(3	โครงการ)
										1)	สินเชื่อ	GSB	Home	Stay
										2)	สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
										3)	สินเชื่อ	Street	Food

รวม 274,862 172,147

2556-2571

2558-2566

2558-2565

2559-2566

2559-2589

2559-2567

2559-2564

2559-2568

2559-2579

2560-2565

2560-2565

2560-2565

2561-2568

2561-2568

2561-2568
2561-2568
2561-2571

3,546

30,000

100,000

50,000

20,000
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ไม่กำาหนด

30,000

ไม่กำาหนด

4,000

2,500

5,000

20,000

10,000

ไม่มีกำาหนด

1

20,148

18

17

6,462

350

27,133

16

9,527

3,531

3

102,680

39

104,289

546

1,852

15,252

66,070

27,362

4,397

277

437

20,210

5,413

79

2

2,535

1,877

4,070

22



การบริหาร
ความเสี่ยง

92 ธนาคารออมสิน
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1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
    ธนาคารออมสิน

	 ปัจจุบัน	 โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 การก้าวล้ำาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง	 ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่	 	ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ	 
โดยหลายธุรกิจ	 และหลายสถาบันการเงิน	 ได้นำานวัตกรรมต่าง	 	ๆมาสร้างประโยชน์ทางการเงิน	 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคนรุ่นใหม่ 
ในสังคมยุคดิจิทัล

	 ดังนั้น	 ธนาคารจึงให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร	 โดยมีการกำาหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้ครอบคลุมความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
พร้อมท้ังเสริมสร้างระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ 
หน่วยงานกำากับดูแล	และมีการเตรียมความพร้อม	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมดิจิทัล	
อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

	 ธนาคารได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการท่ีครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง 
ท่ัวท้ังองคก์ร	เพ่ือขับเคลือ่นการบรหิารความเสีย่งโดยการกำาหนดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิ	รวมถงึการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้ความเห็นในเรือ่งตา่ง	ๆ 	 
ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำาคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน	 โดยให้ข้อเสนอแนะต่อ 
ฝ่ายจัดการ	เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไป 
ตามนโยบายท่ีกำาหนด	 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 และเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงาน 
ท่ีกำากับดูแล	 ซ่ึงการบริหารความเส่ียงดำาเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง	(Risk	Owner)	 
เป็นผู้ระบุความเสี่ยง	 ประเมินระดับความเสี่ยง	 และกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได	้(Risk	Appetite)	รวมถงึตดิตามผลและรายงานสถานะความเสีย่ง	โดยครอบคลมุ 
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีสำาคัญ	 เพื่อให้ม่ันใจว่า
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที	ทั้งนี้	สายงานบริหาร 
ความเสี่ยง	เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	(Risk	Owner)	ในการ
ดำาเนนิการตามนโยบายท่ีไดร้บัมอบหมาย	และรายงานสถานะความเสีย่งท่ีสำาคญัตอ่คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการธนาคารออมสิน	อย่างสมำ่าเสมอ	 
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร	 รวมท้ังมีการสร้างความตระหนัก 
ด้านการบริหารความเสี่ยง	 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 จนกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	
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2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

	 ธนาคารกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลระดับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนติดตามผล
การนำาไปปฏิบัติของฝ่ายจัดการ	 เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสานสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ	(Governance)	
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	 (Compliance)	 และเป็นกลไกสำาคัญ 
ที่ผลักดันให้การดำาเนินงานสัมฤทธิ์ผล	คณะกรรมการหลักที่กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย

	 มีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์
ของธนาคาร	 รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารสามารถนำาวิสัยทัศน์	
ทิศทาง	และกลยุทธ์ที่กำาหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ

	 มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และ
แผนการดำาเนินงาน	 ตลอดจนระเบียบ	 หลักเกณฑ์ด้านการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	การสอบทาน
สินเชื่อของธนาคารให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำาหนด	
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ทบทวน
นโยบาย	และประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	
รวมทั้ง	 ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางาน 
เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	 (Governance)	 การบริหาร 

	 มีบทบาทในการกำาหนด	 ทบทวน	 และให้ความเห็นชอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง	
รวมถึงให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง	 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 และธุรกรรมของธนาคาร
ออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมทั้งประเมิน	 ติดตาม	 ดูแล
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ เหมาะสม	 และรายงาน
สถานะความเสี่ยงธนาคารออมสิน	 เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน	 และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ	
ทั้งนี้	 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 กำาหนดให้มี 
การบรูณาการกระบวนการทำางานเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการ	
(Governance)	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)	
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	 (Compliance)	 เพื่อให้บรรลุถึง 
ผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	
(Integrity-Driven	Performance)

	 มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายใน	 กระบวนการกำากับดูแลที่ดี	
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	 สอบทานการดำาเนินงานของ
ธนาคารให้ถกูตอ้งตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบั	วธิปีฏบัิตงิาน 
มติคณะรัฐมนตรี 	 ประกาศ	 หรือคำ าสั่ งที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การดำาเนินงาน	 รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร

	 มบีทบาทในการพจิารณาเสนอแนะนโยบาย	กลยทุธ	์แผนการ
ดำาเนินธุรกิจ	 และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงาน	 
พจิารณาเสนอแนะทิศทางและหลกัเกณฑก์ารลงทุน	การให้สนิเช่ือ	 
และการประกอบธรุกจิอืน่ของธนาคาร	รวมถงึพจิารณาเสนอแนะ
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

	 มีบทบาทในการกำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน	 กำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ดา้นอัตราดอกเบ้ีย	สภาพคลอ่ง	อัตราแลกเปลีย่น	และดา้นอืน่	ๆ 	 
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร	

	 นอกจากน้ี	 ยังมีคณะกรรมการท่ีทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจหลัก	 อาทิ	 คณะกรรมการ
สนิเช่ือ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ	 คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
ธนาคารออมสิน	

1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน

3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4) คณะกรรมการตรวจสอบ

5) คณะกรรมการบริหาร

6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

ความเสี่ยง	(Risk	Management)	และการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	
(Compliance)	เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)
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3. การจัดทำาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 

	 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง	 โดยมีการกำาหนดหลักการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ	 
และสร้างวัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร	 โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยง	 กลุ่มบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 ทำาหน้าที่กำากับดูแลและควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้	
เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลและรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างทันท่วงที	
โดยเฉพาะความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	 ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินที่ก่อให้เกิด
การแข่งขันที่รุนแรง	รวมถึงความเสี่ยงจากการดำาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นใหม่ 
ที่อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร	 ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้มีการติดตาม	 วิเคราะห์และประเมินผลกระทบอย่างสม่ำาเสมอ	
เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัภารกจิและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร	รวมถงึสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารกำากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการคลัง	

	 ธนาคารมีการจัดทำาแผนที่ความเสี่ยง	(Risk	Map)	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้การดำาเนินงานของธนาคารบรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยกลุ่มธุรกิจ	(Business	Unit)	 และกลุ่มสนับสนุน	(Support	Unit)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง	(Risk	Owner)	 มีบทบาทสำาคัญในการทบทวนความเสี่ยง	 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงสำาคัญท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร	์(Strategy	Map)	และตวัช้ีวดัผลการดำาเนนิงาน	(KPIs)	ของหนว่ยงานและของธนาคาร	กำาหนดมาตรการเพือ่ลด/ควบคมุ
ความเสี่ยง	ตลอดจนบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite	และ	Risk	Tolerance)	ในปี	2561	ธนาคาร 
มีปัจจัยเสี่ยงสำาคัญ	จำานวน	12	ปัจจัยเสี่ยง	ดังนี้

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2561

Strategic

การแข่งขันด้านบริการ
จากอิเล็กทรอนิกส์ 
Mobile Banking / 
Internet Banking

กฎหมายภายนอก ข้อร้องเรียน
และข่าวเชิงลบ

กระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อ

คุณภาพลูกหนี้

สภาพคล่อง

ความผันผวนของ
ตลาดเงินและตลาดทุน

Credit

Liquidity

Market

อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
(Cybercrime)

กระบวนการติดตามหนี้

การหยุดชะงัก
ของระบบงานหลัก

ทักษะ ความชำานาญของ
บุคลากรด้านสินเชื่อ

สภาพเศรษฐกิจ

Operational Financial Compliance Image & Reputation

SG1 CO1 IR1OP1

CR1

LI1

MK1

OP2

OP3

OP4

OP5

SG2
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	 นอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการกำาหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	 เพ่ือใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง	(Early	
Warning)	 ไปยัง	E-mail	 ของผู้บริหารระดับกลุ่ม	 สายงาน	 และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง	 ให้ทบทวนระดับความเสี่ยง	 ทบทวนมาตรการ/ 
แผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และมีประสิทธิภาพในการลด/ควบคุมความเสี่ยง	 โดยคำานึงถึงต้นทุน 
การจัดการความเสี่ยง	(Cost	of	Risk)	ที่เหมาะสม	ตัวอย่างตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	

ตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial KRIs) ตัวชี้วัดไม่ใช่การเงิน (Non Financial KRIs)

1.		อัตรา	NPLs	ต่อสินเช่ือคงเหลือ

2.		สินเช่ือเพ่ิมสุทธิ

3.		จำานวนลูกค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์	Mobile	Banking	/	 
	 Internet	Banking

4.	Value	at	Risk	(VaR)

5.	อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก	(L/D	ratio)

1.	ความต่อเน่ืองของการให้บริการลูกค้า

2.	ผลกระทบด้านกฎหมาย

3.	ผลกระทบด้านช่ือเสียงภาพลักษณ์

4. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์	 แผนดำาเนินงาน	 และการนำาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม	 
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน	 และสภาพแวดล้อมภายนอก	ทำาให้ไม่ประสบความสำาเร็จตามทิศทางที่กำาหนดไว้	 ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้	 เงินกองทุนและการดำารงอยู่ของธนาคาร	 คณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูงจึงให้ความสำาคัญกับการกำาหนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ท่ีพึงปฏิบัติผ่านนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 (Strategic	Risk	
Management	Policy	and	Guideline)	 ซ่ึงจะมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และมีการติดตามรายงาน 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์อย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือควบคุมความเส่ียงไม่ให้เกินกว่าระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้	(Risk	Appetite	และ	Risk	Tolerance)

	 ปี	2561	ธนาคารเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์	จากการแข่งขันทางการเงินในยุค	Digital	Banking	และ	Fintech	เพื่อช่วงชิงลูกค้า
ที่มีศักยภาพ	การขยายฐานลูกค้าร่วมกับพันธมิตรที่มีฐานลูกค้าจำานวนมาก	เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน	ดังนั้น	การปรับ
โครงสร้างองค์กร	กระบวนการทำางาน	และบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	จึงเป็นความท้าทายในทุกองค์กร	การลงทุน 
ปรบัเปลีย่นเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารและการบรหิารจดัการ	และมปีระสทิธภิาพในการปอ้งกนัภยัคกุคามทางไซเบอร์
รูปแบบใหม่	ทำาให้ธนาคารมีต้นทุนดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	ขณะที่การสร้างรายได้มีขีดจำากัดมากขึ้น	โดยเฉพาะการยกเลิกค่าธรรมเนียม 
การทำาธรุกรรมผา่นชอ่งทางดจิทิลั	การสง่เสรมิสงัคมไรเ้งนิสด	(Cashless	Society)	ของภาครฐั	สง่ผลใหร้ายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 
ปรับตัวลดลง	 นอกจากนี้	 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแลมีความเข้มงวดมากขึ้น	 เช่น	 เกณฑ์กำากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct)	มาตรฐานบัญชีเดียว	เป็นต้น	มีผลให้การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง	ๆ	ของธนาคาร	
มีขั้นตอนที่ซับซ้อน	และต้องระมัดระวังมากขึ้น	

	 ในปี	2561	ธนาคารได้ทบทวนกรอบทิศทางการดำาเนินงานมุ่งสู่การเป็น	The	Best	&	Biggest	Local	Bank	in	Thailand	ภายใต้
ภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการออม	 สร้างวินัยทางการเงิน	 และเป็นแหล่งทุนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก	 พร้อมทั้งบริหารจัดการ
ต้นทุนโดยไม่ต้องปิดสาขาโดย	
	 1.	การปรับขนาดธุรกิจของสาขาให้เหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที่	(Re-size)	หรือลดขนาดสาขา	 
	 2.	ควบรวม	ย้ายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ	(Re-Locate)	
	 3.	ปรับรูปแบบสาขาให้เหมาะสมกับลูกค้าในพื้นที่	(Re-Model)	

	 โดยเปลีย่นรปูแบบการทำาธรุกจิของสาขา	จากเดมิเนน้	Services	มาเปน็	Sale	ในสว่นของการใหบ้รกิารลกูคา้	และการปรบัโครงสรา้ง 
ธนาคารให้มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัลแบงค์กิ้ง	 เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินและคิดค้นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่	 ๆ	
นอกจากนี้	ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ	(NPLs)	และการบริหารสภาพคล่อง	เพื่อให้ต้นทุนเงินฝาก
อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ส่งผลให้ในปี	2561	ธนาคารมีผลการดำาเนินงานโดยรวมสูงกว่าเป้าหมาย
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	 ความเส่ียงด้านตลาด	หมายถึง	ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย	ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงิน 
และตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	

	 ปี	2561	เศรษฐกจิโลกในภาพรวมเตบิโตแบบชะลอตวัเลก็นอ้ย	โดยคาดการณ์		GDP1	ปรบัตวัลดลง 
จากร้อยละ	3.8	เป็นร้อยละ	3.7	เป็นผลจากแรงกดดันของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจนี	อยา่งไรกต็ามเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิายงัขยายตวัตามภาวะตลาดแรงงาน	ขณะทีเ่ศรษฐกจิ
กลุ่มประเทศยูโรโซน	สหราชอาณาจักร	ญี่ปุ่น	และจีน	เติบโตลดลง	สำาหรับตลาดการเงินโลก 
มีความผันผวนค่อนข้างสูง	โดยธนาคารกลางประเทศต่าง	ๆ	เริ่มลดระดับความผ่อนคลายของ
นโยบายทางการเงิน	 อาทิ	 ธนาคารกลางสหรัฐ	(Fed)	 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	4	 ครั้ง	
จากร้อยละ	1.25-1.50	สู่ระดับร้อยละ	2.25-2.50	ธนาคารกลางยุโรปเริ่มยุติการเข้าซื้อพันธบัตร
และธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียเริ่มปรับทิศทางนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

 สำาหรับประเทศไทย	เศรษฐกิจเติบโตจากอุปสงค์ในประเทศ	โดยคาดการณ์	GDP2	มีแนวโน้ม	 
ขยายตวัรอ้ยละ		4.1	อยา่งไรกต็าม	นกัลงทนุลดการถอืครองสนิทรพัยเ์สีย่งเนือ่งจากกงัวลเกีย่วกบั 
ประเด็นสงครามการค้า	ทำาให้	ณ	สิ้นปี	2561	SET	Index3	ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน	189.83	จุด	 
หรือลดลงร้อยละ	10.82	 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล	 (Yield)4	 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุ	 (ราคาลดลง)	 เป็นผลจากการปรับขึ้น	 Fed	Fund	Rate	 และ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ	0.25	 เป็น 
ร้อยละ	1.75	เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทย	ส่วนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน

	 ธนาคารออมสินมีการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน	นโยบาย 
บริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร	อีกทั้งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่อนุมัติระบบวัด	ติดตาม	เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	 รวมถึงมีคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินดูแลการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 นอกจากนี้	 มีการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด	ทั้งนี้	สรุปสาระสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในปี	2561	ได้ดังนี้

ที่มา	:		 1.	International	Monetary	Fund	(IMF)	
	 	 	 2.	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(BOT)
									 3.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)
									 4.	สมาคมตราสารหนี้ไทย	(Thai	BMA)

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

มีแนวโน้มขยายตัว

ร้อยละ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีกร้อยละ 0.25 เป็น

ร้อยละ

เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินไทย

4.1

1.75

Thailand
GDP

1)
การทบทวน

นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง
ด้านตลาด

2)
การพัฒนา

เครื่องมือในการวัด
/ประเมินและควบคุม

ความเสี่ยงด้านตลาด

3)
การติดตาม
และรายงาน
ความเสี่ยง
ด้านตลาด
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	 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	รวมทั้งกลยุทธ์	และแผนการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

การวัดและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของพอร์ตการลงทุน	อาทิ	การประเมินมูลค่ายุติธรรม	(Mark	to	
Market)	และการเปลีย่นแปลงอตัราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีท่ี้มตีอ่ราคาตราสารหนี	้(Present	Value	of	1	basis	point	:	PV01)

การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ	โดยใช้แบบจำาลอง	Value	at	Risk	(VaR)	 
วัดความเส่ียงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยเส่ียง	ภายใต้ระดับความเช่ือม่ันและระยะเวลาถือครองท่ีกำาหนด	ท้ังน้ี	ได้ทดสอบความแม่นยำา	
(Back	Testing)	ของเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในรูปแบบจำาลอง	VaR	ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ

การประเมินความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	 โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรืออายุ
สัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน	 (Repricing	Gap)	 และประเมินผลกระทบท่ีมีต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในอนาคตของ
ธนาคาร	(NII	Sensitivity)

การทบทวนเพดานความเสีย่ง	(Risk	Limit)	และสญัญาณเตอืนระดบัความเสีย่ง	(Trigger)	สำาหรบัธรุกรรมท้ังในบัญชีเพือ่การคา้และ
บัญชีเพื่อการธนาคาร	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	NII	Sensitivity,	PV01,	VaR,	Duration	เป็นต้น

การทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	 ด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบ้ีย	 โดยกำาหนดสถานการณ์จำาลองท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบ้ีย	 ซ่ึงอาจส่งผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคาร	โดยแบ่งเป็นสถานการณ์ที่อ้างอิงแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยและที่ธนาคารกำาหนดเพิ่มเติม	โดยรายงานผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำาทุกไตรมาส	ซึ่งในปี	2561	ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนดทุกสถานการณ์

การประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง	 เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าอนุพันธ์ทางการเงินท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง 
มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง

การจัดทำารายงานติดตามสถานะการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาดเป็นรายวัน	รายเดือน	และรายไตรมาส		เพื่อนำาเสนอผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

การใช้ระบบงานสารสนเทศ	(Investment	System)	 เพ่ือติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยระบบสามารถ 
แจ้งเตือนล่วงหน้า	 (Early	Warning)	 ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย	 หรือความเสี่ยงเกินระดับท่ียอมรับได้	 และระงับ 
การทำาธุรกรรมก่อนเกินเพดานความเสี่ยง	(Risk	Limit)	ที่กำาหนดไว้	

•

•

•

•

•

•

•

•

1) การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) และนโยบาย 
 การบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk Management  
 in Banking Book Policy)

2) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
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6. การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำาระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนด	
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วย
ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้	(Funding	Liquidity	Risk)	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	นอกจากนี้	
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ไม่สามารถยกเลิก	หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้	ทำาให้ต้องขาย
สินทรัพย์ในราคาต่ำากว่าต้นทุนที่ซื้อมา	เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต่ำา	หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง	(Trading	
Liquidity	Risk)

	 ปี	2561	ภาพรวมสภาพคล่องในระบบธนาคารปรับตัวลดลงจากปีก่อน	จากการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินฝากและ
การระดมทุนผ่านตราสารหนี้	(B/E)	โดยสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การส่งออกและการท่องเที่ยว	แม้จะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังจากผลกระทบของสงครามการค้า	และการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน	 
ส่วนสินเชื่อรายย่อยยังเติบโตได้ดีจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดมาตรการการถือครองรถยนต์คันแรก	 สินเชื่ออุปโภคบริโภค
ตามกำาลังซ้ือท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน	 และสินเช่ือเคหะท่ีขยายตัวจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการกำากับดูแลสินเชื่อ 
เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย	 อย่างไรก็ตาม	 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนไประดมทุนผ่าน 
การออกตราสารหนี้และตราสารทุนเพิ่มขึ้น	 สำาหรับด้านเงินฝากเพิ่มขึ้นในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของสินเชื่อ	 เนื่องจาก
ธนาคารส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน	 ทำาให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคามากนัก	 แต่ในช่วงปลายปีเริ่มมีการออก 
ผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะยาว	เพื่อควบคุมต้นทุนจากการที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

	 สำาหรับธนาคารออมสนิ	ธนาคารยังคงมสีว่นสนบัสนนุสนิเชือ่แกภ่าครฐัและโครงการตามนโยบายรฐับาลหลายโครงการ	อาทิ	สินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	สินเชื่อ	GSB	SMEs	เสริมแกร่ง	สินเชื่อ	SMEs	Startup	ขณะที่ธนาคารได้ม ี
การเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากทีม่กีารกระจายตวัในแตล่ะชว่งอายเุพือ่ใหม้โีครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่หมาะสม	อาท	ิเงนิฝากเผือ่เรยีก 
เผื่อเรียกพิเศษระยะเวลา	5	เดือน	8	เดือน	11	เดือน	รวมถึงออกสลากออมสินพิเศษ	3	ปี	และ	5	ปี	เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและ
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น	ทำาให้ธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่องได้เพียงพอที่จะรองรับการดำาเนินการ
ในแต่ละช่วงเวลาและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

	 ในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง	ธนาคารกำาหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง	โดยคณะกรรมการธนาคาร
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่อนุมัติระบบวัดติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	และมีคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน	(ALCO)	 ทำาหน้าที่กำาหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	
กำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง	เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได	้ 
(Risk	Appetite)	 นอกจากนี้	 มีคณะทำางานด้านบริหารสภาพคล่องทำาหน้าที่บริหารสภาพคล่อง	 จัดสรรเงินฝาก	 เงินลงทุนและ 
เงินให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม	 และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ทางการเงินได้	ทั้งนี้	สรุปสาระสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในปี	2561	ได้ดังนี้

1)
การทบทวน

นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง 

2)
การพัฒนา

เครื่องมือในการวัด
/ประเมินและควบคุม

ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

3)
การติดตาม
และรายงาน
ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง
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การจัดทำารายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ	(Liquidity	Gap)		โดยจัดทำาทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรมและ
จัดทำารายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน	(Funding	Concentration)

การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน	เช่น	อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและหุ้นกู้	อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	อัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่	เป็นต้น

การทบทวนเพดานความเสีย่ง	(Risk	Limit)	และสญัญาณเตอืนระดบัความเสีย่ง	(Trigger)	ดา้นสภาพคลอ่ง	รวมถงึกำาหนดระดบัหรอื
ปรมิาณสนิทรพัย์ท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งสงู	(Liquidity	Cushion)	เพือ่ให้ธนาคารมีสภาพคลอ่งเพยีงพอรองรบัการดำาเนนิธรุกจิ

การทดสอบภาวะวิกฤติ	(Stress	Test)	ด้านสภาพคล่อง	โดยกำาหนดสถานการณ์จำาลองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็น	3	สถานการณ์	 ได้แก่	(1)	 วิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน	(Institution-specific	crisis)	(2)	 วิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน 
(Market-wide	crisis)	 และ	(3)	 ผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติ	 ท้ังระบบสถาบันการเงิน	(Combination	
of	both)	 ซ่ึงในแต่ละสถานการณ์จะกำาหนดสมมติฐานให้มีการไหลออกของเงินฝากท่ีมากกว่าปกติและกำาหนดอัตราส่วนลดท่ีใช้ 
ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด	(Hair	Cut)	 ในสัดส่วนท่ีต่างกัน	 โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำา 
ทุกไตรมาส	ซ่ึงจากผลการทดสอบภาวะวิกฤต	ิณ	สิน้ปี	2561	พบวา่ธนาคารมีสภาพคลอ่งท่ีเพยีงพอรองรบัภาวะวกิฤตทุิกสถานการณ์

การทบทวนแผนรองรบัเหตฉุุกเฉินดา้นสภาพคลอ่ง	(Contingency	Liquidity	Plan)	โดยไดก้ำาหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนข้ันตอนการดำาเนินงานและได้กำาหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า	(Early	Warning	
Indicator)	เพื่อใช้บ่งชี้สถานการณ์ผิดปกติด้านสภาพคล่องและติดตามอย่างสม่ำาเสมอรวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
ด้านสภาพคล่องเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีที่อาจเกิดวิกฤติด้านสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

	ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

การจัดทำารายงานติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน	 รายสัปดาห์	 รายเดือน	 และรายไตรมาส	 รวมถึงประมาณการ
อัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่สำาคัญ	เพื่อนำาเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

การพฒันาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน	(Asset	and	Liability	Management	:	ALM)	เพ่ือใช้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

•

•

•

•

•

•

•

1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) 

2) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

7. การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)

 ความเสี่ยงด้านเครดิต	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคาร	 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ในการจ่ายชำาระหนี้คืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามท่ีตกลงไว้กับธนาคาร	 หรือมีโอกาสท่ีลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้	 จนเป็นเหตุให้ 
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร
 
	 ธนาคารไดต้ระหนกัถงึความไมแ่นน่อนของสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนั	จงึไดต้ดิตามดแูลอยา่งใกลช้ดิ	เพือ่จะไดน้ำามา 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม	 โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ 
บรหิารความเสีย่งดา้นเครดติอย่างเป็นระบบ	ตามมาตรฐานการปฏบัิตงิานท่ีด	ีปรบัปรงุกระบวนการอำานวยสนิเช่ือ	และพฒันาเครือ่งมอื 
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ	รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้
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กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้าสินเช่ือรายย่อย	 เพื่อให้ผู้กู้มีเงินได้คงเหลือ
เพียงพอต่อการดำารงชีพ	และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ในอนาคต

กำาหนดมาตรฐานกำาไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำานวณความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้าธนาคาร
ที่มาขอสินเชื่อ	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เพือ่ให้ธนาคารมกีารจดัการบริหารความเสีย่งดา้นเครดติท่ีด	ีเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั	และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละนโยบายของธนาคาร

เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อรายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร

เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดช้ันและการกนัเงนิสำารองของธนาคาร	และเป็นเครือ่งมือท่ีสรา้งความม่ันคง	การกนัเงนิสำารองอย่างเพยีงพอ
จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ธนาคารถือครองอยู่

โดยกำาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน	(Check	&	Balance)	ท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารความเส่ียงท่ีดี

เพื่อใช้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจท่ีธนาคารจะสนับสนุน	 และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเช่ือธุรกิจ	 ในการ 
ขออนุมัติสินเชื่อและการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ	ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ	และ/หรือ	เงินลงทุนรวม	(Total	Exposure)	ไม่เกิน	20	ล้านบาท	
(Check	List	:	CL)	เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเช่ือแก่ลูกค้าสินเช่ือธุรกิจ

เพ่ือให้ธนาคารมีระบบป้องกันความเส่ียงของประเทศคู่สัญญารวมท้ังมีการกันเงินสำารองอย่างเพียงพอ	และเหมาะสมเพ่ือรองรับผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำาธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน	

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติสินเช่ือ	และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมากเกินไป

7.1

7.2

1) กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy)

3) กำาหนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย

5) กำาหนดนโยบายการพิจารณารับความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ขั้นต่ำาการพิจารณารับความเสี่ยง 
    สำาหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

2) กำาหนดนโยบายสินเชื่อธุรกิจ

4) กำาหนดนโยบายการจัดชั้นและการกันเงินสำารอง 

6) กำาหนดอำานาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัต ิ
    ในการอำานวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

7) กำาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำาระหนี้ ได้แก่

 8) กำาหนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Product Program : CPP)

10) กำาหนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญา แต่ละประเทศ  
      (Country Limit)

9) กำาหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit)

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำาหรับกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำา

11) ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินชั้นนำา
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เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำาระ	 รวมท้ังดำาเนินการให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ	 และการบริหารจัดการสินทรัพย์
รอการขาย

Credit	Scoring	Model	(ได้แก่	Application	Scoring,	Behavior	Scoring,	Collection	Scoring),	Credit	Risk	Rating	Model	และ	
Credit	Risk	Rating	for	Small	Business	Model	 เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	และมี 
ประสทิธภิาพย่ิงข้ึน	รวมท้ังใช้คะแนน	Credit	Bureau	Score	ประกอบการพจิารณารว่มกบัหลกัเกณฑก์ารใช้แบบจำาลองวดัระดบัความเสีย่ง	 
(Credit	Scoring	Model)	ด้วย

15) มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process)

12) พัฒนาและปรับปรุงแบบจำาลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย

13) พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และ     
      เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

14) ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ

ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อ	(Loan	Origination	and	Process	System	:	LOPs)	ซึ่งประกอบด้วย	ระบบพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ	(Loan	Origination	System	:	LOR)	ระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ	(Collateral	Management	System	:	
CMS)	และระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย	(Litigation	System	:	LS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเช่ือ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ระบบเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	
(Enlite)	ระบบวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงนิ	(Optimist)	ระบบคำานวณคะแนนสนิเชือ่	(Blaze	Advisor)	และระบบคำานวณคะแนน
สำาหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด	(Strategy	Management)

ระบบฐานข้อมลูเพือ่การบริหารความเสีย่ง	(Risk	Data	Mart)	เพือ่สนบัสนนุการคำานวณเงนิกองทุนและสนิทรพัย์เสีย่ง	(Capital	
Calculation)	การทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	การบริหารพอร์ตด้านเครดิต	(Credit	Portfolio	Management)

ติดตามอัตราส่วนการกำากับลูกหนี้รายใหญ่	 (Single	Lending	Limit)	 เพื่อควบคุมความเสี่ยง	 มิให้ธนาคารให้สินเชื่อ	
ลงทุน	ก่อภาระผูกพัน	หรือทำาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด	เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของ 
ความเสี่ยง	(Concentration	Risk)	ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป

ตดิตามเพดานเงนิให้สนิเช่ือรายภาคธรุกจิ	(Industry	Limit)	เพือ่เป็นการกระจายความเสีย่ง	มิให้มกีารกระจกุตวัในภาคธรุกจิ
ใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป

ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ	ลงทุน	หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ	(Country	Limit)	เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวบนประเทศหนึ่งประเทศใด	 หรือประเทศกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด	 ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันทาง
เศรษฐกิจ	

มีการสอบทานเงนิให้สนิเช่ือ	เพือ่ตดิตามการปฏบิตังิานดา้นสนิเช่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกำาหนด	และสอดคลอ้ง
กับแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแล

มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเช่ือให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร	รวมท้ังติดตามและควบคุมการกระจกุตวั 
ของสินเชื่ออย่างสม่ำาเสมอ	เช่น	การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ	ภาคธุรกิจ	และกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	 เพื่อให้
ม่ันใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อลูกหน้ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง	ธนาคารยังคงมเีงนิกองทุน
เพียงพอที่จะดำาเนินธุรกิจต่อไปได้

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
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16) มีการพัฒนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้าน 
 เครดิต พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตให้แก่พนักงานท่ีเก่ียวข้อง 
 อย่างต่อเนื่อง

17) ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 อย่างสมำ่าเสมอ

8. การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาด 
ธรรมาภิบาลในองค์กร	 และการขาดการควบคุมท่ีดี	 โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน	 คน	 ระบบงาน	 หรือเหตุการณ์
ภายนอก	และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	ท้ังน้ี	ความเส่ียงด้านปฏิบัติการนับรวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมายด้วย	

	 ปี	2561	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกธนาคาร	 โดยเฉพาะเหตุการณ์ทุจริตจาก
บุคคลภายนอก	 เช่น	 กลุ่มมิจฉาชีพสวมรอยนำาบัตรประจำาตัวประชาชนของบุคคลอื่นไปเปิดบัญชีเงินฝาก	 และนำาบัญชีเงินฝาก 
ไปล่อลวงให้บุคคลอื่นโอนเงินมาให	้ซึ่งปรากฎเป็นข่าวในสื่อต่าง	ๆ 	รวมถึงการทุจริตบัตรเดบิต	บัตรเครดิต	โดยการคัดลอกข้อมูลบัตร	 
และติดตั้งเครื่องคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็คทรอนิคส์	 (Skimmer)	 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธนาคารทั้งในด้านที่เป็นตัวเงิน	 
และด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์	 ดังนั้น	 ธนาคารจึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 โดยมีการสื่อสาร
ให้พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการรับลูกค้า/เปิดบัญชีเงินฝาก	 การทำา	KYC/CDD	 อย่างเคร่งครัด	 การจัดให้มีระบบงาน 
ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า	 คือ	 ระบบ	Web	Base	Service	 ของกรมการปกครอง	 เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะของ 
บัตรประจำาตัวประชาชนของลูกค้าที่มาติดต่อขอเปิดบัญชี	หรือทำาธุรกรรมกับธนาคาร	รวมถึงให้ความรู้และแนะนำาลูกค้าในการรักษา
ความปลอดภัยสำาหรับการใช้บริการบัตรอิเล็คทรอนิคส์	 เพื่อเป็นการลดระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำาคัญ	 สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสมและทันกาล	นอกจากนั้น	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	ธนาคารได้มุ่งเน้นการ
ให้บริการ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในทาง	Digital	มากขึ้น	ธนาคารจึงได้มีการกำาหนดฝ่ายงานด้าน	IT	Risk	เพื่อดูแลความเสี่ยงภัย
คุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 โดยให้ทุกหน่วยงานมีการระบุ	 ประเมิน	 ควบคุม	 ติดตาม	 และรายงาน
ความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ	และสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ผ่านเครื่องมือต่าง	ๆ	ที่สำาคัญ	อาทิ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ	ประเมิน	และควบคุมความเสี่ยง	รวมทั้งการพิจารณาจัดทำาแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ	เพื่อช่วย
ให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญ	และมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	เหมาะสม	
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้	โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของธนาคาร	

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการติดตามความเส่ียงด้านปฏิบัติการ	โดยเป็นเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเคยเกิดข้ึนท้ังในอดีตและปัจจุบัน	ซ่ึงธนาคาร
มีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผ่านระบบงาน	Loss	Data	เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานได้สะดวกรวดเร็ว	และมีการจัดเก็บฐานข้อมูล
ความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์	และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA)

2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) 
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เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการติดตามความเสี่ยงของธนาคาร	 เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเม่ือเกิดข้อผิดพลาด	 หรือมีความเสี่ยง 
ที่เกินกว่าในระดับที่ยอมรับได้	ซึ่งธนาคารจะต้องมีการจัดทำาแผนจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยบรรเทาผลกระทบเม่ือเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงของธนาคาร	โดยมีการกำาหนดนโยบาย	มาตรฐาน	และกระบวนการทำางาน
ของท้ังธนาคาร	มีการดำาเนินการประเมินความเส่ียง	(Risk	Assessment	:	RA)	และภัยคุกคามสำาคัญ	ท่ีอาจมีผลต่อการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
ของธนาคาร	 นอกจากน้ี	 ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุกิจ	(Business	Impact	Analysis	:	BIA)	 เพ่ือกำาหนดลำาดับของธุรกรรม 
งานท่ีสำาคัญ	 และนำามาจัดทำาแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	 แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน	(Disaster	 
Recovery	Plan	:	DRP)	และทำาการทดสอบอย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือให้ม่ันใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ท่ีทำาให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก	 
ธุรกรรมงานท่ีสำาคัญจะสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเน่ือง	 หรือกลับมาดำาเนินการได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม	 และในปี	2561	 ธนาคารได้
กำาหนดทิศทางการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้สอดคล้องและสนับสนุนการเป็น	Digital	Banking	 โดยทบทวนกระบวนการต่าง	 ๆ	 
ท่ีเก่ียวข้อง	 และได้ดำาเนินการทดสอบแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจในธุรกรรมงานท่ีสำาคัญและทดสอบแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน	 
(Disaster	Recovery	Plan	:	DRP)	สำาหรับระบบงานหลักท่ีสำาคัญ	ซ่ึงให้ความสำาคัญกับการเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	โดยทำา 
การทดสอบแบบเช่ือมโยงและบูรณาการกับแผนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	

นอกจากน้ี	ธนาคารได้มีการจัดทำานโยบาย	ระเบียบปฏิบัติ	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคาร	ได้แก่

3) การกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)

4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk	Management	Policy)	 เป็นเครื่องมือในการกำาหนดขอบเขต
การดำาเนินงาน	 และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร	 โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ	 เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร	 อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	 
เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน	ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	สอดคล้องกับหลักการ 
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดี	 และมีหลักในการคำานวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการของธนาคาร

นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	(New	Product	Policy)	 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร	
เพิ่มศักยภาพเชิงการแข่งขัน	 สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้าของธนาคาร	 การกำาหนดกระบวนการพิจารณา
การออกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน	 จะเป็นกระบวนการสำาคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารได	้

นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก	(Outsourcing	Policy)	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
ของธนาคาร	 โดยคำานึงถึงความสำาคัญของกลุ่มงานที่มีต่อธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 
ทีส่ำาคญั	3	ดา้น	ไดแ้ก	่การบรหิารความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก	การบรหิารความตอ่เนือ่งในการดำาเนนิธรุกจิ 
และการให้บริการแก่ลูกค้า	รวมทั้ง	การดูแลคุ้มครองลูกค้า	โดยเน้นให้มีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management	Policy)	 และกรอบการดำาเนินการตามระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management	Framework)	เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร	เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำาให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก	ธุรกรรม
งานที่สำาคัญ	 จะสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	 หรือกลับมาดำาเนินการในเวลาที่เหมาะสม	 ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 
ความเสี่ยง	(Risk	Assessment	:	RA)	การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	(Business	Impact	Analysis	:	BIA)	การกำาหนดเป้าหมาย
สำาหรับการเรียกคืนการดำาเนินงาน	การจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	และการจัดทำา
แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน	(Disaster	Recovery	Plan	:	DRP)	การทดสอบแผนและการสร้างให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เป็นวัฒนธรรมในองค์กร

•

•

•

•
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	 ท้ังน้ี	นโยบายมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี	เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง	อาทิ	การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร	การปรับ
โครงสร้างองค์กร	การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแล	รวมท้ังเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับหน่วยงานกำากับดูแล	
คณะกรรมการธนาคาร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ	และมีการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

นโยบายการประกันภัย	(Insurance	Policy)	เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทรัพย์สินและหนี้สินหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของ
ธนาคารทั้งหมดมีการทำาประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	 โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ 
การประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่กำากับดูแล	รวมทั้งมีแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง	มีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได	้

•

9. ความเพียงพอของเงินกองทุน

	 ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เงินกองทุนของธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ	 
ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนท่ีไม่ได้คาดหมาย	(Unexpected	Loss)	 รวมถึงไม่เพียงพอต่อการรองรับกฎระเบียบ
ของทางการและสภาพแวดล้อมอื่น	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป	

	 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยดำารงเงินกองทุนไม่ต่ำากว่าหลักเกณฑ์การกำากับดูแล
เงินกองทุนสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยคำานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ	์
Basel	II	หลัก	Pillar	I	โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้	

	 •	Standardized	Approach	“SA”	สำาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
	 •	Standardized	Approach	“SA”	สำาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
	 •	Basic	Indicator	Approach	“BIA”	สำาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 พร้อมท้ัง	 มีการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคาร	 รายงานต่อ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอ	มีการทดสอบผลกระทบจากปัจจยัเสีย่งและ/หรอืเหตกุารณต์า่ง	ๆ 	ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่
ความเพียงพอของเงินกองทุน	(Portfolio	View	of	Risk)	หากผลการทดสอบมีความเป็นไปได้ที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลงเกินกว่าระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 สายงานบริหารความเสี่ยงจะนำาเสนอผู้บริหารระดับสูง	 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อพิจารณาเตรียมแผนการจัดการรองรับอย่างทันท่วงที	 เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินกองทุน
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2561	 ธนาคารมี	BIS	Ratio	 ร้อยละ	14.72	 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้ 
ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	8.5	 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	 ร้อยละ	13.56	 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให ้
ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ	4.25	องคป์ระกอบของเงนิกองทุนสว่นใหญ่มาจากกำาไรสะสม	ขณะท่ีสนิทรพัย์เสีย่งสว่นใหญเ่ป็นสนิทรพัย์เสีย่งดา้นเครดติ 
ซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคาร	

	 ในปี	2561	 ธนาคารมีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน	(Internal	Capital	
Adequacy	Assessment	Process	-	ICAAP)	ตามหลักเกณฑ์	Basel	II	Pillar	II	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	และเตรียมความพร้อม 
สำาหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับท่ี	 9	 (IFRS9)	 เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ 
ความเพียงพอของเงินกองทุน	และเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา



การตรวจสอบ
ภายใน
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	 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ	 เป็นกระบวน
การให้ความเช่ือมั่น	 (Assurance	Service)	 และการให้คำาปรึกษา	
(Consulting	Service)	อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ	 เพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการดำาเนินงานขององค์กร	 โดยการตรวจสอบภายใน
จะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	
และการกำากับดูแลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ	 และเป็นระเบียบ	 โดย
ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน	ระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ 
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2555	 และคู่มือ 
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	ปี	2555	
 
	 ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	คณะกรรมการตรวจสอบ	
และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความสำาคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายใน	ในการวางแผนและลงมือปฎิบัติงานตรวจสอบ	
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน	คือ	การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน	 ภายในธนาคาร	 เพ่ือให้สามารถป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน	

	 ในปี	2561	กลุ่มตรวจสอบปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจ	ดังนี้

การตรวจสอบภายใน
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	 ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ำา
กว่าปริญญาตรี		และกลุม่ตรวจสอบสง่เสริมให้ผูต้รวจสอบภายใน
ได้รับความรู้	ทักษะ	และพัฒนาความสามารถต่าง	ๆ 	ตามภาระ
หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย	เพ่ือให้ผูต้รวจสอบภายในปฏบัิตหินา้ท่ี
ด้วยความเช่ียวชาญ	 มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม	 สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพตรวจสอบภายใน	โดยกำาหนดให้ผูต้รวจสอบภายในพฒันา 
ความรูค้วามสามารถดว้ยตนเองอย่างตอ่เน่ือง	และสง่ผูต้รวจสอบ 
ภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	 40	 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	
ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพรวมทั้งสิ้น	
4	วุฒิบัตร	ได้แก่	วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
รับอนุญาต	(Certified	Information	System	Auditor	:	CISA)	
จำานวน	6	คน	ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(Certified	
Public	Accountant	:	CPA)	จำานวน	2	คน	ประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย	(Certified	Professional	
Internal	Auditors	of	Thailand	:	CPIAT)	 จำานวน	18	 คน	
และ	Certified	Information	Security	Management	System	
Auditor	2	Lead	Auditor	Training	Course	(Based	on	ISO/
IEC	27001	:	2013	standard)	จำานวน	10	คน

	 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วน
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน	 การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ระเบียบ	นโยบาย	คำาสั่งต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ระบบ
งานที่มีผลกระทบสำาคัญต่อการดำาเนินงานและการรายงาน 
ความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน	 รวมทั้งประเมิน
ว่าการใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า	 กลุ่มตรวจสอบให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน	 ตามแนวทางของ	COSO	 โดยในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบทุกครั้งจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม	
การประเมินความเสี่ยง	 กิจกรรมการควบคุม	 การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 รวมท้ังมีการสอบทานและประเมิน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	เพื่อช่วย
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

	 กลุ่มตรวจสอบจัดทำาแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน	
ประกอบด้วย	 แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 แผนการ 
ตรวจสอบประจำาปี	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนการ
พัฒนาบุคลากร	และแผนการบริหารทรัพยากรอื่น	ๆ 	พิจารณา
จากความเสี่ยงที่อาจทำาให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและ
ธนาคารไม่บรรลุผลตามที่กำาหนดไว้	 มีการนำาปัจจัยเสี่ยงของ
สายงานบริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย	 ประกอบกับปัจจัย
เสี่ยงที่กลุ่มตรวจสอบกำาหนดขึ้น	 เพื่อจัดลำาดับความเสี่ยง
ในการกำาหนดแผนการตรวจสอบ	 ให้มีความสอดคล้องกับ
ทรัพยากรของกลุ่มตรวจสอบ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กร		ทั้งนี้	กลุ่มตรวจสอบได้มีการพัฒนาการ
ตรวจสอบโดยการนำาเครื่องมือ	อุปกรณ์	และเทคโนโลยีต่าง	ๆ	
ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	 รวมถึงมีการนำา
ระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมาใช้รวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ	
เพื่อช่วยในการวางแผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
อย่างไรก็ตาม	เมื่อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	จะมีการติดตามผลการดำาเนิน
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
ทุกเดือน	 และจัดทำารายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี	 นำาเสนอ 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบ
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	 ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง	
และมีการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอ
แนะในรายงานผลการตรวจสอบ	โดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่
เกี่ยวข้อง

	 กลุ่มตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลัง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ	 การประเมิน
ตนเองและการประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร	โดยนำาผล 
การประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

	 กลุ่มตรวจสอบสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ	 มีการ
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 รวมทั้งได้จัดทำากฎบัตร 
กลุ่มตรวจสอบ	 ซึ่งกำาหนดบทบาทความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจนและเผยแพร่ให้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคน 
รับทราบ	นอกจากนี้	ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน   หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ

การปฏิบัติงานและการรายงาน  

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน  

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน ประจำาปี 2561

	 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร	 จำานวน	3	 ท่าน	 ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน	 
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำาหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน	ท้ังน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ขอบเขต	หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน	ซ่ึง
สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	และคู่มือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญกับกระบวนการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธนาคาร	
รวมท้ังมุ่งเน้นให้ธนาคารมีความโปร่งใส

	 ในปี	2561	คณะกรรมการธนาคารออมสิน	ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังน้ี
	 1.		ตามคำาส่ังธนาคารออมสิน	เฉพาะท่ี	2-29/2560	เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ส่ัง	ณ	วันท่ี	30	มีนาคม	2560	โดยมีผลต้ังแต่ 
	 	 วันท่ี	21	กุมภาพันธ์	2560	ถึงวันท่ี	1	มีนาคม	2561	ยกเว้น	นายชูศักด์ิ	สาลี	มีผลถึงวันท่ี	15	มกราคม	2561	เน่ืองจากมีอายุครบ 
	 		 65	ปีบริบูรณ์	ประกอบด้วย								
	 	 	 	 นายพิษณุ		 วิชิตชลชัย		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 นายเจษฎา	 พรหมจาต	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 นายชูศักด์ิ		 สาลี	 	 กรรมการตรวจสอบ
 
	 2.		ตามคำาส่ังธนาคารออมสิน	เฉพาะท่ี	2-32/2561	เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ส่ัง	ณ	วันท่ี	11	เมษายน	2561	โดยมีผลต้ังแต่ 
	 	 วันท่ี	2	มีนาคม	2561	ถึงวันท่ี	7	ธันวาคม	2561	ประกอบด้วย								
	 	 	 	 นายพิษณุ		 วิชิตชลชัย		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 นายเจษฎา	 พรหมจาต	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 นางเสาวณีย์	 ไทยรุ่งโรจน์	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.		ตามคำาส่ังธนาคารออมสิน	เฉพาะท่ี	2-11/2562	เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ส่ัง	ณ	วันท่ี	22	มกราคม	2562	โดยมีผลต้ังแต่ 
	 	 วันท่ี	21	ธันวาคม	2561	ถึง	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย
	 	 	 	 นางเสาวณีย์	 ไทยรุ่งโรจน์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 นายเจษฎา	 พรหมจาต	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 นางพิลาสลักษณ์	 ยุคเกษมวงศ์	 กรรมการตรวจสอบ
  
	 ท้ังน้ี	รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ	ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ในระหว่างปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	ร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	(สำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน)	ตามระเบียบวาระท่ีเก่ียวข้อง	รวม	11	คร้ัง	เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	(Good	Corporate	Governance)	
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบทุกคร้ัง	สรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส	และการตรวจสอบงบการเงินก่อน
และหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจำาปี	 ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชี	 และฝ่ายบริหาร	 รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการ
ดำาเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ	 และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์	 เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัด
ทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสำาคัญ 
เพียงพอ	ครบถ้วน	ทันเวลา	เช่ือถือได้	และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน	รวมถึง	การติดตามการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน	(TFRS	9)	ของธนาคาร

การสอบทานงบการเงิน 



110 ธนาคารออมสิน การตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำากับดูแลธนาคาร	 และให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการควบคุมภายในท่ีเป็นระบบ	 รวมถึง 
การบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล	และกลุ่มบริหารความเสี่ยง	ตามหลัก	Governance	,	Risk	and	Compliance	
เพือ่สรา้งกระบวนการกำากบัดแูลท่ีดีให้ธนาคาร	ท้ังนี	้เพ่ือให้ม่ันใจวา่ระบบการควบคมุภายใน	และการบรหิารจดัการของธนาคารออมสนิ
มีความเหมาะสม	รัดกุมเพียงพอ	และมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการดำาเนินการ
แก้ไขประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกาล	 รวมท้ังมีการติดตาม
การรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของระบบปฏิบัติงานและฐานข้อมูล	 (Sumo	&	MyMo)		
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบให้บริการ	Internet	Banking	และ	GSB	Pay	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำาหนด

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงรายเดือนและรายไตรมาส	ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเส่ียง	
และแนวทางในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่าง	ๆ 	 
มีความเหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้	พร้อมท้ังได้เสนอแนะแนวทางเพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมท่ีรัดกุม	
ป้องกันความเส่ียง	ความเสียหาย	และการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึน	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	 การติดตามการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม 
ผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย	 และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 รวมถึงการสอบทานและการติดตามการปฎิบัติตาม
ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	ประกาศ	และคำาส่ังท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานของธนาคารออมสินร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำาเสมอ	เน้น
การตรวจสอบเชิงป้องกนัและการให้คำาแนะนำาเพ่ิมมลูคา่	รวมท้ังสนบัสนนุให้นำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ 
ท้ังน้ี	เพ่ือให้ม่ันใจว่าทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับของธนาคาร	และหน่วยงานท่ีกำากับดูแลธนาคาร			

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ	
ขอบเขตการปฏิบัติงาน	สิทธิ	หน้าท่ี	และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี	รวมถึงได้อนุมัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	
ปี	2561	แผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน		โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	นอกจากนี้	 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในงานตรวจสอบภายในย่ิงข้ึน	 จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ	 และจัดทำาแผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน	 ประจำาปี	2562	 รวมท้ัง	 ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน	 ได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน	 และให้มี 
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	เพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจของธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการกำากับดูแลที่ดี

การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

การสอบทานการดำาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร 
และหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร  

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
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	 คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต	และแนวทางในการสอบบัญชี	 ข้อตรวจพบ	และข้อเสนอแนะ	
เพ่ือมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบท่ีซ้ำาซ้อน	 ทำาให้เกิดการประสานงานท่ีดี	 ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชี	 รวมท้ังพิจารณาค่าสอบบัญชีตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม	 เสนอคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 เพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุม	
และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	เพ่ือพิจารณาขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	 
มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือม่ันว่า	งบการเงินของธนาคาร	และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเช่ือถือได้		
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 การบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล	 และ 
เหมาะสมเพียงพอ	การตรวจสอบภายใน	มีความเป็นอิสระ	ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูง	และมีกระบวนการตรวจสอบ
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ	 ตลอดจนมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม	
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	โดยไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล	ทรัพยากร	และความร่วมมือจากธนาคารออมสิน	

(นางเสาวณีย์	ไทยรุ่งโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงานและระดับธนาคารออมสินภาค	 เพ่ือรับทราบนโยบาย	 แนวทางการบริหาร
จัดการ	การควบคุมภายใน	การบริหารความเส่ียงของกลุ่มงานและธนาคารออมสินภาค	รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ	ในการบริหารจัดการ	
ท้ังน้ี	เพ่ือหาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อธนาคาร

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมท้ังมีการประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 รวมถึงการส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรม	 เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ		

ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี	โดยได้รับค่าตอบแทน	เป็นเงิน	3,280,000.00	บาท

การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี  

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงานและระดับธนาคารออมสินภาค

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



การกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

112 ธนาคารออมสิน
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	 ธนาคารออมสินให้ความสำาคัญกับการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการบริหารจัดการ	 เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของธนาคาร	
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	ธนาคารเช่ือม่ันว่าการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	ปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์และกฎหมาย	 จะทำาให้ธนาคาร	 เติบโตได้อย่างย่ังยืนและม่ันคง	 ท้ังน้ี	 ธนาคารมีการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล	 โดย 
คณะกรรมการ	และผู้บริหารระดับต่าง	ๆ	เป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการสร้างจิตสำานึกในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
จริยธรรมและจรรยาบรรณ	

	 นอกจากน้ี	ธนาคารยังมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร	ท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญ	ในการนำาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล	มีความน่าเช่ือถือ	สามารถ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารออมสิน	เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
อย่างยั่งยืน

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 ธนาคารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง	โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ในระดับสากล	 เช่น	หลักเกณฑ์ของ	OECD	(Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development)	 และสอดคล้อง
กับ	 “หลักการและแนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	 ปี	2552”	 ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 
จึงได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้ทั้งผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของธนาคาร	นำามาเป็นหลักปฏิบัติ	ประกอบด้วย
หลักการสำาคัญ	7	ประการ	ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม
หน้าที่

การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ความโปร่งใส	ต้องมีความโปร่งใสใน		2		
ลักษณะ	ดังนี้

ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความ
สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

การมีส่วนร่วม	 เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การกระจายโอกาสแก่ประชาชน	 ให้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัการดำาเนนิการใด	ๆ 	ท่ีอาจมีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	
คุณภาพชีวิต	 และความเป็นอยู่ของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย

สุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน	 เช่น	 การจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและ
เท่าเทียมกัน	หากมีการร้องเรียน	ต้อง
มีคำาอธิบายได้	

การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว	 โดยการเปลี่ยนแปลง
หรอืเพิม่มลูคา่ใด	ๆ 	นัน้	จะตอ้งเป็นการ
เพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการ
แข่งขัน

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานท่ี
สามารถตรวจสอบได้		
 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	
(Transparency	 of	 Information	
Disclosure)	แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย

4.1

4.2

Accountability EthicsTransparency 

Responsibility Participation

Equitable Treatment Value Creation

1. 6.4.

2. 7.

3. 5.
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ	 มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ	 โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม	 มีความสุจริต	 โปร่งใส	 ตรวจสอบ
ได้ในการดำาเนินธุรกิจ	 การดำาเนินงานที่มีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเสนอ 
ความคดิเหน็	รว่มตดัสนิใจ	รว่มมอืกนัในการดำาเนนิการ	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่มีกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติสากลตลอดเวลา	คณะกรรมการจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
(Good	Corporate	Governance	Policy)	ซึ่งได้ประมวลหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร	โดยมีหลักการสำาคัญ	ดังนี	้

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

คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ	มีความเป็นอิสระ	และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ระหว่างประธานกรรมการธนาคารและผู้อำานวยการธนาคาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน

คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด 
วสิยัทัศน	์กลยุทธ	์นโยบาย	และแผนงานท่ีสำาคญัของธนาคาร	
โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีมีความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องดำาเนินการเพื่อให้
มัน่ใจวา่ระบบบัญชี	รายงานทางการเงนิ		และการสอบบัญชมีี 
ความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำาในเรื่อง
จริยธรรม	 เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวท า ง 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร	 และสอดส่องดูแลใน
เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง
ขึ้นตามความเหมาะสม	 เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่
มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการธนาคารตอ้งจดัให้มีการประเมนิผลตนเองรายปี	 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำาหนดจรรยาบรรณ
ของธนาคาร	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร

มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร	ทั้งในเรื่องทาง 
การเงินและท่ีไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือ
ได้	 และทันเวลา	 เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมท้ังมีหน่วยงานรับ
ผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้แก่ลูกค้าและ
ประชาชนทั่วไป

มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่ง
บริหารท่ีสำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

กำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติด้าน 
การต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน	 และสื่อสารในทุกระดับของ
ธนาคารและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติ 
ไดจ้รงิ	และให้ความสำาคญักบัการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน
ทุกรูปแบบ		

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



115รายงานประจำาปี 2561

แผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 ธนาคารได้นำานโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โดยมีแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ปี	2561	-	2565		
เป็นกรอบในการดำาเนินงาน	ซ่ึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	5	ด้าน	ได้แก่
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	1	 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล	
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	2	 พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	3	 กำาหนดกรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	4	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	5	 พัฒนาวิชาชีพมาตรฐานการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ยุทธศาสตร�ที่ 3  กำหนดกรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

ยุทธศาสตร�ที่ 4  พัฒนาระบบฐานข�อมูลและสารสนเทศ เพ�่อการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

ยุทธศาสตร�ที่ 5  พัฒนาว�ชาชีพมาตรฐานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

ยุทธศาสตร�ที่ 2  พัฒนากระบวนการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

“เป�นธนาคารที่มั่นคงเพ�่อสังคมที่ยั่งยืน”

Digi-Thai Banking, Digital for All Thais

ยุทธศาสตร�ที่ 1  สร�างวัฒนธรรมธรรมากิบาล

พัฒนาระบบการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี

พัฒนากระบวนการถ�ายทอดและ

การสื่อสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ติดตามและประเมินผล เพ�่อนำไป

พัฒนาและปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง

เพ�่อประสิทธิภาพ

บุคลากร

พัฒนากระบวนการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตคอร�รัปชัน

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ด�านการกำกับดูแล บร�หาร

ความเสี่ยงด�านกฎเกณฑ�

และการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ�

จัดทำแผนยกระดับ

การกำกับ/

การบร�หารความเสี่ยง

ตามมาตรฐาน Basel ll

กำหนดให�มีกระบวนการ

และหน�วยงานที่ดูแลรับผ�ดชอบ

เป�นศูนย�กลาง ในการบร�หาร

จัดการเอกสารที่เป�นกฎเกณฑ�

จัดทำแผนการกำกับ

การประกอบธุรกิจ

การชำระเง�นทางอิเล็กทรอนิกส�

(E-payment)

สอบทาน

สินเชื่อ

ออกแบบการพัฒนาระบบงาน

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุน

งานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

ศึกษาและพัฒนาระบบงานกำกับ

การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ�

(Smart Compliance System)

พัฒนาระบบงาน

ป�องกันการฟอกเง�น

(AML 5)

พัฒนาระบบฐานข�อมูล

เพ�่อการสอบทานการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ�

พัฒนาความรู�ให�กับคณะกรรมการ

ธนาคาร ผู�บร�หาร และพนักงาน

พัฒนาความรู�ให�กับพนักงาน

กำกับการปฏิบัติงาน

พัฒนาความรู�ให�กับ

Compliance Office : CO

พัฒนาความรู�และเทคนิคการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศให�กับพนักงานสอบทาน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการธนาคารออมสิน	ระหว่างวันท่ี	1	มกราคม	-	17	ธันวาคม	2561	มีองค์ประกอบ	ดังน้ี		

รายช่ือท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานและกรรมการธนาคารออมสิน	ต้ังแต่วันท่ี	18	ธันวาคม	2561	-	31	ธันวาคม	2561

การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.

โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

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

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

นายกุลิศ			 สมบัติศิริ		 (ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2561)
นายประภาศ			 คงเอียด		 (ถึงวันท่ี	31	พฤษภาคม	2561)
นายสุทธิชัย			 สังขมณี	
นายพิษณุ			 วิชิตชลชัย	
นางวรรณิภา			 ภักดีบุตร		 (ถึงวันท่ี	12	กันยายน	2561)
นายเจษฎา			 พรหมจาต	
นางสาวสมพิศ		 เจริญเกียรติกุล		 (ถึงวันท่ี	24	พฤษภาคม	2561)	
นายชูศักด์ิ			 สาลี		 (ถึงวันท่ี	15	มกราคม	2561)
พลเอก	จิระเดช		 โมกขะสมิต
นางพิลาสลักษณ์		 ยุคเกษมวงศ์		 (ต้ังแต่	23	มกราคม	2561	ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2561)
นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ		 (ต้ังแต่	23	มกราคม	2561)
นางผ่องเพ็ญ		 เรืองวีรยุทธ		 (ต้ังแต่	23	มกราคม	2561	ถึงวันท่ี	2	กันยายน	2561)
นางเสาวณีย์			 ไทยรุ่งโรจน์		 (ต้ังแต่	23	มกราคม	2561)
นายยรรยง			 เต็งอำานวย		 (ต้ังแต่	23	มกราคม	2561)
นายภูมิศักด์ิ			 อรัญญาเกษมสุข		 (ต้ังแต่	19	มิถุนายน	2561)
นายชาติชาย			 พยุหนาวีชัย	

นายอำานวย			 ปรีมนวงศ์		 ผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายภูมิศักด์ิ			 อรัญญาเกษมสุข		 ผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายบุญชัย			 จรัสแสงสมบูรณ์		 ผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายเจษฎา			 พรหมจาต
นางสาวเยาวนุช			วิยาภรณ์
นางเสาวณีย์			 ไทยรุ่งโรจน์
นางสาวธิดารัธ			 ธนภรรคภวิน
นางพิลาสลักษณ์	 ยุคเกษมวงศ์
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นางพัชราวลัย			 ชัยปาณี
นางศิริพร			 นพวัฒนพงศ์
นายชาติชาย			 พยุหนาวีชัย

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

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อำานาจหน้าที่

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร

วาระการดำารงตำาแหน่ง

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร

	 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	กำาหนดอำานาจหน้าท่ีในการควบคุม	กำากับและจัดการธนาคารไว้	ดังน้ี	

“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำานาจและหน้าท่ีกำากับโดยท่ัวไป	ซ่ึงกิจการของธนาคารออมสิน	ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า	 
“คณะกรรมการธนาคารออมสิน”	 ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน	 และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน	 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังและให้ผู้อำานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ	 ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแล 
โดยท่ัวไป	 ซ่ึงกิจการของธนาคารออมสินรวมถึงกำาหนดขอบเขตท่ัวไปและเง่ือนไขธุรกิจประเภทต่าง	 	ๆให้ผู้อำานวยการเป็นผู้จัดการ 
ธนาคารออมสินมีอำานาจหน้าท่ีบริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับและระเบียบ	และข้อกำาหนด
ของธนาคารออมสิน	และตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย	และให้มีอำานาจหน้าท่ีในการบรรจุ	แต่งต้ังหรือเล่ือนตำาแหน่งหรือเงินเดือน	ลงโทษ
ทางวินัย	หรือถอดถอนจากตำาแหน่งพนักงาน	ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำาหนด	และกำาหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดำาเนินงาน 
ของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน	ท้ังน้ี	โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย	ระเบียบ	หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการ”

	 และในปี	2561	 เพ่ือให้การดำาเนินกิจการของธนาคารออมสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป	 
ตลอดจนเพ่ือให้การดำาเนินงานของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ	
ธนาคารออมสิน	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2560	ซ่ึงได้เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการเพ่ิมทุนของธนาคารออมสิน	และแก้ไขเพ่ิมเติมอำานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 โดยกำาหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีอำานาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ
ของธนาคารออมสิน	และประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำาปี		

	 กรรมการธนาคาร	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พระราชบัญญัติระบบ 
การชำาระเงิน	พ.ศ.	2560	และหลักเกณฑ์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล

	 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง	ๆ 	เช่น	เศรษฐศาสตร์	การบัญชี	บริหารธุรกิจ	นิติศาสตร์	และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้	ความสามารถประสบการณ์ท่ีหลากหลาย	โดยกรรมการทุกคนอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการธนาคาร
ด้วยความรับผิดชอบ	สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร	ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

	 ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 คราวละ	3	 ปี	 โดยประธานกรรมการ
ธนาคารหรือกรรมการธนาคารซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง	อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้	ไม่เกิน	2	วาระติดกัน

	 กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน	 เป็นไปตามนิยามของ	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 หมายถึง	 
“กรรมการจากภายนอกท่ีไมไ่ดมี้ตำาแหนง่เป็นผูบ้ริหารของรฐัวสิาหกจิ	ไมเ่ป็นกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูมี้อำานาจผกูพนัรฐัวสิาหกจิ 
และเป็นอสิระจากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	ผูบ้ริหารและผูท่ี้เกีย่วข้อง	โดยสามารถทำาหนา้ท่ีคุม้ครองผลประโยชนข์องรฐัหรอืผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน		และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน”	 
ซ่ึงพิจารณาประกอบกับคำานิยาม	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการโดยตำาแหน่ง	 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่	 
สกส.	3/2559	เรื่อง	ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	กำาหนดไว้ว่า

“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร”	หมายความว่า	
(1)		กรรมการที่ทำาหน้าที่บริหารงานในตำาแหน่งผู้จัดการ	รองผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	หรือผู้ซึ่งมีตำาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น	
(2)	 กรรมการท่ีทำาหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด	ๆ 	เยี่ยงผู้บริหาร	และให้หมายความรวมถึง 
	 	 บุคคลในคณะกรรมการบริหาร	(Executive	committee)	
(3)	 กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพัน	 เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี	 และ 
	 	 เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	
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คณะกรรมการชุดย่อย

		 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร											
คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบ	ดังน้ี	

ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	-	15	มกราคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	16	มกราคม	-	1	มีนาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	2	มีนาคม	-	3	ตุลาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	4	ตุลาคม	-	20	ธันวาคม	2561

1. คณะกรรมการบริหาร 

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

นายประภาศ		 คงเอียด
นางสาวสมพิศ			เจริญเกียรติกุล	
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นายสุทธิชัย			 สังขมณี					
นางสาวสมพิศ			เจริญเกียรติกุล
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นางผ่องเพ็ญ			 เรืองวีรยุทธ	(ถึงวันท่ี	2	กันยายน	2561)
นายสุทธิชัย			 สังขมณี					
นางสาวสมพิศ			เจริญเกียรติกุล	(ถึงวันท่ี	24	พฤษภาคม	2561)
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	(นางสาวนัทธนกร	บุญวงศ์)

นายสุทธิชัย			 สังขมณี					
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	ข้ึนตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ต้ังแต่วันท่ี	21	ธันวาคม	-	31	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

นายภูมิศักด์ิ			 อรัญญาเกษมสุข					
นายบุญชัย			 จรัสแสงสมบูรณ์
นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	(นางสาวนัทธนกร	บุญวงศ์)

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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พิจารณาเสนอแนะนโยบาย	 กลยุทธ์	 แผนการดำาเนินธุรกิจ	
และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน	การให้ 
สินเชื่อและการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน 
ใหค้ณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

พิจารณาอนุมัติการลงทุน	การให้สินเชื่อ	และการประกอบ
ธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน	 ตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินมอบหมาย

ควบคุม	 ติดตามการลงทุน	 การให้สินเชื่อ	 และการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคารออมสิน

พิจารณากล่ันกรอง	 หรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ัวไป
และหน้ีท่ีมีปัญหา	 หลักเกณฑ์	 การประเมินมูลค่าหลักประกัน		
การตัดหนี้สูญ	 และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื ่อนไข 
การลงทุนตามท่ีคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นการลงทุน	 การให้สินเช่ือ		
และการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีอยู่ในอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

พิจารณากล่ันกรองแผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ	และข้อตกลง
การประเมินผลการดำาเนินงานประจำาปีของธนาคารออมสิน

ติดตามผล	ให้ความเห็น	และข้อเสนอแนะ	ตามแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณของธนาคารออมสิน

พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการโอนงบประมาณ	และ/หรือ
เปลี ่ยนแปลงรายการงบประมาณ	 ซึ ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้วตามท่ีคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์
ด้านบุคลากร	 ค่าตอบแทน	 และสวัสดิการของพนักงานและ 
ลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน	เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ธนาคารออมสินเห็นชอบ

กำากับ	ดูแล	และให้คำาปรึกษาแนะนำาการดำาเนินงานของ
ธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร	บุคลากร		
ค่าตอบแทน	 และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง	 รวมท้ัง
พัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน

พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากำาลังคน	 และวิธีการสรรหา
บุคลากร	 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อ 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

กำากับ	ดูแล	และให้คำาปรึกษาแนะนำาในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทุกระดับ	 ให้มีความพร้อมในทุกด้าน	 เพื่อให้บคุลากร 
มีวิสัยทัศน์	มีความรอบรู้	รวมท้ังมีบุคลิกภาพ	และมีจิตสำานึกท่ีดี

กำากับ	 ดูแล	 และให้คำาปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา		
บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก	หรือที่ปรึกษา	เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินให้เหมาะสม

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	-	1	มีนาคม	2561	

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4

นายพิษณุ			 วิชิตชลชัย		
นายเจษฎา			 พรหมจาต
นายชูศักด์ิ			 สาลี	(ถึงวันท่ี	15	มกราคม	2561)
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ต้ังแต่วันท่ี	2	มีนาคม	-	20	ธันวาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	21	ธันวาคม	-	31	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3
4

1
2
3
4

นายพิษณุ			 วิชิตชลชัย		
นายเจษฎา			 พรหมจาต
นางเสาวณีย์		 ไทยรุ่งโรจน์		
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ

นางเสาวณีย์		 ไทยรุ่งโรจน์
นายเจษฎา			 พรหมจาต
นางพิลาสลักษณ์		ยุคเกษมวงศ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี	 
เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินน้ัน	ได้จัดทำาอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง	 และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถว้นและเช่ือถือได้

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน	กระบวนการกำากับดูแลท่ีดี	กระบวนการบริหาร
ความเส่ียง		

สอบทานการดำาเนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี		
ประกาศ	หรือคำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคาร
ออมสิน	

สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี		
และพิจารณาความเป็นอิสระของกลุ่มตรวจสอบ	

สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ	 แผนแม่บท 
ด้านการตรวจสอบภายใน	ข้อตกลง	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	
และคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ

จัดทำากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของธนาคารออมสิน	โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 และ 
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหน่ึงคร้ัง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ประสานงานกับฝ่ายจัดการ	ผู้สอบบัญชี	และองค์กรกำากับ
ดูแลอื่น		เพื่อให้การดำาเนินงานของธนาคารออมสินบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ		
และประสิทธิผล	

ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี		และอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจำาเป็น		
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน	

กำากับดูแลการพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ	รวมท้ังพิจารณา
ความเพียงพอของจำานวน	 และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามสภาพแวดล้อมท่ีธนาคารออมสินดำาเนินอยู่	 คุณสมบัติท่ี
สำาคัญ	รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ	คอมพิวเตอร์		
ธุรกิจ	และทักษะทางด้านอ่ืน	ๆ	ตามความเหมาะสม

เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการ
พิจารณาแต่งต้ัง		โยกย้าย		 เล่ือนข้ัน		 เล่ือนตำาแหน่ง		และ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ		
โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาด้วย

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ 
การกำากับดูแลกิจการ	(Governance)	 การบริหารความเส่ียง	 
(Risk	Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์		
(Compliance)	เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)
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กรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่	ควรได้ 
รับข้อมูลท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ	 
โดยได้รับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 และหารือกับฝ่ายจัดการ	 
ผู้สอบบัญชี	 ผู้ตรวจสอบภายใน	 เพ่ือให้มีความเข้าใจใน 
ประเด็นต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

• • พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน	 และการเปิดเผยข้อมูล
ของธนาคารออมสินโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ	 
(Public	Service	Account)	ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	-	1	มีนาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	21	ธันวาคม	-	31	ธันวาคม	2561

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

นายสุทธิชัย			 สังขมณี					
นางวรรณิภา		 ภักดีบุตร
นางสาวสมพิศ			เจริญเกียรติกุล
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มบริหารความเส่ียง

นางพัชราวลัย		 ชัยปาณี					
นางศิริพร			 นพวัฒนพงศ์
นางสาวธิดารัธ			ธนภรรคภวิน
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ต้ังแต่วันท่ี	2	มีนาคม	-	20	ธันวาคม	2561

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7

นายสุทธิชัย			 สังขมณี					
นางวรรณิภา		 ภักดีบุตร	(ถึงวันท่ี	12	กันยายน	2561)
นางสาวสมพิศ			เจริญเกียรติกุล	(ถึงวันท่ี	24	พฤษภาคม	2561)
นายทวีศักด์ิ		 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กำาหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม	ซ่ึงต้อง
ครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง	ๆ 	ท่ีสำาคัญ	เช่น	ความเส่ียง 
ด้านกลยุทธ์	 ความเส่ียงด้านเครดิต	 ความเส่ียงด้านตลาด	 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ	 และ
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของธนาคาร

กำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมินติดตาม	 และดูแลปริมาณ 
ความเส่ียงของธนาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

อนุมัติระบบในการวัด	ติดตาม	และควบคุมความเส่ียง

• •

•
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4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ต้ังแต่วันท่ี	2	มีนาคม	-	3	ตุลาคม	2561

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7

นางผ่องเพ็ญ		 เรืองวีรยุทธ	(ถึงวันท่ี	2	กันยายน	2561)
นายสุทธิชัย			 สังขมณี		
นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ					
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการการบริหาร
ความเส่ียง	 ซ่ึงรวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการและ
การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำาหนด

ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียง		
เช่น	 บุคลากรของสายงานบริหารความเส่ียง	ระบบงานในการ
รองรับการบริหารความเส่ียง

พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการทำาธุรกรรมหรือการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่	(Product	Program)	 ของธุรกรรมตราสาร
อนุพันธ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความเส่ียง	 ก่อนท่ีจะนำาเสนอเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินหรือคณะกรรมการท่ีธนาคารมอบหมายต่อไป

ติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงของธนาคารออมสิน		
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	(Audit	Committee)	 อย่างสม่ำาเสมอในส่ิงท่ีต้อง
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ท่ีกำาหนด

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับการ
กำากับดูแลกิจการ	(Governance)	การบริหารความเส่ียง	(Risk	
Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย		
ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	(Compliance)		
เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

•

•

•

•

•

ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	-	1	มีนาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	4	ตุลาคม	-	20	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

นางวรรณิภา			 ภักดีบุตร
นายสุทธิชัย			 สังขมณี		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ					
นายสุทธิชัย			 สังขมณี	(ถึงวันท่ี	17	ธันวาคม		2561)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ต้ังแต่วันท่ี	21	ธันวาคม	-	31	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7

นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ					
นายบุญชัย		 จรัสแสงสมบูรณ์	
นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กำาหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และแผนการดำาเนินงาน	
ตลอดจนระเบียบ	 หลักเกณฑ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และการสอบทานสินเชื่อ 
ของธนาคาร	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำาหนด	
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	นำาเสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน	

กำาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน	 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน		

ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 
รวมทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 ผู้บริหาร		
พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ชุมชน	 ลูกค้า	 และประชาชนทั่วไปม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรม

ทบทวนนโยบาย	 และประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจำาเป็นและ
เหมาะสม	 เพ่ือให้ม่ันใจว่างานด้านการกำากับการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

ประเมินการปฏิบัติงานประจำาปีของหน่วยงานกำากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และมีความเป็นอิสระ

ให้ความเห็นชอบต่อรายงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ประจำาปี	(Annual	Compliance	Report)

ควบคุมและติดตามการดำาเนินงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี		
การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และการสอบทานสินเชื่อ
สม่ำาเสมอ		เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
ถงึการดำาเนนิงานท่ีผดิปกต	ิหรอืไม่ถกูตอ้งชอบธรรมโดยเรว็		
ตลอดจนจดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิเพือ่ทราบ	อย่างนอ้ยเป็นรายไตรมาส	รวมถงึ 
จัดทำารายงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 การกำากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และการสอบทานสินเชื่อประจำาปี	

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีจำาเป็น	 เพ่ือส่งเสริมการ 
ดำาเนนิงานของธนาคารออมสนิ	ดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ี 
การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และการสอบทานสินเชื่อ
ประจำาปี	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 ต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน	 คณะกรรมการภายใน	 และผู้บริหารของธนาคาร
ออมสิน

เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำาหนดในกฎบัตร
ข้างตน้	อาจเชิญคณะกรรมการตา่ง	ๆ 	ท่ีคณะกรรมการธนาคาร 
ออมสนิชดุปัจจบัุนไดแ้ตง่ตัง้มารว่มให้ความเห็นหรอืพจิารณา
ในประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง		และมอีำานาจออกหนงัสอืสอบถามหรอื
เรยีกบุคคลใด	ๆ 		ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิงานตามท่ีกำาหนด
ในกฎบัตรมาให้ถ้อยคำา	ส่งคำาชี้แจงเป็นหนังสือ	หรือส่งบัญชี	
เอกสาร	หรือหลักฐานใด	ๆ 	เพ่ือมาตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบ
การพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับ
การกำากับดูแลกิจการ	(Governance)	การบริหารความเสี่ยง	 
(Risk	Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	
(Compliance)	 เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	 (Integrity-Driven	
Performance)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	-	27	กุมภาพันธ์	2561	

ต้ังแต่วันท่ี	28	กุมภาพันธ์	-	23	กรกฎาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	24	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

นายประภาศ	คงเอียด
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	9	ท่าน
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง	9	ท่าน
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายประภาศ	คงเอียด	(ถึงวันท่ี	31	พฤษภาคม	2561)
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	จำานวน	9	คน		
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง	จำานวน	9	คน		
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล								

พลเอก	จิระเดช	โมกขะสมิต
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	จำานวน	9	คน		
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง	จำานวน	9	คน		
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล								

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน	 ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์		

หาทางปรองดอง	และระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน		

พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางาน	 อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และธนาคารออมสิน			

ปรึกษาหารือ	 เพ่ือแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้าง	 หรือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน	รวมถึงการร้องทุกข์
เก่ียวกับการลงโทษทางวินัย	

ปรึกษาหารือ	เพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง	

แต่งต้ังคณะทำางานกล่ันกรองงานในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำาหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	

บูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ		
(Governance)	 การบริหารความเส่ียง	(Risk	Management)		
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ		
ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	(Compliance)	 เพื่อให้บรรลุถึง 
ผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	
(Integrity-Driven	Performance)

•

•

•

•

•

•

•

•
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6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	-	15	มกราคม	2561	

ต้ังแต่วันท่ี	16	มกราคม	-	1	มีนาคม	2561	

ต้ังแต่วันท่ี	2	มีนาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี	4	ตุลาคม	-	20	ธันวาคม	2561	

ต้ังแต่วันท่ี	21	ธันวาคม	-	31	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

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

นางวรรณิภา			 ภักดีบุตร	
พลเอก	จิระเดช		โมกขะสมิต
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล								

นางวรรณิภา		 ภักดีบุตร	(ถึงวันท่ี	12	กันยายน	2561)
พลเอก	จิระเดช		โมกขะสมิต
นางพิลาสลักษณ์	ยุคเกษมวงศ์	(ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2561)
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล								

พลเอก	จิระเดช		โมกขะสมิต
นายทวีศักด์ิ		 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นายยรรยง		 เต็งอำานวย
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล								

นายภูมิศักด์ิ			 อรัญญาเกษมสุข
นายทวีศักด์ิ		 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นายยรรยง		 เต็งอำานวย
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล								

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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7. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
    และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	-	15	มกราคม	2561	

ต้ังแต่วันท่ี	19	มิถุนายน	-	3	ตุลาคม	2561	

ต้ังแต่วันท่ี	16	มกราคม	-	18	มิถุนายน	2561	

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

นางวรรณิภา			 ภักดีบุตร	
นายสุทธิชัย			 สังขมณี
นายพิพัฒน์			 ขันทอง	(ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2560)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		

นางวรรณิภา		 ภักดีบุตร	(ถึงวันท่ี	12	กันยายน	2561)
นางพิลาสลักษณ์		 ยุคเกษมวงศ์	(ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2561)
พลเอก	จิระเดช		 โมกขะสมิต		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		

นางวรรณิภา			 ภักดีบุตร	
นายประภาศ			 คงเอียด	(ถึงวันท่ี	31	พฤษภาคม	2561)
พลเอก	จิระเดช		 โมกขะสมิต		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เสนอแนะหลักเกณฑ์	 และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ทำางานบริหารในตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคารออมสินต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน	เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

พิจารณาประเมินผล	และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้อำานวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน	 ภายใต้ข้อตกลงที่ทำาไว้กับคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน	และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำางานบริหาร

เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

•

•

•

•

•

เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับผู้อำานวยการธนาคาร
ออมสินเป็นรายปี	 ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน		
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินท่ีคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินให้ความเห็นชอบ

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

ต้ังแต่วันท่ี	4	ตุลาคม	-	20	ธันวาคม	2561

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4

พลเอก	จิระเดช			โมกขะสมิต		
นายทวีศักด์ิ		 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นายยรรยง		 เต็งอำานวย		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ต้ังแต่วันท่ี	21	ธันวาคม	-	31	ธันวาคม	2561	

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4

นายทวีศักด์ิ		 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นางศิริพร			 นพวัฒนพงศ์
นางสาวธิดารัธ		 ธนภรรคภวิน		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กำาหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการสรรหา	 แต่งตั้ง 
พนักงานในตำาแหน่ง	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส	 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 และผู้ช่วย 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด 
ของกลุ่มตรวจสอบ	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาอนุมัติ

คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารง 
ตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ 	ที่ได้รับ 
มอบหมายอำานาจหน้าท่ี	และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ 
ธนาคารออมสิน	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ัง 
ดำารงตำาแหน่ง	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 และผู้ช่วย 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด 
ของกลุ่มตรวจสอบ	เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน	 
รวมถึงจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า	และผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส	 เพื่อเสนอให้ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ 	รองผู้อำานวยการ 
ธนาคารออมสินอาวุโส	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
หรือเทียบเท่า	 และผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า	 ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ	โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

กำาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการใน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
อาวุโส	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 และ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 ยกเว้น 
ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ	 เพ่ือพิจารณาปรับ 
ผลตอบแทนประจำาปี	โดยจะต้องคำานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ	
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	

เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา 
ในรายงานประจำาปี

เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย 
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง	ๆ 	รวมท้ังจัดทำารายงานการกำาหนด
ค่าตอบแทน	 โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย	
การดำาเนินงาน	 และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการใน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ไว้ในรายงานประจำาปี

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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คัดเลือก	 กำาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการธนาคารออมสิน	 ตามแนวทางการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	(คนร.)

สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ	 และเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

นำาเสนอรายช่ือผูท้รงคณุวฒุท่ีิไดร้บัการสรรหา	เพือ่พจิารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

แต่งตั้งคณะทำางาน	หรือเชิญบุคคล	หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
ท้ังภายในและภายนอกธนาคาร	 เพ่ือร่วมดำาเนินงานตามท่ี
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

•

•

•

•

•

8. คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน 

ต้ังแต่วันท่ี	4	ตุลาคม	-	20	ธันวาคม	2561

ต้ังแต่วันท่ี		21	ธันวาคม	-	31	ธันวาคม	2561

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3
4

1
2
3
4
5

นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		

นายภูมิศักด์ิ			 อรัญญาเกษมสุข
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์
ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

	 คณะกรรมการตระหนักถึงความสำาคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ	การได้รับข้อมูลที่สำาคัญอย่างถูกต้องทันกาล	
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่าง	ๆ 	มีผลต่อการดำาเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยมีการกำาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า
ตลอดปี	กำาหนดประชุมเดือนละหน่ึงคร้ัง	และอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม	ในปี	2561	มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร	จำานวน	18	คร้ัง	เป็นวาระปกติ	จำานวน	16	คร้ัง	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง	เพ่ือทบทวน 
วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	และกำาหนดกรอบทิศทางการดำาเนินงาน	ปี	2562	-	2566	จำานวน	1	คร้ัง	และประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
โดยไม่มีผู้บริหาร	จำานวน	1	คร้ัง	โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม	เป็นเวลา	7	วัน	คณะกรรมการธนาคาร
ได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	และในการประชุมกรรมการท่ีอาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย	
ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงและงดให้ความเห็นในวาระการประชุมน้ัน	หรือออกจากห้องประชุม
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2561  

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

 คณะกรรมการ 
 ประเมินผล 

 การปฏิบัติงาน 
 และพิจารณา 

 ค่าตอบแทนของ 
 ผู้อำานวยการ 

 ธนาคารออมสิน 

คณะกรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

ที่

นายกุลิศ	สมบัติศิริ	
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	(ปธ.)

นายประภาศ		คงเอียด

นายสุทธิชัย		สังขมณี

นายพิษณุ		วิชิตชลชัย

นางวรรณิภา		ภักดีบุตร

นายเจษฎา		พรหมจาต

นางสาวสมพิศ		เจริญเกียรติกุล

พลเอก	จิระเดช		โมกขะสมิต

นายชูศักด์ิ		สาลี

นางพิลาสลักษณ์		ยุคเกษมวงศ์

นายทวีศักด์ิ		ฟุ้งเกียรติเจริญ

นางผ่องเพ็ญ		เรืองวีรยุทธ

นางเสาวณีย์	ไทยรุ่งโรจน์

นายยรรยง		เต็งอำานวย

นายภูมิศักด์ิ		อรัญญาเกษมสุข	

นายอำานวย		ปรีมนวงศ์	
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	(ปธ.)

นายบุญชัย		จรัสแสงสมบูรณ์

นางพิลาสลักษณ์		ยุคเกษมวงศ์

นางพัชราวลัย		ชัยปาณี

นางสาวธิดารัธ		ธนภรรคภวิน

นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์

นางศิริพร		นพวัฒนพงศ์

นายชาติชาย		พยุหนาวีชัย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	(อธส.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

13/13

5/8

14/17

17/17

8/13

15/18

8/8

13/17

-

12/12

17/17

11/11

14/17

15/17

8/10

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-/1

17/17

1/1

19/21

10/11

13/13

17/17

22/22

10/11

3/8

4/4

9/9

9/9

10/11

8/8

1/2

6/6

4/4

8/8

3/3

3/3

2/2

4/5

5/5

11/11

11/11

1/1

8/10

% 88.13 96.47 93.94 86.54 96.43 90.00 100.00

คณะกรรมการ
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หน่วย	:	คร้ัง

 คณะกรรมการ 
 สรรหาและกำาหนด 

 ค่าตอบแทน 
 ผู้บริหารระดับสูง 
 และกรรมการใน 
 คณะกรรมการ 
 ชุดย่อยต่าง ๆ 

 คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 ข้อเท็จจริง 

 คณะอนุกรรมการ 
 พิจารณา 

ผลตอบแทน
 ผู้อำานวยการ 

 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 สรรหากรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

2/2

-/2

2/2

1/1

1/1

2/3

4/4

1/1

2/2

2/2

4/5

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

100.00 100.0066.67 89.47

หมายเหตุ	:	 

1.		 ลำาดับที่	1	นายกุลิศ	สมบัติศิริ	
	 ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561
2.		 ลำาดับที่	2	นายประภาศ	คงเอียด	
	 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561
3.		 ลำาดับที่	5	นางวรรณิภา	ภักดีบุตร	
	 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561
4.		 ลำาดับที่	7	นางสาวสมพิศ	เจริญเกียรติกุล	
	 พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2561
5.		 ลำาดับที่	9	นายชูศักดิ์	สาลี	
	 พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	16	มกราคม	2561
6.		 ลำาดับที่	10	-	14	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	23	มกราคม	2561
7.		 ลำาดับที่	10	นางพิลาสลักษณ์	ยุคเกษมวงศ์	
	 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561
8.		 ลำาดับที่	12	นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	
	 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2561
9.	 ลำาดับที่	15	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข		
	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2561
10.	ลำาดับที่	15	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	
	 รักษาการแทน	ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	
	 ตั้งแต่วันที่	4	ตุลาคม	2561	-	17	ธันวาคม	2561
11.	ลำาดับท่ี	3,	4,	6,	8,	11,	และ	13	-	15	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
12.	ลำาดับที่	6,	11	และ	13	-	15	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
	 ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	เป็นวาระที่	2	
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
13.	ลำาดับที่	16	นายอำานวย	ปรีมนวงศ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
	 ธนาคารออมสิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
14.	ลำาดับที่	17	-	22	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน	
	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
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สรุปค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2561     

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

 คณะกรรมการ 
 ประเมิน 
 อธส. 

คณะกรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

 คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 ข้อเท็จจริง 

ที่

นายกุลิศ	สมบัติศิริ	
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	(ปธ.)

นายประภาศ		คงเอียด

นายสุทธิชัย		สังขมณี

นายพิพัฒน์		ขันทอง

นายพิษณุ		วิชิตชลชัย

นางวรรณิภา		ภักดีบุตร

นายเจษฎา		พรหมจาต

นางปรารถนา		มงคลกุล

นางสาวสมพิศ		เจริญเกียรติกุล

นายบุญชัย		จรัสแสงสมบูรณ์

พลเอก	จิระเดช		โมกขะสมิต

นายชูศักด์ิ		สาลี

นางพิลาสลักษณ์		ยุคเกษมวงศ์

นายทวีศักด์ิ		ฟุ้งเกียรติเจริญ

นางผ่องเพ็ญ		เรืองวีรยุทธ

นางเสาวณีย์	ไทยรุ่งโรจน์

นายยรรยง		เต็งอำานวย

นายภูมิศักด์ิ		อรัญญาเกษมสุข

นายอำานวย		ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	(ปธ.)

นายบุญชัย		จรัสแสงสมบูรณ์

นางพิลาสลักษณ์		ยุคเกษมวงศ์

นางพัชราวลัย		ชัยปาณี

นางสาวธิดารัธ		ธนภรรคภวิน

นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์

นางศิริพร		นพวัฒนพงศ์

นายชาติชาย		พยุหนาวีชัย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	(อธส.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

รวมค่าเบ้ียประชุมแต่ละคณะ	 	1,472,500.00		427,500.00		374,516.13	 	375,000.00		225,000.00		112,500.00	 	87,500.00	 	25,000.00	

หมายเหตุ	:		 1.	ลำาดับที่	1	นายกุลิศ	สมบัติศิริ	ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561
	 	 2.	ลำาดับที่	2	นายประภาศ	คงเอียด	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561
													 3.	ลำาดับที่	4	นายพิพัฒน์	ขันทอง	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2560
														4.	ลำาดับที่	6	นางวรรณิภา	ภักดีบุตร	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561
													 5.	ลำาดับที่	8	นางปรารถนา	มงคลกุล	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2560
													 6.	ลำาดับที่	9	นางสาวสมพิศ	เจริญเกียรติกุล	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2561
													 7.	ลำาดับที่	10	นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2560
	 	 8.	ลำาดับที่	12	นายชูศักดิ์	สาลี	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	16	มกราคม	2561
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หน่วย	:	บาท

 คณะกรรมการ 
 สรรหาและกำาหนด 

 ค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับสูง 
 และกรรมการในคณะกรรมการ 

 ชุดย่อยต่าง ๆ 

 คณะอนุกรรมการ 
 พิจารณา 

ผลตอบแทน
 ผู้อำานวยการ 

 ธนาคารออมสิน 

รวมเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน และโบนัส

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

รวม
ค่าเบี้ย
ประชุม 

 คณะกรรมการ 
 สรรหา

กรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

รวม
เบี้ยประชุม 

และค่าตอบแทน

โบนัส
คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน 
ประจำาปี 2561 

(ผลงานปี 2560)

 ค่าตอบแทน 
 รายเดือน 

	120,000.00	 	32,500.00	 	22,500.00	 	1,565,118.11	 	3,274,516.13	 	4,839,634.24	 	4,368,508.08	 	9,208,142.32	

  	 9.	ลำาดับที่	13	นางพิลาสลักษณ์	ยุคเกษมวงศ์	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561
													 10.	ลำาดับที่	15	นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2561
														11.	ลำาดับที่	18	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	รักษาการแทน	ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ตั้งแต่วันที่	4	ตุลาคม	2561	-	17	ธันวาคม	2561
														12.	ลำาดับที่	3,	5,	7,	11,	14,	และ	16	-	18	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
														13.	ลำาดับท่ี	7,	14	และ	16	-	18	ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	เป็นวาระท่ี	2	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2561
													 14.	ลำาดับที่	19	นายอำานวย	ปรีมนวงศ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
														15.	ลำาดับที่	20	-	25	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ดังน้ี
	 1.	ค่าตอบแทนรายเดือน	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	2	กรกฎาคม	2556	โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่	1	สิงหาคม	2556)
	 	 -	ประธานกรรมการ		 เดือนละ	20,000	บาท
	 	 -	กรรมการ								 เดือนละ	10,000	บาท	
	 2.	เบ้ียประชุมกรรมการธนาคารออมสิน	
	 	 -	ประธานกรรมการ		 คร้ังละ	12,500	บาท
	 	 -	กรรมการ										 คร้ังละ	10,000	บาท	
	 ท้ังน้ี	เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม	ไม่เกิน	1	คร้ังต่อเดือน	

	 กรรมการธนาคารออมสินท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอ่ืน	 ท่ีแต่งต้ังโดยบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย	มติคณะรัฐมนตรี	หรือคณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งต้ัง	ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตราเท่ากับเบ้ียประชุมกรรมการ
ธนาคารออมสินเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม	ท้ังน้ี		ให้กรรมการธนาคารออมสินได้รับเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/
คณะทำางานอ่ืน	รวมแล้วไม่เกิน	2	คณะ	คณะละไม่เกิน	1	คร้ังต่อเดือน	
	 3.		โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ	โดยมีฐานในการคำานวณโบนัส	ดังน้ี
  ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
	 	 •	ส่วนท่ี	1	กำาไรสุทธิต้ังแต่	100	ล้านบาทลงมา	ได้รับ	75,000	บาท	
	 	 •	ส่วนท่ี	2	ได้รับโบนัสเพ่ิมข้ึนตามผลการดำาเนินงาน	(กำาไรสุทธิ)		
	 	 		-		มีกำาไรสุทธิมากกว่า	11,000	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	13,000	ล้านบาท	ได้รับโบนัสเพ่ิมข้ึนอีก	87,500	บาท
	 	 		-		กำาไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนทุก	ๆ	2,000	ล้านบาท	ได้รับโบนัสเพ่ิมข้ึน	12,500	บาท
	 	 •	ส่วนท่ี	3	ข้ึนอยู่กับผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำาเนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง				
	 	 		-	ระดับคะแนนประเมิน	3.5	 คะแนนขึ้นไป	 ได้รับเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ร้อยละ	25	 ถึงร้อยละ	100	 ของจำานวนโบนัสท่ีได้รับตาม 
	 	 				หลักเกณฑ์ปกติ	
  กรรมการธนาคารออมสิน
	 	 •	ส่วนท่ี	1	กำาไรสุทธิต้ังแต่	100	ล้านบาทลงมา	ได้รับ	60,000	บาท	
	 	 •	ส่วนท่ี	2	ได้รับโบนัสเพ่ิมข้ึนตามผลการดำาเนินงาน	(กำาไรสุทธิ)		
	 	 		-	 มีกำาไรสุทธิมากกว่า	11,000	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	13,000	ล้านบาท	ได้รับโบนัสเพ่ิมข้ึนอีก	70,000	บาท
	 	 		-	 กำาไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนทุก	ๆ	2,000	ล้านบาท	ได้รับโบนัสเพ่ิมข้ึน	10,000	บาท
	 	 •	ส่วนท่ี	3	ข้ึนอยู่กับผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำาเนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง		
	 	 		-	 ระดับคะแนนประเมิน	3.5	คะแนนข้ึนไป	ได้รับเพ่ิมข้ึนต้ังแต่ร้อยละ	25	ถึงร้อยละ	100	ของจำานวนโบนัสท่ีได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ	

	 คณะกรรมการธนาคาร	 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคาร
ออมสิน	 ทำาหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการธนาคารออมสินเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	 ภายใต้ข้อตกลงท่ีทำาไว้
กับคณะกรรมการธนาคาร	และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำางานบริหารตลอดจนเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน	เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา

ประเภท
เงินได้

เงินเดือน

ค่าตอบแทน

เบ้ียประชุม

โบนัส

รวม

1,891,290.33	

	-			

446,600.00	

	350,000.00	

2,687,890.33	

2,478,456.00	

	-			

329,548.40	

1,092,369.36	

3,900,373.76	

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2557

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำานวยการ
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	

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2558

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

อาวุโส

	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	

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2559

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

อาวุโส

	9,438,000.00	

	3,677,142.86	

	460,000.00	

	367,500.00	

	13,942,642.86	

	2,640,000.00	

	-	

	15,000.00	

	1,161,745.56	

	3,816,745.56	

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2560

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

อาวุโส

	9,600,000.00	

	4,044,857.14	

	450,000.00	

	420,000.00	

	14,514,857.14	

	2,640,000.00	

	-	

	24,000.00	

	1,399,650.36	

	4,063,650.36	

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2561

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

อาวุโส
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การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร  

	 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง	 	ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นกรรมการ	 ซ่ึงช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของกรรมการตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้ดีย่ิงข้ึน	 รวมถึง 
การเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม	่ ๆ	ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน	 การบริหารธุรกิจ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีประสิทธิผล	 คณะกรรมการธนาคารได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยในปี	2561	ธนาคารได้ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง	ๆ	
เพิ่มเติม	ดังนี้	

1.	หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2.	หลกัสตูร	การกำากบัดแูลกจิการสำาหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รกำากบัดแูล	(Regulator)	รฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน	 
	 สถาบันพระปกเกล้า	
3.	หลักสูตร	Corporate	Governance	in	Digital	Era	สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
4.	หลักสูตร	วิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง	(วบส.)	รุ่นที่	1	และรุ่นที่	2	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.	หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Dubai	ปี	2561	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor

	 และธนาคารจัดให้มกีารบรรยายพเิศษเพือ่ให้ความรูแ้กค่ณะกรรมการธนาคารในหัวข้อตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก่	หัวขอ้	“การรกัษาความม่ันคงปลอดภยั
ไซเบอร์”	โดย	อาจารย์ปริญญา	หอมเอนก	บริษัท	ไซเบอร์ตรอน	จำากัด,	หัวข้อ	“Moving	Toward	Digital	Banking	:	Opportunities	and	
Threats	in	Thailand”	โดย	คณุ	Michael	Cristito	Araneta	ผูช้ว่ยรองประธาน	Internation	Data	Corporation	(IDC)	Financial	Insights	และ 
คุณจารติร	์สนิธ	ุผูบ้ริหารประจำาประเทศไทย	IDC	ประเทศไทย	ท่ีปรกึษาในโครงการการศกึษาโครงสรา้งการทำาธรุกจิของธนาคารออมสนิ	
เพือ่รองรบั	Digital	Business	and	Fintech	และการบรรยายธรรมเทศนาในหัวขอ้	“รูต้ืน่	รูต้น	เท่าทันการเปลีย่นแปลง”	โดย	พระมหาวฒุชัิย	 
วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี)	ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย	และผู้อำานวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน	นอกจากนั้น	ธนาคารได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน	SMEs	startup	&	Aging	Society	เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย
รัฐบาล	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัคราชทูตไทยผู้มีอำานาจเต็มประจำาประเทศญี่ปุ่น	และรับฟังแนวทางการพัฒนา	SMEs	Startup	ท้องถิ่นของ
ประเทศญี่ปุ่น	ตามนโยบาย	Cool	Japan	และโครงการ	Smart	City
-	 Cool	Japan	 เป็นนโยบายเพื่อสร้างกระแสนิยม	 “ญี่ปุ่น”	 และสร้างรายได้ในต่างประเทศ	 โดยการส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรม 
	 ของชาต	ิไดแ้ก	่แฟช่ัน	การ์ตนู	อาหารญ่ีปุ่น	การให้บรกิาร	เช่น	สปา	โรงแรม	และการท่องเท่ียวให้ตา่งชาตไิดส้มัผสักบัวฒันธรรม 
	 ญี่ปุ่น	ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมมือกับเอกชนจัดตั้งกองทุน	Cool	Japan	ขึ้น	เพื่อช่วยผู้ประกอบการด้านเงินทุน	เน้นการเติมเต็มธุรกิจ 
	 ของเอกชน	ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เอกชนไม่สามารถทำาได้	และเป็นโครงการที่ตรงกับนโยบาย	Cool	Japan
-	 โครงการ	Smart	City	 หรือเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต	 เป็นการออกแบบเมืองและวางทิศทางพัฒนา	 เพื่อความยั่งยืน	 โดยเน้น	 
	 3	ด้านหลัก	คือ	สิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่	ๆ	โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งในแง่ของนโยบาย 
	 และงบประมาณ	โดยมีหน่วยงานเอกชนมาร่วมสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยี

ศึกษาดูงานด้าน	Aging	Society	 ณ	Healthcare	New	Frontier	Promotion	Headquarters	Office,	Kanagawa	Prefectural	
Government	
-	 ประเทศญี่ปุ่นกำาลังประสบปัญหาสังคมผู้สูงวัย	 ซ่ึงคาดการณ์ว่าภายในปี	 พ.ศ.	2563	 จะมีประชากรสูงวัยถึงร้อยละ	29	 และ 
	 จะเพิ่มเป็นร้อยละ	39	ภายในปี	พ.ศ.	2593	โดยรัฐบาลจังหวัดคานากาว่าจึงได้เตรียมแผน	ME	-	BYO	เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย	 
	 แผนดงักลา่วเป็นการบริหารจดัการเพือ่ดูแลสขุภาพของผูส้งูวยัท้ังผูท่ี้มีสขุภาพดแีละผูป่้วย	ไดม้กีารรเิริม่อุตสาหรรม	ME	-	BYO	ข้ึน	 
	 เพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี	 เปิดโอกาสให้ได้รับการรักษาทางการแพทย์ท่ีทันสมัย	 พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่	 
	 เพื่อให้บริการและสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง	โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สำาหรับผู้สูงวัย

1.

2,
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 ในปี	2561	คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร	ดังน้ี
	 มติคณะรัฐมนตร	ี เม่ือวันท่ี	23	 มกราคม	2561	 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร	 จำานวน	5	 คน	 แทนกรรมการ 
ที่ลาออกและมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์	ดังนี้	

	 	 1.		นางพิลาสลักษณ์		 ยุคเกษมวงศ์			        
	 	 2.		นายทวีศักด์ิ		 ฟุ้งเกียรติเจริญ	 	 	
	 	 3.		นางผ่องเพ็ญ		 เรืองวีรยุทธ			 	 	
	 	 4.		นางเสาวณีย์		 ไทยรุ่งโรจน์	
	 	 5.		นายยรรยง		 เต็งอำานวย  

	 มติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	19	 มิถุนายน	2561	อนุมัติแต่งต้ัง	นายภูมิศักด์ิ	 อรัญญาเกษมสุข	 เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน	แทนกรรมการท่ีลาออก	 	
	 มติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2561	อนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	รวม	12	คน	
แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมท่ีดำารงตำาแหน่งครบวาระสามปี	ดังน้ี	

	 	 1.		นายอำานวย			 ปรีมนวงศ์			 ประธานกรรมการ
	 	 2.		นายภูมิศักด์ิ			 อรัญญาเกษมสุข	 กรรมการ
	 	 3.		นายบุญชัย			 จรัสแสงสมบูรณ์	 กรรมการ
	 	 4.		นายเจษฎา		 พรหมจาต	 	 กรรมการ
	 	 5.		นางสาวเยาวนุช			 วิยาภรณ์	 	 กรรมการ
	 	 6.		นางเสาวณีย์		 ไทยรุ่งโรจน์		 กรรมการ
	 	 7.		นางสาวธิดารัธ			 ธนภรรคภวิน	 กรรมการ	
	 	 8.		นางพิลาสลักษณ์			 ยุคเกษมวงศ์	 กรรมการ
	 	 9.		นายยรรยง	 เต็งอำานวย	 	 กรรมการ
	 	 10.	นายทวีศักด์ิ		 ฟุ้งเกียรติเจริญ	 กรรมการ	
	 	 11.	นางพัชราวลัย			 ชัยปาณี	 	 กรรมการ
	 	 12.	นางศิริพร			 นพวัฒนพงศ์	 กรรมการ

	 ดังน้ัน	เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ได้รับทราบข้อมูลท่ีสำาคัญเก่ียวกับธนาคาร	การดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินงานของธนาคาร	
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร	 เพ่ือประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการธนาคาร	 ธนาคารจึงได้จัดให้มี 
การปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่	

ศึกษาดูงาน	ณ	Kanagawa	Life	Innovation	Center	
-	 Life	Innovation	Center	(LIC)	เมืองคานากาว่า	เป็นศูนย์ให้บริการแบบ	One-stop	service	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2559	เพื่อส่งเสริม 
	 และปฏิรูปอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการใช้เซลล์บำาบัด	 โดยมีหน้าท่ีหลักในการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	 เป็นต้นแบบ 
	 ในด้านการพัฒนา	การผลิตยารักษาโรค	อุปกรณ์ทางการแพทย์	การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง	ๆ	การฝึกสอนส่วนบุคคล	 
	 และการสนับสนุนการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม	เพื่อสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงสำาหรับใช้ในอนาคต	

ศึกษาดูงาน	ณ	พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี	TEPIA	
-	 เป็นสถานท่ีจัดแสดงเทคโนโลยีอันทันสมัยล่าสุดของประเทศญ่ีปุ่น	 โดยฝีมือบริษัทแห่งเทคโนโลยีของญ่ีปุ่นท่ีผ่านการคัดเลือก	 
	 ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี	เช่น	หุ่นยนต์	Kibiro	สร้างโดย	FRONTEO	Communications,	Inc./ 
	 FRONTEO,	Inc.	 เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถคิดประมวลผลและเคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์	 หุ่นยนต์นี้จะรู้จักและเข้าใจใบหน้า 
	 และเสียงของมนุษย์	นอกจากนั้น	ยังสามารถสื่อสารด้วยบทสนทนาง่าย	ๆ	ได้อีกด้วย

ศึกษาดูงาน	ณ	Tokyo	Kocha	Tokyo	Startup	Station	
-	 เป็นศูนย์บริการให้คำาแนะนำาปรึกษาปัญหาสำาหรับผู้ที่เริ่มต้นดำาเนินธุรกิจ	โดยให้ข้อมูลและคำาปรึกษาทางด้านธุรกิจ	การจัดการ 
	 ด้านการเงิน	 การก่อตั้ง	 การจัดการด้านเทคโนโลยี	 ด้านแรงงาน	 ภาษี	 แผนธุรกิจ	 และด้านกฎหมาย	 โดยทนายความและ 
	 ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง	ๆ	ทางธุรกิจมาให้คำาแนะนำาปรึกษาทุกวัน	แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย	มีที่ปรึกษาในการแนะนำาและจับคู่ธุรกิจ	 
	 มีพื้นที่ให้บริการสำาหรับการค้นหาข้อมูล	การวางแผน	และการเจรจาทางธุรกิจ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	รวมถึง	ให้บริการจัดสัมมนา	 
	 วางแผนธุรกิจ	และให้คำาแนะนำาปรึกษาสำาหรับแม่บ้าน	และผู้หญิงที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กด้วยตัวคนเดียว

3.

4.

5.
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ
บริษัท หรือหน่วยงานอื่น

รายชื่อ รายชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอ่ืนท่ีกรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

1.	นายกุลิศ	สมบัติศิริ

2.	นายประภาศ	คงเอียด

3.		นายสุทธิชัย	สังขมณี

4.	นายพิษณุ	วิชิตชลชัย

5.		นางวรรณิภา	ภักดีบุตร

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

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

1.	บริษัท	เนอวานา	ไดอิ	จำากัด	(มหาชน)
2.	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด

1.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	 
	 (มหาชน)

1.	บริษัท	โอสถสภา	จำากัด	(มหาชน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

อธิบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการ	และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

ผู้อำานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้อมูล	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร

	 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง	 เพื่อช่วยให้คณะกรรมการธนาคารได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าท่ีและ 
การปฏิบัติงานท่ีผ่านมา	 รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในระหว่างปี	 ซ่ึงเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับรัฐวิสาหกิจ	 
โดยในปี	2561	คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเอง	จำานวน	1	ครั้ง	ประกอบด้วย 
	 การประเมนิตนเองของกรรมการธนาคาร	(Self	Assessment)	ซ่ึงมหัีวข้อในการประเมนิ	จำานวน	6	สว่น	ไดแ้ก่	การมสีว่นรว่มในการประชุม 
ความเป็นอิสระ	ความพรอ้มในการปฏบัิตภิารกจิ	ความเอาใจใสต่อ่หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ	การปฏบัิตหินา้ท่ีในคณะกรรมการธนาคาร	
และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร	(Board	Evaluation)	ซ่ึงมีหัวข้อในการประเมิน	6	ส่วน	ได้แก่	การประชุมคณะกรรมการธนาคาร	 
การสื่อสาร	 ข้ันตอนการทำางาน	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร	 และความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเรื่องอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
	 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการประเมินตนเอง	ปี	2561	ร่วมกัน	และได้มีข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	พร้อมทั้งกำาหนดแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร	เพื่อนำาไปสู่การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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รายชื่อ รายชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอ่ืนท่ีกรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

6.	นายเจษฎา	พรหมจาต

7.	นางสาวสมพิศ	เจริญเกียรติกุล

8.	นายชูศักด์ิ	สาลี

9.	พลเอก	จิระเดช	โมกขะสมิต

10.	นายทวีศักด์ิ	ฟุ้งเกียรติเจริญ

11.	นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ

12.	นางเสาวณีย์	ไทยรุ่งโรจน์

1.	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2.	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
3.	บริษัท	วาย	เอส	เอส	(ประเทศไทย)	จำากัด
4.	บริษัท	วาย	เอส	เอส	เทรนน่ิง	จำากัด
5.	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
6.	คณะกรรมการกำากับดูแลสัญญาร่วมดำาเนินกิจการ 
	 โทรทัศน์สี	ระหว่าง	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	 
	 และบริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด
7.	คณะกรรมการกำากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ 
	 ศูนย์การค้าบริเวณสามเหล่ียมย่านพหลโยธิน	 
	 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย	และบริษัท	 
	 เซ็นทรัล	อินเตอร์พัฒนา	จำากัด
8.	คณะกรรมการก่อสร้างส่วนต่อขยาย	โรงพยาบาล 
	 จุฬาภรณ์	และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์

ไม่มี

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

1.	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1.	บริษัท	ฟังก์ช่ัน	อินเตอร์	เนช่ันแนล	จำากัด
2.	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

1.	บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด
2.	กองทุนประกันสังคม

3.	กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

1.	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2.	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4.	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
5.	คณะกรรมการคดีพิเศษ	(กคพ.)
6.	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

7.	คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	
	 ด้านการศึกษา
8.	เครือข่ายร่วมขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

-

กรรมการ
กรรมการ

สมาชิก

กรรมการ
กรรมการ	และกรรมการสรรหา	
กำาหนดค่าตอบแทน	และบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการ
บริหารการลงทุน
อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง

อธิการบดี	และผู้อำานวยการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ทางการเงิน
ศึกษา
กรรมการ
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ	ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น
แห่งชาติ
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

กรรมการบริหาร
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13.	นายยรรยง	เต็งอำานวย

14.	นายภูมิศักด์ิ	อรัญญาเกษมสุข

15.	นายอำานวย	ปรีมนวงศ์

16.	นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์

9.	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
	 (ก.พ.)
10.	องค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ันประเทศไทย
11.	บริษัท	สหการประมูล	จำากัด	(มหาชน)
12.	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์

13.	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

1.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.	 วิทยาลัยนานาชาติ	สถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.	 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1.	 สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
2.	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
3.	 บริษัท	ปตท.	น้ำามันและการค้าปลีก	จำากัด	 
	 (มหาชน)

1.	 กรมธนารักษ์
2.	 บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด
3.	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

1.	 กระทรวงการคลัง
2.	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด

4.	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

5.	 สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	
	 กระทรวงศึกษาธิการ

6.	 คณะกรรมการอำานวยการโครงการพัฒนาระบบ 
	 ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ
7.	 คณะกรรมการสมาคมความม่ันคงปลอดภัย
	 ระบบสารสนเทศ

กรรมการ

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ

อ.ก.พ.	วิสามัญเก่ียวกับการส่งเสริม
จริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด
กรรมการ
กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	พิจารณามาตรการปกป้อง	
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ)
อนุกรรมการ	ประเมินผลโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน

อาจารย์พิเศษ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ

-		กรรมการ	คณะกรรมการจัดหาระบบ 
	 คอมพิวเตอร์ของรัฐ
-	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ	
	 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-	ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการ	
	 ด้านความม่ันคงปลอดภัย	คณะกรรมการ 
	 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-	 กรรมการ	คณะอนุกรรมการมาตรฐานท่ี 
	 เก่ียวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
	 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-	 กรรมการ	คณะผู้ทรงคุณวุฒิ	ทางวิชาการ	 
	 ด้านพลังงานและสารสนเทศ
-	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ 
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ 
	 การศึกษา

ผู้อำานวยการ
กรรมการ
กรรมการ

อธิบดี
ประธาน
กรรมการ

ผู้ตรวจราชการ
กรรมการ

ประธานคณะทำางาน	คณะทำางาน
พิจารณากล่ันกรองงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กรรมการคณะกรรมการ	นโยบาย
โครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา	
(University	Network	:	UniNET)	
กรรมการ

กรรมการ
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รายชื่อ รายชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง
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17.	นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์		

18.	นางสาวธิดารัธ	ธนภรรคภวิน

19.	นางพิลาสลักษณ์	ยุคเกษมวงศ์

20.	นางพัชราวลัย	ชัยปาณี

21.	นางศิริพร	นพวัฒนพงศ์

22.	นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย	
				ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

1.	องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
	 เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน	(องค์การมหาชน)

2.	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน

3.	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)

1.	สำานักทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์

2.	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ	
	 และภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)
3.	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)

4.	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.	สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 และการส่ือสารแห่งประเทศไทย
6.	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

7.	สถาบันพระปกเกล้า

8.	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.	บริษัท	โนวาลีฟ	ซอฟท์แวร์	จำากัด
10.	องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต

1.	กองทุนการออมแห่งชาติ

2.	สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา
3.	สภาการศึกษา	ด้านระบบทรัพยากรและการเงิน
	 เพ่ือการศึกษา

1.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.	สภากาชาดไทย

ไม่มี

1.	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

2.	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และ
เลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

กรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ 
คนหางานไปทำางานในต่างประเทศ
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง

อนุกรรมการ	แนวทางการใช้
ประโยชน์ด้านลิขสิทธ์ิ
อนุกรรมการ	ขับเคล่ือนการ
เสริมสร้างคุณค่าองค์กร
คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ	สาขา
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารและดิจิทัลคอนเทนต์	
สาขาแอนนิเมช่ัน
อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล	
เพ่ือการให้บริการและบริหาร
จัดการองค์กร
กรรมการ

ท่ีปรึกษาประจำา	คณะกรรมาธิการ	
การพาณิชย์	การอุตสาหกรรม	
และการแรงงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษา	ประจำา
โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ	หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย(ปนป.)
อาจารย์พิเศษ	คณะดิจิทัลมีเดีย
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
ด้านการเงินและการลงทุน	และ
อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

กรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการจัดการทรัพย์สิน

-

รองประธานกรรมการ	และ
กรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
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หมายเหตุ	:	 
1.	 ลำาดับที่	1	นายกุลิศ	สมบัติศิริ	ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561
2.	 ลำาดับที่	2	นายประภาศ	คงเอียด	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561
3.	 ลำาดับที่	5	นางวรรณิภา	ภักดีบุตร	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561
4.	 ลำาดับที่	7	นางสาวสมพิศ	เจริญเกียรติกุล	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2561
5.	 ลำาดับที่	8	นายชูศักดิ์	สาลี	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	16	มกราคม	2561
6.	 ลำาดับที่	11	นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2561
7.	 ลำาดับที่	14	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	รักษาการแทน	ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ตั้งแต่วันที่	4	ตุลาคม	2561	-	17	ธันวาคม	2561
8.	 ลำาดับที่	19	นางพิลาสลักษณ์	ยุคเกษมวงศ์	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561
9.	 ลำาดับที่	3	-	4,	6,	9	-	10	และ	12	-	14	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
10.	ลำาดับที่	6,	10	และ	12	-	14	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	เป็นวาระที่	2	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
11.	ลำาดับที่	15	นายอำานวย	ปรีมนวงศ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
12.	ลำาดับที่	16	-	21	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561
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นิยาม	:		(1)	บริษัทท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	นิติบุคคลท่ีธนาคารถือหุ้นเกินร้อยละ	10	ข้ึนไป
	 (2)	บริษัทท่ีมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน	ได้แก่	บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
	 ของธนาคาร	ดำารงตำาแหน่งในบริษัทดังกล่าวโดยธนาคารไม่ได้ถือหุ้น	หรือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	10	

หมายเหตุ	:		
1.		 ลำาดับท่ี	1	นายกุลิศ	สมบัติศิริ	ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน	เม่ือวันท่ี	1	ตุลาคม	2561
2.		 ลำาดับท่ี	2	นายประภาศ	คงเอียด	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เม่ือวันท่ี	1	มิถุนายน	2561
3.		 ลำาดับท่ี	5	นางวรรณิภา	ภักดีบุตร	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เม่ือวันท่ี	13	กันยายน	2561
4.		 ลำาดับท่ี	7	นางสาวสมพิศ	เจริญเกียรติกุล	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เน่ืองจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เม่ือวันท่ี	25	พฤษภาคม	2561
5.		 ลำาดับท่ี	8	นายชูศักด์ิ	สาลี	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เน่ืองจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เม่ือวันท่ี	16	มกราคม	2561
6.		 ลำาดับท่ี	10	นางพิลาสลักษณ์	ยุคเกษมวงศ์	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เม่ือวันท่ี	1	ตุลาคม	2561
7.		 ลำาดับท่ี	12	นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เม่ือวันท่ี	3	กันยายน	2561
8.		 ลำาดับท่ี	15	นายภูมิศักด์ิ	อรัญญาเกษมสุข	รักษาการแทน	ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	
	 ต้ังแต่วันท่ี	4	ตุลาคม	2561	-	17	ธันวาคม	2561
9.		 ลำาดับท่ี	3	-	4,	6,	9,	11	และ	13	-	15	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2561
10.	ลำาดับท่ี	6,	11	และ	13	-	15	ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	
	 เป็นวาระท่ี	2	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2561
11.	ลำาดับท่ี	16	นายอำานวย	ปรีมนวงศ์	ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	
	 เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2561
12.	ลำาดับท่ี	17	-	22	ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคารออมสิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2561    
              
     

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลในระหว่างปี 2561)

รายชื่อ
คณะกรรมการธนาคาร

และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ

กิจการที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1)

1 2 3 4 75 86 9

ที่

นายกุลิศ			 สมบัติศิริ
นายประภาศ			 คงเอียด	
นายสุทธิชัย			 สังขมณี1/

นายพิษณุ			 วิชิตชลชัย1/

นางวรรณิภา			 ภักดีบุตร
นายเจษฎา			 พรหมจาต
นางสาวสมพิศ		 เจริญเกียรติกุล
นายชูศักด์ิ			 สาลี
พลเอก	จิระเดช	 โมกขะสมิต
นายทวีศักด์ิ			 ฟุ้งเกียรติเจริญ1/

นางผ่องเพ็ญ			 เรืองวีรยุทธ
นางเสาวณีย์			 ไทยรุ่งโรจน์
นายยรรยง			 เต็งอำานวย
นายภูมิศักด์ิ			 อรัญญาเกษมสุข
นายอำานวย			 ปรีมนวงศ์
นายบุญชัย			 จรัสแสงสมบูรณ์
นางสาวเยาวนุช		 วิยาภรณ์		
นางสาวธิดารัธ			 ธนภรรคภวิน		
นางพิลาสลักษณ์		 ยุคเกษมวงศ์
นางพัชราวลัย			 ชัยปาณี
นางศิริพร			 นพวัฒนพงศ์
นายชาติชาย			 พยุหนาวีชัย
นายบุญสน			 เจนชัยมหกุล
นางสาวกรประณม		 วงษ์มงคล
นายนำาพร			 ยมนา
นายอิสระ			 วงศ์รุ่ง
นางสาวจิราพร			 นุกิจรังสรรค์
นายโชคชัย			 คุณาวัฒน์
นายอมรฤทธ์ิ			 จันทร์ประสิทธ์ิ
นายเทอดธรรม			 สุวิชาวรพันธ์ุ
นางสาวปภากร			 รัตนเศรษฐ2/

นายสัณฐาน			 อยู่ศิริ
นางสุภาภรณ์			 สายทองอินทร์
นางวิภาภรณ์			 ชัยรัตน์
นายวิทัย			 รัตนากร
นายพิเชฐ			 ธรรมวิภาค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

			ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ	อาวุโส
รองผู้อำานวยการ	อาวุโส
รองผู้อำานวยการ	อาวุโส

รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ

สัญลักษณ์	:			 หมายถึง	ประธานกรรมการ	

	 	 	 หมายถึง	กรรมการ
1/	หมายถึง	อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
			มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2561	เร่ือง	การแต่งต้ัง
			ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
2/	หมายถึง	แต่งต้ังตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน	
			คร้ังท่ี	13/2561	เม่ือวันท่ี	16	ตุลาคม	2561	ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
			การเสนอช่ือให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา
3/	หมายถึง	นางวิภาภรณ์	ชัยรัตน์	ได้ย่ืนหนังสือเลขท่ี	
			บส.242/2561	ลงวุนท่ี	20	กันยายน	2561	
			เร่ือง	ขอลาออกจากตำาแหน่งกรรมการไปยัง	
			บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด	โดยพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ
			ในวันท่ี	1	ตุลาคม	2561	เน่ืองจากลาออกจากธนาคารออมสิน	
			กรณีเกษียณอายุครบ	55	ปีบริบูรณ์ข้ึนไป
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง	
1.	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 
	 นายประภาศ	คงเอียด	ดำารงตำาแหน่งกรรมการถึงเดือนพฤษภาคม	2561
	 นายทวีศักด์ิ	ฟุ้งเกียรติเจริญ	ดำารงตำาแหน่งกรรมการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	2561	ถึงปัจจุบัน
2.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน) 
	 นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย	ดำารงตำาแหน่งกรรมการถึงเดือนมีนาคม	2561
	 นายเทอดธรรม	สุวิชาวรพันธ์ุ	ดำารงตำาแหน่งกรรมการต้ังแต่เดือนเมษายน	2561	ถึงปัจจุบัน
3.	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด 
	 นายชูศักด์ิ	สาลี	ดำารงตำาแหน่งกรรมการถึงเดือนมกราคม	2561
	 นายสุทธิชัย	สังขมณี	ดำารงตำาแหน่งกรรมการต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	2561	ถึงปัจจุบัน
4.	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด 
5.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำากัด 
	 นายวิทัย	รัตนากร	ดำารงตำาแหน่งกรรมการถึงเดือนมกราคม	2561
	 นายอมรฤทธ์ิ	จันทร์ประสิทธ์ิ	ดำารงตำาแหน่งกรรมการต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	2561	ถึงปัจจุบัน
	 นายพิเชฐ	ธรรมวิภาค	ดำารงตำาแหน่งกรรมการถึงเดือนกันยายน	2561
	 นางสาวปภากร	รัตนเศรษฐ	ดำารงตำาแหน่งกรรมการต้ังแต่เดือนตุลาคม	2561	ถึงปัจจุบัน
6.	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน) 
7.	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด3/ 
	 นางวิภาภรณ์	ชัยรัตน์	ดำารงตำาแหน่งกรรมการถึงเดือนกันยายน	2561
8.	บริษัทหลักทรัพย์	เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์	จำากัด	(มหาชน) 
9.	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน) 
	 นายเจษฎา	พรหมจาต	ดำารงตำาแหน่งกรรมการถึงเดือนมกราคม	2561

บริษัทท่ีมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน
1.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	 	
2.	บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน) 
3.	บริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จำากัด	(มหาชน) 
4.	บริษัท	เนอวานา	ไดอิ	จำากัด	(มหาชน)  
5.	บริษัท	โอสถสภา	จำากัด	(มหาชน)  
6.	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 	
7.	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)  
8.	บริษัท	วาย	เอส	เอส	(ประเทศไทย)	จำากัด  
9.	บริษัท	วาย	เอส	เอส	เทรนน่ิง	จำากัด  
10.	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด
11.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	และบริษัท	เซ็นทรัล	อินเตอร์พัฒนา	จำากัด
12.	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)
13.	บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
14.	บริษัท	ฟังก์ช่ัน	อินเตอร์	เนช่ันแนล	จำากัด
15.	บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด
16.	บริษัท	สหการประมูล	จำากัด	(มหาชน)
17.	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
18.	บริษัท	ปตท.	น้ำามันและการค้าปลีก	จำากัด	(มหาชน)
19.	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด
20.	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)
21.	บริษัท	โนวาลีฟ	ซอฟท์แวร์	จำากัด
22.	องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต

กิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน (2)

1 112 12 183 13 194 14 207 17105 15 2186 16 229
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แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

1. ตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

3. ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

2. ตำาแหน่งรองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

4. ตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการภาค

	 ธนาคารดำาเนนิโครงการพัฒนาผูส้บืทอดตำาแหนง่	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เตรยีมผูส้บืทอดตำาแหนง่ท่ีมศีกัยภาพพรอ้มท่ีจะดำารงตำาแหน่ง
ทดแทนผู้บริหารท่ีจะเกษียณอายุหรือว่างลง	รวมถึงกรณีท่ีธุรกิจเกิดความ	ผันผวนหรือมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต	โดยเตรยีมความพรอ้ม
ผูบ้รหิารรองรบัการทดแทนตำาแหนง่งานบรหิารท่ีสำาคญั	มหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกและกระบวนการท่ีเป็นระบบ	ผา่นกระบวนการพัฒนา
และวางระบบการพัฒนาการอบรมภายนอกร่วมกับนักบริหารช้ันนำาของประเทศ	 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีความสามารถท่ีจะผลักดัน
การดำาเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจตามเป้าหมายธนาคารที่มุ่งเน้น	Digi	-	Thai	Banking	ทั้งนี้	ธนาคารได้กำาหนด
แผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน	4	ระดับตำาแหน่ง	ได้แก่

	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้กำาหนดแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล	 ปี	2562-2566	 ท่ีมีกลยุทธ์สำาคัญในการ	 พัฒนาผู้มีศักยภาพสูง	 
เพ่ือทดแทนตำาแหน่งและเตรียมผู้นำาในอนาคต	 รองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคต	 ซ่ึงมีส่วนในการช่วยขับเคล่ือนธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของธนาคาร	ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล	โดยธนาคารจะมีผู้สืบทอดตำาแหน่งครอบคลุมทุกสายงานในจำานวน 
ท่ีเพยีงพอตอ่การทดแทนในทุกระดบัตำาแหนง่ท่ีเกษียณอายุหรอืวา่งลง	ผูท่ี้ไดร้บัการคดัเลอืกให้เป็นผูส้บืทอดตำาแหนง่จะไดร้บัการพฒันา
ตามแนวทางที่ธนาคารกำาหนด	และมีการติดตามและประเมินผลผู้สืบทอดตำาแหน่งทุกปี

	 มีการพัฒนาประเด็นท่ีสำาคัญของธุรกิจธนาคาร	 ทิศทาง 
นวตักรรมและการขับเคลือ่นธุรกจิในมติติา่ง	ๆ 	รองรับยุทธศาสตร ์
ธนาคาร	5	 ปี	 และการเติบโตของธุรกิจธนาคารในยุค	Digital	 
จัดทำาแผนพัฒนา	(Personalize	Leadership	Development	
Program	:	PLDP)	รายบคุคล	รวมถงึการศกึษาดงูาน	ณ	สถาบัน
อบรมภายนอกทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ	

	 กำาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของธนาคารในการเป็นธนาคารช้ันนำาท่ีให้บริการได้ตรงตาม 
ความต้องการของประชาชนในยุค	Thailand	4.0/Digital	
Economy	รวมทั้งการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำา

	 มกีารพฒันาประเดน็ท่ีสำาคญัทางธรุกจิ	ทิศทาง	และนวตักรรม
เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารในยุคดิจิทัล	 จัดทำาแผน
พัฒนา	(Personalize	Leadership	Development	Program:	
PLDP)	รายบุคคล	

	 มีการประเมินศักยภาพบุคคล	 (P-PAC:	 Potent ia l	
Development)	 ผ่านศาสตร์ลายผิววิทยา	 โดยมีการวิเคราะห์
ศักยภาพรายบุคคล	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ตรงเฉพาะ
บุคคล	 ซ่ึงจะสอดคล้องกับ	Competency	Model	 ขององค์กร	
เพ่ือนำาผลไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินใช้ในการวางแผนพัฒนา
ต่อไป	และการพัฒนาโดยมุ่งเน้นความรู้การบริหารการเป็นผู้นำา	
การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	Fintech	 การทำาโครงการ	
การป้องกันและตรวจสอบทุจริต	 รวมท้ังการศึกษาดูงานองค์กร
ชั้นนำาด้านบริหารจัดการและการสร้างนวัตกรรม



145รายงานประจำาปี 2561

กลุ่ม อัตรา คน ว่างฝ่าย/ภาคสายงาน

กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

กลุ่มตรวจสอบ

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล	รวม

กลุ่มตรวจสอบ	รวม

กลุ่มทรัพยากรบุคคล	รวม

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวม

สายงานกำากับและควมคุม

สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานกำากับและควมคุม	รวม

สายงานตรวจสอบภายใน	รวม

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	รวม

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	รวม

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวม

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวม

ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ฝ่ายกำากับธุรกิจ
ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
ฝ่ายตรวจสอบภายในสำานักงานใหญ่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ฝ่ายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	Digital	Banking

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ

ฝ่ายบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก
ฝ่ายระบบงานเพ่ือการบริหาร
ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

5
58
14
28
42
50

94
41
11
96
44

5
124
84

5
43
27

5
51
34

4
155
105

4

22
64
68
50
44

197

202

286

306

213

90

308

264

252

591

5

20

5

5

4
56
14
27
38
48

91
39
10
85
43

5
117
78

5
42
13

5
48
33

4
153
102

4

20
60
61
47
43

187

192

268

287

200

86

291

259

235

554

5

19

5

5

1

1
2

1
4
2

3
2
1
11
1

7
6

1
14

3
1

2
3

2
4
7
3
1

10

10

18

19

13

17

5

17

37

ข้อมูลอัตรากำาลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคลากรและอัตรากำาลัง
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สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า

สายงานการลงทุน

สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า	รวม

ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก

ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
ฝ่ายธุรกิจตราสารหน้ี
ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน

4
35
31

11
42
37
37

70

4
34
31

8
40
36
37

69

1

3
2
1

1

กลุ่ม อัตรา คน ว่างฝ่าย/ภาคสายงาน

กลุ่มบริหารความเส่ียง

กลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

กลุ่มบริหารความเส่ียง	รวม

กลุ่มปฏิบัติการ	รวม

กลุ่มยุทธศาสตร์	รวม

สายงานบริหารความเส่ียง

สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือ

สายงานบริหารงานกลาง

สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สายงานการเงิน

สายงานบริหารความเส่ียง	รวม

สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือ	รวม

สายงานบริหารงานกลาง	รวม

สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย	รวม

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์	รวม

สายงานการเงิน	รวม

สายงานการลงทุน	รวม

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
ฝ่ายบริหารความเส่ียงเครดิต

ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือขนาดใหญ่
และการลงทุน
ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือบุคคล
ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือลูกค้า	SMEs	1
ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือลูกค้า	SMEs	2

ฝ่ายการพัสดุ
ฝ่ายบริหารกลาง
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ฝ่ายคดี
ฝ่ายควบคุมและบริการหน้ี
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายบริหารคดี
ฝ่ายพัฒนาหน้ีลูกค้าธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาหน้ีลูกค้าบุคคล

ฝ่ายบริการแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร

ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน

14
44
39

5
25

152
40
29

14
42
39

5
23

151
38
29

2

2

1
2

4
100
229
87

4
24
24
43
33
68
47
89

4
48
50

4
141
83

97

251

353

246

342

420

332

760

177

102

228

127

5

8

5

9

3
97
216
81

4
23
23
43
30
66
44
83

4
44
48

4
136
82

95

397

316

720

170

96

222

121

1 4

7 1

5

6 3

1
3
13
6

1
1

3
2
3
6

4
2

5
1

2

5

11

23

16

40

7

6

6

6
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กลุ่ม อัตรา คน ว่างฝ่าย/ภาคสายงาน

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน	รวม

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ	รวม

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	รวม

สายงานบริหารการเงิน

สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

สายงานลูกค้ารายย่อยและ
องค์กรชุมชน 

สายงานลูกค้าธุรกิจ	SMEs

สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ	
SMEs	Startup

สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และภาครัฐ

สายงานบริหารการเงิน	รวม

สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ	รวม

สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	รวม

สายงานลูกค้าธุรกิจ	SMEs	รวม

สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ	SMEs	Startup	รวม

สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน	รวม

สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ	รวม

ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
ฝ่ายบริหารเงิน
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	การตลาดและพัฒนาลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ	1
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	การตลาดและพัฒนาลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ	2
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

ฝ่ายการค้าและปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	การตลาดและพัฒนาลูกค้า
รายย่อย
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	การตลาดและพัฒนาลูกค้า
องค์กรชุมชน
ฝ่ายบริหารและพัฒนาหน้ีนอกระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและ
องค์กรชุมชน

ฝ่ายธุรกิจลูกค้า	SMEs	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า	SMEs	ส่วนภูมิภาค
ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า	SMEs

ฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ	SMEs	Startup
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ	SMEs	Startup
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ	SMEs	Startup

ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
ฝ่ายสินเช่ือภาครัฐและสถาบัน
ฝ่ายสินเช่ือสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

4
39
18
33
35

14
42
39

2

23

35

4
18

18

24

5
23
33
94

6
46

45

24
19

5
23
26
488

5
13
13
13

4
29
26
31

129

64

155

542

44

140

90

234

874

493

122

61

148

520

37

132

85

222

829

12

45

471

7

8

23

35

4
17

16

24

5
19
33
91

4
42

43

24
19

2
21
26
471

2
10
12
11

4
27
24
30

6

4

1

4

1

2

4

3

2
4
2

3
2

17

1
3
1
2

2
2
1

7

3

7

22

7

8

5

22
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สายงานเลขาธิการธนาคาร

สายงานกิจการสาขา	1

สายงานกิจการสาขา	2

สายงานกิจการสาขา	3

สายงานเลขาธิการธนาคาร	รวม

สายงานกิจการสาขา	1	รวม

สายงานกิจการสาขา	2	รวม

สายงานกิจการสาขา	3	รวม

ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
ฝ่ายส่ือสารองค์กร

ธนาคารออมสินภาค	1
ธนาคารออมสินภาค	2
ธนาคารออมสินภาค	3

ธนาคารออมสินภาค	4
ธนาคารออมสินภาค	5
ธนาคารออมสินภาค	6

ธนาคารออมสินภาค	7
ธนาคารออมสินภาค	8
ธนาคารออมสินภาค	9

6
37
69
101

25
1,002
1,096
907

4
722
1,021
955

5
886
842
849

213

3,030

2,702

2,582

2,917

2,601

2,519

113

101

63

5
35
61
100

23
967
1,051
876

4
680
993
924

4
865
827
823

201

1
2
8
1

2
35
45
31

42
28
31

1
21
15
26

12

กลุ่ม อัตรา คน ว่างฝ่าย/ภาคสายงาน

กลุ่มลูกค้าบุคคล

ข้ึนตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ข้ึนตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มลูกค้าบุคคล	รวม

สายงานบริหารการขาย

สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

สายงานบริหารงานการขาย	รวม

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล	รวม

ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล

ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
ฝ่ายการบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรและร้านค้ารับบัตร
ฝ่ายปฏิบัติการสินเช่ือลูกค้าบุคคล
ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเช่ือ

ฝ่ายธุรกิจร้านค้ารับบัตร
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและ	 
	 อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต	
	 และสินเช่ือบัตรเงินสด
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเงินฝาก
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเช่ือ 
	 ลูกค้าบุคคล

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
ฝ่ายสนับสนุนช่องทางการบริการและการขาย

26

16
51
95
91

6
155
147
69
24
96

22

15
48
86
80

6
151
140
66
24
94

4

1
3
9
11

4
7
3

2

23
34
60

49
36

26
41

58
18
51

253 229

269

1,050

5

1

9

22
25
54

43
29

25
39

58
16
47

237

973

4 1

1

6 3

1
9
6

6
7

1
2

2
4

24

32

77
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ค่าตอบแทนพนักงาน
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	จำาแนกเป็นเงินเดือน	โบนัส	และค่าใช้จ่ายสวัสดิการย้อนหลัง	3	ปี	ตั้งแต่ปี	2559-2561	ตาม
ตารางดังนี้

รายการ

เงินเดือน

โบนัส

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	(รวมลูกจ้าง)

รวม

7,655,170,388.67	

3,353,501,320.23	

11,722,463,038.34

976,246,489.10

-

 

976,246,489.10

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2560

พนักงาน ลูกจ้าง

	8,204,315,843.47	

4,035,414,299.01

12,987,275,065.45	

1,107,029,102.98	

-

1,107,029,102.98	

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2561

พนักงาน ลูกจ้าง

7,695,246,062.50	

3,261,674,025.14	

11,726,158,564.96

769,238,477.32 713,791,329.44 747,544,922.97

956,637,025.14	

	-			

956,637,025.14

ค่าใช้จ่าย
ประจำาปี 2559

พนักงาน ลูกจ้าง

กลุ่ม อัตรา คน ว่างฝ่าย/ภาคสายงาน

ข้ึนตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	รวม

สายงานกิจการสาขา	5

สายงานกิจการสาขา	6

สายงานกิจการสาขา	5	รวม

สายงานกิจการสาขา	6	รวม

ธนาคารออมสินภาค	13
ธนาคารออมสินภาค	14
ธนาคารออมสินภาค	15

ธนาคารออมสินภาค	16
ธนาคารออมสินภาค	17
ธนาคารออมสินภาค	18

5
818
986
1,432

4
936
810
705

4
787
948
1,376

4
887
780
667

1
31
38
56

49
30
28

3,241

2,455

17,339

3,115

2,348

16,675

126

107

664

รวม 22,688 21,727 961

44
46
46

สายงานกิจการสาขา	4

สายงานกิจการสาขา	4	รวม

ธนาคารออมสินภาค	10
ธนาคารออมสินภาค	11
ธนาคารออมสินภาค	12

4
981
1,083
920

2,988 2,852 136

4
937
1,037
874
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บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	 	ๆ ท้ังภายในและภายนอกธนาคาร	 จึงได้กำาหนดบทบาท 
เพื่อสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดังนี้

	 คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจากธนาคาร
ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้าง 
ความมั่นคง	สร้างงาน	และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการควรตระหนักและให้ความมั่นใจว่าสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี		

หลักการ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน	 และกำาหนดลำาดับความสำาคัญให้เป็นข้อพิจารณา 
โดยไม่ผิดพลาดหรือทำาให้การดำาเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่สำาเร็จในที่สุด

คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงานของธนาคาร	เพื่อสร้าง
ความม่ันคงอย่างย่ังยืนให้กับกิจการ	 และควรเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนไดส่้วนเสียเหล่านัน้	 ได้รับทราบอย่างเพียงพอ	
เพื่อให้สามารถทำาหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน	 และกำาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีท่ีธนาคารมีการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด	ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น

คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ทำาให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักท่ีเป็นไปด้วย
ความยั่งยืน	โดยอาจจัดทำานโยบายหรือแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อพนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม	และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจำาเป็นของทรัพยากรท่ีต้องใช้	 รวมท้ังตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบ 
ต่อกันและกัน		

คณะกรรมการควรตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ	 (business	model)	 ท่ีต่างกันทำาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย	 ดังนั้น	 
ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจจึงควรคำานึงถึงผลกระทบ	 และความคุ้มค่าท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากรโดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของ 
การมีจริยธรรม	มีความรับผิดชอบ	และสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน	

คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคาร	 ฝ่ายจัดการมีการทบทวนพัฒนาดูแล 
การใชท้รพัยากรใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล	โดยคำานึงถงึการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
	 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการดำาเนินการตัวหน่ึงซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย 
ของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการดำาเนินงาน	และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำาเนินการ	ธนาคารจึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผย 
ข้อมูลที่ถูกต้อง	แม่นยำา	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา	

	 ธนาคารจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน	 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน	 เปิดเผย
ให้แก่	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ	 โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน	
สำาหรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ	มีดังนี้

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

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

1. 2.

	 ในฐานะท่ีธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง	และเป็นหน่วยงานของรัฐ	และได้ดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารสู่สาธารณะ	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของธนาคาร	ดังน้ี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

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

1.

2.

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

	 ธนาคารบริหารและจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน	(Complain	Tracking	Application	of	GSB)	และมี 
การจำาแนกข้อร้องเรียนออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

การจัดการเรื่องร้องเรียน

1.
2.
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	 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนและสำาคัญ	 ที่ต้องดำาเนินการอย่างจริงจัง 
ในระดับชาติ	 โดยลูกค้าและประชาชนท่ัวไปสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส	 การทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต่อธนาคารได้ 
โดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	ดังน้ี

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

Call	Center	1115	หรือ	โทรศัพท์หมายเลข	0	2299	8000
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์		E-mail	:	news@gsb.or.th
เว็บไซต์ธนาคารออมสิน	http://www.gsb.or.th/contact/form.php
ทางสื่อ	Facebook	GSB	Society
จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ	หรือหัวหน้าหน่วยงาน/สาขา
ท่ัวประเทศ
กล่องรับความคิดเห็น	เสนอแนะและเรื่องร้องเรียน	ณ	ธนาคารออมสิน	สำานักงานใหญ่และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
รายงานหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตถึงคณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน	ผ่านทางฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษเป็นหน่วยงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามที่มีผู้ร้องเรียน	มีผู้ให้ข่าวสาร	หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ	และ
สอบข้อเท็จจริงเม่ือมีการทุจริตหรือปฏิบัติงานบกพร่อง		
ช่องทางอื่น	 	ๆเช่น	ร้องเรียนผ่านสื่อ	Social	Network/สื่อสารมวลชน	(หนังสือพิมพ์	 โทรทัศน์	 ฯลฯ)	หน่วยงานภายนอกต่าง	ๆ	
เช่น	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	(GCC	1111)	กระทรวงการคลัง	ศูนย์ดำารงธรรม	สำานักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	เป็นต้น

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

	 เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรียนและผูใ้ห้ข้อมลูท่ีกระทำาโดยเจตนาสจุรติ	ธนาคารจะปกปิดช่ือ	ท่ีอยู	่หรอืข้อมูลใด	ๆ 	ท่ีสามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้	และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	 โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ 
ในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ผูท่ี้แจง้เบาะแสหรอืผูร้้องเรยีนสามารถเลอืกท่ีจะไม่เปิดเผยชือ่	
ท่ีอยู่	หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผย
นัน้จะทำาให้เกดิความไม่ปลอดภยั	หรอืเกดิความเสยีหายใด	ๆ 	 
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำาให้สามารถรายงาน 
ความคืบหน้า	สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม	ชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ทราบ	หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูลท่ีได้รับจะถือเป็นความลับ	 และไม่มีการเปิดเผยช่ือ 
ผู้ท่ีแจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน	หากไม่ได้รับ
ความยินยอม

ผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาทุจริต		
จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ	 ตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพื่อการกลั่นกรองใส่ร้าย 
จะมีความผิดทางวินัย	

1.

2.

3.

4.

	 สำาหรับพนักงานและลูกจ้างธนาคาร	สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหาร	ทาง	E-mail	ในระบบอินทราเน็ทของธนาคารและต่อคณะกรรมการป้องกันความเส่ียงด้านการทุจริตของธนาคารออมสินได้โดยตรง
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	 ผู้รายงาน	 ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตสามารถที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำาให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัย	หรือเกิดความเสียหายใด	ๆ 	แตห่ากมีการเปิดเผยตนเองกจ็ะทำาให้สามารถรายงานความคบืหนา้	ช้ีแจงข้อเท็จจรงิให้ทราบ 
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องเป็นความลับ	 และจะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็นโดยคำานึงถึง 
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน	แหล่งท่ีมาของข้อมูล	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง	กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพ่ือการกล่ันแกล้ง	
ใส่ร้ายถือเป็นความผิดทางวินัย	

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของธนาคารออมสิน ดังนี้
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ

	 ธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและทำาให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการปฏิสัมพันธ์ 
ท่ีดตีอ่	ลกูคา้	คูค่า้	และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	อย่างเป็นระบบ	โดยคณะกรรมการไดก้ำาหนดนโยบายและดแูลให้มบีทบัญญัตเิกีย่วกบัจรยิธรรม
และจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ผ่านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	 และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ	 ตั้งแต่การรับรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจ	 ความตระหนัก	 การนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 การสอบทาน	 
การตดิตามประเมนิผล	ซ่ึงธนาคารมีกำาหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานท่ัวท้ังองคก์รลงนามในบันทึกรบัทราบและยึดถอืปฏบัิตติามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด			

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  

จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบด้วย	2	ส่วน

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

การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม

การมีจิตสำานึกท่ีดี	มีความซ่ือสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและธนาคารเหนือ
กว่าประโยชน์ส่วนตน	 และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 หรือ 
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การยืนหยัดทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย

การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	
และไม่เลือกปฏิบัติ

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ		
โปร่งใส	และตรวจสอบได้

การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข

การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

ให้ความร่วมมือ	และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	คำาส่ัง		
แบบแผนและวิธปีฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัด	ตลอดจน
ร่วมมือดูแลให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติตามด้วย

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้		 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี			ยึดม่ันในคุณธรรม	คำานึงถึงศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์	ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน	

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	ทุ่มเทสตปัิญญา	
ความรู้ความสามารถ	 ให้บรรลุผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ		
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและประเทศชาติ

รักษาความลับของลูกค้า		คู่ค้า		และธนาคารอย่างเคร่งครัด		
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับจะกระทำาได้ต่อเม่ือมีอำานาจ
หน้าท่ีและได้รับอนุญาต		หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	 ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว	 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื ่นอาศัยงาน
ในตำาแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
หาผลประโยชน์จากธนาคาร	เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน	และไม่ยอมให้ 
ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์
กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ร่วมมือช่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร	 รักษา
ความสามัคคี	และไม่กระทำาการใด	ๆ	อันอาจเป็นเหตุก่อให้ 
เกิดความแตกแยกสามัคคี	 หรือก่อให้เกิดความกระด้าง
กระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ใน	 วงงานของธนาคาร	 เคารพและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานอื่นโดยมิชอบ	ละเว้นการกระทำาใด	 ๆ	 
อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน	ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
อย่างจริงใจ		

ไม่ลอกหรือไม่นำาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นประโยชน์ของ
ตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา	 หรือไม่นำาผลงานของบุคคล
อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

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

ร่วมพัฒนาสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์
และอนุรักษ์	ทรัพยากรธรรมชาติ

7.

8.

9.

10.

ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และ
จรรยาบรรณของธนาคาร

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

พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ	และทักษะในการทำางาน	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อธนาคารอยู่เสมอ	โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์

ให้บริการด้วยความสุภาพ	เรียบร้อย	มีมนุษยสัมพันธ์	รวดเร็ว	
ให้ความสะดวกในการติดต่อ	 ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ
อย่างสม่ำาเสมอ	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

11.

12.

1.

2.

ท้ังน้ี	 ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
เพิ่มอีก	2	ประการ	ดังนี้

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

	 จรรยาบรรณของพนักงาน	ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติโดยผู้บริหาร	นอกจาก 
จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้วยังจะต้องปฏิบัติตน	เป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงานด้วย		

1.1		จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร

1. จรรยาบรรณของพนักงาน

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	เท่ียงธรรม	มานะอดทน	

มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความรู้ความสามารถของตน	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร 

ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีการงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน	ตลอดจนไม่กระทำาการใด	ๆ 	ท่ีจะทำาให้ธนาคาร

สูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร	 รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร	 โดยดำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของ

ธนาคาร	ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร	ชี้แจงและทำาความเข้าใจกับบุคคลภายนอก 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

(1)

(2)

(3)
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1.2		จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร

ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก 
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารท่ียังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ	และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใด	ๆ	ท่ีผู้มีอำานาจยังไม่อนุญาต
ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร
ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	 และไม่นำาไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน	 รวมท้ัง 
ช่วยกันดูแลทรัพย์สิน		สถานท่ีทำางานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ	ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคารไปสู่ความเป็นเลิศ
ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร

ให้ความเคารพ	สุภาพ	อ่อนน้อม	มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา	ปฏิบัติตามคำาส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติงานตามลำาดับ
บังคับบัญชา	ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา	ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจากมูลความจริง
ไม่วิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งตำาแหน่งหน้าที่

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(1)

(2)
(3)

1.3		จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน

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

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

1.4	 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง

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

(1)
(2)

(3)

(4)

1.5	 จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน

มีความจริงใจ	ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ	ใช้วาจาสุภาพ	อ่อนโยน	
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า	และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ 	และรักษาคำามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าหากมีการขัดกันของ 
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด	และดำาเนินการด้วยความโปร่งใสทันที
รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ	 ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ	 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า	และไม่นำาข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี	 และพร้อมท่ีจะช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกต้องตามสถานะแห่งตน	 หากเห็นว่า
เร่ืองใดไม่สามารถปฏิบัติได้	 หรือไม่อยู่ในอำานาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ	 ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำาให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น	ๆ	ต่อไป
ต้องแนะนำาหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน	เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และ
ความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้น	ๆ

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
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1.6	 จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง

ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง	ภายใต้กฎหมาย	กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ส่งเสริมการกระทำา	หรือกิจกรรมใด	ๆ	อันนำามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน	และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ในโอกาสที่เหมาะสม
มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ

(1)
(2)
(3)

1.7	 จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม

พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม	 เช่น	การเสียสละกำาลังกาย	กำาลังความคิด	 กำาลังทรัพย์		
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร	ทั้งนี้	การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระทำาในลักษณะที่จะไม่ก่อให้ 
เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร	
ไม่กระทำาการใด	ๆ	ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1)

(2)

2.1	 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและตัดสินใจดำาเนินการใด	ๆ	ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ	เพ่ือประโยชน์สูงสุดของภาครัฐ
โดยรวม
บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำาลังความสามารถในทุกกรณี
รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง
แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารท้ังในด้านบวกและด้านลบซ่ึงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ข้อมูลใด	ๆ	ของธนาคาร	ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
ไม่ดำาเนินการใด	ๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร

(1)

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

(6)
(7)
(8)

2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร

2.2		จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และไม่ดำาเนินการใด	ๆ	ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
ปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการอย่างเต็มกำาลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง	ภายใต้หลักเกณฑ์การกำากับ
ดูแลท่ีดี	เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
รักษาความลับของธนาคาร	ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที ่เกี ่ยวข้อง	โดยใช้ข้อมูลใด	ๆ 	ของธนาคาร 
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

(1)
(2)

(3)

2.3		จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
การแต่งต้ังและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำาด้วยความสุจริตใจและต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น	ๆ
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน	และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ
อย่างทั่วถึง

(1)
(2)
(3)

(4)

รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรียนของพนักงาน	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำาใด	ๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 
ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำาความผิดกฎหมายของธนาคารได้
ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ	สวัสดิการในการทำางาน
ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

(10)
(11)
(12)
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2.4		จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน

ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้	
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	
การนำาเสนอการบริการจะต้องไม่ทำาให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ราคา	ปริมาณหรือเงื่อนไขใด	ๆ 	
ของการบริการนั้น	ๆ	
จัดระบบเพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ	และดำาเนินการอย่างดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้าและประชาชน 
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	
รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง	และสม่ำาเสมอ	รวมถึงไม่นำามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
โดยมิชอบ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด	
กรณีท่ีอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	 ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
ไม่ค้ากำาไรเกินควร	เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ	และไม่กำาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน
ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่	เช่น	การบริการใหม่	ๆ	เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

2.5		จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า		

ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า	
ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก	หรือการรับ	หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า	และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(1)
(2)

2.6		จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	เช่น	การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานคู่แข่ง		
เป็นต้น
ไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

(1)
(2)

(3)
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2.7		จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม

ไม่กระทำาการใด	ๆ	ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
คืนผลกำาไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำาเสมอ
ปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อสังคม	ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกำากับดูแล	
ไม่กระทำาการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทำาให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง	ๆ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำากับดูแลและรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวกับการฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง	ๆ 	 
ต่อหน่วยงานนั้น
ไม่นำาเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

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

(7)

3.1	 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร

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

(1)

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

3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

3.2	 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน

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

(1)

(2)
(3)
(4)

3.3	 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน

3.4	 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม

ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่	เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
กำากับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ	และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับ 
การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
ปฏิบัติและควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดย 
หน่วยงานกำากับดูแล

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

(1)
(2)
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ธนาคารมีหนังสือกำาชับการรักษาความลับของลูกค้า	คู่ค้า	และธนาคาร	รวมท้ังการใช้ข้อมูลทางส่ือออนไลน์ท่ีไม่ถูกต้อง	เป็นเท็จ	
หรือไม่เหมาะสม		ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	และประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

3.

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง	เข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง	ๆ	เช่น	สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตร
การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)	เป็นต้น

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกำากับดูแลการท่ีดี	จริยธรรมและจรรยาบรรณ	ดังน้ี

“ธรรมาภิบาล	และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล”
“เกณฑ์การกำากับดูแล	และข้อกำาหนดในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกที่กำากับดูแล”	
“การบริหารงานสาขาที่เป็นเลิศตามข้อกำาหนด	กฎเกณฑ์”
“จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และการกำากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์”	
“การบริหารและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบข้อกำาหนด	และกฎเกณฑ์”	
“แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการกำากับและธรรมาภิบาล”
“ความรู้พื้นฐานสำาหรับกลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล	กลุ่มตรวจสอบและกลุ่มบริหารความเสี่ยง”
ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์	(E-learning)	หัวข้อ	“การกำากับดูแลกิจการที่ดี	:	Accountability”	และ	“จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ”	

1.

2.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

	 •	 ปรับปรุง	นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	 
	 	 การส่งเสริมนวัตกรรม	และการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 •	 ธนาคารได้กำาหนดให้	“เป็นธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล”	เป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจ	(Mission)	รวมท้ังกำาหนดค่านิยมขององค์กร	 
	 	 (Core	Value)	 “รับผิดชอบต่อสังคม	 อุทิศตนต่อหน้าท่ีเพ่ือองค์กร	 ยืนหยัดในความถูกต้อง	 สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน”	 และกำาหนด 
	 	 วัฒนธรรมองค์กร	“พนักงานมีความซ่ือสัตย์	สุจริต	ย้ิมแย้มแจ่มใส	และทำางานเป็นทีม	มีความจงรักภักดีต่อองค์กร	ชาติ	ศาสนา	และ 
	 	 พระมหากษัตริย์
	 •	 สร้างกระบวนการเรียนรู้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ให้กับบุคลากรทุกระดับ	ดังน้ี

การดำาเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

	 สำาหรับปี	2561	 ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ท้ังในระดับคณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กรอย่างต่อเน่ือง	ดังน้ี

1)
ปรับปรุงนโยบาย
การกำากับดูแล

กิจการที่ดี

2)
ธนาคารกำาหนดให้ 
“เป็นธนาคารเพื่อ

สังคมที่มีธรรมาภิบาล”
เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจ (Mission)

3)
สร้างกระบวนการ

เรียนรู้การกำากับดูแล
กิจการที่ดีให้

บุคลากรทุกระดับ
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ธนาคารจัดทำาคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	เพ่ือมอบให้แก่คณะกรรมการธนาคาร	ผู้บริหาร	พนักงาน	
และลูกจ้างท่ัวท้ังองค์กร	เพ่ือใช้ศึกษาเรียนรู้	ทำาความเข้าใจ	และตระหนักว่าจริยธรรมจรรยาบรรณเป็นเร่ืองสำาคัญใกล้ตัวท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานและดำารงชีวิตประจำาวัน	โดยจัดทำาท้ังในรูปแบบฉบับพกพาสอดแทรกรูปภาพตัวอย่างประกอบ	รวมท้ังในรูปแบบ	
E-book	และ	QR	Code	เพ่ือให้ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	สามารถดาวน์โหลดจัดเก็บไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ 
มือถือ	และเปิดดูได้ง่าย	นอกจากน้ี	มีการเผยแพร่ข้อกำาหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินในรูปแบบ	Infographic		

4.

เผยแพร่หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	Website	ธนาคาร		
/Intranet	/E-mail	All	User	/จุลสารออมสิน	(GSB	Magazine)	และส่ือสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook	ไลน์กลุ่ม	/จัดนิทรรศการ	

5.

คู่มือประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน
สามารถสแกน 
QR code
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จัดบูธนิทรรศการ	เผยแพร่หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

	 จัดให้มีการส่ือสารถ่ายทอดการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยจัดกิจกรรมวันกำากับดูแลกิจการท่ีดี	(CG	Day)	เพ่ือเป็นการส่ือสารและถ่ายทอด
แนวทางการบริหารงานด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของผู้นำาองค์กรและเป็นการสร้างความเช่ือม่ันและไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มของธนาคาร		

6.

ปี 2561 ธนาคารจัดกิจกรรม ดังนี้

วันกำากับดูแลกิจการท่ีดี (GSB CG DAY) ประจำาปี 2561 

หัวข้อ	“CG@Heart”	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	รักษาการแทน	 
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	 เป็นประธานเปิดงาน	 พร้อมมอบ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการธนาคารออมสิน	
ผู้บริหารและพนักงาน	 และนายชาติชาย	 พยุหนาวีชัย	 ผู้อำานวยการ 
ธนาคารออมสิน	ได้แสดงวิสัยทัศน์	“CG@Heart”	และกรรมการธนาคาร	
ผู้บริหาร	 และพนักงานได้ร่วมกันพร้อมใจกล่าวปฏิญาณตนประกาศ
เจตจำานงสุจริต	มีผู้เข้าร่วมงาน	จำานวน	330	คน		

1.
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วันกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) สัญจร  
ประจำาปี 2561 

วันออมสินสีขาว ประจำาปี 2561 

สายงานกิจการสาขา	6	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	8	พฤศจิกายน	2561	
หัวข้อ	“Comply	with	the	rules	:	ปฏิบัติตามกฎ	ลดความเส่ียง	
หลีกเล่ียงทุจริต”	ณ	 โรงแรมพีซ	ลากูน่า	 รีสอร์ท	แอนด์	สปา	
จ.กระบ่ี	 โดยนายทวีศักด์ิ	 ฟุ้งเกียรติเจริญ	 กรรมการธนาคาร
ออมสิน	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 เป็นประธาน
เปิดงานพร้อมมอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และ 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 ร่วมมอบแนวทางในการนำาหลัก
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 และ
กรรมการธนาคาร	 ผู้บริหาร	 และพนักงานได้ร่วมกันพร้อมใจ
กล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตจำานงสุจริต	 การนำาเสนอแผน
งานการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม	 ธนาคารออมสินภาค	16	-	18	และการบรรยายเร่ือง	
“Fraud	and	Warning	Sign”	มีผู้เข้าร่วมงาน	จำานวน	320	คน	

2.

3.

ภายใต้หัวข้อเร่ือง	 “ออมสิน	 สีขาว	 โปร่งใส	 ไร้ทุจริต”	 เมื่อวัน
อังคารที่	19	มิถุนายน	2561	ณ	หอประชุมบุรฉัตร	อาคาร	1	
ชั้น	1	 ธนาคารออมสิน	 สำานักงานใหญ่	 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ
จากหนว่ยงานภายนอก	คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
ธนาคารเข้ารว่มงาน	จำานวนประมาณ	300	ท่าน	ซ่ึงภายในงาน 
ได้มีการบรรยายพิเศษ	 และการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มากมาย	เช่น	การบรรยายพเิศษ	หัวข้อ	“ทุจรติ	4.0”	ดำาเนนิการ 
บรรยายโดย	 นายประหยัด	 พวงจำาปา	 รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิและ
การเสวนาหัวข้อ	 “ถอดรหัสสินบน”	 ดำาเนินการเสวนาโดย
ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	วิชา	มหาคุณ	ประธานมูลนิธิต่อต้าน
การทุจริต	 นายวิเชียร	 พงศธร	 รองประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)	และดร.บัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการ
ผู้อำานวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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จัดกิจกรรมสนับสนุนรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม 
และจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้

ธนาคารมีโครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น	ธนาคารออมสิน	เป็นประจำาทุกปี	เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร	
พนักงาน	 หรือลูกจ้าง	 ท่ีมีจิตสำานึกและทัศนคติท่ีดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	 มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง	 ต่องาน	 และต่อสังคม	 เพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พนักงาน	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารออมสิน		

โดยหลักเกณฑ์การให้รางวัลจริยธรรมฯ	 ปี	2561	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 กำาหนดให้มีรางวัลต้นกล้าจริยธรรม	
(สำาหรับพนักงาน/ลูกจ้างท่ีมีระยะเวลาการทำางานต้ังแต่	3	 ปี	-	 ไม่ถึง	5	 ปี)	 แยกจากรางวัลจริยธรรมฯ	 ระดับธนาคาร	(สำาหรับ 
ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้างท่ีมีระยะเวลาการทำางานต้ังแต่	5	 ปีข้ึนไป)	 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรุ่นใหม่ประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ	 เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงาน	 และเพ่ือสร้างเครือข่ายจริยธรรมและลดปัญหาการกระทำา 
ทุจริตในพนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า	5	ปี	รวมท้ังเพ่ิมรางวัลระดับหน่วยงานส่วนกลาง	/	สายงานกิจการสาขา	เพ่ือสร้างแรงจูงใจ	
และรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ัวท้ังองค์กร

นอกจากนี้	 ได้ปรับหน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อและคัดเลือกจากเดิม	 สายงานต้นสังกัด	 เป็นคณะกรรมการของแต่ละ
หน่วยงาน	ได้แก่	1)	หน่วยงานส่วนกลาง	(คณะกรรมการฝ่าย	/คณะกรรมการสายงาน	/คณะกรรมการกลุ่มงาน	/อธส.	แล้วแต่
กรณี)	2)	สายงานกิจการสาขา	(คณะการเขต	/คณะกรรมการภาค	/คณะกรรมสายงาน	แล้วแต่กรณี)	เพื่อให้คณะกรรมการของ
แต่ละหน่วยงาน	ดำาเนินการคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นที่ประจักษ์	
และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร	 รวมทั้งให้รางวัลเป็นท่ียอมรับ	 โดยปี	 2561	 จัดพิธีมอบรางวัล	 เม่ือวันท่ี	 
1	พฤศจิกายน	2561

ธนาคารมี	 “นโยบายไม่ให้ไม่รับ”	(No	Gift	Policy)	 งดการให้/การรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ท้ังภายในและภายนอกธนาคาร
เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน	 รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน	 รวมท้ังจัดกิจกรรมนำาของขวัญท่ีผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างมีความจำาเป็นจะต้องรับจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	 และไม่สะดวกท่ีจะส่งกลับคืน	 นำาไปส่งมอบให้องค์กรการกุศลเพ่ือสาธารณประโยชน์	 ซ่ึงในปี	2561	 นำาไปส่งมอบให้ 
โรงพยาบาลสงฆ์	และจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินและของใช้จำาเป็นให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์	

4.1

4.2

4.
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ธนาคารเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	(ประเทศไทย)	ซ่ึงในปี	2561	รัฐบาลร่วมกับสำานักงาน	ป.ป.ช.	สำานักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 และภาคีเครือข่าย	 ได้กำาหนด 
จัดงานภายใต้แนวคิด	 “Zero	Tolerance	 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	7	 ธันวาคม	2561	ณ	 อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ัน	 
ฮอลล์	2	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมรับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อนำาไปมอบให้กับประชาชนท่ีอยู่อาศัยในท้องถิ่นใกล้เคียงแก่วัดห้วยปลากั้ง	 และวัดแสงแก้วโพธิญาณ	

จ.เชียงราย

กิจกรรม	“Big	Cleaning	Day	ทำาหน้าบ้านให้น่าอยู่”	โดยร่วมกับสำานักงานเขตพญาไท

เผยแพร่สื่อการให้ความรู้ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยการการจัดทำา	 info	graphic	 ภาพพักหน้าจอ	 (Screen	Server)	 

เพื่อให้พนักงานได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร

4.4

4.5

4.6
4.7

• ติดตามและประเมินผล

ธนาคารมีการสอบทานการรับรู้	ความรู้ความเข้าใจ	และการประพฤตปิฏิบัตติามประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	ของผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	 เพื่อนำาผลการสอบทาน 
มาใช้ในการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการกำากบัดแูลการประพฤตปิฏบัิตติามประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	 ปรับปรุงข้อกำาหนดประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ	 รวมท้ัง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ	 และเพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร	
พนักงาน	 ลูกจ้าง	 นำาจริยธรรมและจรรยาบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล	 ได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร	
ซ่ึงจากผลการสอบทาน	 พบว่าผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	ร้อยละ	91.20	และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน	ร้อยละ	92.30

ธนาคารมีการประกาศเจตจำานงสุจริต	กำาหนดให้ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างธนาคารออมสิน	ยึดถือแนวปฏิบัติ	ดังน้ี4.3

ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	(Transparency)	 มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของธนาคารและข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ 
การจดัซ้ือจดัจา้ง	อย่างตรงไปตรงมา	มคีวามถกูตอ้ง	ชัดเจน	ครบถว้น	และเป็นปัจจบัุน	ประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	 และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดำาเนินงานของธนาคาร	และมีการจัดการ
กับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ				
ด้านความพร้อมรับผิด	(Accountability)	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี	 ให้บริการด้วยความเป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันและพร้อมรับผิดเมื่อเกิด
ความผิดพลาดต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	(Corruption-Free)	เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตเชิงนโยบาย	และ
การทุจริตต่อหน้าที่	 โดยไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ของตน	 เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	 ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	และค่านิยมของธนาคาร	
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	(Integrity	Culture)	 มีการปลูกฝังค่านิยมและสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วม 
ต่อต้านการทุจริต	 การไม่ทนต่อการทุจริต	 มีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระทำาทุจริต	 แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม	มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	รวมถึงมีการดำาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
ด้านคุณธรรมการทำางานในหน่วยงาน	(Work	Integrity)	 ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน	 โดยยึดหลักความถูกต้อง
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ	 ยึดหลัก 
ความคุ้มค่า	มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร
ออมสินประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ร้อยละ

92.30
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(นายอำานวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ให้ความสำาคัญและตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
ธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี จึงกำากับดูแลให้การจัดทำางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการบัญชี และหลกัการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป ภายใตน้โยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและให้ถอืปฏบัิตโิดย
สม่ำาเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานของ
ธนาคารอย่างแท้จริง อีกทั้งได้ให้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง

 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำากับดูแลท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ข้อมลูทางการเงนิมีความถกูตอ้งครบถว้น ทันเวลา และเพยีงพอท่ีจะดำารงรกัษาไวซ่ึ้งทรพัย์สนิ ตลอดจนการป้องกนัความเสีย่งจากการ 
ดำาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ  
 
 คณะกรรมการธนาคารออมสนิ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอสิระท้ังสิน้ เพือ่ดแูลรบัผดิชอบคณุภาพของรายงาน
ทางการเงนิ   รวมท้ังระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพ จงึม่ันใจไดว้า่งบการเงนิของธนาคารดงักลา่ว
เชือ่ถอืได ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว ปรากฏไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงไว้
ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกาศงบการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำาไตรมาส และงบแสดงฐานะการเงินตามท่ีเป็นอยู่  
ณ วันสิ้นปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องแล้ว ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนด  

 คณะกรรมการธนาคารออมสินมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของธนาคาร สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
มีความเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สว่นของเจา้ของท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวิธสีว่นไดเ้สยีและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงนิสด 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและ 
กระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
 
 ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 5.7.2 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือท่ีมีหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน จำานวน 
3,014.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 อนุมัติให้กระทรวงการคลังจำาหน่ายหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง 
ที่กระทรวงการคลังถืออยู่บางส่วนให้กับธนาคาร โดยกระทรวงการคลังกำาหนดสิทธิในการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี  
กำาหนดราคารับซ้ือคืน กำาหนดอัตราผลตอบแทนจากการซ้ือหุ้นสามัญและกำาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้น ซ่ึงเป็นการ 
ไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้กับธนาคาร ต่อมากระทรวงการคลังได้มีการขยายสิทธิในการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารเมื่อครบกำาหนด
ทุก 3 ปีอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซี่งเป็นวันครบกำาหนดการขยายสิทธิในการซื้อหุ้นคืน กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ 
แจ้งการพิจารณาว่าไม่มีความประสงค์จะซื้อคืนหุ้นสามัญดังกล่าว ธนาคารจึงมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้พิจารณาเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธนาคารและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้น ปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก
กระทรวงการคลัง สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอและไม่สามารถหา 
วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจได้ว่าธนาคารจะได้รับการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นจำานวนเท่าใด

 สำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผน่ดนิและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผดิชอบ 
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิไดป้ฏบัิตติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผน่ดนิ
และขอ้กำาหนดจรรยาบรรณเหลา่นี ้สำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิไดร้บั 
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลอื่น

 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มูลอืน่ ข้อมลูอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจำาปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำาปีให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันท่ี 
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ 
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 
มคีวามขัดแยง้ท่ีมสีาระสำาคัญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ หรอืปรากฏวา่
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เม่ือสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำาปี หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้ริหารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง เปิดเผยเรือ่งท่ีเกีย่วกบั 
การดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ 
ที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชซ่ึีงรวมความเห็นของสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิอยู่ดว้ย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือม่ันในระดบัสงูแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผน่ดนิและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ 
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ 
ถือว่ามีสาระสำาคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
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 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชท่ีีเพียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกวา่ความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมูลท่ีไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร

 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชแีละการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญ
ต่อความสามารถของธนาคารในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี 
สาระสำาคญั สำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิโดยให้ขอ้สงัเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุด
การดำาเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์
ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสำาคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา 
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมนียัสำาคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพรอ่งท่ีมีนยัสำาคญัในระบบการควบคมุ
ภายในหากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายพรชัย จำารูญพานิชย์กุล)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 4

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันท่ี 1 เมษายน 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารออมสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.39

5.39.2

5.10

5.11

5.12

5.13

หน่วย : พันบาท

หมาย
เหตุ

2561 25612560 2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

33,864,750

339,996,142

37,339,454

670,627

254,153,651

2,002,907

1,886,232,467

6,523,719

1,892,756,186

482,332

65,193,961

36,014

1,827,043,879

174,459,877

506

246,715

174,707,098

2,559,972

172,147,126

1,104,146

3,235,899

26,418,580

1,161,857

5,827,575

2,704,966,593

30,092,814

462,668,652

          - 

657,002

235,362,391

1,958,334

1,757,877,772

6,492,605

1,764,370,377

458,900

52,992,437

10,879

1,710,908,161

188,437,110

938

171,780

188,609,828

2,236,047

186,373,781

2,371,956

2,428,437

25,730,778

1,330,645

4,527,595

2,664,410,546

	 สินทรัพย์	

เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

 ดอกเบ้ียค้างรับ

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ

 หัก รายได้รอตัดบัญชี

 หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบ้ีย

ค้างรับสุทธิ

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

  ส่วนท่ีไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

  ส่วนท่ีมีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

 ดอกเบ้ียค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

  ส่วนท่ีไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ

  ดอกเบ้ียค้างรับ

 หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ

  ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ

	 รวมสินทรัพย์

33,864,750

339,996,142

37,339,454

670,627

254,153,651

1,375,919

1,886,232,467

6,523,719

1,892,756,186

482,332

65,193,961

36,014

1,827,043,879

174,459,877

506

246,715

174,707,098

2,559,972

172,147,126

1,104,146

3,235,899

26,418,580

1,161,857

5,827,575

2,704,339,605

30,092,814

462,668,652

         -  

657,002

235,362,391

1,375,919

1,757,877,772

6,492,605

1,764,370,377

458,900

52,992,437

10,879

1,710,908,161

188,437,110

938

171,780

188,609,828

2,236,047

186,373,781

2,371,956

2,428,437

25,730,778

1,330,645

4,527,595

2,663,828,131



171รายงานประจำาปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารออมสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : พันบาท

หมาย
เหตุ

2561 25612560 2560

	 หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

ประมาณการหน้ีสิน

ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หน้ีสินอ่ืน

  รวมหน้ีสิน

ส่วนของเจ้าของ

  เงินทุนท่ีได้รับพระราชทาน

  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

  กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

    ทุนสำารองเพ่ือการขยายงาน

   ยังไม่ได้จัดสรร

  รวมส่วนของเจ้าของ

	 	 	 รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

5.14

5.15

5.4

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

2,232,430,751

69,659,284

1,210,693

37,339,454

106,165

50,000,000

56,508,304

46,187,191

6,624,454

2,334,329

2,502,400,625

100

23,116,191

30,128,888

149,320,789

202,565,968

2,704,966,593

2,185,122,288

111,205,802

1,010,071

       -   

91,156

50,000,000

55,682,323

49,425,112

6,604,581

2,798,129

2,461,939,462

100

33,535,457

27,007,881

141,927,646

202,471,084

2,664,410,546

2,232,430,751

69,659,284

1,210,693

37,339,454

106,165

50,000,000

56,508,304

46,187,191

6,624,454

2,334,329

2,502,400,625

100

23,082,556

30,128,888

148,727,436

201,938,980

2,704,339,605

2,185,122,288

111,205,802

1,010,071

       -   

91,156

50,000,000

55,682,323

49,425,112

6,604,581

2,798,129

2,461,939,462

100

33,404,863

27,007,881

141,475,825

201,888,669

2,663,828,131

(นายอำานวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5.28
5.29

5.30
5.31
5.32

5.39.4

5.33

5.39.5
5.34

5.20
5.20

5.20

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารออมสิน

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หมาย

เหตุ

หน่วย : พันบาท

2561 25612560 2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

	 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม

96,607,635 
35,428,966 
61,178,669 
7,101,311 
1,028,727 
6,072,584 

94,634 
7,635,090 
 464,873 

1,616,688 
1,305,364 
6,130,695 

84,498,597 

13,827,499 
4,405 

3,641,934 
4,858 

5,170,764 
1,567,492 
5,379,872 

29,596,824 
6,901,357 

17,017,559 
30,982,857 

10,322,307
96,959

10,419,266

         -    

415,120
513 

414,607
10,833,873

20,148,984 

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

5,765,724 
89,932 

257,194 
 300,346 

2,153,789 
1,011,244 
5,948,822 

71,443,477 

13,095,326 
4,058 

3,496,826 
4,362 

4,731,650 
2,811,902 
4,602,973 

28,747,097 
7,236,462 
4,184,407 

31,275,511 

6,618,036 
72,187

 
6,690,223 

 17,547,247 

7,270,965
501

10,275,781 
16,966,004

48,241,515

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

5,765,724 
89,932 

257,194 
         -    
2,388,698 
1,011,244 
5,948,822 

71,378,040 

13,095,326 
4,058 

3,496,826 
4,362 

4,731,650 
2,811,902 
4,602,973 

28,747,097 
7,236,462 
4,184,407 

31,210,074 

6,618,036 
         -    

6,618,036 

 17,547,247 

7,270,965
         -    

 10,276,282 
16,894,318

48,104,392 

 (             )

(             )

(          )

(          )
(             )

 (            )
(        )

(            )
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(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(นายอำานวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
 กำาไรสุทธิ
 รายการปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
  จากกิจกรรมดำาเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
   ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี
   ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
   ขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภทหลักทรัพย์ตัดบัญชี
   กำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึน - เพ่ือค้า
   (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
   กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน
   กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เพ่ือค้า
   (กำาไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
   ขาดทุน (กำาไร) จากสัญญาล่วงหน้า
   (กำาไร) ขาดทุนจากสัญญาล่วงหน้า - เพ่ือค้า
   (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สินรอการขาย
   (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
   ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน
   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน
   รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน
   รายได้จากการรับบริจาค
   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

     รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ
     รายได้เงินปันผล
     เงินสดรับดอกเบ้ีย
     เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย
     เงินสดรับเงินปันผล
    กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
      และหน้ีสินดำาเนินงาน
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หน่วย : พันบาท

2561 2560 2561 2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบกระแสเงินสด
ธนาคารออมสิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารออมสิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	(ต่อ)
 สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า
  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี
  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ทรัพย์สินรอการขาย
  สินทรัพย์อ่ืน
 หน้ีสินดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
  เงินรับฝาก
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
  หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
  เจ้าหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  หน้ีสินอ่ืน
 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
  เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
  เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์
  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
  เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  เงินสดรับจากเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทร่วม
  เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
 เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  ตราสารหน้ีระยะยาว
  เงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว
  เงินนำาส่งกระทรวงการคลัง
 เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
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หน่วย : พันบาท

2561 2560 2561 2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(นายอำานวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสำานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 470  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การรับฝากเงิน ซื้อหรือขายพันธบัตร
รัฐบาล ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 โดยนำาเสนองบการเงินตามมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2560) เรือ่ง การนำาเสนองบการเงนิ และแสดงรายการตามข้อกำาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวมรายการบัญชีของสาขาท้ังประเทศของธนาคาร และรายการบัญชีของสำานักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว

 ธนาคารจดัทำางบการเงนิและแสดงหนว่ยเงนิตราเป็นสกลุเงนิบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงนิท่ีใช้ในการดำาเนนิงานของธนาคาร โดยงบการเงนิ 
แสดงเป็นหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น

 ธนาคารได้นำามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน 
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติแล้ว ซ่ึงธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อนโยบาย 
การบัญชีและงบการเงินของธนาคาร

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการ 
เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนรวมต้นทุนการทำารายการท่ีเก่ียวข้อง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงภายหลัง 
วันท่ีได้มาด้วยส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนท่ีธนาคารลงทุนและเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทร่วม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 งบการเงินเฉพาะธนาคารรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) และรับรู้เงินปันผลท่ีได้รับจาก 
บริษัทร่วมเป็นรายได้เงินปันผล 

2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
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 สภาวชิาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้

2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) การนำาเสนองบการเงิน  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) งบกระแสเงินสด  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ  1 มกราคม 2562
   ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนักงาน  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  1 มกราคม 2562
   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ  1 มกราคม 2562
   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน  1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) การด้อยค่าของสินทรัพย์  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2562  
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1 มกราคม 2562

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกันภัย  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานดำาเนินงาน      1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน  1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) การวัดมูลค่ายุติธรรม  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 15  รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 16  สัญญาเช่า  1 มกราคม 2563

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์   1 มกราคม 2562

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

วันท่ีมีผลบังคับใช้

วันท่ีมีผลบังคับใช้

วันท่ีมีผลบังคับใช้
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ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  1 มกราคม 2562
   การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า  1 มกราคม 2562
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำา 1 มกราคม 2562
   และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับมาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เงินที่นำาส่งรัฐ  1 มกราคม 2562

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.4.1 การรับรู้รายได้

วันท่ีมีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกและปรบัปรงุใหม ่ท่ีกำาหนดให้ถอืปฏบัิตกิบังบการเงนิสำาหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป
ธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคาร สำาหรับมาตรฐาน 
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า ซ่ึงให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบ 
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

รายได้ดอกเบี้ย
 รายได้ดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 รายได้ดอกเบี้ยของเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 รายได้ดอกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยหยุดรับรู้และยกเลิกรายได้ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ไว้แล้วท้ังหมดของ 
เงินให้สินเช่ือท่ีค้างชำาระดอกเบ้ียเกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระ หรือเงินให้สินเช่ือท่ีค้างชำาระดอกเบ้ียไม่เกิน 3 เดือน 
นับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระแต่ถูกจัดช้ันเป็นชั้นสูญ ช้ันสงสัยจะสูญ หรือช้ันสงสัย และรับรู้รายได้เมื่อรับชำาระโดยจะบันทึกรับรู้ 
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างใหม่เมื่อลูกหนี้ชำาระหนี้ที่ค้างชำาระทั้งหมด กรณีลูกหนี้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะหยุดรับรู้รายได้ตลอด
อายุสัญญาและรับรู้รายได้เมื่อรับชำาระ
 รายไดด้อกเบ้ียของเงนิให้สนิเช่ือประเภทรบัดอกเบ้ียลว่งหนา้ ณ วนัท่ีจา่ยเงนิให้กู ้รบัรูโ้ดยทยอยรบัเป็นรายไดใ้นแตล่ะเดอืนตลอด
อายุสัญญา

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า รับรู้ในรูปของคะแนนสะสม ท่ีสามารถนำาไปแลกเป็นรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการในอนาคต 

ธนาคารจะปันส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายได้รอการรับรู้ โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ

ตามจำานวนของคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้ใช้สิทธิ

รายได้เงินปันผล
 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น
 รายได้ดำาเนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รายได้ชดเชยดอกเบี้ยของธุรกรรมนโยบายรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ตลอดระยะเวลาแต่ละโครงการ สำาหรับรายได้ 

ชดเชยความเสียหายรับรู้เมื่อรับชำาระ

2.4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
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2.4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

2.4.4 ตราสารอนุพันธ์

2.4.5 เงินลงทุน 

2.4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 คา่ใช้จา่ยดอกเบ้ียเงนิรบัฝาก ดอกเบ้ียเงนิกูยื้มทุกประเภท คา่ใชจ้า่ยรางวลัสลาก เงนินำาสง่เข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ
เฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรู้โดยวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนเงิน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่าย 
จากการดำาเนินงานอื่น ๆ ซึ่งวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

 ธนาคารรับรู้รายการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) โดยมีวิธีการรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ ดังนี้
 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้ารับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงรวมในกำาไร (ขาดทุน) 
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร รับรู้มูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีท่ีใช้วัดมูลค่าของรายการท่ีมี 
การป้องกันความเสี่ยง และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

 เงินลงทุนของธนาคาร ประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขาย  
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด และเงินลงทุนทั่วไป 

เงินลงทุนเพื่อค้า 
 ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อถือไว้ในระยะสั้นและจะจำาหน่ายเพื่อหากำาไรจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดง
รวมในกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนเผื่อขาย
 ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพื่อค้าหรือตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกำาหนดแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน และ 
แสดงผลสะสมในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เมื่อมีการจำาหน่ายหลักทรัพย์ธนาคารจะกลับรายการกำาไรหรือขาดทุน 
ท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมก่อนการรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายหลักทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุน 
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์ โดยจะกลับรายการส่วน
ต่ำากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายท่ีแสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า หรือ 
กลับรายการส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีแสดงในส่วนของเจ้าของเพื่อลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนรับรู้ผลขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเผื่อขายเมื่อหลักฐาน
สนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์หมดไป

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 
 ตราสารหนีซ่ึ้งธนาคารมคีวามตัง้ใจแนว่แนแ่ละมคีวามสามารถท่ีจะถอืไวจ้นครบกำาหนดไถถ่อน จดัประเภทเป็นตราสารหนีท่ี้จะถอื
จนครบกำาหนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 
 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกำาหนดเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกำาหนดเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าหมดไป
หรือลดลง แต่จะต้องไม่เกินราคาทุนตัดจำาหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและรายการเงนิสดระหวา่งเรยีกเกบ็
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2.4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2.4.7 เงินให้สินเช่ือ

2.4.8 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ตราสารทุนในกิจการที่ธนาคารลงทุนจะถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญต่อกิจการที่ธนาคาร
ลงทุน ซึ่งพิจารณาจากการมีอำานาจในการออกเสียงทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ธนาคารลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20.00 
หรอืการมีอำานาจในการเข้าไปมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายและการดำาเนนิงาน แตไ่มถ่งึระดบัท่ีจะควบคมุนโยบายดงักลา่ว 
เงนิลงทุนในบรษัิทรว่มในงบการเงนิเฉพาะธนาคาร แสดงดว้ยราคาทุนสทุธจิากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ และงบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย
 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เม่ือมีข้อบ่งช้ีท่ีจะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ 
เงนิลงทุนกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหมดไป

 ธนาคารแสดงจำานวนเงินให้สินเช่ือด้วยจำานวนเงินต้นคงเหลือ โดยแสดงดอกเบ้ียค้างรับของเงินให้สินเช่ือไว้เป็นรายการแยกต่างหาก 
ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี 
 เงนิให้สนิเช่ือประเภทบุคคลท่ีใชก้รมธรรมเ์งนิฝากสงเคราะห์ชีวติและครอบครวัค้ำาประกนั แสดงจำานวนเงนิให้กูส้งเคราะห์ชีวติดว้ย
จำานวนเงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยเงินกู้รับล่วงหน้าเป็นรายการหักเงินกู้สงเคราะห์ชีวิต
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงด้วยจำานวนหนี้ตามสัญญาซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก
จากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
 ส่วนลดจากตัว๋เงินรับทีย่งัไมร่ับรู้เปน็รายได้ ดอกเบีย้รบัล่วงหน้าของเงินใหส้ินเชือ่ และรายได้ทางการเงินรอตัดบญัช ีแสดงรวมใน
รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ 

 ธนาคารได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินสำารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สกส. 14/2559 
ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการกันเงินสำารองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังน้ี

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

1%
2%

100%
100%
100%

เงินลงทุนทั่วไป 
 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 
 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนท่ัวไป เม่ือมีข้อบ่งช้ีท่ีจะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
กับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือข้อบ่งช้ีของ 
การด้อยค่าหมดไป
 ธนาคารรับรู้รายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) โดยรับรู้มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกด้วยราคาที่
จ่ายซื้อรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน และเมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ธนาคารจะคำานวณราคาทุนของเงินลงทุน
ที่จำาหน่ายด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่าย เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงในกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ สำาหรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
 ธนาคารวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตราสารทุนและหน่วยลงทุน 
ในกองทุนในความตอ้งการของตลาดวดัมลูคา่ยุตธิรรมโดยใช้ราคาเสนอซ้ือครัง้ลา่สดุจากตลาดในประเทศท่ีมีหนว่ยงานของรฐักำากบัดแูล
และหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายกันอยู่ ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน 
ที่ไม่มีการซื้อขายคล่องวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน

ประเภทการจัดช้ัน อัตรา
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 เงนิให้สนิเช่ือท่ัวไป ตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูข้ันตำา่ตามอตัรารอ้ยละท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดยคำานวณจากอัตรารอ้ยละ 
ของยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน ซึ่งมูลค่าหลักประกันที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาล่าสุด 
 เงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซ้ือ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราร้อยละท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดยคำานวณจาก 
อัตราร้อยละของยอดลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชี
 เงนิให้สนิเช่ือประเภทบุคคลท่ีใช้กรมธรรม์เงนิฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครวัค้ำาประกนั ตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามอัตรารอ้ยละ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด โดยคำานวณจากอัตราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงินที่ยังไม่หักมูลค่าหลักประกัน
 สำาหรบัสนิทรพัยท่ี์จดัช้ันกลา่วถงึเป็นพิเศษ ธนาคารจะกนัเงนิสำารองเพิม่เตมิจากหลกัเกณฑข์ัน้ต่ำาท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด 
โดยคำานึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้
 ลูกหนี้อ่ืน หากคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำานวน หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดการบัญชี 
ที่รับรู้และจะกลับรายการเมื่อได้รับชำาระหนี้ 
 การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่างปีนำามาหักจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูรบัรูเ้ป็นคา่ใช้จา่ย หนีส้ญูรบัคนืรบัรูเ้ป็นรายไดอ่ื้น ๆ  และแสดงรายการในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

2.4.9 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

2.4.10 ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

 1. ขาดทุนจากการปรบัโครงสร้างหนีท่ี้มปัีญหา ซ่ึงเกดิจากการลดตน้เงนิและดอกเบ้ียคา้งรบัของหนีท่ี้ไมช่ำาระตามกำาหนดและการใช้ 
รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ เช่น การโอนสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ 
ในหลายลักษณะ เป็นต้น รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจำานวน 
 
 2. การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชำาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้ ธนาคารคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตามสัญญาเดิมหรือ 
อัตราดอกเบ้ียตามเงือ่นไขในสญัญาปรบัโครงสร้างหนีใ้หมเ่ป็นอัตราคดิลด ในกรณท่ีีอัตราดอกเบ้ียตามเงือ่นไขในสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้
ใหม่ตำา่กวา่อัตราตน้ทุนทางการเงนิ ธนาคารจะใชอั้ตราตน้ทุนทางการเงนิเป็นอัตราคดิลดแทน และเมือ่มลูคา่ปัจจบัุนของกระแสเงนิสด
ท่ีคำานวณได้ดังกล่าวตำ่ากว่าราคาตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบ้ียค้างรับท่ีรับรู้เป็นรายได้ของลูกหน้ี) ธนาคารจะรับรู้เงินสำารองสำาหรับ
ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำานวนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับงวดนั้น 
 องค์ประกอบของตน้ทุนทางการเงนิ เช่น ตน้ทุนของเงนิรบัฝาก เงนิกูยื้ม เงนินำาสง่เข้ากองทุนพฒันาระบบสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 
 
 3. การรับชำาระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ท่ีเกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคารจะ 
ตัดจำาหน่ายยอดลูกหนี้ให้หมดไปและรับรู้ส่วนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันทีท่ีมีการรับโอน  
โดยให้คำานึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้แต่เดิมด้วย ท้ังนี้ ธนาคารจะรับรู้สินทรัพย์ท่ีได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม และจำานวน 
ที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
 กรณรีบัชำาระหนีบ้างสว่นโดยการรบัโอนสนิทรัพย์ ตราสารการเงนิหรอืรบัทุนของลกูหนีท่ี้เกดิจากการแปลงหนีเ้ป็นทุนเพือ่ชำาระหนี ้
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อ 3 ก่อน สำาหรับหนี้ส่วนท่ีเหลือหากมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำาระหนี้ 
จะปฏิบัติตามข้อ 2

 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ หมายถึง สิทธิท่ีธนาคารจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล  
ตามที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากการที่ได้ดำาเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ
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2.4.11 ทรัพย์สินรอการขาย

2.4.12 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

 ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ท่ีตกเป็นของธนาคาร เนื่องจากการชำาระหนี้และจากการท่ีธนาคารได้ซ้ือ 
ทรัพย์สินที่จำานองไว้กับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคำาสั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง 
รับรู้ทรัพย์สินรอการขายด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบ้ียค้างรับซ่ึงรวมดอกเบ้ียท่ีเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับในวันท่ีได้รับ
ทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า และรับรู้เป็นการรับชำาระบางส่วน ธนาคารจะทำาการประเมินราคาทรัพย์สิน และกันเงินสำารอง 
สำาหรบัผลตา่งของราคาตามบัญชีท่ีสงูกว่าราคาประเมินมูลคา่ของทรพัย์สนินัน้ในอัตรารอ้ยละ 100.00 โดยรบัรูเ้ป็นคา่ใช้จา่ยหรอืรายได ้
จากการดำาเนินงานอื่น ๆ ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะไม่คำานวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย
 กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ ในงบกำาไรขาดทุน
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ ์ประกอบดว้ย ท่ีดนิ อาคาร  (ท้ังท่ีถอืกรรมสทิธิแ์ละไม่ถอืกรรมสทิธิ)์ ครภุณัฑ ์และงานระหวา่งทำา ธนาคาร
รับรู้ต้นทุนเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ หรือเพื่อ
ให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ในสภาพท่ีพรอ้มจะใช้งานไดต้ามประสงค ์ธนาคารวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนหรอืวธิกีารตรีาคาใหม่ โดยใช้
นโยบายบัญชีเดียวกันสำาหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
 ที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารจะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3 - 5 ปี โดยผู้ประเมินราคาภายนอก
ท่ีมคีณุสมบัตติามท่ีกำาหนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ หากในกรณท่ีีมลูคา่ยตุธิรรมของท่ีดนิมคีวามผนัผวน
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญ ธนาคารอาจตีราคาท่ีดินใหม่อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้มูลค่าของท่ีดินท่ีแสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การตีราคาท่ีดินใหม่กรณีท่ีผลการประเมินราคาท่ีดิน 
มีมูลคา่ลดลงหรอืมีจำานวนลดลงมากกว่าสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาท่ีดนิท่ีเคยรบัรูไ้ว้ในสว่นของเจา้ของของท่ีดนิแปลงเดยีวกนั ธนาคาร
จะรับรู้มูลค่าส่วนท่ีลดลงในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีท่ีผลการประเมินท่ีดินมีมูลค่าเพิ่มข้ึน ธนาคารจะ
รับรู้มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของท่ีดินลดลงและรับรู้
ขาดทุนไว้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแล้ว จะรับรู้จำานวนท่ีตีมูลค่าเพ่ิมข้ึนในคร้ังหลังเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำานวน
ที่เคยรับรู้มูลค่าลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน 
 อาคาร (ท้ังท่ีถือกรรมสิทธ์ิและไม่ถือกรรมสิทธ์ิ) และครุภัณฑ์ แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า  
(ถ้ามี)
 ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น  11 - 90 ปี
  อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า   20 - 87 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  5 ปี
  ครุภัณฑ์     5 - 8 ปี

 ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพ่ือสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบัน
และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ธนาคาร
รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป สำาหรับสินทรัพย์ท่ีได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคง 
ใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับสินทรัพย์ดังกล่าว
 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณท่ี์เกดิการดอ้ยคา่ จะรบัรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เป็นคา่ใช้จา่ยจากการดำาเนนิงานอ่ืน ๆ  ในงบกำาไรขาดทุน 
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ธนาคารตดัรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณอ์อกจากบัญชีเมือ่มกีารจำาหนา่ย หรอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคต
จากการใช้หรือจากการจำาหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย 
จากการดำาเนินงานอื่น ๆ ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.4.14 สิทธิการเช่า

2.4.15 สินทรัพย์ท่ีได้รับจากการบริจาค

2.4.16 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี) 
 ธนาคารรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน ซ่ึงราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เงินท่ีจ่ายเป็น 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมคอมพวิเตอรม์อีายุการให้ประโยชน์โดยประมาณอยู่ระหวา่ง 1 - 24 ปี ตดัจำาหนา่ยดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงใน
ปัจจุบันและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
ธนาคารรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ตัดค่าตัดจำาหน่าย
หมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น  ๆในงบกำาไรขาดทุน
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ธนาคารตดัรายการสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนออกจากบัญชีเมือ่มีการจำาหนา่ย หรอืคาดว่าจะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคตจาก
การใช้หรือจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย 
จากการดำาเนินงานอื่น ๆ ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 สิทธิการเช่า ประกอบด้วย สิทธิตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสาขา และติดตั้งเครื่อง ATM สาธารณะ
 สิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังตัดจำาหน่ายบัญชีตามอายุสัญญาเช่า การตัดจำาหน่ายบัญชีสิทธิการเช่าคำานวณโดยใช้ 
วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค ประกอบด้วย ที่ดินและสินทรัพย์อื่นที่ได้รับจากการบริจาค ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
ด้วยราคาประเมินหรือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับบริจาค โดยบันทึกบัญชีคู่กับรายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ แล้วทยอยรับรู้เป็น
รายได้จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 

 เงนิฝากสงเคราะห์ชีวติและครอบครวั เป็นการฝากเงนิเพือ่ประกนัชวีติและสะสมทรพัยเ์พือ่ประกนัรายไดแ้ละเพือ่การศกึษา โดยให้
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล เงินบำานาญ หรือความคุ้มครองต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม
เงื่อนไขการรับฝาก 
 ธนาคารมีหนีส้นิเงนิฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครวัท่ีมีลกัษณะเป็นการฝากเงนิและท่ีมลีกัษณะเป็นการประกนัภยั โดยมีนโยบาย
การบัญชี ดังนี้ 
 1.  เงนิฝากสงเคราะหช์วีติและครอบครวั แสดงในบญัชเีงินรับฝากดว้ยยอดคงเหลือสุทธจิากคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนินการจากผูฝ้าก
 2.  ดอกเบ้ียเงินรับฝากค้างจ่ายของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวตามข้อ 1 แสดงในบัญชีดอกเบ้ียเงินรับฝากและ 
  พันธบัตรค้างจ่าย 
 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการฝากเงิน ที่ธนาคารรับรู้รายการตามข้อ 1 และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารคำานวณสำารองตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation : NPV)
 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย ที่ธนาคารรับรู้รายการตามข้อ 1 และ 2 ธนาคารทดสอบความ
เพยีงพอของหนีส้นิ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยใช้ประมาณการปัจจบัุนของกระแสเงนิสดในอนาคตท่ีเกดิจากสญัญาประกนัภยั
ท่ีใช้กนัท่ัวไปในภาคธรุกจิประกนัภยัคอืใชวิ้ธกีารคำานวณแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation : GPV) และใชอั้ตราคดิลด 
ตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย “สำานักงาน คปภ.” 
 ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.4.17 ประมาณการหน้ีสิน

2.4.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต และมี
ความเป็นไปได้ว่าจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำาระภาระหน้ีสินดังกล่าว ประกอบด้วย ประมาณการหน้ีสินสำาหรับภาระผกูพนั 
ท่ีเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ค่าความเสียหายท่ีอาจจะ 
เกดิข้ึนจากการถกูฟ้องรอ้งตามกฎหมายและประมาณการหนีส้นิอ่ืน ธนาคารมีการทบทวนประมาณการหนีส้นิอย่างสม่ำาเสมอ โดยรบัรู้
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังนี้ 
 1. ภาระผูกพันท่ีเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ท่ีถูกจัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ  
  อัตราท่ีใช้คำานวณประมาณการหน้ีสนิธนาคารจะใช้อัตราเดยีวกนักบัการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีร้ายนัน้ ๆ  เพ่ือรองรบั 
  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 2. หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันท่ีเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สิน 
  ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
  2.1  ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย 
   หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
  2.2  มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี่ธนาคารจะสญูเสยีทรพัยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิตอ่ธนาคารเพือ่จา่ยชำาระภาระผกูพนั 
   ดังกล่าว และ
  2.3  สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

 ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ ดังนี้
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ๆ  ตามข้อตกลง
ของการจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงาน
ทำางานให้ในอดตี และภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผล ธนาคารรบัรูผ้ลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังานเป็นคา่ใช้จา่ย
ในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 1. โครงการสมทบเงิน
 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซ่ึงธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่  
29 มิถุนายน 2548 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก ธนาคารมีภาระผูกพัน
จำากัดเพียงจำานวนเงินท่ีธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 9 - 12 ตามอายุงานของพนักงานและพนักงานท่ีเป็น
สมาชิกกองทุนฯ จะเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน โดยพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเม่ือพ้นสภาพ 
การเป็นพนักงานตามข้อบังคับของกองทุนฯ 
 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จำานวนเงินท่ีธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในกำาไรหรือขาดทุน

 2. โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
  โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ประกอบด้วย  
บำาเหน็จ/บำานาญ ของท่ีระลึกให้กับพนักงานเม่ือเกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการทำางาน บำาเหน็จดำารงชีพและบำาเหน็จ
พิเศษ โดยภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้นี้จะถูกคำานวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการจากการประมาณจำานวน
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะได้รับจากการทำางานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ และคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 
ท่ีมรีะยะเวลาใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาของหนีส้นิจากภาระผกูพนั คำานวณโดยใช้เทคนคิประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัดว้ย 
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ธนาคารรับรู้ 
ประมาณการหนีส้นิดว้ยมลูคา่ปัจจบัุนของภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานในงบแสดงฐานะการเงนิ และรบัรูค้า่ใช้จา่ยผลประโยชน์
หลังออกจากงานเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน สำาหรับกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำาหนด เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานจาก
การทำางานในปัจจุบันและในงวดก่อนท่ีพนักงานจะเกษียณอายุ ซ่ึงคำานวณโดยวิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
เช่น ของท่ีระลึกให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานมานาน ธนาคารรับรู้ประมาณการหน้ีสินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน สำาหรับกำาไร (ขาดทุน) 
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
 โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของธนาคารท่ีจะเลิกจ้างพนักงาน หรือการตัดสินใจของพนักงานท่ีจะยอมรับ
ข้อเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้าง โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างของธนาคาร ได้แก่ โครงการเกษียณอายุก่อน
กำาหนด (Early Retirement) ธนาคารจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อธนาคารไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป
 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระท้ังจำานวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำาปีท่ีมีการรับรู้ 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน หากผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างไม่ได้ 
คาดว่าจะจ่ายชำาระท้ังจำานวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำาปี ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

2.4.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

3.1.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

2.4.20 สัญญาเช่าระยะยาว

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ได้แก่ เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเกดิจากการไดม้าซ่ึงสนิทรัพย ์หนีส้นิ รายไดแ้ละคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ ธนาคารแปลงคา่รายการท่ีเป็นเงนิตรา 
ต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศท่ีเป็นตัวเงินคงเหลือ ณ วันท่ีรายงาน จะแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน แสดงด้วยราคาทุนเดิมที่แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่เกิดรายการ 
 กำาไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ และกำาไรหรอืขาดทุนจากการแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศแสดงรายการ
ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 สัญญาเช่าการเงิน
 สัญญาเช่าท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่า  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าท่ีชำาระจะแยกเป็นส่วนท่ีจะหักจากหนี้สินตามสัญญา  
เพือ่ทำาให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีสำาหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน และส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน 
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 สัญญาเช่าดำาเนินงาน
 สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดำาเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

3. การบริหารความเสี่ยง

 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาในการจ่ายชำาระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้ จนเป็นเหตุ
ให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร

3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
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 ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้
นำามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเช่ือและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
บรหิารความเสีย่งดา้นเครดติอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการปฏบัิตงิานท่ีด ีปรบัปรงุกระบวนการอำานวยสนิเชือ่ และพัฒนาเครือ่งมอื
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสี่ยง 
ด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้
 1. กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
 2. กำาหนดนโยบายสนิเชือ่ธรุกจิ เพือ่ใช้เป็นกรอบหลกัเกณฑแ์ละแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัตงิานดา้นสนิเช่ือธรุกจิของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพ
 3. กำาหนดนโยบายสินเช่ือรายย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อรายย่อย 
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
 4. กำาหนดนโยบายการจัดชั้นและการกันเงินสำารอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดชั้นและการกันเงินสำารองของธนาคาร และเป็น
เครือ่งมือท่ีสรา้งความมัน่คง การกนัเงนิสำารองอย่างเพยีงพอจะสามารถรองรบัความเสยีหายท่ีอาจเกดิขึน้จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ที่ธนาคารถือครองอยู่
 5. กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้ันต่ำาในการพิจารณารับความเสี่ยงสำาหรับบัตรเครดิตและสินเช่ือบัตรเงินสด เพื่อใช้เป็น 
กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร
 6. กำาหนดอำานาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเช่ือธุรกิจ รวมท้ังทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอำานวยสินเชื่อ 
ให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยกำาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) ที่สอดคล้อง
กับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
 7. กำาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำาระหนี้ ได้แก่
  7.1 กำาหนดเกณฑม์าตรฐานในการพจิารณาความสามารถในการชำาระหนีข้องลกูคา้สนิเช่ือรายย่อย เพือ่ให้ผูกู้ม้เีงนิไดค้งเหลอื 
   เพียงพอต่อการดำารงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
  7.2 กำาหนดมาตรฐานกำาไรสทุธิของแตล่ะธุรกจิ เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำานวณความสามารถในการชำาระหนีข้องลกูคา้ธนาคาร 
   ที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 8. กำาหนดโปรแกรมผลติภณัฑส์นิเชือ่ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพจิารณาสนิเชือ่ธรุกจิ
ท่ีธนาคารจะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเช่ือธุรกิจ ในการขออนุมัติสินเช่ือและการต่ออายุวงเงินสินเช่ือ ท่ีมีภาระ 
สินเชื่อธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท (Check List : CL) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
 9. กำาหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเช่ือรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอ 
ขออนุมัติสินเชื่อ และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
 10. กำาหนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้
ธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา รวมทั้งมีการกันเงินสำารองอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
 11. ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินชั้นนำา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำาหรับกลุ่มที่เป็นสถาบัน
การเงินชั้นนำา
 12. พัฒนาและปรับปรุงแบบจำาลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model (ได้แก่ Application 
Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating for Small Business 
Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้คะแนน Credit  
Bureau Score ประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การใช้แบบจำาลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) ด้วย
 13. พัฒนาระบบงานเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
  13.1 ระบบงานสนบัสนนุกระบวนการสนิเช่ือ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบพิจารณา 
   อนุมัติสินเช่ือ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลักประกันสินเช่ือ (Collateral Management  
   System : CMS) และระบบตดิตามกระบวนการทางกฎหมาย (Litigation System : LS) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการ 
   พิจารณาสินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน
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  13.2 ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเช่ือ ซ่ึงประกอบด้วย ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 
   ธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) ระบบคำานวณคะแนนสินเชื่อ (Blaze Advisor) และระบบ 
   คำานวณคะแนนสำาหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด (Strategy Management)
  13.3 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการคำานวณเงินกองทุนและสินทรัพย์เสี่ยง  
   (Capital Calculation) การทดสอบภาวะวกิฤต (Stress Test) การบรหิารพอรต์ดา้นเครดติ (Credit Portfolio Management) 
 14. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
  14.1 ติดตามอัตราส่วนการกำากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคารให้สินเช่ือ  
   ลงทุน กอ่ภาระผกูพัน หรือทำาธรุกรรมท่ีมลีกัษณะคลา้ยการให้สนิเช่ือแกบุ่คคลหนึง่บุคคลใด เพือ่ไม่ให้มกีารกระจกุตวัของ 
   ความเสี่ยง (Concentration Risk) ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
  14.2 ติดตามเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มิให้มีการกระจุกตัวในภาค 
   ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
  14.3 ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit)  
   เพือ่ควบคมุความเสีย่งจากการกระจกุตวับนประเทศหนึง่ประเทศใดหรอืประเทศกลุม่หนึง่กลุม่ใด ซ่ึงมคีวามเกีย่วข้องกนั 
   ทางเศรษฐกิจ
  14.4 มีการสอบทานเงินให้สินเชื่อ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกำาหนด และ 
   สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแล
  14.5 มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเช่ือให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมท้ังติดตามและควบคุม 
   การกระจุกตัวของสินเชื่ออย่างสม่ำาเสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี้ 
   รายใหญ่ เพ่ือให้ม่ันใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง  
   ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะดำาเนินธุรกิจต่อไปได้
 15. มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำาระ รวมทั้งดำาเนินการให้มี 
  การฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
 16. มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต พร้อมสนับสนุน 
  การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 17. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ

3.1.2 ความเส่ียงด้านตลาด 

 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน 
 ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด โดยคณะกรรมการธนาคาร และมี 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทำาหนา้ท่ีอนมัุตริะบบในการวดั ตดิตาม และควบคมุความเสีย่งดา้นตลาด เพือ่ควบคมุความเสีย่งท่ีอาจ
เกดิข้ึนท้ังในบัญชีเพือ่การคา้และบัญชีเพือ่การธนาคารให้อยู่ภายใตร้ะดบัท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) โดยการกำาหนดเพดานความเสีย่ง 
(Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน และมีการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) 
ด้านตลาดเป็นประจำาทุกไตรมาส โดยกำาหนดสถานการณ์จำาลองท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีสง่ผลในทางลบตอ่รายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร เพือ่ให้มัน่ใจวา่สามารถรองรบั
ความเสยีหายท่ีอาจเกดิข้ึนในภาวะวิกฤตไิด ้นอกจากนี ้มกีารรายงานให้ผูบ้รหิารและคณะกรรมการท่ีเกีย่วข้องทราบอย่างสม่ำาเสมอ ดงันี้

(1)	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารและในบัญชี
เพื่อการค้า
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 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบ้ียในบัญชีเพือ่การธนาคาร เกดิจากโครงสรา้งสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีไม่สอดคลอ้งกนั โดยมีระยะเวลาและ
ประเภทอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ธนาคารบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึง
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า (NII Sensitivity) เทียบกับเพดาน
ความเสี่ยงที่กำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการค้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีตราสารหนี้คงเหลือในพอร์ตเพื่อค้า 
เพียงร้อยละ 3.35 ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ Present Value of 1 basis point (PV01) 
และการประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำาลอง Value at Risk (VaR) 
ด้วยวิธี Variance-Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง 1 วัน ซึ่งทดสอบความแม่นยำา (Back 
Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ 
 ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจำานวนดอกเบ้ียสำาหรับตราสารทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ียของธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

(2)	ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีมี 
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ  Warning Indicator นอกจากนี้ 
ธนาคารมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(3)	 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนท่ีมีผลกระทบใน 
ทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
และในบัญชีเพื่อการค้า
 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุน
ในพอร์ตเผื่อขายประมาณร้อยละ 4.92 และร้อยละ 11.77 ของมูลค่าพอร์ตลงทุนรวมตามลำาดับ โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง 
อาทิ การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำาธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำาลอง Value at Risk 
(VaR) ด้วยวิธี Variance-Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง 30 วัน ซึ่งทดสอบความแม่นยำา  
(Back Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ
 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนหุ้นสามัญในพอร์ตเพื่อค้า จึงไม่มีความเสี่ยง
ด้านราคาตราสารทุน

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

 เงินลงทุน

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

  ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

 รวม

หน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย

 เงินรับฝาก

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

 รวม

393,018.50

197,341.11

1,676,123.45

190,606.64

2,457,089.70

2,156,055.07

94,172.48

47,563.34

2,297,790.89

332,338.62

192,546.35

1,817,084.57

183,958.15

2,525,927.69

2,209,137.12

81,145.21

50,105.00

2,340,387.33

6,384.06

4,490.10

87,474.19

5,937.56

104,285.91

44,225.48

1,251.12

941.92

46,418.52

5,424.39

4,512.99

86,647.68

6,093.20

102,678.26

36,159.54

1,170.32

1,179.83

38,509.69

1.62

2.28

5.22

3.12

4.24

2.05

1.33

2.34

2.03

1.63

2.34

4.77

3.31

4.06

1.64

1.44

2.36

1.65

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำานวน
ดอกเบี้ย

จำานวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

2561 2560

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

หน่วย : ล้านบาท
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(4)	 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
 ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์หมายถงึ ความเสีย่งท่ีเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงของราคาของสนิคา้โภคภัณฑท่ี์มผีลกระทบ 
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร แต่เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ จึงไม่มีความเสี่ยงด้านราคา
สินค้าโภคภัณฑ์

3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำาระหนี้สินและภาระผูกพัน
เมื่อถึงกำาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุน
ได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 
ท้ังในปัจจบัุนและอนาคต นอกจากน้ี ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งยังเกดิจากการท่ีธนาคารไมส่ามารถยกเลกิ หรอืหักกลบความเสีย่งท่ีมีอยู่ 
จากสนิทรพัย์ท่ีถอือยู่ได ้ทำาให้ตอ้งขายสนิทรพัย์ในราคาต่ำากวา่ตน้ทุนท่ีซ้ือมา เนือ่งจากสนิทรพัย์ท่ีถอือยูมี่สภาพคลอ่งต่ำา หรอืเกดิจาก
ภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)
 ในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ธนาคารกำาหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งโดยคณะกรรมการธนาคาร 
และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าท่ีอนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้  
มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำาหน้าที่กำาหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน กำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และมีคณะทำางาน 
ดา้นบรหิารสภาพคลอ่ง ทำาหนา้ท่ีกำาหนดแนวทางการบรหิารสภาพคลอ่ง โดยจดัสรรเงนิฝาก เงนิลงทุน เงนิให้สนิเช่ือ ให้สอดคลอ้งกบั
แผนการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
 ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการใช้อัตราส่วนทางการเงินต่าง  ๆรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ  
(Liquidity Gap Report) ซึ่งจัดทำาทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมทั้งทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) 
ด้านสภาพคล่องเป็นประจำาทุกไตรมาส โดยกำาหนดสถานการณ์จำาลองเป็น 3 กรณี ได้แก่
  
  (1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis)
  (2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ
  (3) กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both)

 ซ่ึงแต่ละสถานการณ์จะกำาหนดสมมติฐานต่าง  ๆเช่น การไหลออกของเงินฝากท่ีมากกว่าปกติในสัดส่วนท่ีต่างกัน การกำาหนด
อัตราสว่นลดท่ีจะใช้ปรับลดมูลคา่หลกัทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นตน้ รวมถงึจดัทำาแผนรองรบัเหตฉุุกเฉนิดา้นสภาพคลอ่ง 
(Contingency Liquidity Plan) ซึ่งกำาหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicators) เป็นตัวบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีผิดปกติ 
ด้านสภาพคล่อง โดยกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการใน
ภาวะขาดสภาพคลอ่ง ตลอดจนมีการทดสอบแผนรองรับเหตฉุุกเฉินดา้นสภาพคลอ่ง เพือ่ให้ธนาคารมีความพรอ้มในการบรหิารจดัการ
กรณปีระสบภาวะวกิฤตดิา้นสภาพคลอ่ง นอกจากนี ้มีการกำาหนดระดบัหรอืปรมิาณสนิทรพัย์ท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งสงู (Liquidity 
Cushion) เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำาเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
 สำาหรบัการควบคมุความเสีย่ง มีการกำาหนดเพดานความเสีย่ง (Limit) และสญัญาณเตอืนระดบัความเสีย่ง (Trigger) เช่น อตัราสว่น
สินเช่ือต่อเงินฝากและหุ้นกู้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก เป็นต้น นอกจากนี้ มีการติดตามและรายงานความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเสนอผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ อัตราส่วนสินทรัพย์ 
สภาพคล่องต่อเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 18.65 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 21.86 
แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด (ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 6.00) รวมท้ังเป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสี่ยง/สัญญาณ
เตือนระดับความเสี่ยงของธนาคาร
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 ตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีสำาคัญจำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 

สินทรัพย์ทางการเงิน

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

 เงินลงทุนสุทธิ *

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

 รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หน้ีสินทางการเงิน

 เงินรับฝาก

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

 รวมหน้ีสินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

 เงินลงทุนสุทธิ *

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

 รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หน้ีสินทางการเงิน

 เงินรับฝาก

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

 รวมหน้ีสินทางการเงิน

* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

292,649.30

1,251.53

61,612.47

52,856.86

408,370.16

713,496.62

60,619.87

      -

774,116.49

399,516.63

7,384.98

51,391.84

13,654.37

471,947.82

653,395.46

84,278.55

      -

737,674.01

19,050.92

182,800.16

1,578,899.95

89,798.99

1,870,550.02

828,151.52

2,584.44

50,000.00

880,735.96

40,581.63

163,594.37

1,514,590.95

108,792.69

1,827,559.64

785,389.32

2,262.28

50,000.00

837,651.60

6,795.70

21,912.55

29,441.40

13,577.56

71,727.21

243,229.92

4,122.56

      -

247,352.48

11,775.21

21,596.16

34,491.59

49,011.00

116,873.96

333,457.98

20,083.73

      -

353,541.71

-

1,420.03

-

-

1,420.03

-

-

-

-

-

1,515.92

-

-

1,515.92

-

-

-

-

21,500.22

48,145.30

216,278.65

18,226.97

304,151.14

447,552.69

2,332.41

       -

449,885.10

10,795.18

42,646.88

157,403.39

16,979.99

227,825.44

412,879.53

4,581.24

    -

417,460.77

339,996.14

255,529.57

1,886,232.47

174,460.38

2,656,218.56

2,232,430.75

69,659.28

50,000.00

2,352,090.03

462,668.65

236,738.31

1,757,877.77

188,438.05

2,645,722.78

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

2,346,328.09

ไม่เกิน 1 เดือน

ไม่เกิน 1 เดือน

เกินกว่า
1 เดือน แต่ไม่เกิน

3 เดือน

เกินกว่า
1 เดือน แต่ไม่เกิน

3 เดือน

เกินกว่า
3 เดือน แต่ไม่เกิน

1 ปี

เกินกว่า
3 เดือน แต่ไม่เกิน

1 ปี

เกินกว่า 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มีกำาหนด
ระยะเวลา

ไม่มีกำาหนด
ระยะเวลา

รวม

รวม

2561

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

 ตารางแสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสด
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 ตราสารอนุพันธ์
 เงินลงทุนสุทธิ *
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรม
  นโยบายรัฐสุทธิ
 ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาล
  ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รวม

หน้ีสินทางการเงิน
 เงินรับฝาก
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
 ตราสารอนุพันธ์
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
 ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสด
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 ตราสารอนุพันธ์
 เงินลงทุนสุทธิ *
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรม
  นโยบายรัฐสุทธิ
 ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาล
  ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รวม

หน้ีสินทางการเงิน
 เงินรับฝาก
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
 ตราสารอนุพันธ์
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
 ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
 รวม

30,092.81
462,668.65

657.00
237,320.73

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,630,393.09

2,185,122.29
111,205.80

1,010.07
91.16

50,000.00
   49,425.11

2,396,854.43

30,092.81
462,668.65

657.00
237,743.41

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,630,815.77

2,185,122.29
111,205.80

1,010.07
91.16

50,000.00
49,425.11

2,396,854.43

30,092.81
462,668.65

657.00
236,738.31

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,629,810.67

2,185,122.29
111,205.80

1,010.07
91.16

50,000.00
 49,425.11

2,396,854.43

30,092.81
462,668.65

657.00
237,743.41

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,630,815.77

2,185,122.29
111,205.80

1,010.07
91.16

50,000.00
 49,425.11

2,396,854.43

33,864.75
339,996.14

670.63
256,352.72

1,827,043.88

172,147.12

1,104.15
2,631,179.39

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17

50,000.00
46,187.19

2,399,594.08

33,864.75
339,996.14

670.63
256,352.72

1,827,043.88

172,147.12

1,104.15
2,631,179.39

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17

50,000.00
46,187.19

2,399,594.08

33,864.75
339,996.14

670.63
256,156.56

1,827,043.88

172,147.12

1,104.15
2,630,983.23

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17

50,000.00
46,187.19

2,399,594.08

33,864.75
339,996.14

670.63
255,529.57

1,827,043.88

172,147.12

1,104.15
2,630,356.24

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17

50,000.00
46,187.19

2,399,594.08

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

ประเภทตราสารการเงิน

ประเภทตราสารการเงิน

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

2561

2561

2560

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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3.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรม

 ธนาคารจัดลำาดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
 - ระดับ 1 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและธนาคาร 
  สามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า 
 - ระดับ  2  ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำาหรับ 
  สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
 - ระดับ  3  ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำามาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

  เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นประจำาและจัดเป็นระดับ 2 ดังนี้
 - ตราสารอนุพันธ์คำานวณจากแบบจำาลองมาตรฐานท่ีใช้กันทั่วไปของผู้ร่วมตลาด โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด ได้แก่  
  อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตสำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลค่ายุติธรรม ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
  (Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน
 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย  
  วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมตามลำาดับชั้น ดังนี้

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง
เงินลงทุน
 เงินลงทุนเพ่ือค้า
 เงินลงทุนเผ่ือขาย
รวม

หน้ีสิน
ตราสารอนุพันธ์
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง
รวม

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง
เงินลงทุน
 เงินลงทุนเพ่ือค้า
 เงินลงทุนเผ่ือขาย
รวม

หน้ีสิน
ตราสารอนุพันธ์
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า
 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง
รวม

  -
  -

  -
24,824.10
24,824.10

  -
  -
  -

  -
  -
  
-

37,114.50
37,114.50

  -
  -
  -

0.79
0.31

8,566.63
90,912.68
99,480.41

0.06
0.63
0.69

0.57
0.10

5,226.38
155,208.19
160,435.24

0.03
0.45
0.48

0.79
0.31

8,566.63
115,736.78
124,304.51

0.06
0.63
0.69

0.57
0.10

5,226.38
192,322.69
197,549.74

0.03
0.45
0.48

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 3

2561

2560

รวม

รวม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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3.4 การดำารงเงินกองทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารได้คำานวณเงินดำารงกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามแนวทางของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย
 เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีดังต่อไปนี้

เงินกองทุนช้ันท่ี	1

 ทุนท่ีได้รับพระราชทาน

 เงินสำารองท่ีได้จัดสรรจากกำาไรสุทธิ

 กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

 รายการหักจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1

  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1

เงินกองทุนช้ันท่ี	2

 มูลค่าส่วนท่ีตีเพ่ิมจากการตีราคาท่ีดิน *

 เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติ

 กำาไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย

  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2

รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน

0.10

27,007.88

130,290.69

7,270.96

150,027.71

      -

1,103.84

6,713.50

7,817.34

157,845.05

0.10

30,128.89

138,900.84

869.09

168,160.74

11,794.97

      -

2,513.03

14,308.00

182,468.74

(          )(        )

25602561

หน่วย : ล้านบาท

 ตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย กำาหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เส่ียงท้ังสิน้ 
ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำากว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารดำารงเงนิกองทุนท้ังสิน้เป็นอตัราสว่นกบัสนิทรพัย์เสีย่งท้ังสิน้ ตามหลกัเกณฑ ์Basel II   
ดังนี้

 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ และ 
ตัง้ข้อสมมตฐิานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอ่จำานวนเงนิท่ีเก่ียวกบัสนิทรพัย ์หนีส้นิ รายไดแ้ละคา่ใช้จา่ย และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั 
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้
 ประมาณการและข้อสมมตฐิานท่ีใช้จะไดร้บัการทบทวนอย่างตอ่เนือ่ง การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี 
ท่ีมกีารเปลีย่นแปลงและในอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ ข้อมูลเกีย่วกบัการประมาณความไม่แนน่อนและข้อสมมตฐิานท่ีสำาคญัในการกำาหนด
นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญ

เงินกองทุนท้ังส้ิน

เงินกองทุนช้ันท่ี	1	

12.47

11.85

14.72

13.56

อัตราร้อยละ
2561 2560

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน

* ธนาคารได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561



195รายงานประจำาปี 2561

5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

5.2 เงินสด

5.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

 รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกับเงินสดท่ีสำาคัญ สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมข้ึน

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง
 มูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ทรัพย์สินรอการขายท่ีได้มาจากการโอนทรัพย์
 ชำาระหน้ีเพ่ิมข้ึน 

ทรัพย์สินรอการขายท่ีโอนเป็นท่ีดิน อาคาร
 และอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมข้ึน

17,547.25

6,618.03

71.69

319.67

3.83

  -

(10,322.31

(96.45

28.02

196.58

 -

(10,322.31

 -

28.02

196.58

)

)

)

17,547.25

6,618.03

 -

319.67

3.83

2560 256025612561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินสด

เงินตราต่างประเทศ

เงินสดระหว่างเรียกเก็บ

รวมเงินสด

30,706.87

31.39

3,126.49

33,864.75

28,033.53

34.75

2,024.53

30,092.81

หน่วย : ล้านบาท

2561
เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

2560

387,243.37

5,776.27

51,040.69

18,656.78

462,717.11

193.46

252.56

462,658.01

5.48

0.02

4.43

0.71

10.64

462,668.65

258,138.51

29,145.90

42,467.64

10,198.45

339,950.50

252.43

209.65

339,993.28

0.12

0.03

0.18

2.53

2.86

339,996.14

2.37

76.27

0.19

400.00

478.83

        -

4.00

474.83

5.48

0.02

4.43

0.71

10.64

485.47

16.51

78.90

0.14

        -

95.55    

0.01

        -

95.56

0.12

0.03

0.18

2.53

2.86

98.42

387,241.00

5,700.00

51,040.50

18,256.78

462,238.28

193.46

248.56

462,183.18

    -

    -

    -

    -

    -

462,183.18

258,122.00

29,067.00

42,467.50

10,198.45

339,854.95

252.42

209.65

339,897.72

    -

    -

    -

    -

    -

339,897.72

(1)	ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

ธนาคารพาณิชย์

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินอ่ืน

 รวม

บวก ดอกเบ้ียค้างรับ

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 รวมในประเทศ

(2)	ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ

เงินเยน

เงินยูโร

เงินสกุลอ่ืน

 รวมต่างประเทศ

รวมในประเทศและต่างประเทศ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ธนาคารระงับ 
การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำานวน 10.49 ล้านบาท และ 48.02 ล้านบาท ตามลำาดับ
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
 - สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจำานวน 670.63 ล้านบาท และ 657.00 ล้านบาท ตามลำาดับ
 - หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจำานวน 106.17 ล้านบาท และ 91.16 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จำานวน 669.84 ล้านบาท และ 656.43 ล้านบาท และหนี้สิน 
ตราสารอนุพันธ์จำานวน 106.11 ล้านบาท และ 91.13 ล้านบาท ตามลำาดับ มีรายการท่ีธนาคารวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน เป็นสินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์จำานวน 669.53 ล้านบาท และ 656.33 ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์จำานวน 105.48 ล้านบาท และ 90.68 
ล้านบาท ตามลำาดับ

5.4 ตราสารอนุพันธ์

5.4.1 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า

5.4.2 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง

 มูลค่ายุติธรรมและจำานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

 มูลค่ายุติธรรมและจำานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทการป้องกันความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ตาราง	1	การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

อัตราแลกเปล่ียน

รวม

อัตราแลกเปล่ียน

รวม

0.79

0.79

669.84

669.84

85.50

85.50

14,634.90

14,634.90

0.57

0.57

656.43

656.43

99.59

99.59

11,626.07

11,626.07

0.03

0.03

91.13

91.13

0.06

0.06

106.11

106.11

2561

2561

2560

2560

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

สินทรัพย์

สินทรัพย์

สินทรัพย์

สินทรัพย์

หนี้สิน

หนี้สิน

หนี้สิน

หนี้สิน

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 สัดส่วนการทำาธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สัดส่วน (%)

บุคคลภายนอก

รวม

100.00

100.00

100.00

100.00

2561 2560คู่สัญญา
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังน้ี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนเผื่อขายที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ มูลค่ายุติธรรม
จำานวน 24,824.10 ล้านบาท และ 37,522.25 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 689.12 ล้านบาท และ 
689.12 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงนิลงทุนท่ัวไปท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ จำานวน 4,558.86 ลา้นบาท 
ได้รวมหุ้นสามัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำานวน 4,163.13 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจำานวนแล้ว 
(หมายเหตุข้อ 5.6.2)

5.5 เงินลงทุนสุทธิ

5.5.1 เงินลงทุนเพ่ือค้า

5.5.2 เงินลงทุนเผ่ือขาย

5.5.3 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนด

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

รวม

5,226.38

5,226.38

8,566.63

8,566.63

2561 2560

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหน้ีภาคเอกชน

ตราสารหน้ีต่างประเทศ

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

อ่ืน ๆ

รวม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหน้ีภาคเอกชน

ตราสารหน้ีต่างประเทศ

รวม

140,323.24

1,168.57

83.13

37,522.25

13,225.50

192,322.69

7,335.78

19,225.69

10,948.52

37,509.99

72,077.37

933.24

76.23

24,824.10

17,825.84

115,736.78

81,230.66

34,381.68

13,934.57

129,546.91

2561

2561

2560

2560

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำาหน่าย

5.5.4 เงินลงทุนท่ัวไป

* อ่ืน ๆ จำานวน 0.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีราคาทุนจำานวน 3,919.00 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

อ่ืน ๆ *

รวม

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

รวม

รวมเงินลงทุนสุทธิ

4,558.86

0.00

4,558.86

4,255.53

303.33

254,153.65

395.73

0.00

395.73

92.40

303.33

235,362.39

2561 2560

ราคาทุน ราคาทุน
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 เงินลงทุนท่ีเป็นตราสารทุนซ่ึงธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ข้ึนไปของทุนท่ีชำาระแล้ว และไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนใน 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งจำาแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงนิลงทุนเผือ่ขายประเภทอ่ืน ๆ  มเีงนิลงทุนในกองทุนสว่นบุคคล จำานวน 6,579.90 ลา้นบาท  
และ 642.07 ล้านบาท ตามลำาดับ
 - แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน ดังนี้

 ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมียอดสะสมยกมาจำานวน 464.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
จำานวน 59.32 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจำานวน 80.10 ล้านบาท ทำาให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 443.55 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

กองทุนและกลุ่มธุรกิจการเงิน

อ่ืน ๆ

รวม

1,518.72

9,515.68

12.58

11,046.98

1,579.20

12,834.54

12.58

14,426.32

2561 2560ประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

 
0.48 
 -   
 0.48 

 -   
 -   

 256.31 
 -   

 256.31 
 0.00 
 0.00 
 0.09 
 0.09 

 256.70 

 -   
 42.19 
 42.19 

 -   
 -   

 215.37 
 -   

 215.37 
 0.02 
 0.02 
 8.52 
 8.52 

 249.06 

 -   
 8.12 
 8.12 

 -   
 -   

 98.35 
 -   
 98.35 
 0.10 
 0.10 
 0.06 
 0.06 

 106.51 

 -   
 6.15 
 6.15 

 -   
 -   

 31.10 
 -   
 31.10 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 37.25 

 -   
 50.04 
 50.04 

 49.92 
 49.92 

 1,036.72 
 -   

 1,036.72 
 1.36 
 1.36 
 0.23 
 0.23 

 1,137.81 

 -   
 159.96 
 159.96 

 -   
 -   

 2,787.45 
 -   

 2,787.45 
 30.03 
 30.03 
 11.23 
 11.23 

 2,966.21 

 0.23 
 293.49 
 293.72 

 10.00 
 10.00 

 1,627.44 
 19.83 

 1,647.27 
 5.96 
 5.96 

 130.59 
 130.59 

 1,826.36 

 0.71 
 559.95 
 560.66 

 59.92 
 59.92 

  
 6,052.74 

 19.83 
 6,072.57 

 37.47 
 37.47 

 150.72 
 150.72 

 6,579.90 

2561 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.
กรุงไทย

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
ยูโอบี รวม

หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร

 กระแสรายวัน

 เงินฝากออมทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน

- พันธบัตรและตัวเงินคลัง 

 พันธบัตรท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 

- ตราสารทุน

 หุ้นสามัญ

 กองทุน

ลูกหน้ีอ่ืน

เจ้าหน้ีอ่ืน
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 ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมียอดสะสมยกมาจำานวน 397.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
จำานวน 84.57 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจำานวน 18.23 ล้านบาท ทำาให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน 464.33 ล้านบาท
 - แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

 29.72 
  -   
 29.72 

 354.73 
 354.73 

 1.21 
 1.21 
 0.20 
 0.20 

 385.46 

 278.00 
 -   

 (46.52 
231.48 
 25.22 

 256.70 

 298.36 
 -   

 (20.36
 278.00 
 107.46 
 385.46 

 -   
 10.29 
 10.29 

 92.00 
 92.00 
 0.03 
 0.03 
 3.25 
 3.25 

 99.07 

 116.00 
 168.00 
 -  

 284.00 
 (34.94)
 249.06 

 60.00 
 56.00 
 -   

 116.00 
 (16.93)
 99.07 

 
 -   
 7.76 
 7.76 

 112.43 
 112.43 

 0.91 
 0.91 
 4.87 
 4.87 

 116.23 

 26.35 
 -   
 (0.75 
25.60 
 80.91 

 106.51 

 32.36 
  -   
 (6.01
 26.35 
 89.88 

 116.23 

 18.16 
  -   
 (1.98 
16.18 
 21.07 
 37.25 

 

)

 

)

 

)

 48.53 
  -   
 (30.37
 18.16 
 23.15 
 41.31 

 

)

 

)

 

)

 -   
 1,250.00 

 -   
 1,250.00 
 (112.19 
1,137.81 

)))

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 3,250.00 

 -   
 3,250.00 
 (283.79 
2,966.21 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 2,000.00 

 -   
 2,000.00 
 (173.64 
1,826.36 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 438.51 
 6,668.00 

 (49.25 
7,057.26 
 (477.36

 6,579.90 

 

)

)

 439.25 
 56.00  
 (56.74
 438.51 
 203.56 
 642.07 

 

)

 -   
 10.21 
 10.21 

 31.10 
 31.10 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 41.31 

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 
29.72 
 28.26 
 57.98 

 590.26 
 590.26 

 2.15 
 2.15 
 8.32 
 8.32 

 642.07 

2560 (มูลค่ายุติธรรม)

2561

2560

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.
กรุงไทย

บลจ.
กรุงไทย

บลจ.
กรุงไทย

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
วรรณ

บลจ.
วรรณ

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ยูโอบี

รวม

รวม

รวม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร

 กระแสรายวัน

 เงินฝากออมทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน

- ตราสารทุน

 หุ้นสามัญ

ลูกหน้ีอ่ืน

เจ้าหน้ีอ่ืน

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)

ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์

ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์

รวม (ราคาทุน)

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)

ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์

ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์

รวม (ราคาทุน)

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
ทำาหน้าท่ีเป็นทรัสตี จำานวน 249.06 ล้านบาท และ 99.07 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  
8 กันยายน 2558 ให้ธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย 
จำากัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 2,000.00 ล้านบาท รวมจำานวน 6,000.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามมาตรการ
สนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน โดยรูปแบบของกองทุนท่ีจะจัดตั้งข้ึนอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการของแต่ละสถาบันการเงิน ทั้งนี้ กองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น (Start-up) ที่มี
ศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็น Supplier 
ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 1

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 2

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 3

รวม

500.00

500.00-750.00

500.00-1,000.00

172.00

56.00

56.00

284.00

160.05

41.42

47.59

249.06

90.95

2.75

5.37

99.07

100.00

8.00

8.00

116.00

2561 2560

ชื่อกองทุน วงเงินลงทุน ราคาทุน ราคาทุนมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย

บวก ซ้ือ/โอน

หัก เงินปันผลรับ

 รวม

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ยอดปลายงวด

 1,958.34 

 368.42 

 -   

 323.85 

 2,002.91 

 -   

 2,002.91 

 5,539.05 

    -   

 (4,163.13

    -   

 1,375.92 

    -   

 1,375.92 

 

)

1,431.70

372.04

389.51

234.91

1,958.34

           -

1,958.34

5,149.54

           -

389.51

           -

5,539.05

4,163.13

1,375.92

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560 25602561 2561

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจธนาคาร

ธุรกิจประกันชีวิต

25.00

24.97

39.81

25.00

25.00

24.94

-

25.00

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริษัท

ประเภท
หลักทรัพย์

ที่ลงทุน 2561 2561

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

2560 2560

หน่วย : ล้านบาท

 25.00 

 353.53 

    -   

 997.39 

 1,375.92 

    -   

 1,375.92 

 

25.00 

 353.53 

 4,163.13 

 997.39 

 5,539.05 

 4,163.13 

 1,375.92 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

 กองทุนธนชาต จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

 กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

บริษัททิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

     รวม 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำานวนเงิน 368.42 ล้านบาท จาก 
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี สำาหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากงบกำาไรขาดทุนและกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
กำาไรหรือขาดทุนสุทธิก่อนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคาร มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน และธนาคารเชื่อว่า
จะไม่มีรายการปรับปรุงที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงิน 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำานวนไม่เกิน 1,810,000.00 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 สตางค์ เพื่อเสนอขาย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยธนาคารไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำาให้เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2561 มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 39.81 เป็นร้อยละ 0.22 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกและชำาระแล้ว ซึ่งธนาคาร 
ไม่มีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำานวน 4,091.53 ล้านหุ้น เป็นจำานวนเงิน 
4,163.13 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจำานวน โดยได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป (หมายเหตุข้อ 5.5.4)

 ธนาคารไดร้บัจดัสรรใบสำาคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แกผู่ถ้อืหุ้นเดมิของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี  
จำากัด (มหาชน) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ จำานวนทั้งสิ้น 14.70 ล้านหน่วย ซึ่งใบสำาคัญแสดงสิทธิได้
ครบกำาหนด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยธนาคารได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นจำานวนทั้งสิ้น 1.93 ล้านหน่วย ส่วนที่เหลืออีกจำานวน 
12.77 ล้านหน่วย ธนาคารได้จำาหน่ายใบสำาคัญแสดงสิทธิแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) จำานวน 31.33 ล้านหุ้น เป็นจำานวนเงิน 353.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.94 
ของหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

 เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีด ดังนี้

5.6.2 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

เงินลงทุน 
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

ธุรกิจ

การเงิน

ธุรกิจ

การเงิน

ธุรกิจ

ธนาคาร

ธุรกิจ

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

 25.00 

 24.94 

 -   

 25.00 

25.00

24.97

39.81

25.00

 108.25 

 279.23 

  -   

 1,615.43 

 2,002.91 

 -   

 2,002.91 

 25.00 

 353.53 

 4,163.13 

 997.39 

 5,539.05 

 4,163.13 

 1,375.92 

 

84.54 

 310.87 

 -   

 1,562.93 

 1,958.34 

 -   

 1,958.34 

ชื่อบริษัท
ประเภท

หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ประเภท
ธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

2561 2561 25612560 2560 2560

 25.00 

 353.53 

  -   

 997.39 

 1,375.92 

  -   

 
1,375.92 

บริษัทหลักทรัพย์

 จัดการกองทุน

 ธนชาต จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์

 จัดการกองทุน 

 เอ็มเอฟซี จำากัด   

 (มหาชน)

ธนาคารอิสลาม

 แห่งประเทศไทย

บริษัททิพยประกันชีวิต  

 จำากัด (มหาชน)

 รวม

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 สุทธิ

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ)
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 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทร่วม ดังนี้

5.6.3 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วม

 328.66 

 1,262.23 

 19,609.70

 5,342.02 

 12,676.79

 425.63 

 142.68 

2,878.93

 789.53 

 1,521.09

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

หนี้สินรวม

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หนี้สินรวมส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2561

2561

“ตรวจสอบแล้ว”

“ตรวจสอบแล้ว”

2560

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

 กองทุนธนชาต จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

 กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

บริษัททิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

รวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

 กองทุนธนชาต จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

 กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

บริษัททิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

รวม

 658.73 

 1,404.10 

- 

 22,346.32 

 24,409.15 

 

1,868.27 

 915.47 

 -   

 8,153.70 

 10,937.44 

(            )

(           )

(          )

(          )

 235.22 

 240.49 

   - 

16,815.20 

 17,290.91 

 654.58 

 167.20 

 -   

 1,024.67 

 1,846.45 

 542.80 

 1,513.99 

 72,149.91 

 18,885.51 

 93,092.21 

 

1,342.02 

 908.57 

 3,739.01 

 7,111.65 

 13,101.25 

 214.14 

 251.76 

 91,759.61 

 13,543.49 

 105,769.00 

 423.51 

 1,163.61 

- 

 5,531.12 

 7,118.24 
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5.7.1 จำาแนกตามประเภทสินเช่ือ

5.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

25602561

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ ได้รวมสินเช่ือโครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
ท่ีธนาคารปล่อยกู้เอง (หมายเหตุข้อ 5.39.2) ดังน้ี

 ท้ังน้ี เงินให้สินเช่ือของธนาคารได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีเกิดจากการทำาธุรกรรมเพ่ือสนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ แต่มิใช่
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังน้ี 

 

37,681.48 

 1,577,800.87 

 270,499.84 

 250.28 

 482.33 

 1,885,750.14 

 6,523.71 

 1,892,273.85 

 44,754.70 

 20,439.26 

        - 

 36.01 

 1,827,043.88 

29,550.71

1,510,854.14

217,209.03

263.89

458.90

1,757,418.87

6,492.61

1,763,911.48

36,493.36

15,395.24

1,103.84

10.88

1,710,908.16

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 5.7.2)

ต๋ัวเงิน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

หัก รายได้รอตัดบัญชี

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 5.7.4)

บวก ดอกเบ้ียค้างรับ

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบ้ียค้างรับ

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

  1. เงินสำารองข้ันต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

   - รายสินเช่ือ

   - รายกลุ่ม (เงินให้สินเช่ือ ช.พ.ค.)

  2. เงินสำารองส่วนเกิน

หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ วงเงิน 2561 2560

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะท่ี 2

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร
 และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สำาหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

รวม

100,000.00

50,000.00

30,000.00

 2,017.21 

 2,097.00 

 306.12 

 4,420.33 

 2,692.55 

 2,780.88 

 401.64 

 5,875.07 

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีธนาคารระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำานวน 282,846.65 ล้านบาท และ 234,884.77 ล้านบาท ตามลำาดับ

เงินให้สินเช่ือ - โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย
 จากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (หมายเหตุข้อ 5.15) - 3,349.97
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5.7.2 จำาแนกตามประเภทเงินให้กู้ยืม
หน่วย : ล้านบาท

สินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ

สินเช่ือเคหะ

สินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สินเช่ือไทรทอง

สินเช่ือสวัสดิการ

สินเช่ือธุรกิจท่ัวไป

สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน

สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่

สินเช่ือห้องแถว

สินเช่ือชีวิตสุขสันต์

อ่ืน ๆ

 รวม

เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม

สุทธิ
เงินให้กู้ยืม

สุทธิเงินให้กู้ยืม
ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

 467,930.29 

 345,206.35 

 206,811.75 

 119,828.24 

 112,478.39 

 78,588.06 

 68,772.24 

 50,932.78 

 35,033.38 

 29,419.12 

 62,800.27 

 1,577,800.87 

 428,567.36 

 341,933.68 

 206,783.33 

 118,932.96 

 104,540.87 

 77,793.59 

 63,081.51 

 49,607.31 

 33,874.70 

 29,395.97 

 59,279.92 

 1,513,791.20 

 504,376.39 

 337,762.32 

 130,495.22 

 102,617.88 

 130,152.18 

 73,733.46 

 69,432.18 

 39,718.70 

 32,371.27 

 27,793.29 

 62,401.25 

 1,510,854.14 

 26,125.58 

 2,790.22 

 39.02 

 778.10 

 8,048.32 

 733.89 

 6,419.33 

 1,251.97 

 1,047.91 

 20.37 

 3,627.42 

 50,882.13 

 478,250.81 

 334,972.10 

 130,456.20 

 101,839.78 

 122,103.86 

 72,999.57 

 63,012.85 

 38,466.73 

 31,323.36 

 27,772.92 

 58,773.83 

 1,459,972.01 

 39,362.93 

 3,272.67 

 28.42 

 895.28 

 7,937.52 

 794.47 

 5,690.73 

 1,325.47 

 1,158.68 

 23.15 

 3,520.35 

 64,009.67 

2561 2560

 สินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาชีวิตครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการทหาร 

 สินเชื่อสวัสดิการ เป็นการให้สินเช่ือสวัสดิการสำาหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน และ 
ข้าราชการบำานาญ 

 สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีพ หรือชำาระหนี้สินอ่ืน  ๆสำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้ประจำา หรือผู้ท่ียังไม่ได้ 
ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 

 สนิเช่ือไทรทอง เป็นการให้สนิเช่ือเพ่ือการศกึษา เพ่ือการท่องเท่ียว กลุม่วิชาชีพทางการแพทย์ เพือ่การอุปโภคบรโิภค เพือ่ไปทำางาน 
ต่างประเทศ และอเนกประสงค์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน 
จำานวน 3,014.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลังจำาหน่ายหุ้น
บรษัิทแห่งหนึง่ท่ีกระทรวงการคลงัถอือยู่บางสว่นให้ธนาคาร จำานวน 78.866 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 38.22 บาท (หุ้นสามัญดงักลา่วราคาปิด 
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 ราคาหุ้นละ 10.40 บาท) และอนุมัติให้ภาครัฐ (กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทั้งหมด) ถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าว ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 70 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึง
ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณากำาหนดราคาและเงื่อนไขในการจำาหน่ายหุ้นให้กับธนาคาร กระทรวงการคลังได้กำาหนดหลักเกณฑ์
การขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ธนาคาร โดยกำาหนดสิทธิในการซ้ือหุ้นคืนจากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี กำาหนดราคารับซ้ือคืน  
กำาหนดอัตราผลตอบแทนและกำาหนดไม่ให้ธนาคารโอนหุ้นรวมท้ังไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีซ่ึงเกิดจากการซ้ือหุ้นนี้ให้แก่บุคคลอื่น  
ในกรณีท่ีมีการประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทในขณะท่ีธนาคารถอืครองหุ้นอยู ่ธนาคารจะตอ้งดำาเนนิการตามความเห็นของกระทรวงการคลงั 
ซ่ึงเป็นการไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร ท้ังนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังจะร่วมหารือกับธนาคารเพ่ือ
พิจารณาแนวทางการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นแนวทางการดำาเนินการที่  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร  

 กระทรวงการคลังได้มีการขยายระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนจากธนาคารทุก 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 
กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาว่าไม่มีความประสงค์จะซ้ือคืนหุ้นสามัญดังกล่าว โดยมิได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวกับการสละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร 
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5.7.2 จำาแนกตามประเภทเงินให้กู้ยืม (ต่อ)

5.7.3 จำาแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลูกหน้ี

5.7.4 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน

 ตอ่มาคณะกรรมการธนาคารไดม้มีติให้ธนาคารเร่งดำาเนนิการหารอืกบักระทรวงการคลงั โดยธนาคารไดแ้จง้เป็นหนงัสอืถงึกระทรวง
การคลัง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเยียวยาผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนกับธนาคารและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้น ซึ่งเป็นแนวทางท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร  
เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคให้กู้ยืม 
แก่เทศบาล จำานวน 354.35 ล้านบาท และ 380.02 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจำาแนกตามประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ จำานวน 1,323,132.94 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จำานวน 467,930.29 ล้านบาท (รวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำานักงาน 
คณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จำานวน 393,464.08 ล้านบาท) และสินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำานวน 382,491.77 ล้านบาท

ในประเทศ

2561 2560

ในประเทศ

เงินบาท

เงินดอลลาร์สหรัฐ

เงินสกุลอ่ืน ๆ

รวม

ต่างประเทศ ต่างประเทศ

 1,875,269.39 

 17.01 

 20.84 

 1,875,307.24 

 1,746,152.80 

    -   

 20.84 

 1,746,173.64 

 1,757,398.03 

  -   

 20.84 

 1,757,418.87 

 11,245.23 

 -   

 -   

 11,245.23 

 10,442.90 

 -   

 -   

 10,442.90 

 1,885,712.29 

 17.01 

 20.84 

 1,885,750.14 

รวม รวม

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ

ปกติ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย

รวม

รวม

2561

2560

การเกษตรและเหมืองแร่

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

การสาธารณูปโภคและบริการ

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

อ่ืน ๆ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

การสาธารณูปโภคและบริการ

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

อ่ืน ๆ

รวม

 11,709.49 

 54,401.88 

 19,855.57 

 120,062.64 

 317,495.67 

 1,171,981.07 

 1,695,506.32 

9,370.58

44,472.69

16,112.04

73,672.35

311,858.89

1,121,411.47

1,576,898.02

 884.55 

 1,527.44 

 850.63 

 2,224.21 

 14,133.81 

 112,462.70 

 132,083.34 

878.92

1,148.20

880.15

2,069.66

16,623.20

118,406.48

140,006.61

 436.91 

 276.84 

 93.97 

 459.65 

 4,943.99 

 17,891.48 

 24,102.84 

90.52

80.96

56.34

495.31

1,737.53

5,826.71

8,287.37

 183.88 

 231.58 

 115.01 

 100.98 

 2,316.63 

 7,720.03 

 10,668.11 

79.21

112.48

205.98

198.92

2,233.01

5,444.38

8,273.98

 569.86 

 703.56 

 445.95 

 2,275.16 

 6,317.34 

 13,077.66 

 23,389.53 

680.32

841.29

466.47

2,453.88

5,311.02

14,199.91

23,952.89

 13,784.69 

 57,141.30 

 21,361.13 

 125,122.64 

 345,207.44 

 1,323,132.94 

 1,885,750.14 

11,099.55

46,655.62

17,720.98

78,890.12

337,763.65

1,265,288.95

1,757,418.87

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจำาแนกตามประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ จำานวน 1,265,288.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จำานวน 504,376.39 ล้านบาท (รวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำานักงาน 
คณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จำานวน 418,698.55 ล้านบาท) และสินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำานวน 295,083.13 ล้านบาท

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเช่ือท่ีจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษได้รวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือตามบันทึกข้อตกลง
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน ซ่ึงธนาคารได้กันเงินสำารอง 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมท่ีจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษจำานวน 20,439.26 ล้านบาท และ 15,395.24 ล้านบาท ตามลำาดับ

* ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คำานวณจากยอดคงค้างของต้นเงินท่ีไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหน้ี 
 หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ 
 จำาหน่ายหลักประกัน ยกเว้น ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชีออกแล้ว

5.7.5 จำาแนกตามประเภทการจัดช้ัน

1. เงินสำารองข้ันต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

 จัดช้ันปกติ

 จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

 จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

 จัดช้ันสงสัย

 จัดช้ันสงสัยจะสูญ

2. เงินสำารองส่วนเกิน

 รวม

1. เงินสำารองข้ันต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

 จัดช้ันปกติ

 จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

 จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

 จัดช้ันสงสัย

 จัดช้ันสงสัยจะสูญ

2. เงินสำารองส่วนเกิน

 รวม

 1,701,639.75 

 132,464.22 

 24,112.25 

 10,668.10 

 23,389.53 

 1,892,273.85 

1,582,904.03

140,476.90

8,303.68

8,273.98

23,952.89

1,763,911.48

1

2

100

100

100

1

2

100

100

100

 6,509.50 

 21,808.72 

 12,971.20 

 7,731.19 

 16,173.35 

 -   

 65,193.96 

6,970.33

17,024.92

5,725.46

5,447.74

16,720.15

1,103.84

52,992.44

650,949.82 

 101,977.50 

 12,971.20 

 7,731.19 

 16,173.35 

 789,803.06 

697,032.95

108,982.06

5,725.46

5,447.74

16,720.15

833,908.36

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง*
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง*
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

2561

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

5.7.4 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน (ต่อ)
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ ประกอบด้วย สินเช่ือจัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน สงสัย และ
สงสัยจะสูญ โดยรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงินให้สินเช่ือท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ดังน้ี

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกับลูกหน้ีแยกตามวิธีการปรับโครงสร้างหน้ี ดังน้ี

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารรับรู้ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้และรายได้ดอกเบี้ยรับจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

  อายุถัวเฉลี่ยของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 15 ปี

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมียอดคงค้างของลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังน้ี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้

     รวม

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้

     รวม

1

1

-

-

61.62

61.62

-

-

61.62

61.62

-

-

-

-

-

-

จำานวน
ราย

จำานวน
ราย

จำานวนหนี้ตามบัญชี

จำานวนหนี้ตามบัญชี

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

ก่อนปรับโครงสร้างหนี้

หลังปรับโครงสร้างหนี้

หลังปรับโครงสร้างหนี้

ชนิดของสินทรัพย์

ชนิดของสินทรัพย์

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ที่รับโอน

สินทรัพย์ที่รับโอน

2561

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

5.7.6 สินเช่ือด้อยคุณภาพ

5.7.7 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561

2561

2561

2560

2560

2560

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือรวม
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือสุทธิ

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี
รายได้ดอกเบ้ียรับจากการปรับโครงสร้างหน้ี

ยอดคงค้างของลูกหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี

 59,394.55 
 2.81 

 21,643.51 
 1.06 

 26.10 
 0.97 

 864.01 

 41,203.43 
 2.05 

 12,881.90 
 0.66 

-
-

 802.65 
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5.7.8 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รวม

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

 26.87 

30.29

 104.30 

107.59

 119.11 

126.01

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่า

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีลูกหน้ี

 ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า-สุทธิ

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่า

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีลูกหน้ี

 ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า-สุทธิ

 250.28 

 89.60 

 160.68 

 159.81 

 0.87 

263.89

93.37

170.52

130.50

40.02

5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ปกติ รวมสงสัยจะสูญกล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สำารอง
ส่วนเกิน

2561

ยอดต้นงวด

หน้ีสงสัยจะสูญ

โอนระหว่างงวด

หน้ีสูญตัดบัญชี

ยอดปลายงวด

 6,970.33 

 (460.83

          -   

     -   

 6,509.50 

 

)

 52,992.44 

 16,683.78 

    -   

 (4,482.26 

65,193.96 

 

)

 17,024.92 

 4,783.80 

     -   

     -   

 21,808.72 

 5,725.46 

 6,141.90 

 1,103.84 

   -   

 12,971.20 

 5,447.74 

 2,283.45 

     -   

     -   

 7,731.19 

 16,720.15 

 3,935.46 

    -   

 (4,482.26 

16,173.35 

)

 1,103.84 

  -   

 (1,103.84

  -   

  -   

 )

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จำาหน่าย/โอน

จำาหน่าย/โอน

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

2561

2560

5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต่อ)

5.9 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ปกติ รวมสงสัยจะสูญกล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สำารอง
ส่วนเกิน

2560

ยอดต้นงวด

หน้ีสงสัยจะสูญ

โอนระหว่างงวด

หน้ีสูญตัดบัญชี

ยอดปลายงวด

 12,960.18 

 (5,989.85)

 -   

 -   

 6,970.33 

 50,735.15 

 3,904.10 

 -   

 (1,646.81 

52,992.44 

)

 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 

 

)

หน่วย : ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำานวน 65,193.96 ล้านบาท และ 52,992.44 ล้านบาท ตามลำาดับ  
ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และระยะที่ 2 และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำาหรับ
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำานวน 2.26 ล้านบาท และ 4.92 ล้านบาท ตามลำาดับ (หมายเหตุ 
ข้อ 5.7.1)

 สำาหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำานวน 21,808.72 ล้านบาท และ 
17,024.92 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ 
ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน (หมายเหตุข้อ 5.7.5)

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด
เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด
ตัดจำาหน่าย
ยอดปลายงวด

 10.88 
 26.10 
 0.97 

 36.01 

 10.88 
 -   
 -   

 10.88 

อสังหาริมทรัพย์

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

อสังหาริมทรัพย์

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

 2,460.00 

 31.56 

 2,428.44 

 1,634.14 

 15.37 

 1,618.77 

 1,406.05 

 18.38 

 1,387.67 

 1,191.22 

 19.19 

 1,172.03 

 598.96 

 18.75 

 580.21 

 365.36 

 3.00 

 362.36 

 3,267.09 

 31.19 

 3,235.90 

 2,460.00 

 31.56 

 2,428.44 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมอีสงัหารมิทรพัยร์อการขายท่ีไดจ้ากการชำาระหนีแ้ยกตามผูป้ระเมินราคา ดงันี้

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีกำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จำานวน 136.41 ล้านบาท 
และ 115.50 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเสื่อมราคาท้ังจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ 
ซึ่งมีราคาทุน จำานวน 6,902.17 ล้านบาท และ 6,118.93 ล้านบาท ตามลำาดับ

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ผู้ประเมินราคาภายนอก 
ผู้ประเมินราคาภายใน 
รวม

 2,613.18 
 653.91 

 3,267.09 

 1,749.21 
 710.79 

 2,460.00 

5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ราคาทุน

ราคาทุน

2561

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ท่ีดิน อาคาร
และ อุปกรณ์

สุทธิ

ท่ีดิน อาคาร
และ อุปกรณ์

สุทธิ

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ค่าเส่ือม
ราคา

ค่าเส่ือม
ราคา

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

 2,089.63 

 17,547.25 

 (49.42

 7,385.93 

 9,957.44 

 818.35 

 37,749.18 

 2,007.15 

 -   

 -   

 6,899.25 

 9,876.91 

 732.64 

 19,515.95 

 (25.81)

 -   

 -   

 (27.92)

 (483.82)

 (761.39) 

(1,298.94)

 

(34.67)

 -   

 -   

 (31.36)

 (870.41)

 (983.94) 

(1,920.38)

 304.89 

 -   

 -   

 316.81 

 1,222.99 

 885.03 

 2,729.72 

 117.15 

 17,547.25 

 (49.42

 518.04 

 950.94 

 1,069.65 

 20,153.61 

 2,368.71 

 17,547.25 

 (49.42

 7,674.82 

 10,696.61 

 941.99 

 39,179.96 

 2,089.63 

17,547.25 

 (49.42 

7,385.93 

 9,957.44 

 

 818.35 

 37,749.18  

 -   

 -   

 -   

 4,013.95 

 7,634.49 

 -   

 11,648.44 

 -   

 -   

 -   

 3,818.16 

 7,515.81 

 -   

 11,333.97 

 -   

 -   

 -   

 214.56 

 1,036.15 

 -   

 1,250.71 

 

-   

 -   

 -   

 222.84 

 987.40 

 -   

 1,210.24 

 -   

 -   

 -   

 (26.70)

 (481.03)

 -   

 (507.73)

 -   

 -   

 -   

 (27.05)

 (868.72)

 -   

 (895.77)

 -   

 -   

 -   

 4,201.81 

 8,189.61 

 -   

 12,391.42 

 -   

 -   

 -   

 4,013.95 

 7,634.49 

 -   

 11,648.44 

 -   

 -   

 -   

 369.96 

 -   

 -   

 369.96 

 50.30 

 -   

 -   

 369.96 

 -   

 -   

 420.26 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

(50.30)

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 (50.30)

 -   

 -   

 -   

 369.96 

 -   

 -   

 369.96 

 -   

 -   

 -   

 369.96 

 -   

 -   

 369.96 

 

2,368.71 

 17,547.25 

 (49.42

 3,103.05 

 2,507.00 

 941.99 

 26,418.58 

)))

 

2,089.63 

 17,547.25 

 (49.42

 3,002.02 

 2,322.95 

 818.35 

 25,730.78 

)))

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม

 ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม

 ส่วนท่ีตีราคาลด

อาคาร

อุปกรณ์

สินทรัพย์

 ระหว่างดำาเนินการ

  รวม

ท่ีดิน

 ราคาทุนเดิม

 ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม

 ส่วนท่ีตีราคาลด

อาคาร

อุปกรณ์

สินทรัพย์

 ระหว่างดำาเนินการ

  รวม

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ)
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 ในปี 2561 ธนาคารไดเ้ปลีย่นแปลงอายุการให้ประโยชนข์องโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(หมายเหตขุอ้ 2.4.13) มผีลทำาให้คา่ตดัจำาหนา่ย
เพิ่มขึ้นจำานวน 39.83 ล้านบาท และกำาไรสุทธิลดลงด้วยจำานวนเดียวกัน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีคิดค่าตัดจำาหน่ายท้ังจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ 
ซึ่งมีราคาทุน จำานวน 534.48 ล้านบาท และ 431.80 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจำานวน 896.22 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้รับชำาระเงิน (Settlement) 

 พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดจำานวน 2,760.00 ล้านบาท เป็นรายการพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุงจัดสรรชำาระหนี้
เมื่อได้รับบัญชีแสดงการรับ - จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือสำานักงานบังคับคดีจังหวัด

 ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจำานวน 1,098.12 ล้านบาท ประกอบด้วย

 - ลูกหนี้อื่นสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจำานวน 15.73 ล้านบาท 

 - รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจำานวน 0.33 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริต จำานวน 273.24 ล้านบาท  
หักคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเตม็จำานวน และลกูหนีเ้งนิขาดบัญชีจำานวน 13.80 ลา้นบาท หักคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจำานวน 13.47 ลา้นบาท  
คงเหลือจำานวน 0.33 ล้านบาท

 - รอโอนลูกหนี้ - อื่น ๆ จำานวน 305.65 ล้านบาท 
 - และอื่น ๆ อีกจำานวน 776.41 ล้านบาท

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

5.13 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

ราคาทุน

ราคาทุน

2561

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอ่ืน

สุทธิ

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอ่ืน

สุทธิ

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ค่าตัด
จำาหน่าย

ค่าตัด
จำาหน่าย

 3,313.03 

 3,313.03 

 3,133.02 

 3,133.02 

 (26.53)

 (26.53)

 (248.66)

 (248.66)

 272.95 

 272.95 

 428.67 

 428.67 

 3,559.45 

 3,559.45 

 3,313.03 

 3,313.03 

 1,982.39 

 1,982.39 

 1,777.46 

 1,777.46 

 441.73 

 441.73 

 453.02 

 453.02 

 (26.53)

 (26.53)

 (248.09)

 (248.09)

 2,397.59 

 2,397.59 

 1,982.39 

 1,982.39 

 1,161.86 

 1,161.86 

 1,330.64 

 1,330.64 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

รายได้ค้างรับ

สิทธิการเช่า

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน

พัก - ซ้ือทรัพย์ขายทอดตลาด

ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด

รอการปรับปรุง - สินเช่ือ

     รวม

 1,045.36 

 25.93 

 896.22 

 2,760.00 

 1,098.12 

 1.94 

 5,827.57 

 1,270.38 

 29.42 

 367.58 

 1,869.23 

 990.99 

 -   

 4,527.60 



212 ธนาคารออมสิน งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.14 เงินรับฝาก

5.14.1 จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

2561

2561

2560

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

 235,460.69 

 352,373.07 

 1,003,293.61 

 53,900.45 

 53,267.78 

 53,900.45 

 

19,986.38 

 

53,267.78 

 

11,631.07 

 259,924.93 

 410,990.34 

 900,286.61 

 54,725.87 

 61,776.27 

 54,725.87 

 21,424.36 

 61,776.27 

 

9,668.84 

ประเภทเงินรับฝาก

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม

ออมทรัพย์

จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา

 - ออมทรัพย์พิเศษท่ีมีระยะเวลา

 - ประจำา

 - สลากออมสินและพันธบัตร

 - เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

  - ท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัย

  - ท่ีมีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 

 รวม

ท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัย

 - เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 - ดอกเบ้ียเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ 

 ครอบครัวค้างจ่าย

ท่ีมีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน

 - เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 - ดอกเบ้ียเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ  

 ครอบครัวค้างจ่าย

     รวม

(หมายเหตุข้อ 5.18)

(หมายเหตุข้อ 5.18)

 2,941.40 

 491,389.01 

 

1,687,704.02 

 3,087.86  

2,185,122.29 

 76,150.23 

 

71,445.11  

147,595.34 

 4,057.13 

 526,818.91 

 1,698,295.60 

 3,259.11 

 2,232,430.75 

 73,886.83 

 64,898.85 

 138,785.68 

 เงินฝากออมทรัพย์จำานวน 526,818.91 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จำานวน 94.72 ล้านบาท ที่พนักงาน
ไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 เงินรับฝากอ่ืน ๆ จำานวน 3,259.11 ล้านบาท ได้รวมเงินท่ีผู้ฝากทอดท้ิงและเงินฝากไม่เคลื่อนไหวจำานวน 3,256.88 ล้านบาท  
ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากท่ีมียอดคงเหลือไม่เกิน 10,000.00 บาท ท่ีผู้ฝากไม่มาติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาท่ีกำาหนด ธนาคาร 
ยังไม่รับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายและจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายเมื่อผู้ฝากมาติดต่อ สำาหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 500.00 บาท ธนาคาร
จะหักไว้เป็นรายได้ค่ารักษาบัญชีในอัตราที่ธนาคารประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีหนี้สินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัยและ 
ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน ดังนี้
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5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

5.14.1 จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก (ต่อ)

5.14.2 จำาแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผู้ฝาก

 ธนาคารไดว้เิคราะห์ความอ่อนไหวตอ่การเปลีย่นแปลงในข้อสมมตท่ีิใชว้ดัมลูคา่หนีส้นิของเงนิฝากสงเคราะห์ชีวติและครอบครวัท่ีมี
ลักษณะเป็นการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

2561

หนี้สินเพิ่ม (ลด)

หน่วย : ล้านบาท

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

(1,868.86)
 1,955.64

41.50
(31.95)

181.10
(181.10)

ในประเทศ

2561 2560

ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศ

 2,229,277.15 

 2,229,277.15 

 2,182,040.32 

 2,182,040.32 

 2,185,122.29 

 2,185,122.29 

 3,081.97 

 3,081.97 

 3,153.60 

 3,153.60 

 2,232,430.75 

 2,232,430.75 

รวม รวม

หน่วย : ล้านบาท

เงินบาท

รวม

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

2561 2560

ในประเทศ
   ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
       กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

   ธนาคารพาณิชย์

   สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

   สถาบันการเงินอ่ืน

       รวมในประเทศ

 55.48 

 23.44 

 4.21 

 4,895.40 

 4,978.53 

   -   

 52,600.01 

 1,000.00 

 11,080.74 

 64,680.75 

 55.48 

 52,623.45 

 1,004.21 

 15,976.14 

 69,659.28 

 7.35 

 2.09 

 1.95 

 5,370.31 

 5,381.70 

 2,342.68 

 86,750.02 

 665.00 

 16,066.40 

 105,824.10 

 2,350.03 

 86,752.11 

 666.95 

 21,436.71 

 111,205.80 

หน่วย : ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำานวน 111,205.80 ล้านบาท ได้รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำานวน 2,342.68 ล้านบาท เพื่อนำาไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้
รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามพระราชกำาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555  
ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ 
ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงินตามโครงการท้ังสิ้น 300,000.00 ล้านบาท  
เป็นเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินกู้ยืมไม่เกิน 210,000.00 ล้านบาท และเป็นเงินของสถาบันการเงินไม่ต่ำากว่า 
90,000.00 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.7.1) ซ่ึงเบิกใช้วงเงินท่ีจัดสรรได้จนกว่าจะเต็มจำานวนหรือจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกและไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบี้ย 
จากสถาบันการเงนิ ในอตัรารอ้ยละ 0.01 ต่อปี และธนาคารเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่เกินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 
เมื่อธนาคารได้รับชำาระหนี้ท้ังหมดหรือบางส่วนก่อนวันท่ีต๋ัวสัญญาใช้เงินถึงกำาหนด ธนาคารต้องชำาระหนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามสัดส่วนท่ีได้รับชำาระรวมดอกเบ้ีย ธนาคารจะรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายจากยอดคงเหลือของต๋ัวสัญญาใช้เงินทุกวันสิ้นเดือน และ 
ชำาระดอกเบี้ยสำาหรับยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างปีละ 2 งวด คือสิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
จะเรียกเก็บในวันทำาการแรกของเดือนถัดไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้สิ้นสุดกรอบระยะเวลาของโครงการ โดยธนาคาร 
ได้ชำาระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมชำาระดอกเบี้ยให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
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5.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

5.17 ประมาณการหนี้สิน

สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบ
กำาหนด
ไถ่ถอน

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

 หุ้นกู้ วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท

 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำานวน 36,000.00 ล้านบาท  
อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.36 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ กำาหนดชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์
และสิงหาคมของทุกปี

 ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำานวน 14,000.00 ล้านบาท  
อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.33 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ กำาหนดชำาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม
และพฤศจิกายนของทุกปี

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

 บำาเหน็จ/บำานาญ

 บำาเหน็จดำารงชีพ

 บำาเหน็จพิเศษ

 เงินชดเชย

 ของท่ีระลึกเม่ือเกษียณอายุ

 ของท่ีระลึกเม่ือปฏิบัติงานมานาน

ภาระผูกพันอ่ืน       (หมายเหตุข้อ 5.23.1)

ภาระผูกพันท่ีอาจเกิดจากธนาคารถูกฟ้องร้องคดี  (หมายเหตุข้อ 5.23.2)

 รวมประมาณการหน้ีสิน

 46,898.51 

 1,975.80 

 2,382.71 

 3,798.80 

 121.54 

 248.32 

45,771.11

2,059.01

2,458.56

3,932.96

122.53

255.91 55,425.68 

 1,081.69 

 0.93 

 56,508.30 

54,600.08

1,081.69

0.55

55,682.32

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

บาท

บาท

2.36

2.33

2565

2565

36,000.00

14,000.00

50,000.00

36,000.00

14,000.00

50,000.00

-

-

-

36,000.00

14,000.00

50,000.00

-

-

-

36,000.00

14,000.00

50,000.00

หุ้นกู้

 คร้ังท่ี 1/2560

 คร้ังท่ี 2/2560

  รวม
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5.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

 ในปี 2561 ธนาคารมีโครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด ซ่ึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภาวะการณ์อย่างมีสาระสำาคัญท่ีมีผลต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน ธนาคารจงึไดป้ระเมินมลูคา่ปัจจบัุนของภาระผกูพนัสำาหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน มีผลทำาให้ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานลดลง จำานวน 476.76 ล้านบาท เป็นผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน จำานวน 453.97 ล้านบาท รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนผ่านกำาไรสะสม  
และกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจำานวน 22.79 ล้านบาท รับรู้ในกำาไร
หรือขาดทุน โดยมีข้อสมมติที่ใช้ในการคำานวณดังนี้

 ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กระทบยอดคงเหลือได้ ดังน้ี

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

อัตราคิดลด

อัตราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียพนักงาน

อัตราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียลูกจ้าง

อัตราการลาออกเฉล่ียพนักงาน

อัตราการลาออกเฉล่ียลูกจ้าง

อัตราการเกษียณก่อนกำาหนด

เกษียณอายุก่อนกำาหนด

เกษียณอายุปกติ

1.76% - 4.40%

3.00% - 10.00%

6.00%

0.00% - 1.50%

0.00% - 22.00%

2.00%

55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี

60 ปี

1.54% - 4.14%

4.00% - 10.00%

6.00%

0.00% - 1.50%

0.00% - 20.00%

1.50%

55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี

60 ปี

2561 2560

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

 ยอดคงเหลือต้นงวด

 ต้นทุนบริการในอดีต

 ต้นทุนบริการปัจจุบัน

 ต้นทุนดอกเบ้ีย

 ขาดทุน (กำาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 - ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

 - ข้อสมมติทางการเงิน

 - จากการจ่ายชำาระผลประโยชน์

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหว่างงวด

 รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

 54,600.08 

 1.36 

 1,444.96 

 1,416.33 

 35.25 

 (475.12)

 850.04 

 (2,447.22)

 55,425.68 

 

46,171.14 

 -   

 1,437.22 

 1,721.59 

 899.05 

 7,713.75 

 (1,444.90)

 (1,897.77)

 54,600.08 
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5.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

 ธนาคารไดว้เิคราะห์ความอ่อนไหวตอ่การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัท่ีใชว้ดัมูลคา่ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

 ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 อัตราคิดลด
  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.50
  ลดลง ร้อยละ 0.50
 อัตราการข้ึนเงินเดือน
  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.00
  ลดลง ร้อยละ 1.00
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
 อัตราคิดลด
  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.50
  ลดลง ร้อยละ 0.50
 อัตราเงินเฟ้อ
  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.00
  ลดลง ร้อยละ 1.00

(3,491.21)
3,872.69

2,859.78
(2,558.06)

(11.37)
12.35

28.29
(24.28)

ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด)
2561

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการจ่ายชำาระผลประโยชน์ของพนักงานถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก 19 ปี 20 ปี

2561 2560

จำานวนเงินและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ของหนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระภายใน 1 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 10 ปี ข้ึนไป

 2,600.72 

 2,549.66 

 2,660.97 

 2,728.33 

 2,872.90 

 16,213.71 

 91,534.43 

2,092.69

2,232.45

2,386.90

2,535.93

2,653.91

15,777.91

100,498.10

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560
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5.18 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

5.19 หนี้สินอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย จำานวน 46,187.19 ล้านบาท และ 49,425.11 
ล้านบาท ตามลำาดับ ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.14.1) ดังนี้

 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจำานวน 298.92 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงซื้อเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้จ่ายชำาระเงิน (Settlement)

 เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ดจำานวน 573.07 ล้านบาท ประกอบด้วย

  - พัก - ทรัพย์สินรอการขายจำานวน 972.74 ล้านบาท 

  - รอโอน - PromptPay จำานวน 1,429.22 ล้านบาท เป็นรายการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารซ่ึงยังไม่ได้รับชำาระเงิน (Settlement)

  - และอื่น ๆ อีกจำานวน 1,029.55 ล้านบาท

จำานวนเงินและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ของหนักงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระภายใน 1 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี

 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า 10 ปี ข้ึนไป

 22.79 

 10.47 

 18.20 

 16.17 

 19.27 

 92.31 

 716.75 

 

20.50 

 12.61 

 21.89 

 20.25 

 23.57 

 106.92 

 741.47 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561

2561

2561

2560

2560

2560

ดอกเบ้ียเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย  

 -  ท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัย 

  -  ท่ีมีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน 

      รวม

เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก

เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน

เจ้าหน้ีอ่ืนและหน้ีสินเบ็ดเตล็ด

รอการปรับปรุง - สินเช่ือ

    รวม

 19,986.38 

 11,631.07 

 31,617.45 

 21,424.36 

 9,668.84 

 31,093.20 

 1,462.34 

 298.92 

 573.07 

 -   

 2,334.33 

 1,505.71 

 -   

 1,292.18 

 0.24 

 2,798.13 

5.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
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5.20 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

5.21 การจัดสรรกำาไรสุทธิ

 17,547.25 

 15,857.61 

 130.60 

 33,535.46 

 17,547.25 

 15,857.61 

 33,404.86 

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

ในระหว่างงวด

ในระหว่างงวด

ในระหว่างงวด

ในระหว่างงวด

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

2560

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการ

   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

   ในบริษัทร่วม

รวม

 17,547.25 

 15,857.61 

 130.60 

 33,535.46 

 17,547.25 

 15,857.61 

 33,404.86 

 -   

 (10,322.31)

 (96.96)

 (10,419.27)

 -   

 (10,322.31)

 (10,322.31)

 -   

 9,239.58 

 58.41 

 9,297.99 

 -   

 9,239.58 

 9,239.58 

 17,547.25 

 6,618.03 

 72.19 

 24,237.47 

 17,547.25 

 6,618.03 

 24,165.28 

 17,547.25 

 5,535.30 

 33.64 

 23,116.19 

 17,547.25 

 5,535.30 

 23,082.55 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการ

   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

รวม

รวม

 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้ธนาคารจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2560 และ 2559 ดังนี้

 ในการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2560 ธนาคารได้นำาส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำานวน 5,739.00 
ล้านบาท คงเหลือที่ต้องนำาส่งในปี 2561 จำานวน 10,055.00 ล้านบาท ซึ่งได้นำาส่งรายได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และ 
ได้นำาส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมในวันเดียวกัน จำานวน 729.10 ล้านบาท รวมนำาส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 
2560 จำานวน 16,523.10 ล้านบาท และธนาคารได้จัดสรรกำาไรสุทธิสำาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อนำาส่ง 
รายได้แผ่นดินระหว่างกาล งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 จำานวน 9,270.00 ล้านบาท

กำาไรสุทธิประจำาปี

สำารองเพ่ือการขยายงาน

โบนัสกรรมการ

โบนัสพนักงาน

นำาส่งรายได้แผ่นดิน

 31,210.07 

 3,121.01 

 4.79 

 4,031.61 

 16,523.10 

 25,945.97 

 2,594.60 

 4.04 

 3,355.54 

 13,904.00 

หน่วย : ล้านบาท

กำาไรปี 2560 กำาไรปี 2559
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5.21 การจัดสรรกำาไรสุทธิ (ต่อ)

5.22 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด

5.23 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

 ในการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2559 ธนาคารได้นำาส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จำานวน 3,020.00 
ล้านบาท คงเหลือที่ต้องนำาส่งในปี 2560 จำานวน 10,098.00 ล้านบาท ซึ่งได้นำาส่งรายได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และ 
ได้นำาส่งรายได้แผ่นดินเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 จำานวน 786.00 ล้านบาท รวมนำาส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรร 
กำาไรสุทธิประจำาปี 2559 จำานวน 13,904.00 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561

2561

2560

2560

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  

  -  หลักประกันการทำาธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 

ทรัพย์สินรอการขาย  

รวม

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

ภาระผูกพันอ่ืน

     - วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกค้ายังไม่ได้ถอน

     - การค้ำาประกันอ่ืน

     - อ่ืน ๆ

รวม

 14,966.46 

 498.33 

 15,464.79 

 89.69 

 30,013.51 

 6,118.50 

 206.34 

 36,428.04 

 87,454.94 

 262.51 

 87,717.45 

 48.10 

 26,032.25 

 5,484.65 

  -   

 31,565.00 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค้ำาประกันอ่ืน จำานวนเงิน 6,118.50 ล้านบาท และ 5,484.65 
ล้านบาท ตามลำาดับ ซ่ึงธนาคารได้กันเงินสำารองเพ่ือรองรับความเสียหาย โดยรับรู้ในประมาณการหน้ีสิน จำานวน 1,081.69 ล้านบาท และ 
1,081.69 ล้านบาท ตามลำาดับ (หมายเหตุข้อ 5.17)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาล เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
โดยไม่สามารถกำาหนดค่าเสียหายท่ีจะต้องชดใช้เป็นจำานวนท่ีแน่นอนได้ จำานวน 75 คดี เป็นทุนทรัพย์รวมจำานวนเงิน 1,391.04 ล้านบาท 
ในจำานวนน้ีได้รวมคดีท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีธนาคารจะต้องจ่ายชำาระเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงธนาคารได้ประเมิน 
ผลเสียหาย โดยรับรู้ในประมาณการหน้ีสินจำานวน 0.93 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.17)

5.23.1 ภาระผูกพัน มีดังน้ี

5.23.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องคดี
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5.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.25 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ

5.26 สัญญาเช่าระยะยาว 

2561

เงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม

ยอดคงค้าง ยอดคงค้างค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

2560

หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก เงินรับฝาก

1. บริษัทร่วม

  รวม

2. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้อง

 กิจการท่ีผู้บริหารสำาคัญและบุคคลใกล้ชิด

 มีอำานาจควบคุมหรือมีอำานาจควบคุมร่วม หรือ

 เป็นผู้บริหารสำาคัญ

  รวม

3. รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

 ผู้บริหารสำาคัญและบุคคลใกล้ชิด

  รวม

  รวมท้ังส้ิน

 -   

 -   

 15,000.00 

 15,000.00 

 375.72 

 375.72 

 15,375.72 

743.09

743.09

40,059.77

40,059.77

367.03

367.03

41,169.89

7.43

7.43

70.18

70.18

1.34

1.34

78.95

 -   

 -   

 150.00 

 150.00 

 97.28 

 97.28 

 247.28 

285.41

285.41

1,142.75

1,142.75

622.57

622.57

2,050.73

 189.44 

 189.44 

 1,122.78 

 1,122.78 

 536.59 

 536.59 

 1,848.81 

 ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ 
ค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบธนาคาร

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำาคัญ มีดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร และ ค่าเช่ารถยนต์ โดยมี 
ส่วนที่ครบกำาหนดชำาระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะส้ัน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

รวม

 409.68 

 63.84 

 0.13 

 473.65 

 366.57 

 67.99 

 0.15 

 434.71 

ระยะเวลาคงเหลือ

จำานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

2561

หน่วย : ล้านบาท

สัญญาเช่าท่ีดินและ/หรืออาคาร

สัญญาเช่ารถยนต์

 รวม

1 ม.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2582

1 ม.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2566

 343.21 

 408.77 

 751.98 

 2.49 

 -   

 2.49 

 232.45 

 729.70 

 962.15 

 578.15 

 1,138.47 

 1,716.62 
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5.26 สัญญาเช่าระยะยาว  (ต่อ)

5.27 ฐานะและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 29 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญาตั้งแต่ ปี 2533 - 2582 
ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าที่ดิน และ/หรืออาคารจำานวน 638 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์จำานวน 28 สัญญา ซึ่งมีภาระที่จะต้อง
จ่ายค่าเช่าในอนาคตประมาณ 1,716.62 ล้านบาท

* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ระยะเวลาคงเหลือ

จำานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

2560

หน่วย : ล้านบาท

สัญญาเช่าท่ีดินและ/หรืออาคาร

สัญญาเช่ารถยนต์

 รวม

1 ม.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2582

1 ม.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2565

 358.09 

 377.93 

 736.02 

 3.01 

 -   

 3.01 

 256.47 

 706.00 

 962.47 

 617.57 

 1,083.93 

 1,701.50 

5.27.1 ฐานะจำาแนกตามธุรกรรม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉ พาะธนาคาร

2561

2561

2560

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

รายการระหว่างธนาคารและ

 ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

เงินลงทุนสุทธิ *

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

 ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและ

 ตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน)

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

สินทรัพย์รวม

รายการระหว่างธนาคารและ

 ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

เงินลงทุนสุทธิ *

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

 ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและ

 ตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน)

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

 2,704,966.59 

 339,996.14 

 256,156.56 

 1,827,043.88 

 2,232,430.75 

 69,659.28 

 50,000.00 

 2,704,339.61 

 339,996.14 

 255,529.57 

 1,827,043.88 

 2,232,430.75 

 69,659.28 

 50,000.00 

 2,704,966.59 

 339,996.14 

 256,156.56 

 1,827,043.88 

 2,232,430.75 

 69,659.28 

 50,000.00 

 2,704,339.61 

 339,996.14 

 255,529.57 

 1,827,043.88 

 2,232,430.75 

 69,659.28 

 50,000.00 

2,664,410.55

462,668.65

237,320.73

1,710,908.16

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

 2,663,828.13 

 462,668.65 

 236,738.31 

 1,710,908.16 

 2,185,122.29 

 111,205.80 

 50,000.00 

2,664,410.55

462,668.65

237,320.73

1,710,908.16

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

 2,663,828.13 

 462,668.65 

 236,738.31 

 1,710,908.16 

 2,185,122.29 

 111,205.80 

 50,000.00 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.27.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามธุรกรรม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

5.28 รายได้ดอกเบี้ย หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

เงินให้สินเช่ือ

การให้เช่าซ้ือ

     รวมรายได้ดอกเบ้ีย

 5,424.39 

 22.58 

 4,512.99 

 86,644.44 

 3.24 

 96,607.64 

 6,384.06 

 16.29 

 4,490.10 

 87,468.19 

 6.00 

 98,364.64 

รายได้ดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน ๆ

กำาไรสุทธิ

 96,607.64 

 35,428.97 

 61,178.67 

 6,072.58 

 17,106.33 

 53,515.74 

 30,841.84 

 96,607.64 

 35,428.97 

 61,178.67 

 6,072.58 

 17,106.33 

 53,515.74 

 30,841.84 

 98,364.64 

 42,448.21 

 55,916.43 

 5,765.72 

 9,695.89 

 40,167.97 

 31,210.07 

 98,364.64 

 42,448.21 

 55,916.43 

 5,765.72 

 9,695.89 

 40,167.97 

 31,210.07 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

รายได้ดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน ๆ

กำาไรสุทธิ

 96,607.64 

 35,428.97 

 61,178.67 

6,072.58 

 17,247.35 

 53,515.74 

 30,982.86 

 96,607.64 

 35,428.97 

 61,178.67 

 6,072.58 

 17,247.35 

 53,515.74 

 30,982.86 

 98,364.64 

 42,448.21 

 55,916.43 

 5,765.72 

 9,761.33 

 40,167.97 

 31,275.51 

 98,364.64 

 42,448.21 

 55,916.43 

 5,765.72 

 9,761.33 

 40,167.97 

 31,275.51 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   
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5.29 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

5.30 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561

2561

2560

2560

เงินรับฝาก

เงินรางวัล

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินนำาส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตราสารหน้ีท่ีออก

   - หุ้นกู้

เงินกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

โอนไปค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุข้อ 5.39.5)

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

   การรับรอง รับอาวัล และการค้ำาประกัน

   ค่าธรรมเนียม ATM

   รายได้จากบัตร VISA

   ค่าธรรมเนียมเงินกู้

   รายได้ค่านายหน้า

   อ่ืน ๆ

   โอนไปรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

     จากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุข้อ 5.39.4)

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

   ค่าใช้จ่าย ATM Pool

   ค่าใช้จ่ายบริการระบบ Mobile Banking

   ค่าใช้จ่ายธุรกิจบัตรเครดิต - ค่าตอบแทน

   ค่าบริการโทรคมนาคม

   อ่ืน ๆ

   โอนไปค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.5)

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

     รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 18,824.29 

 12,281.44 

 1,131.09 

 5,093.04 

 1,175.80 

 0.03 

 4.00   

 (3,080.72

 35,428.97 

 54.93 

 884.66 

 1,320.78 

 1,317.98 

 1,863.46 

 1,662.31 

 (2.81

 7,101.31 

 

259.36 

 349.68 

 177.74 

 241.96 

 102.90 

 (102.91

 1,028.73 

 6,072.58 

 27,794.21 

 11,519.77 

 1,220.56 

 4,942.06 

 936.25 

 2.50 

 3.17 

 (3,970.31

 42,448.21 

 51.35 

 852.36 

 1,329.34 

 1,004.73 

 1,774.50 

 1,449.11 

 (10.82

 6,450.57 

 234.09 

 153.35 

 79.03 

 238.08 

 55.90 

 (75.60

 684.85 

 5,765.72 

 

)

 

)

 

)

 

)

 

)

 

)
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5.31 กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

5.32 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

5.33 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561

2561

2561

2560

2560

2560

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

1) กำาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

    เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปล่ียน

    ตราสารหน้ี

    รวม

2) กำาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียง

รวมท้ังส้ิน

ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเช่ือ

ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเช่ือเพ่ือสังคม

โอนไปค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ

รวม

1) กำาไรจากการขาย

    เงินลงทุนเผ่ือขาย

    รวม

2) กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า

    ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผ่ือขาย

    รวม

รวมท้ังส้ิน

 28.44 

 67.77 

 96.21 

 (1.58

 94.63 

 61.68 

 1,662.61 

 (156.80

 1,567.49 

 7,635.09 

 7,635.09 

 -   

 -   

 7,635.09 

)

)

 (1,080.77

 80.26 

 (1,000.51 

1,090.44 

 89.93 

 63.21 

 3,059.08 

 (310.39

 2,811.90 

 159.09 

 159.09 

 98.10 

 98.10 

 257.19 

 )

  )

 

)

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเชื่อ จำานวน 1,567.49 ล้านบาท และ 
2,811.90 ล้านบาท ได้รวมเงินสนับสนุนพิเศษสำาหรับเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานในการนำาส่งเงินเพื่อชำาระหนี้เงินให้สินเชื่อตามบันทึก
ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จำานวน 1,242.21  
ล้านบาท และ 2,533.35 ล้านบาท ตามลำาดับ
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5.34 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า

5.35 โครงการสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

5.36 โครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด

5.37 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2561

2561

2560

2560

2561

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

รวม

เงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

ค่าใช้จ่ายเงินประเดิม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประเดิม

รวม

เงินบำาเหน็จดำารงชีพ

เงินตอบแทนความชอบ

เงินตอบแทนพิเศษ

ค่าใช้จ่ายเงินประเดิม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประเดิม

รวม

 (42.90 

16,683.78 

 26.10 

 350.58 

 17,017.56 

 501.13 

 1,163.21 

 402.20 

 2,066.54 

)  (76.77

 3,904.10 

     -   

 357.08 

 4,184.41 

 470.22 

 1,090.02 

 340.67 

 1,900.91 

 182.03 

 290.98 

 480.50 

 137.24 

 50.74 

 1,141.49 

)

 ธนาคารมีโครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด ประจำาปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำานวน 430 คน ให้มีผลเกษียณอายุ 
ก่อนกำาหนดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีปราศจากดอกเบ้ีย โดยมีประเภทบัญชี
ที่ให้บริการ ได้แก่ เงินฝากวาดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเราะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และการลงทุนหาผลประโยชน์ คือ การให้เช่าซื้อ การขายสินค้า
ผ่อนส่ง การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และการร่วมทุน ธนาคารเปิดให้บริการคร้ังแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาท่ี 
เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝากใหม่) จำานวน 343 สาขา ในจำานวนนี้มีสาขาที่ 
เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีท่ีให้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์) จำานวน 243 สาขา
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5.38 สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

5.39 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)

 ธนาคารออมสนิไดบ้ริหารจดัการกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสงัคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิาคมาจนครบกำาหนดกรอบระยะเวลา 
สิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง ซ่ึงกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารออมสินยุติการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่อไป โดยจัดตั้งสำานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อดำาเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนสำานักงานกองทุนเพื่อสังคม มีลักษณะเป็นหน่วยงาน
อิสระภายใต้การกำากับของธนาคารออมสิน โดยให้มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตามรูปแบบเดิม และอนุญาตให้ธนาคาร
ออมสินให้กู้ร่วมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ Syndication Loan สำาหรับโครงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 ว่าด้วยสำานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยได้รับค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 10.00 ของยอดเงินกู้ที่เบิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้ โดยคำานวณ 
ณ วันที่ทำาการเบิกจ่ายตามสัญญากู้เงิน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นผู้จัดการและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับธนาคารออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารให้สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคกู้ยืมเงินจำานวน 428.94 ล้านบาท

 ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ได้รวมรายการบัญชีของสำานักงานกองทุนพัฒนาเมือง 
ในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว

 งบการเงินของสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
(หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว) ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

สินทรัพย์

หน้ีสิน

ส่วนของทุน

รายได้

ค่าใช้จ่าย

 371.26 

 0.98 

 187.05 

 21.59 

 13.71 

 396.61 

 0.81 

 179.17 

 24.00 

 14.17 

5.39.1 ข้อมูลโดยสรุปสำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

25602561

สินทรัพย์

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ

      ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ (หมายเหตุข้อ 5.39.2)

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาล

      ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.2)

รวมสินทรัพย์

 172,147.12 

 1,104.15 

 173,251.27 

 

186,373.78 

 2,371.96 

 188,745.74 

สินทรัพย์และหนี้สิน
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

5.39.1 ข้อมูลโดยสรุปสำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

25602561

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.4)

หัก ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.5)

หัก หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

     สำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.34)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

 6,130.70 

 6,901.36 

 350.58 

 (1,121.24

 5,948.82 

 7,236.46 

 357.08 

 (1,644.72 ))

รายได้และค่าใช้จ่าย

โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2560 25602561 2561

1.

2.

3.

4.

โครงการสินเช่ือ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพอิสระรายย่อย
ท่ีได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยและวาตภัย
ในปี 2553

โครงการให้
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบกิจการ
ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงการสินเช่ือ
เพ่ือพัฒนาระบบป้องกัน
อุทกภัยโดยธนาคาร  
ออมสินให้แก่นิคม
/สวน/เขตอุตสาหกรรม

โครงการสินเช่ือ
เพ่ือก่อสร้างระบบ
ป้องกันอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรม

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
ให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี 2553 ในอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญากู้

รัฐบาลชดเชยความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำา 12 เดือน สำาหรับผู้ฝากทั่วไป บวก 
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก 
อัตราผลตอบแทนจากการให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี

วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรมเอกชน
โดยตรง 6 แห่ง ได้แก่ บางปะอิน บางกะดี โรจนะ 
ไฮเทค นวนคร และ สหรัตนนคร เพื่อพัฒนาระบบ
ป้องกันอุทกภัย ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำา 12 เดือน สำาหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก 
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก อัตรา
ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.01 ต่อปี

วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยตรง เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำา 12 เดือน สำาหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด 
บวก ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี 
หัก อัตราผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 
0.01 ต่อปี

2553 - 2559

2553 - 2556
ขยายระยะ
เวลาคร้ังท่ี 1 
ถึงส้ินปี 2557

คร้ังท่ี 2 ถึง
ส้ินปี 2560
คร้ังท่ี 3 ถึง
ส้ินปี 2565

2556 - 2571

2556 - 2571

0.17

13,284.88

1,950.91

1,998.26

-

290.38

14.75

15.86

0.04

20,473.55

1,818.15

1,851.97

-

74.11

12.96

14.15

หน่วย : ล้านบาท
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2560 25602561 2561

5.

6.

7.

8.

โครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมู่บ้าน

โครงการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำา เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
ระยะที่ 2

โครงการบ้านประชารัฐ

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(กองทุนฯ) ที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุน
ระดับ A และ B กองทุนฯ ละไม่เกิน 1.00 ล้านบาท 
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1-2  ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีที่ 3-7  ดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินบวก
      ด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยตามต้นทุนเงินในปีท่ี 1-2 เท่ากับ
อัตราร้อยละ 2.21 ต่อปี โดยไม่ได้รับการชดเชย
ความเสียหายในอนาคต

วงเงิน 100,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี 
เพื่อนำาไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยธนาคาร
สามารถใช้วงเงินโครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนเงิน
ร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
ร้อยละ 0.75 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจาก 
การให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี

วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี 
เพื่อนำาไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs 
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยธนาคาร
สามารถใช้วงเงินโครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนเงิน
ร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
ร้อยละ 0.75 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจาก 
การให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำาหรับประชาชน 
(Post Finance) ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

2558 - 2566

2558 - 2565

2559 - 2566

2559 - 2589

19,394.68

76,657.09

33,611.05

4,336.24

24.27

630.91

1,044.71

15,252.08

66,070.27

27,362.24

4,396.72

-

629.37

306.87

ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

หน่วย : ล้านบาท

1

2-3

4-6

7 ปีขึ้นไป

ร้อยละ 0.00 ต่อปี

ร้อยละ 2.00 ต่อปี

ร้อยละ 5.00 ต่อปี

ร้อยละ MRR-1.475
ต่อปี

ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ร้อยละ 5.00 ต่อปี

ลูกค้าทั่วไป 
ร้อยละ MRR-1.475 ต่อปี 
ลูกค้าข้อตกลง-ส่วนกลาง
ร้อยละ MRR-1.725 ต่อปี

วงเงินกู้
ปีที่ ไม่เกิน

7 แสนบาท
เกิน 7 แสนบาท

แต่ไม่เกิน 1.50 ล้านบาท
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2560 25602561 2561

9.

10.

11.

12.

13.

14.

โครงการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต่ำา 
เพ่ือช่วยเหลือชาวประมง 
“ประมงไทยก้าวไกล
สู่สากล”

โครงการมาตรการ
สินเช่ือประชารัฐ
เพ่ือประชาชน

โครงการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต่ำา 
เพ่ือปรับเปล่ียน
เคร่ืองจักรและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สำาหรับผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

โครงการมาตรการ
ประชารัฐ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินประชาชน
ภายใต้นโยบายรัฐบาล

โครงการสินเช่ือประชารัฐ 
เพ่ือประชาชน (ผู้ประสบ
ภัยพิบัติ)

โครงการสินเช่ือ
เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
ท่ีประสบภัยน้ำาท่วม 
ปี 2560

วงเงิน 500.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1     ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีที่ 2-7  ร้อยละ 4.00 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป 
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำารงชีพ 
และชำาระหนี้สินอื่น ๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ 
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1     ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5   ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี 
เพื่อนำาไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี 
โดยธนาคารสามารถใช้วงเงินโครงการฯ ได้ 
(หมายเหตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำา 6 เดือน สำาหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด
บวก ร้อยละ 1.85 ต่อปี รวมไว้เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคาร 
ที่ใช้บริการสินเชื่อและอยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืน 
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ โดยขอพัก
ชำาระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาชำาระหนี้
เพื่อลดภาระรายจ่าย

วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำารงชีพ
และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1     ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5   ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs 
ที่ประสบภัยน้ำาท่วมปี 2560 ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1     ดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
ปีที่ 2-5  ดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี

2559 - 2567

2559 - 2564

2559 - 2568

2559 - 2579

2560 - 2565

2560 - 2565

333.04

852.27

23,889.28

5,715.63

159.47

2.23

0.16

ไม่ได้รับ
การชดเชย

269.94

276.92

436.40

20,210.36

5,413.16

79.39

1.72

0.54

ไม่ได้รับ
การชดเชย

56.19

ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

หน่วย : ล้านบาท
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2560 25602561 2561

15.

16.

17.

โครงการสินเช่ือรายย่อย 
เพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน

โครงการ 
Transformation Loan 
เสริมแกร่ง 
(สินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร 
ระยะท่ี 2)

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาอาชีพ
และสร้างความรู้
ทางการเงินแก่
ผู้ประกอบอาชีพ
รายย่อยในชุมชนเมือง

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อย
ที่มีความจำาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในครัวเรือน โดยต้อง
ไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดจากการดำาเนินโครงการ 
ดังนี้

วงเงินชดเชยแบ่งเป็นของธนาคารออมสิน 
2,000.00 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 2,000.00 ล้านบาท

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี 
เพื่อนำาไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ในกลุ่มธุรกิจ 10 S - Curve ที่ต้องการยกระดับ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้

รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
1. กรณีธนาคารให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ SMEs  
   ในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. กรณีธนาคารให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และ 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 2.50 
 ต่อปี

วงเงินงบประมาณ 150.00 ล้านบาท 
เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) 
แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม 
จำานวน 150,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน  
กระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

2560 - 2565

2561 - 2568

2559

4,188.58

-

-

-2,534.62

1,877.21

-

-

0.89

-

-

80.98

หน่วย : ล้านบาท

ไม่เกิน
ร้อยละ 25

มากกว่า
ร้อยละ 25
ไม่เกิน
ร้อยละ 37.50

มากกว่า
ร้อยละ 37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ 50

รวม 4,000

ไม่เกิน
ร้อยละ 40

ร้อยละ
100

ร้อยละ
50

ร้อยละ
70

2,500

625

875

ระดับ
NPL

รัฐบาล
ชดเชย

จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

Coverage 
ratio
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2560 25602561 2561

18.

19.

โครงการสินเช่ือรายย่อย
เพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน 
ระยะท่ี 2

โครงการมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

19.1 ผู้ดูแลผู้มีบัตร  
สวัสดิการแห่งรัฐ 
(Account Officer : AO)

19.2 สินเช่ือพัฒนา
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ         
(3 โครงการ)

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท
เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี
ความจำาเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็น
การ Refinance หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดจากการดำาเนินโครงการ 
ดังนี้

วงเงินงบประมาณ 189.00 ล้านบาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่ทำาหน้าที่ดูแลและให้คำาแนะนำา
แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2561 - 2568

2561

-

-

- -

-4,070.12

-

22.20

-

9.07

ไม่ได้รับ
การชดเชย

-

หน่วย : ล้านบาท

ไม่เกิน
ร้อยละ 25

มากกว่า
ร้อยละ 25
ไม่เกิน
ร้อยละ 37.50

มากกว่า
ร้อยละ 37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ 50

รวม 4,000

ไม่เกิน
ร้อยละ 40

ร้อยละ
100

ร้อยละ
50

ร้อยละ
70

2,500

625

875

ระดับ
NPL

รัฐบาล
ชดเชย

จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

Coverage 
ratio

1) สินเช่ือ 
GSB Home Stay 

เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนใน
การดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินกิจการ
โฮมสเตย์ไทย วงเงินให้สินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 
บาทต่อราย ระยะเวลาในการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี 
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1       ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2 เป็นต้นไป   ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 0.75 
   ต่อเดือน (Flat rate) 
   ตามประเภทหลักประกัน

2561 - 2568
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

5.39.3 การจัดช้ันสินทรัพย์และการกันเงินสำารองธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2560 25602561 2561

หน่วย : ล้านบาท

2)

3)

สินเช่ือธุรกิจ
แฟรนไชส์

สินเช่ือ
Street Food

เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าร่วมทำาธุรกิจแฟรนไชส์ 
หรือขยายธุรกิจ วงเงินให้สินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 
บาทต่อราย ระยะเวลาในการกู้ กรณีเงินกู้ระยะสั้น 
ให้ทบทวนวงเงินทุกปี กรณีเงินกู้ยืมระยะยาวให้กู้ได้
ไม่เกิน 7 ปี ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1       ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2 เป็นต้นไป   ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 0.75 
   ต่อเดือน (Flat rate) 
   ตามประเภทหลักประกัน

เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบธุรกิจ วงเงินให้สินเชื่อไม่เกิน 
50,000.00 บาทต่อราย ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1       ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-10     ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 0.75 
   ต่อเดือน (Flat rate) 
   ตามประเภทหลักประกัน

2561 - 2568

2561 - 2571

รวมทั้งสิ้น 172,147.12 1,104.15 2,371.96186,373.78

หน่วย : ล้านบาท

จัดช้ันปกติ

จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

จัดช้ันสงสัย

จัดช้ันสงสัยจะสูญ

รวม

 225,924 

 27,804 

 7,871 

 9,099 

 4,164 

 274,862 

 169,896.14 

 3,576.01 

 447.49 

 385.06 

 402.40 

 174,707.10 

 6,390.53 

 950.22 

 131.19 

 87.21 

 140.39 

 7,699.54 

1

2

100

100

100

 1,633.03 

 51.65 

 315.43 

 297.85 

 262.01 

 2,559.97 

2561

จำานวนราย
ยอดสินเชื่อ
คงค้างและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

มูลค่าหลักประกัน

19.โครงการมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (ต่อ)

19.2 สินเช่ือพัฒนา
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(3 โครงการ)
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5.39.3 การจัดช้ันสินทรัพย์และการกันเงินสำารองธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

5.39.4 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 

5.39.5 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

5.40 การอนุมัติงบการเงิน
 ผู้อำานวยการธนาคารอนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

หน่วย : ล้านบาท

จัดช้ันปกติ

จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

จัดช้ันสงสัย

จัดช้ันสงสัยจะสูญ

รวม

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

1

2

100

100

100

1,796.08

14.81

240.63

100.37

84.16

2,236.05

2560

จำานวนราย
ยอดสินเชื่อ
คงค้างและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

มูลค่าหลักประกัน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2560

2560

2561

2561

รายได้จากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ 

 รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหน้ี

      ธุรกรรมนโยบายรัฐ 

 รายได้อ่ืน ๆ จากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ

รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล 

 รายได้ชดเชยดอกเบ้ียธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

 รายได้ชดเชยอ่ืน ๆ จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

รวม

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียธุรกรรมนโยบายรัฐ  

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  

รวม

(หมายเหตุข้อ 5.30)

(หมายเหตุข้อ 5.29)

(หมายเหตุข้อ 5.30)

 1,751.74 

 2.81 

 1.49 

 4,341.46 

 33.20 

 6,130.70 

 3,080.72 

 3,717.73 

 102.91 

 6,901.36 

 838.56 

 10.82 

 0.44 

 5,099.00 

 -   

 5,948.82 

 3,970.31 

 3,190.55 

 75.60 

 7,236.46 

รายการ

รายการ
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ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เข้าเฝ้าฯ  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
 รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเลโก้โมเดลจำาลอง
 เรือพระท่ีน่ังสุพรรณหงส์ ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน 

ธนาคารออมสินร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) 
 เปิดตัวภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี
 ชุด “ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์” น้อมถวายความจงรักภักดี  
 ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 ณ ธนาคารออมสิน สำานักงานใหญ่

ชาวออมสินและประชาชน
 ชาวพหลโยธินพร้อมใจจุดเทียน 
 น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 บรมนาถบพิตร 
 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ร่วมงานอุ่นไอรัก 
 คลายความหนาว "สายน้ำา
 แห่งรัตนโกสินทร์" และน้อมสำานึก
 ในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน 
 ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยเนื่องใน
 วันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมร่วมพิธีวางพานพุ่ม 
 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
 เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็น
 ธงชาติไทย

กิจกรรมเด่น

• เทิดทูนย่ิงสถาบันพระมหากษัตริย์

• ธนาคารออมสินถวายการรับฝากเงิน เน่ืองในโอกาสคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 105 ปี
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มุ่งส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออม ผนึกความร่วมมือ  
 3 ยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการตู้เติมเงิน  “ตู้บุญเติม - ตู้เติมสบายพลัส 
 - ตู้เติมดี”  จัดโครงการ “เด็กดีออมฟรี ที่ตู้เติมเงินทั่วไทย” 
 เปิดรับฝากเงินผ่านตู้เติมเงินทั่วประเทศ

ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  
 และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด จัดโครงการส่งเสริม 
 การออมสำาหรับเยาวชน "เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง" 
 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มความสะดวกสบายและ
 ช่องทางการออมได้มากยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ความม่ังค่ัง ม่ันคง ย่ังยืน กับธนาคารออมสิน”  ในรูปแบบ 
 มหานครแห่งความมั่งคั่ง GSB City of Wealth โดยงานจัดขึ้นที่ พัทยา หาดใหญ่ อุดรธานี นครราชสีมา สงขลา เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ 

 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม สลากออมสินพิเศษ 5 ปี 
 “ออมสินสายเปย์ แจกรถท้ังปี รวยล้านทุกเดือน”  

 ร่วมออกบูธในงาน Thailand Smart Money ภายใต้แนวคิด
 "ตอบโจทย์ทุกมิติทางการเงินของคนไทยยุค 5.0 แบบไร้ขีดจำากัด"
 โดยงานจัดข้ึนท่ี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพ เชียงราย
 สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก อุบลราชธานี และขอนแก่น"

• ส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน
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“O2O Village Grocery sponsored by GSB”  ระบบอีคอมเมิร์ช 
 ครบวงจรสำาหรับซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารออมสิน 

QR สาธุ สแกนปุ๊บ ได้บุญปั๊บร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการระบบบริจาคเงิน
 ผ่านอิเล็กทรอนิคส์ e-Donation ณ ธนาคาร
 แห่งประเทศไทย 

GSB PAY บริการมาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำาระเงิน 

GSB  PAY

• เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

GSB GEN Campus Star ส่งเสริม
 พัฒนาศักยภาพเยาวชน
 ผ่าน gsbgen.com

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
 กลุ่มลูกค้าสูงวัย “ออมสินขอดูแลรุ่นพี่  
 Be Healthy & Happy” เพื่อส่งเสริม
 สุขภาพ และสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงวัย
 ในโครงการ GSB Aging Family 2018 

เปิด Innovation Club by GSB Startup  
 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
 ผู้ประกอบการ SMEs Startup ภายใต้ 
 โครงการ GSB SMEs Startup Academy  
 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
 SMEs Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป 
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ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อ 
 เพื่อการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนและการค้ำาประกัน
 สินเชื่อให้แก่ SMEs สำาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ตลาดนัดประชารัฐธนาคารออมสิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็น 
 ประธานในพิธีมอบรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ซึ่งจัดขึ้น
 เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

• ขับเคล่ือนนโยบายรัฐ

ผนึกกำาลังสถาบันการเงินรัฐจัดทำา 
 โครงการธุรกรรมทางการเงินแบบ  
 One Service ณ สถานีบริการน้ำามัน  
 PTT Station

ร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำาเนินงาน 
 โครงการตามแนวทางประชารัฐของ
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ร่วมผลักดันร้านค้าโชห่วยไทยเติบโต  
 สร้างระบบธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่
 ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์



238 ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านโครงการสำาคัญ คือ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
 มหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม CSR ณ วัดประชาวิจิตร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตามแนวทาง “บวร” ถวายปัจจัยทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา 
 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในชุมชน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

• ธรรมาภิบาล ขับเคล่ือนองค์กร

• พัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

 ออมสินรวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
  “ออมสิน...โปร่งใส ไร้ทุจริต”
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กิจกรรม "ออมสิน ส่งสุข สู่สังคม" ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมีครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นผู้รับมอบ

มอบเงินช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำาท่วม สปป.ลาว 
 ในโครงการ “ออมสินปันน้ำาใจ ช่วยผู้ประสบภัย"  โดยมี
 คุณแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
 ประชาชนลาว ประจำาประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ 

มอบเงินสนับสนุนการผลิตละคร “ป่ารักษ์ช้าง” เฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิ 
 อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผู้รับมอบ

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถ
 และบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ณ วัดโพธิ์ทอง ต.บ่อโพง  
 อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
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Music Strategy 

คอนเสิร์ต “35th YEARS OF TIK SHIRO ดี๊ดี”

• Music & Sport Strategy

 GSB WOW CONCERT
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Sport Strategy 

กีฬาธนาคารโรงเรียน

สนับสนุนจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT 
 เพื่อส่งเสริมศิลปะมวยไทยและศิลปวัฒนธรรม
 การต่อสู้ของชาติไทย 

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำา ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง   
 แชมป์โลก “FAI WORLD DRONE RACING 
 CHAMPIONSHIPS 2018” ซึ่งเป็นแชมป์โลกบังคับโดรน
 ที่มีอายุน้อยที่สุด เข้าขอบคุณธนาคารออมสิน 
 ที่ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว 

สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล "GSB Bangkok  
 Cup 2018" ฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 19 ปี

สนับสนุน การแข่งขันบาสเกตบอล GSB TBSL และ 
 GSB TBL 2018
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1

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน

รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินอ�วุโส

รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
โทร.02-2998113
E-mail : CHATCHAI@GSB.OR.TH

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

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินอ�วุโส 
กลุ่มบริห�รคว�มเสี่ยง
โทร.02-2998017
E-mail : KORNPRANOMW@GSB.OR.TH

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

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

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

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร.02-2999196
E-mail : AMORNRITJ@GSB.OR.TH

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

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล
โทร.02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริห�รก�รเงิน
โทร.02-2998597
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH

นายสัณฐาน อยู่ศิริ
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน กลุ่มยุทธศ�สตร์
โทร.02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH

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

ทำาเนียบสายงาน

นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 1
โทร.02-2998181
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH

นางวรณัน ตันสกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 2
โทร.02-2998368
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH

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

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

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

นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 6
โทร.02-2998123
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH

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

นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ
โทร.02-2999131
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
โทร.02-2998430
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH

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

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รก�รข�ย
โทร.02-6149898
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH

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

นางปรางมาศ  เธียรธนู
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นลูกค้�ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน
โทร.02-2998741
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH

นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ
โทร.02-2998084
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH

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

นายพินิจ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร.02-2998630
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH

นายธิติธัช นรวีร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Start up
โทร.02-2999061
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH

นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รหนี้และกฎหม�ย
โทร.02-6149640
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH

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

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกำ�กับและควบคุม
โทร.02-2998819
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

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

นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รลงทุน
โทร.02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
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นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รเงิน
โทร.02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH

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

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นวิจัยและบริห�รข้อมูลลูกค้�
โทร.02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH

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

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

นางนุชจรินทร์  ศิริจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล
โทร.02-2999213
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH

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

นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน
โทร.02-2998218
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

• สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ

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

นายมานะ ทรวงทองหลาง
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยระบบง�นบริก�รลูกค้�หลัก
E-mail : MANAS@GSB.OR.TH

นายสมชาย อนันต์สถิตย์สิน
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยระบบง�นเพื่อก�รบริห�ร
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH

นางสาวเยาวเรศ จำาจด
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยระบบง�นอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH

นายสถิตย์พงศ์ บุศยพงศ์ชัย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รโครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : SATHIDPONGB@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงศ์วิชช์ พิชวงค์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รศูนย์ส�รสนเทศ
E-mail : PONGWISHP@GSB.OR.TH

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

• กลุ่มลูกค้าบุคคล

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

• สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

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

นางเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดสินเชื่อลูกค้�บุคคล
E-mail : BENJAMAPORNJ@GSB.OR.TH

นายทรงวุฒิ ไชยอุดม
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์
และก�รตล�ดบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
E-mail : SONGWUTC@GSB.OR.TH

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

นางสาวมนัสนันท์ เมธาลัทธพล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดบัตรเงินฝ�ก
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH

นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจร้�นค้�รับบัตร
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
โทร.02-2998102
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�กและสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
โทร.02-2998631
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร.02-2998122
E-mail : CHUKIATT@GSB.OR.TH

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

• ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

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

นางสาวณัฐสุดา ชุมคง
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รสัดส่วนธุรกิจ
E-mail : NUTSUDAC@GSB.OR.TH

นางสาวมานิดา หุตะจิตต์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยสนับสนุนช่องท�งบริก�รและก�รข�ย
E-mail : MANIDAH@GSB.OR.TH

• สายงานเลขาธิการธนาคาร

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

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

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

• ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
  พัฒนาเมืองในภูมิภาค

ว่าที่ร้อยตรีเชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค
E-mail : CHEDCHAIP@GSB.OR.TH

• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH

นางสุพรรณ เสลี
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นเลข�ธิก�รธน�ค�ร
E-mail : SUPUNS@GSB.OR.TH

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

นางสาวดารณีมฐ์ ทวีสุข
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
กลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH

นายนนทวัฒน์ สุขผล
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์
E-mail : NONTHAVATS@GSB.OR.TH

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

ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย

ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
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• สายงานบริหารการขาย

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

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

นางสาวชลลัดดา พันธัย
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยลูกค้�สัมพันธ์
E-mail : CHONLADDAP@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รสินเชื่อลูกค้�บุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH

นางสาวนวลสวาท ชาติทอง
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รธุรกิจเงินฝ�ก
E-mail : NOUNSAWATC@GSB.OR.TH

นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รธุรกิจบริก�รและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH

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

นางสาวจุไรรัตน์ จินดาประเสริฐ
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รธุรกิจบัตรและร้�นค้�รับบัตร
E-mail : JURAIRATJ@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นางสุจินตนา หงษ์ทอง
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รลูกค้�ฐ�นร�กและสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

นางชญานิษฐ์ บุญนาค
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด 
และพัฒน�ลูกค้�ร�ยย่อย
E-mail : CHAYANIDB@GSB.OR.TH

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

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

นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รและสนับสนุนลูกค้�ร�ยย่อย
และองค์กรชุมชน
E-mail : NAPAPHANK@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

นางสาวอุสุมา ปิงมอย
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด 
และพัฒน�ลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ 1
E-mail : USUMAP@GSB.OR.TH

นางสาวเอมอัชนา แรงขำา
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด 
และพัฒน�ลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ 2
E-mail : AMEACHANAR@GSB.OR.TH

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

• กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
E-mail : SUDARATK3@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs

นางสุกัญญา วิชิตชลชัย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจลูกค้� SMEs กรุงเทพฯ และปริมณฑล
E-mail : SUKUNYAV@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจลูกค้� SMEs ส่วนภูมิภ�ค
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

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

• สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

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

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

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

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพิธีก�รสินเชื่อ
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH

นายพสิษฐ์ ประภาพันธศักดิ์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยประเมินร�ค�หลักทรัพย์
E-mail : PHASITP@GSB.OR.TH

นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยก�รค้�และปฏิบัติก�รธุรกิจต่�งประเทศ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up

นายเฉลิมวงศ์ วงศ์จำาปา
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รตล�ดลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Start up
E-mail : CHALOEMWONGW@GSB.OR.TH

นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Start up
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH

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

• สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นายบุญชอบ แสงภักดี
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�บุคคล
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH

นางสาวสุณีรัตน์ มิ่งขวัญปิยะกุล
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�ธุรกิจ
E-mail : SUNEERATM@GSB.OR.TH

นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ย
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH

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

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

นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รคดี
E-mail : NITIPOOMS@GSB.OR.TH

นางสุวณี ท้วมมา
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยควบคุมและบริห�รหนี้
E-mail : SUWANEET@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารงานกลาง

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

นายปกรณ์ ทวิพัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริก�รกล�ง
E-mail : PAKORNT@GSB.OR.TH

นายธงชัย สุมา
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รง�นออกแบบและก่อสร้�ง
E-mail : THONGCHAIS3@GSB.OR.TH

• สายงานกำากับและควบคุม

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

นางดวงใจ กุศลฉันท์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�น
E-mail : DUANGJAIK@GSB.OR.TH

นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำานวย
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกำ�กับธุรกิจ
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH

นางสาวพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH

นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยสอบท�นสินเชื่อ
E-mail : NUTTAWANC@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารการเงิน

นางวิดา ภูษิตประภา
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH
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นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail : SUTHEERAK@GSB.OR.TH

นางสาวภาวินี นพตระกูล
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH

นางสาวพัชร์รัฐ ไพศาลสินทรัพย์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รบริห�รเงิน
E-mail : PATCHARATP@GSB.OR.TH

• สายงานการลงทุน

นายณัทธร โพธิแพทย์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยธุรกิจก�รลงทุน
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH

นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยธุรกิจตร�ส�รหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH

นางสาวสุวรรณี พานทองดี
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รก�รลงทุน
E-mail : SUWANNEEP@GSB.OR.TH

• สายงานการเงิน

นางสุนันท์  แสวงศรี
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยก�รบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH

นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�รก�รเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

• สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์พงษ์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยยุทธศ�สตร์ธน�ค�ร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH

นางสาวสุชานันท์ สุดใจนาค
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รแผนง�นและงบประม�ณ
E-mail : SUCHANANS@GSB.OR.TH

• สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า

นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐ�นร�ก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH

นายอมร  สุขสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รข้อมูลลูกค้�
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH

นายสมชาย ตันสุวรรณ
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

• สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ

นายพรชัย ชาดระวี
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH

นางสาวสุรางคนา รอดวรรณะ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH

นายเจษฎา ตุลยกิจวัตร
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อขน�ดใหญ่และก�รลงทุน
E-mail : JESDAT@GSB.OR.TH

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อบุคคล
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสุกัญญา เตชะอารีรัตน์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล
E-mail : SUKANYAT@GSB.OR.TH

นายโกศล รุจิวิวัฒนกุล
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยสวัสดิก�รและส่งเสริมคุณภ�พชีวิต
E-mail : KOSOLR@GSB.OR.TH

• สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายไพศักดิ์ แก้วกำาเหนิดพงษ์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH

นายศุภชัย ดิษสาริบุตร
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพัฒน�องค์กร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

• สายงานตรวจสอบภายใน

นายสรรพนันท์ จันทาทิพวัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในส�ยส�ข�
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH

นายกิตติ ศิริตันหยง
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในสำ�นักง�นใหญ่
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH

นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยตรวจสอบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH

นายศิริชัย ไพศาลนันทน์
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยตรวจสอบพิเศษ
E-mail : SIRICHAIP@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 1

นายวิมล ทุ่งทอง
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH

นายสมเกียรติ อารีจิตพานิช
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 2
E-mail : SOMKIERTA@GSB.OR.TH

นายธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 3
E-mail : THEERASAKK@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 2

นายธงชัย ศรีมณฑก
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 4
E-mail : THONGCHAIS2@GSB.OR.TH

นางสุภัทรา พุทธวิริยะ
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 5
E-mail : SUPATRAP@GSB.OR.TH

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 6
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 3

นายชาญชัย ฝอยทอง
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 7
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

นายคเชนทร์ บุญวงค์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 8
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH

เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 9
E-mail : SUCHANP@GSB.OR.TH
 
• สายงานกิจการสาขา 4

นายศรชัย จันโทวงษ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 10
E-mail : SORNCHAIJ@GSB.OR.TH

นางสุนันท์ เสทือนวงษ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 11
E-mail : SUNUNS@GSB.OR.TH

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 12
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 5

นางสาวนวลนารถ สายสุทธิวงษ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 13
E-mail : NUANNATS@GSB.OR.TH

นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 14
E-mail : PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH

นางอารีวรรณ อมะรักษ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 15
E-mail : AREEWANA@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 6

นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 16
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH

นายเรวัตร ศฤงคาร
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 17
E-mail : RAWATS@GSB.OR.TH

นายโกวิท ธีระกุล
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค ธน�ค�รออมสินภ�ค 18
E-mail : KOWITT@GSB.OR.TH
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470 อ�ค�ร 17 ชั้น 2, 3 ถ.พหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3,
 0-2299-8183, 0-2299-8184
โทรส�ร 0-2299-8473, 0-2299-8187
E-mail: rm1@gsb.or.

ธน�ค�รออมสินภ�ค 1

สำานักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝาก
470 อ�ค�ร 1 ถ.พหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-299-8000 ต่อ 010180, 010119, 010120, 010122,
 010125, 010129, 010130, 010136
โทรส�ร 0-2279-9567
E-mail: bm9602@gsb.or.th

สำานักพหลโยธิน-ส่วนการตลาดสินเชื่อ
470 อ�ค�ร 2 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111,  
 020110, 020109, 020108, 020106
โทรส�ร 0-2299-8710, 0-2279-9368
E-mail: market.phahol@gsb.or.th

สำานักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ
470 อ�ค�ร 2 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรส�ร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E-mail: csd.phahol@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง
2000/2 ถ.ประช�สงเคร�ะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรส�ร 0-2277-9435
E-mail: loan8201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยขวาง
2000/2 ถ.ประช�สงเคร�ะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรส�ร 0-2692-7500
E-mail: bm0029@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)
บริเวณอ�ค�รที่จอดรถศ�ลอ�ญ� ถ.รัชด�ภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762 
โทรส�ร 0-2541-2762 ต่อ 17
E-mail: bm0005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ
417/14 ถ.ร�ชวิถี แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-9865, 0-2644-9866 
โทรส�ร 0-2644-9865 ต่อ 21
E-mail: bm0027@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดินแดง
53/32 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 08-6011-6625, 08-6011-7480, 08-7803-5738
โทรส�ร 0-2643-4242 ต่อ 20
E-mail: bm0028@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว
593/5-6 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558, 
โทรส�ร 0-2513-3661 
E-mail: bm0031@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง
ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณกระทรวงก�รคลัง 
ถ.พระร�ม 6 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444 
โทรส�ร 0-2298-5898 ต่อ 18
E-mail: bm0044@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอสพละนาด รัชดาภิเษก
ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เอสพละน�ด รัชด�ภิเษก 
เลขที่ 99 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-2
โทรส�ร 0-2642-3163
E-mail: bm0144@gsb.or.th

ทำาเนียบสาขา

GOVERNMENT
SAVING BANK 
BRANCHS
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ธนาคารออมสินสาขา อีสท์วอเตอร์
1 อ�ค�ร East Water ถ.วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127,
 08-4537-9883
โทรส�ร 0-2272-0528
E-mail: bm0152@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พญาไท
ห้องเลขที่ A201-202 ชั้น 2 อ�ค�ร A
อ�ค�ร ซี.พี.ท�วเวอร์ 3 (พญ�ไท) เลขที่ 34 ถ.พญ�ไท แขวงทุ่ง
พญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรส�ร 0-2354-5060
E-mail: bm0159@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด์ พระราม 9
ห้องเลขที่ 518B ชั้น 5 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� 
แกรนด์ พระร�ม 9 เลขที่ 9/9 ถนนพระร�ม 9 
แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10320
โทร.  0-2160-2463-4
โทรส�ร  0-2160-2463
E-mail:  bm0171@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ห้องเลขที่ 2CR134 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ส�ข�
ล�ดพร้�ว 2 ) เลขที่ 669 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรส�ร 0-2512-1936-7 ต่อ 108
E-mail: bm0173@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
ห้องเลขที่ 1 อ�ค�รเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 เลขที่ 1177 
ถ.พหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2043-5060-61
โทรส�ร 0-2043-5060-61 ต่อ 20
E-mail: bm0071@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางเขน 
1712-14 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226,
 0-2513-2117, 087-803-3771
โทรส�ร 0-2513-2096
E-mail: loan8202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเขน 
1712-14 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-7019,
โทรส�ร 0-2513-7074 ต่อ 18
E-mail: bm0033@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556 
โทรส�ร 0-2562-0716
E-mail: bm0034@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จตุจักร 
ภ�ยในกองอำ�นวยก�รตล�ดนัดจตุจักร
ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรส�ร 0-2618-3052 ต่อ 23
E-mail: bm0047@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พงษ์เพชร
205/84-85 ถ.ง�มวงศ์ว�น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960 
โทรส�ร 0-2954-1039
E-mail: bm0129@gsb.or.th 

ธนาคารออมสินสาขา ประชาชื่น
83 ป�กท�งเข้�หมู่บ้�นซิเมนต์ไทย ถ.ประช�ชื่น แขวงล�ดย�ว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรส�ร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17
E-mail: bm0101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน
416/8-9 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ส�ย 2 แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรส�ร 0-2910-3905 ต่อ 20
E-mail: bm0036@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อ�ค�ร B ถ.วิภ�วดี-รังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรส�ร 0-2537-0369-71
E-mail: bm0150@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี วงศ์สว่าง
ห้องเลขที่ A203-4 ชั้น 2 อ�ค�ร A ห้�งสรรพสินค้�บิ๊กซี วงศ์สว่�ง 
โครงก�รวงศ์สว่�งท�วน์เซ็นเตอร์ เลขที่ 888 ถ.วงศ์สว่�ง
แขวงวงศ์สว่�ง เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214 
โทรส�ร 0-2586-7215
E-mail: bm0158@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว 
เลขที่ 1691 ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรส�ร 0-2541-1501
E-mail: bm0160@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งหมอชิต 2
เลขที่ 999 สถ�นีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรส�ร 0-2537-8097-99 ต่อ 200
E-mail: bm0174@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชานิเวศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบ�ลสงเคร�ะห์ แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรส�ร 0-2580-9383-4 ต่อ 108
E-mail: bm0194@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรีนพลาซ่า (วังหิน)
525 ถ.ล�ดพร้�ววังหิน แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรส�ร 0-2578-6038 ต่อ 111
E-mail: bm0196@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน ตลาด อ.ต.ก. 
(เดิมเป็นส�ข�อินสแควร์) ย้�ยวันที่ 3 เม.ย. 60
ภ�ยในองค์ก�รตล�ดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถ.ย่�นพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2279-3881-2
โทรส�ร 0-2279-3881-2 ต่อ 17
E-mail: bm0058@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ตั้งอยู่ ชั้น 2 ห้องเลขที่ C205A โครงก�ร Suzuki Avenue รัชโยธิน 
เลขที่ 234 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรส�ร 0-2513-6279-80 ต่อ 111
E-mail: bm0060@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่ 
363/6-9 หมู่ที่ 8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-7
โทรส�ร 0-2521-2909
E-mail: loan8203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่ 
363/6-9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรส�ร 0-2970-4985 ต่อ 114
E-mail: bm0103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง 
326 ถ.เชิดวุฒ�ก�ศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606
โทรส�ร 0-2566-2606 ต่อ 20
E-mail: bm0102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดวงศกร
80/2 ถ.ส�ยไหม แขวงส�ยไหม เขตส�ยไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรส�ร 0-2563-5213 -15 ต่อ 20
E-mail: bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
22/53 หมู่ที่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงส�ยไหม เขตส�ยไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรส�ร 0-2531-6144-6 ต่อ 18
E-mail: bm0141@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดยิ่งเจริญ
651 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 0-2521-6394-5
โทรส�ร 0-2521-6396 
E-mail: bm0151@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสรงประภา
310/91-92 ถ.สรงประภ� แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรส�ร 0-2566-3357
E-mail: bm0161@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
ห้องเลขที่ LDD-407-03 ชั้น 4 อ�ค�รผู้โดยส�รภ�ยในประเทศ
ท่�อ�ก�ศย�นดอนเมือง (อ�ค�ร 2) เลขที่ 222 ถ.วิภ�วดีรังสิต
แขวงสน�มบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-25043778-9
โทรส�ร 0-25043778-9
E-mail: bm0068@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอที สแควร์ 
ห้องเลขที่ A18-20 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�ไอที สแควร์ หลักสี่ 
เลขที่ 333/100 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตล�ดบ�งเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรส�ร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17
E-mail: bm0052@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรมการกงสุล 
123 ชั้น 2 อ�ค�รกรมก�รกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745,
 08-6012-5276, 09-2757-9289
โทรส�ร 0-2574-5745 ต่อ 15
E-mail: bm0056@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรส�ร 0-2575-0351 ต่อ 19
E-mail: bm0140@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A) 
AM-1-010 ชั้น 1 อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อ�ค�ร A) ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรส�ร 0-2143-8779-80 ต่อ 17
E-mail: bm0149@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
126-128 ชั้น BC1 อ�ค�ร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60 
โทรส�ร 0-2143-8958-60 ต่อ 19
E-mail: bm0043@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา วัชรพล
12/8-9 ซ.ร�มอินทร� 55/8 ถ.วัชรพล แขวงท่�แร้ง เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707 
โทรส�ร 0-2347-0706
E-mail: bm0172@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเดอะ แจส รามอินทรา
ชั้น 1 ห้องเลขที่ A-106-107 โครงก�รเดอะแจส ร�มอินทร� 
เลขที่ 87 ถ.ล�ดปล�เค้� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2046-4189, 0-2046-4190
โทรส�ร 0-2046-4189, 0-2046-4190
E-mail: bm0067@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราชวัตร
316,318,320 ชั้น 2 ถ.อำ�นวยสงคร�ม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5, 087-8034696
โทรส�ร 0-2241-7526
E-mail: loan8204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชวัตร
981/2 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4511, 08-6009-8898, 08-6009-8347,
 08-5675-1278
โทรส�ร 0-2241-4511 ต่อ 16
E-mail: bm0010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีย่าน 
785-787 ถ.ส�มเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903, 
 08-5662-9303
โทรส�ร 0-2243-0295
E-mail: bm0009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง
1 ถ.เตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2241-2012, 08-6010-3489,
 08-7803-4783
โทรส�ร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E-mail: bm0035@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา
อ�ค�รธน�ค�รออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลด�
พระร�ชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลด� เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรส�ร 0-2668-3459
E-mail: bm0049@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมห�น�ค เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรส�ร -
E-mail: bm0024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง
159 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-8505
โทรส�ร 0-2282-8505
E-mail: bm0023@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมห�น�ค 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรส�ร  0-2628-2785
E-mail:  bm0024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทำาเนียบรัฐบาล
1 ทำ�เนียบรัฐบ�ล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411,
 08-6010-2099
โทรส�ร 0-2281-8537 ต่อ 13
E-mail: bm0025@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี 
1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรส�ร 0-2254-4453 ต่อ 19
E-mail: loan8206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี 
1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-2939
โทรส�ร 0-2253-2939
E-mail: bm0037@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญผล 
1210-1212 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรส�ร 0-2612-5203 ต่อ 106
E-mail: bm0011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป้อมปราบ 
1/1-2 ถ.เสือป่� แขวงป้อมปร�บ เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย กรุงเทพฯ 
10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903
โทรส�ร 0-2222-3860
E-mail: bm0039@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ์ 
133 ซอย 3 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรส�ร 0-2612-0070
E-mail: bm0026@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วรจักร
90-92 ถ.วรจักร แขวงบ้�นบ�ตร เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2376
โทรส�ร 0-2621-2198 
E-mail: bm0022@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จักรวรรดิ
327-335 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรส�ร 0-2224-5307
E-mail: bm0021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามสแควร์ วัน
388 ชั้น 6 อ�ค�รสย�มสแควร์ วัน ถ.พระร�ม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรส�ร 0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E-mail: bm0059@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามพารากอน
ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน ชั้น 4 ห้องเลขที่ 404
เลขที่ 991 ถ.พระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรส�ร 0-2610-9600 ต่อ 14, 0-2610-9601 ต่อ 14
E-mail: bm0061@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพลทินัม
เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 222/1283-84 
เลขที่ 222 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรส�ร 0-2 121-9593
E-mail: bm0065@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบุญครอง
ศูนย์ก�รค้� เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4ห้องเลขที่ PLA.F04.
D003000 เลขที่ 444 ถ.พญ�ไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2064-4006
โทรส�ร 0-2064-4007
E-mail: bm0069@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประดิพัทธ์
96/5 อ�ค�รบ�งกอกลิฟวิ่ง ถ.ประดิพัทธ์ แขวงส�มเสนใน
เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2278-4356-7
โทรส�ร 0-2278-4358
E-mail: bm0137@gsb.or.th 

ธนาคารออมสินสาขา สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามแสน
ห้องเลขที่ L1-13 ชั้น L1 ศูนย์ก�รค้�สุพรีม คอมเพล็กซ์ 
เลขที่ 1024 ถ.ส�มเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรส�ร 0-2241-9252
E-mail: bm0165@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกพิชัย
316, 318,320 ถ.อำ�นวยสงคร�ม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรส�ร 0-2241-0919
E-mail: bm0175@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 2

1769 ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0142 - 5
โทรส�ร 0-2257-0147 - 8
E-mail: rm2@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางรัก 
1231 ชั้น 3 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรส�ร 0-2630-6181-2,0-2630-9420 ต่อ 20
E-mail: loan8205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางรัก 
1231 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรส�ร 0-2630-9808 ต่อ 20
E-mail: bm0018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวลำาโพง 
405 ถ.พระร�ม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรส�ร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E-mail: bm0012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทร 
151-153 ป�กซอยเจริญกรุง 57 แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444
โทรส�ร 0-2212-5444 ต่อ 20
E-mail: bm0017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถ.จันทน์ 
226,228 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009,0-2676-3010,0-2286-5852
โทรส�ร. 0-2676-3009 ต่อ 14
E-mail: bm0046@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีลม 
144,144/1 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977-8
โทรส�ร 0-2634-4977 ต่อ 13
E-mail: bm0051@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เยาวราช
452 ถ.เย�วร�ช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรส�ร 0-2622-8385
E-mail: bm0138@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น G อ�ค�รส�ธรซิตี้ ท�วเวอร์ เลขที่ 175 ถ.ส�ทรใต้ 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรส�ร 0-2648-3289
E-mail: bm0157@gsb.or.th



8

• ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ 
1769 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0139 ถึง 41
โทรส�ร 0-2257-0139 ถึง 41 ต่อ 25
E-mail: loan8207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พร้อมพงษ์ 
659 ป�กซอยสุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรส�ร 0-2662-7274
E-mail: bm0038@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย
1210 ถ.พระร�ม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรส�ร 0-2249-7951 ต่อ 204
E-mail: bm0014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค์ 
492/1 ถ.พระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรส�ร 0-2252-7319 ต่อ 20
E-mail: bm0042@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามย่าน 
1529,1531 ถ.พระร�ม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรส�ร 0-2216-8230
E-mail: bm0013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จามจุรีสแควร์ 
อ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรี ช้ัน G 319 ห้องท่ี 124-125 ถ.พญ�ไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรส�ร 0-2160-5113
E-mail: bm0055@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองหล่อ 
159/7-8 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรส�ร 0-2392-5583
E-mail: bm0145@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเลขท่ี B401/NN ช้ัน 4 โซน B ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 4,4/1-4/2,4/4 ถ.ร�ชดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรส�ร 0-2251-0010
E-mail: bm0155@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรุงเทพ ทาวเวอร์
ห้องเลขท่ี G04 ช้ัน G อ�ค�รกรุงเทพ ท�วเวอร์ 
เลขท่ี 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรส�ร 0-2308-0088-9 ต่อ 12
E-mail: bm0188@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส
ห้องเลขท่ี 215A ช้ัน 2 อ�ค�รซีอ�ร์ซี ท�วเวอร์ 
เลขท่ี 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรส�ร 0-2654-0599
E-mail: bm0191@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกตเวย์ เอกมัย
ห้องเลขท่ี 3127 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เกตเวย์ เอกมัย 
เลขท่ี 982/22 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรส�ร 0-2108-2691-2 ต่อ 15
E-mail: bm0190@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ต้นซุง แอฟเวนิว
ห้องเลขที่ BK103 ชั้น 1 บริเวณโซน A โครงก�รต้นซุง แอฟเวนิว 
เลขที่ 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรส�ร 0-2148-1043
E-mail: bm0169@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
ศูนย์ก�รค้�ธัญญ�พ�ร์ค ศรีนครินทร์ อ�ค�ร B ห้องเลขที่ B2 
33-B2 34 ชั้น 2 
เลขที่ 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรส�ร 0-2108-6129-30 ต่อ 15
E-mail: bm0185@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปตท.ประเวศ
953/4 สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน ปตท. บริษัท เอสซีจี ประเวศ จำ�กัด 
เลขที่ 953 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรส�ร 0-2727-8562 
E-mail: bm0186@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
(เดิมเป็นส�ข�เซเลเบรท บดินทรเดช�) ย้�ยวันที่ 21 ธ.ค. 60
ห้องเลขที่ A223 ศูนย์ก�รค้�เดอะซีน ท�วน์ อิน ท�วน์ 
ถ.ศรีวร� แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2538-2523
โทรส�ร 0-2538-7740
E-mail: bm0197@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ห้องเลขที่ 426 เลขที่ 587, 589 ถ.เทพรัตน์ แขวงบ�งน�เหนือ
เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรส�ร 0-2399-4542-3 ต่อ 10
E-mail: bm0057@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะไนน์ พระราม 9
ศูนย์ก�รค้�เดอะไนน์ พระร�ม 9 ชั้น 1
ห้องเลขที่ F01B07000-F01B08000 
เลขที่ 999/1-4 ถ.พระร�ม 9 แขวงพัฒน�ก�ร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2056-7882-3
โทรส�ร 0-2056-7882-3 ต่อ 20 
E-mail: bm0062@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น 
72 ชั้น 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-0370, 0-2374-0371
โทรส�ร 0-2733-1556 ต่อ 18
E-mail: loan8209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองจั่น 
72 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343,
 0-2377-4828, 0-2377-4858
โทรส�ร 0-2374-1343 ต่อ 202
E-mail: bm0108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4 
1748-1750 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงวังทองหล�ง เขตวังทองหล�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789, 02933-7700
โทรส�ร 0-2530-5210, 0-2933-6789,02933-7700 ต่อ 13,26
E-mail: bm0030@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม.7 
168,170 ถ.ร�มอินทร� แขวงร�มอินทร� เขตคันน�ย�ว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรส�ร 0-2510-9716 ต่อ 17
มือถือเงินฝ�ก 08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสินเชื่อ 08-6016-4501
E-mail: bm0127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ 
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ บ�งกะปิ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3S-R5
เลขที่ 3522 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรส�ร 0-2363-3318
E-mail: bm0053@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน์ ทาวเวอร์
อ�ค�รคอลัมน์ ท�วเวอร์ บริเวณช้ัน G 
เลขท่ี 199 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110
โทร. 0-2259-3397-8 
โทรส�ร 0-2259-3397-8 ต่อ 17
E-mail: bm0195@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส พระราม 4
ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้องเลขที่ 020P2002 ศูนย์ก�รค้�เทสโก้โลตัส
พระร�ม 4 เลขที่ 3300 ถ.พระร�ม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมห�นคร 10110
โทร. 0-2350-3041 
โทรส�ร 0-2350-3042
E-mail: bm0199@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
1769 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ 
เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0137
โทรส�ร 0-2257-0138
E-mail: bm0070@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระโขนง 
1176 ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรส�ร 0-2391-6034-7 ต่อ 16
E-mail: loan8208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระโขนง 
1176 ถ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรส�ร 0-2712-4115
E-mail: bm0040@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน 
219, 221 ถ.พัฒน�ก�ร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรส�ร 0-2719-8465 ต่อ 20
E-mail: bm0122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคำาแหง 2 
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 2 ถ.บ�งน�-ตร�ด กม.8 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2397-6106
โทรส�ร 0-2397-6106 ต่อ 17
E-mail: bm0125@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคำาแหง 
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ถ.ร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก 
เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897
โทรส�ร 0-2718-5929 ต่อ 20
E-mail: bm0109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางนา 
3040-42 ถ.สุขุมวิท แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรส�ร 0-2393-7331 ต่อ 18
E-mail: bm0124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก 
2225-7 ตรงข้�มมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ซอยร�มคำ�แหง 51/1
แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรส�ร 0-2319-9139 ต่อ 19
E-mail: bm0134@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาราไดซ์ พาร์ค 
ศูนย์ก�รค้�พ�ร�ไดซ์ พ�ร์ค ช้ัน 2
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2780-2036-7
โทรส�ร 0-2780-2037
E-mail: bm0132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอนสแควร์ 
ห้องเลขท่ี 3056D ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�ซีคอนสแควร์ 
เลขท่ี 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรส�ร 0-2138-5730
E-mail: bm0167@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� ร�มอินทร� 
เลขที่ 109/10 ถ.ร�มอินทร� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรส�ร 0-2521-8215
E-mail: bm0136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส รามคำาแหง
ห้องเลขที่ B207 ชั้น 2 โซนสถ�บัน ศูนย์ก�รค้�สัมม�กร เพลส 
เลขที่ 86/1 ซอยร�มคำ�แหง 110 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงสะพ�นสูง 
เขตสะพ�นสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรส�ร 0-2372-3559
E-mail: bm0143@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ ทาวน์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ F-204 ศูนย์ก�รค้�เดอะพ�ซิโอ ท�วน์
เลขที่ 7/2-7 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงสะพ�นสูง เขตสะพ�นสูง 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173, 098-835-2004,
 087-803-9280, 086-016-3942
โทรส�ร 0-2111-3174
E-mail: bm0162@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�อิมพีเรียล เวิลด์ ล�ดพร้�ว ห้องเลขที่ AF-10,11 
ชั้น 1 เลขที่ 2539 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์
เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรส�ร 0-29349001-2 ต่อ 15
E-mail: bm0183@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว 101
ศูนย์ก�รค้�แฮปปี้ อเวนิว ล�ดพร้�ว 101 อ�ค�รท�วเวอร์ นอร์ท 
ห้องบี 5 ชั้น 1 เลขที่ 787/101 ซ.ล�ดพร้�ว 101 ถ.ล�ดพร้�ว 
แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์ เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรส�ร 0-2187-0236-7 ต่อ 18 
E-mail: bm0184@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 308-309 
เลขที่ 69, 69/1, 69/2, 69/4 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงล�ดพร้�ว 
เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1 
โทรส�ร 0-2553-6201
E-mail: bm0063@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล
ศูนย์ก�รค้�เดอะคริสตัล อ�ค�ร I ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302-303 
เลขที่ 213, 215 แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ10230
โทร. 0-2102-2007
โทรส�ร 0-2102-2007
E-mail: bm0064@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี 
88/20-22 ชั้น 2 หมู่ที่ที่ 13 ถ.สีหบุร�นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-2168-70
โทรส�ร 0-2540-2168-70 กด 18
E-mail: loan8296@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี 
88/26-28 ชั้น 1 หมู่ที่ 13 ถ.สีหบุร�นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรส�ร 0-2517-1241
E-mail: bm0105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก 
30 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มร�ย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185 
โทรส�ร 0-2543-1185 ต่อ 17
E-mail: bm0104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง 
1793 ถ.ล�ดกระบัง แขวงล�ดกระบัง เขตล�ดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรส�ร 0-2326-9955 ต่อ 17
E-mail: bm0106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช
87 ถ.พร�นนก แขวงศิริร�ช เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935 
โทรส�ร 0-2411-2085
E-mail: bm0118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพลู 
852-854 ถ.เทอดไท แขวงตล�ดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรส�ร 0-2466-4177 ต่อ 16
E-mail: bm0111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าพระ 
31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่�พระ เขตบ�งกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรส�ร 0-2467-3866 ต่อ 20
E-mail: bm0115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ์ 
132/26-27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้�นช่�งหล่อ เขตบ�งกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2412-8781
โทรส�ร 0-2411-2115
E-mail: bm0116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน์ 
379/20 ถ.อิสรภ�พ แขวงวัดอรุณ เขตบ�งกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรส�ร 0-2466-1815
E-mail: bm0117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
ห้องเลขที่ BS-C5A ชั้น B ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ ท่�พระ 
เลขที่ 129 ถ.รัชด�ภิเษก (ท่�พระ-ต�กสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรส�ร 0-2477-7146
E-mail: bm0142@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ห้องเลขที่ 405 ชั้น 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ปิ่นเกล้� 
เลขที่ 7/222 ถ.บรมร�ชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบ�งกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรส�ร 0-2433-9754
E-mail: bm0154@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หน้าพระลาน 
25-27 ถ.หน้�พระล�น แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรส�ร 0-2224-8060 ต่อ 13
E-mail: bm0004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย
ภ�ยในกระทรวงมห�ดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดร�ชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2223-8287
โทรส�ร 0-2223-8287
E-mail: bm0006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางลำาภูบน
23-26 ถ.สิบส�มห้�ง แขวงตล�ดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรส�ร 0-2281-9687 ต่อ 18
E-mail: bm0007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร์
250/7-9 ถ.ส�มเสน แขวงบ�งขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365-66
โทรส�ร 0-2282-6366 ต่อ 16
E-mail: bm0008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด
239 ถ.อัษฎ�งค์ แขวงวังบูรพ�ภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377 
โทรส�ร 0-2223-2377 ต่อ 16
E-mail: bm0019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพรอมานาด 
เลขที่ 589/7-9 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะ พรอม�น�ด 
ถ.ร�มอินทร� แขวงคันน�ย�ว เขตคันน�ย�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรส�ร 0-2947-5949
E-mail: bm0130@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
ห้องเลขที่ F1/4-5 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี เคหะร่มเกล้� 
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้� แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตล�ดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรส�ร 0-2329-9393
E-mail: bm0131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร์
458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบ�งชัน เขตคลองส�มว�
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรส�ร 0-2183-0183
E-mail: bm0148@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ 2
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�แฟชั่นไอส์แลนด์ (ห้องเลขที่ B004 ชั้น B)
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถ.ร�มอินทร� แขวงคันน�ย�ว
เขตคันน�ย�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรส�ร 0-2508-3840-2 ต่อ 18
E-mail: bm0182@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�ไอเพลส นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง 
ห้องเลขที่ B3-B4 ชั้น 2 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31 
ถ.ฉลองกรุง แขวงลำ�ปล�ทิว เขตล�ดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-5211-12
โทรส�ร 0-2360-5211-12
E-mail: bm0198@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุวินทวงศ์
ห้องเลขที่ 2CR243 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี สุวินทวงค์ 
เลขที่ 123 ถ.สุวินทวงค์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-0034
โทรส�ร 0-2540-0035
E-mail: bm0066@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 3

40 ชั้น 2 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2225-4825-7
โทรส�ร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027
E-mail: rm3@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 3 (ที่ตั้งสำานักงานชั่วคราว)
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรส�ร 0-2413-2234 ต่อ 25
E-mail: rm3@gsb.or.th

สำานักราชดำาเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3 
โทรส�ร 0-2224-1893
E-mail: bm9801@gsb.or.th

สำานักราชดำาเนิน- ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ 
40 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรส�ร 0-2224-0229
E-mail: bm9803.CB@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87 ถ.พร�นนก แขวงศิริร�ช เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2848-9189 ต่อ 11-16
โทรส�ร 0-2848-9189 ต่อ 17
E-mail: loan8211@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตราษฏร์บูรณะ 
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบ�งปะกอก เขตร�ษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2428-2733-5 
โทรส�ร 0-2428-2733-5 ต่อ 22
E-mail: loan8213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์บูรณะ 
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบ�งปะกอก เขตร�ษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรส�ร 0-2428-1679
E-mail: bm0107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ่
12 ถ.ในวงเวียน แขวงบ�งย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776 
โทรส�ร 0-2465-3231 ต่อ 15 
E-mail: bm0112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจ้าพระยา 
291-293 ถ.สมเด็จเจ้�พระย� แขวงคลองส�น เขตคลองส�น 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรส�ร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 24
E-mail: bm0114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร
1411 ถ.เจริญนคร แขวงบ�งลำ�ภูล่�ง เขตคลองส�น กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรส�ร 0-2439-3858 ต่อ 13
E-mail: bm0126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร 
8/45 หมู่ท่ี 10 ถ.เอกชัย แขวงบ�งขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379 
โทรส�ร 0-2415-1370 ต่อ 20 
E-mail: bm0123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 ซอย 64
324, 326, 328 ถ.พระร�ม 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรส�ร 0-2451-4597-8 ต่อ 111
E-mail: bm0156@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งครุ 
52 ถ.ประช�อุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรส�ร 0-2426-0416
E-mail: bm0163@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หมู่บ้�นเพชรช�ยทะเล ถ.บ�งขุนเทียน-ช�ยทะเล 
แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610
โทรส�ร 0-2464-5611
E-mail: bm0170@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2
ห้องเลขท่ี GCR117 ช้ัน 1 ห้�งบ๊ิกซี พระร�ม 2 
เลขท่ี 127 ถ.พระร�มท่ี 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรส�ร 0-2415-7357
E-mail: bm0177@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก
ห้องเลขท่ี 3CR309 ช้ัน 3 ห้�งบ๊ิกซี บ�งปะกอก 
เลขท่ี 278 หมู่ท่ี 1 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบ�งปะกอก เขตร�ษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรส�ร 0-2427-7951-2 ต่อ 106
E-mail: bm0178@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)
315 ถ.เอกชัย แขวงบ�งบอน เขตบ�งบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690
โทรส�ร 0-2415-9690 ต่อ 17
E-mail: bm0180@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรส�ร 0-2413-2234 ต่อ 25
E-mail: loan8212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรส�ร 0-2413-1519 ต่อ 3
E-mail: bm0110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน 
170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2881-4170
โทรส�ร 0-2434-6242
E-mail: bm0120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด 
3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ�งพลัด เขตบ�งพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรส�ร 0-2435-6353
E-mail: bm0121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรส�ร 0-2444-0501 ต่อ 11
E-mail: bm0133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งสายใต้
24/6 หมู่ท่ี 8 ถ.บรมร�ชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4 
โทรส�ร 0-2894-6052 ต่อ 17
E-mail: bm0054@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางแค
ห้องเลขท่ี 3S-F8-F9 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ บ�งแค 
เลขท่ี 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งแคเหนือ เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรส�ร 0-2454-7001
E-mail: bm0135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทศกัณฐ์
612/5 ถ.พุทธมณฑลส�ย 2 แขวงบ�งไผ่ เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.  0-2410-1490-1
โทรส�ร 0-2410-1491 ต่อ 18
E-mail: bm0164@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผัก
105/2 หมู่ท่ี 11 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรส�ร 0-2435-3059
E-mail: bm0166@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแขม
16/12-13 หมู่บ้�นชวนช่ืน เพชรเกษม 81 ถ.ม�เจริญ (เพชรเกษม 81) 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรส�ร 0-2431-2618-9 ต่อ 4
E-mail: bm0179@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอน บางแค
333 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�ซีคอน บ�งแค 
เลขท่ี 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรส�ร 0-2458-2476
E-mail: bm0193@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ พาร์ค 
กาญจนาภิเษก 
ห้องเลขท่ี W-02 อ�ค�ร W ช้ัน 1 โซนพล�ซ�
ศูนย์ก�รค้�เดอะพ�ซิโอ พ�ร์ค ก�ญจน�ภิเษก 
เลขท่ี 8/9 ถ.ก�ญจน�ภิเษก แขวงศ�ล�ธรรมสรรพน์ เขตทวีวัฒน�
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2111-3941-2
โทรส�ร 0-2111-3942
E-mail: bm0168@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ห้องเลขท่ี 326 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พระร�ม 2
เลขท่ี 160 ถ.พระร�ม 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2903
โทรส�ร 0-2416-2903 ต่อ 16
E-mail: bm0187@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมโทร เวสต์ทาวน์ 
(เดิมเป็นส�ข�เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์) ย้�ยเม่ือวันท่ี 9 พ.ย. 59
ศูนย์ก�รค้�เมโทร เวสต์ท�วน์ ช้ัน 2 อ�ค�ร C ห้องเลขท่ี C204-C205 
เลขท่ี 212/2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2496-1894 
โทรส�ร 0-2496-1893 
E-mail: bm0192@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอคอนสยาม
ห้องเลขท่ี 503-504 ช้ัน 5 ศูนย์ก�รค้�ไอคอนสย�ม
เลขท่ี 299 ซอยเจริญนคร 5 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองส�น กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2005-5243 0-2005-5343
โทรส�ร 0-2005-5243 ต่อ 19 
E-mail: bm0072@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม 
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรส�ร 0-2291-4182
E-mail: loan8214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม 
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125
โทรส�ร 0-2292-0125
E-mail: bm0016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งมหาเมฆ 
572/1-2 ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรส�ร 0-2677-5731
E-mail: bm0015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ์ 
604/128,134 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรส�ร 0-2284-0486
E-mail: bm0045@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางโพงพาง 
247/1-3 ซอยประดู่ 1 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพงพ�ง
เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรส�ร 0-2294-8701
E-mail: bm0048@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง 
1060 ถ.สมเด็จพระเจ้�ต�กสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824 
โทรส�ร 0-2876-1824 ต่อ 12
E-mail: bm0128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรี ออน ธรี 
ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�ทรี ออน ธรี
เลขที่ 295 แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4882
โทรส�ร 0-2291-4880
E-mail: bm0139@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ห้องเลขที่ 201 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พระร�ม 3 
เลขที่ 79 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� 
กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2164-0057-8
โทรส�ร 0-2164-0059
E-mail: bm0146@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขท่ี 106 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�กรีนเพลส พล�ซ� 
เลขท่ี 88/8 ซ.จันทน์ 43 แขวงบ�งโคล่ เขตบ�งคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรส�ร 0-2212-5237
E-mail: bm0176@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)
458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบ�งโคล่ เขตบ�งคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรส�ร 0-2291-3662
E-mail: bm0181@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินท์-อินเตอร์เซค
A11, A12 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�อินท์-อินเตอร์เซค
เลขท่ี 982 ถ.พระร�มท่ี 3 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว�
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2293482-3
โทรส�ร 0-2293482-3
E-mail: bm0189@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 4

927/16 ช้ัน 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-3146-7 
โทรส�ร 0-3441-3146-7 ต่อ 341112
E-mail: rm4@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ช้ัน 3 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409 
โทรส�ร 0-3240-1409 ต่อ 21
E-mail: loan8215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี
204 ช้ัน 2 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรส�ร 0-3242-5159 ต่อ 15
E-mail: bm1101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่ายาง
233/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่�ย�ง อ.ท่�ย�ง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรส�ร 0-3246-1555
E-mail: bm1102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแหลม
386/2 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรบุรี-บ้�นแหลม ต.บ้�นแหลม อ.บ้�นแหลม 
จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรส�ร 0-3248-1096
E-mail: bm1103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอำา
499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรส�ร 0-3243-3743
E-mail: bm1104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาย้อย
120 หมู่ท่ี 5 ถ.เพชรเกษม ต.เข�ย้อย อ.เข�ย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรส�ร 0-3256-2234
E-mail: bm1105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานจอมเกล้า
1 ถ.พงษ์สุริย� ต.ท่�ร�บ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรส�ร 0-3241-8222
E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าปล้อง 
130 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหญ้�ปล้อง อ.หนองหญ้�ปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรส�ร 0-3249-4388
E-mail: bm1107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แก่งกระจาน
444/5 หมู่ท่ี 1 ต.แก่งกระจ�น อ.แก่งกระจ�น จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรส�ร 0-3278-8499 ต่อ 14
E-mail: bm1108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามร้อยยอด
28 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ อ.ส�มร้อยยอดจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรส�ร 0-3257-3276
E-mail: bm1208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/12-14 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6 
โทรส�ร 0-3251-6326
E-mail:  bm1209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำาปราณ
9/92-9/93 หมู่ท่ี 2 ต.ป�กน้ำ�ปร�ณ อ.ปร�ณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรส�ร 0-3263-1457
E-mail: bm1210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพานน้อย
54/2 หมู่ท่ี 4 ต.บ�งสะพ�น อ.บ�งสะพ�นน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรส�ร 0-3269-9588
E-mail: bm1211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บลูพอร์ต หัวหิน
ศูนย์ก�รค้�บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ห้องเลขท่ี B06 
เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บ้�นหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3252-3258
โทรส�ร 0-3252-3258
E-mail: bm1212@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราชบุรี
209 ถ.วรเดช ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรส�ร 0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อ 17
E-mail: loan8217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี
207 ถ.วรเดช ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7045
โทรส�ร 0-3233-7045 ต่อ 18
E-mail: bm0901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโป่ง
169 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นโป่ง อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรส�ร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail: bm0902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม
105 ถ.โพธ�ร�ม ต.โพธ�ร�ม อ.โพธ�ร�ม จ.ร�ชบุรี 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรส�ร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail: bm0903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดำาเนินสะดวก
259 หมู่ท่ี 8 ถ.สมุทรสงคร�ม-บ�งแพ ต.ดำ�เนินสะดวก อ.ดำ�เนินสะดวก 
จ.ร�ชบุรี 70130
โทร. 0-3234-6235
โทรส�ร 0-3224-1001
E-mail: bm0904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากท่อ 
462/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ร�ษฎร์เกษม ต.ป�กท่อ อ.ป�กท่อ จ.ร�ชบุรี 70140
โทร.  0-3228-1472
โทรส�ร 0-3228-1150
E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง 
225 หมู่ท่ี 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ร�ชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241
โทรส�ร 0-3226-1241
E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแพ
314/6 หมู่ท่ี 5 ถ.สมุทรสงคร�ม-บ�งแพ ต.บ�งแพ อ.บ�งแพ จ.ร�ชบุรี 
70160
โทร. 0-3238-1005
โทรส�ร 0-3238-1005
E-mail: bm0907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ท่ายาง
ช้ัน G ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ท่�ย�ง 
เลขท่ี 777 หมู่ท่ี 1 ต.ท่�ย�ง อ.ท่�ย�ง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรส�ร 0-3246-3844
E-mail: bm1109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านลาด
42/29 หมู่ที่ 6 ต.บ้�นล�ด อ.บ้�นล�ด จ.เพชรบุรี 76150 
โทร. 0-3249-2051
โทรส�ร 0-3249-2052
E-mail: bm1111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน เพชรบุรี
ชั้น 2F ห้อง RR-218 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน เพชรบุรี 
เลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้�นล�ด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-1834-5
โทรส�ร 0-3249-1834 ต่อ 17
E-mail: bm1112@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ถ.ห�ดเจ้�สำ�ร�ญ ต.น�วุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี 
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรส�ร 0-3240-5542
E-mail: bm1106@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรส�ร 0-3261-1810 , 0-3260-3439
E-mail: loan8216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจวบคีรีขันธ์ 
5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรส�ร 0-3261-1015, 0-3261-1550
E-mail: bm1201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน
21/2 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรส�ร 0-3251-1041, 0-3253-2155
E-mail: bm1202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับสะแก
174 หมู่ที่ 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรส�ร 0-3267-1024, 0-3267-1996
E-mail: bm1203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ค่ายธนะรัชต์
125 หมู่ที่ 3 ศูนย์ก�รทห�รร�บค่�ยธนะรัชต์ ต.เข�น้อย อ.ปร�ณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรส�ร 0-3262-1695
E-mail: bm1204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน
167/10 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม-ช�ยทะเล ต.กำ�เนิดนพคุณ 
อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรส�ร 0-3269-1234, 0-3269-1876
E-mail: bm1205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี
26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เข�น้อย อ.ปร�ณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรส�ร 0-3262-1441
E-mail: bm1206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี
603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0-3268-1710
โทรส�ร 0-3268-1221
E-mail: bm1207@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สวนผึ้ง
314/20-21 หมู่ที่ 1 ถ.ร�ชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่�หว�ย อ.สวนผึ้ง 
จ.ร�ชบุรี 70180
โทร. 0-3273-1832
โทรส�ร 0-3273-1859 
E-mail: bm0908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสุริยวงศ์
143/15-16 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรส�ร 0-3232-5474
E-mail: bm0909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอยัลพาร์ค
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�รอยัลพ�ร์ค 
เลขที่ 11 ถ.คฑ�ธร ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3232-7994
โทรส�ร 0-3232-7995 
E-mail: bm0910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บ้านโป่ง
ห้องเลขที่ GCR 102-103
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส�ข�บ้�นโป่ง 
เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรส�ร 0-3222-1645
E-mail: bm0911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดเพลง
129/14 หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ร�ชบุรี 70170 
โทร. 0-3239-8072
โทรส�ร 0-3239-8073 
E-mail: bm0912@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง
จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรส�ร 0-3441-3149
E-mail: loan8218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร
927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง
จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-1111, 0-3481-0909
โทรส�ร 0-3441-1111
E-mail: bm0701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระทุ่มแบน
1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตล�ดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรส�คร 74110
โทร. 0-3447-1555
โทรส�ร 0-3447-1555 ต่อ 16
E-mail: bm0702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพ้ว
332/47-49 หมู่ที่ 1 ต.หลักส�ม อ.บ้�นแพ้ว จ.สมุทรส�คร 74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรส�ร 0-3448-1333
E-mail: bm0703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชัย
822 ถ.สุคนธวิท ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-1112
โทรส�ร 0-3441-1112 
E-mail: bm0704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์แจ้
19/47-48 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3449-4648
โทรส�ร 0-3449-4649
E-mail: bm0705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พันท้ายนรสิงห์
189/131-133 หมู่ที่ 5 ต.พันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรส�ร 0-3445-8079
E-mail: bm0706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร นครปฐม
ห้องเลขที่ RT-3 ชั้น 1 อ�ค�ร A ศูนย์ก�รค้�โฮมโปร นครปฐม 
ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรส�ร 0-3421-2196
E-mail: bm0811@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามพราน 
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอส�มพร�น ต.ส�มพร�น 
อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรส�ร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E-mail: bm0802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ้อมใหญ่
11/4 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.ส�มพร�น
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรส�ร 0-2420-3655 ต่อ 201, 203-206
E-mail: bm0804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครชัยศรี
136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรส�ร 0-3433-1564 ต่อ 202
E-mail: bm0805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศาลายา
26/24, 26/25 หมู่ที่ 5 ถ.ศ�ล�ย�-นครชัยศรี ต.ศ�ล�ย�
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรส�ร 0-2441-0987 ต่อ 16
E-mail: bm0808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี อ้อมใหญ่
17/17 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรส�ร 0-2431-1366
E-mail: bm0810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4
169/142-143 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.ส�มพร�น
จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3882-4, 0-2497-3880-2
โทรส�ร 0-2497-3882-7 ต่อ 103 0-2497-3880-2 ต่อ 103
E-mail: bm0812@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหวาย
71/9-10 หมู่ที่ 13 ต.ไร่ขิง อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรส�ร 0-3431-8685-7 ต่อ 108
E-mail: bm0813@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 334 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ศ�ล�ย� 
เลขที่ 99/19, 99/20 หมู่ที่ 2 ต.บ�งเตย อ.ส�มพร�น 
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรส�ร 0-2429-6935 ต่อ 102
E-mail: bm0814@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชั้น 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรส�ร 0-3451-7038
E-mail: loan8220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี
210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรส�ร 0-3451-1582
E-mail: bm1301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าม่วง
241/1 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่�ม่วง อ.ท่�ม่วง จ.ก�ญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรส�ร 0-3461-2812
E-mail: bm1302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (กาญจนบุรี)
281 ถ.แสงชูโต ต.ท่�เรือ อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019 
โทรส�ร 0-3456-1194 ต่อ 16
E-mail: bm1303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1
144/801-802 หมู่ที่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรส�คร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรส�ร 0-3447-4803
E-mail: bm0707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคร�ม 75000
โทร. 0-3471-0160, 0-3471-0161
โทรส�ร 0-3471-0160
E-mail: bm0601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา 
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพว� อ.อัมพว� จ.สมุทรสงคร�ม 75110
โทร. 0-3475-2019
โทรส�ร 0-3475-1195
E-mail: bm0602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคนที 
44/2 หมู่ที่ 6 ต.กระดังง� อ.บ�งคนที จ.สมุทรสงคร�ม 75120
โทร. 0-3476-2019
โทรส�ร 0-3476-1533
E-mail: bm0603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร
592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคร�ม 75000
โทร. 0-3472-0806
โทรส�ร 0-3472-0804
E-mail: bm0604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล พล�ซ� มห�ชัย ห้องเลขที่ 286 ชั้น 2 
98 หมู่ที่ 4 ต.น�ดี อ.เมืองสมุทรส�คร จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3446-6889 , 0-3446-6885
โทรส�ร 0-3446-6885
E-mail: bm0708@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 5

145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรส�ร 0-2951-1572
E-mail: rm5@gsb.or.th, rm5a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 
24, 26, 28 ชั้น 3 ถ.ทห�รบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรส�ร 0-3427-2551 
E-mail: loan8219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม
24, 26, 28 ชั้น 2 ถ.ทห�รบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรส�ร 0-3425-4636
E-mail: bm0801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเลน
45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำ�ริห์ ต.บ�งเลน อ.บ�งเลน จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรส�ร 0-3439-1047
E-mail: bm0803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กำาแพงแสน
182 หมู่ที่ 1 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรส�ร 0-3435-1379
E-mail: bm0806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร์
243/33 ถ.ร�ชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรส�ร 0-3425-3979 ต่อ 19
E-mail: bm0807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตูม
33/1 หมู่ที่ 5 ต.ส�มง่�ม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรส�ร 0-3438-1392
E-mail: bm0809@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะกา
1/22-23 ม. 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรส�ร 0-3454-3235
E-mail: bm1304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน 
248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-ก�ญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน 
จ.ก�ญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรส�ร 0-3463-0443
E-mail: bm1305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก
82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรส�ร 0-3456-6446
E-mail: bm1306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ
301 หมู่ที่ 1 ต.ท่�ขนุน อ.ทองผ�ภูมิ จ.ก�ญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรส�ร 0-3459-9312 ต่อ 20
E-mail: bm1307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหญ้า
152/12-13 หมู่ที่ 1 ต.ล�ดหญ้� อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8019, 0-3458-8020
โทรส�ร 0-3458-8019 ต่อ 14
E-mail: bm1308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อพลอย
256/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.ก�ญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรส�ร 0-3458-1199
E-mail: bm1309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดผาสุก
160/179-180 ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรส�ร 0-3451-8880
E-mail: bm1310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยกระเจา
54 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยกระเจ� อ.ห้วยกระเจ� จ.ก�ญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328 
โทรส�ร 0-3467-7327
E-mail: bm1311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านมะขามเตี้ย
5/3 หมู่ที่ 1 ต.ด่�นมะข�มเตี้ย อ.ด่�นมะข�มเตี้ย
จ.ก�ญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรส�ร 0-3467-2583
E-mail: bm1312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช่องสะเดา
(เดิมเป็นส�ข�เอร�วัณ) ย้�ยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61
79/2 หมู่ 3 ริมถนนส�ย 3199(ถนนล�ดหญ้�-เอร�วัณ
กิโลเมตรที่ 36) ต.ช่องสะเด� อ.ศรีสวัสดิ์ จ.ก�ญจนบุรี 71250
โทร. 0-3451-0308
โทรส�ร 0-3451-0309
E-mail: bm1313@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774
โทรส�ร 0-2589-9774 ต่อ 15, 16 / 0-2589-9884 ต่อ 15, 16
E-mail: loan8297@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท์
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรส�ร 0-2951-3494
E-mail: bm0209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นนทบุรี
22/31 หมู่ที่ 4 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207 
โทรส�ร 0-2525-0216, 0-2526-6518,0-2967-3207 ต่อ 15
E-mail: bm0201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากเกร็ด 
100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ป�กเกร็ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรส�ร 0-2583-3376
E-mail: bm0206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แคราย 
115/30-32 ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรส�ร 0-2588-4779 ต่อ 24
E-mail: bm0207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ห้องเลขท่ี 3/1, 3/2 ช้ัน 4 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ ง�มวงศ์ว�น 
เลขที่ 30/39-50 ถ.ง�มวงศ์ว�น ต.บ�งเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
ตู้ปณ.65 ปณฝ.ง�มวงศ์ว�น นนทบุรี 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรส�ร 0-2550-0418
E-mail: bm0211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� แจ้งวัฒนะ 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ�งตล�ด อ.ป�กเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรส�ร 0-2193-8214
E-mail: bm0213@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ห้องเลขที่ A-15, 16 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� รัตน�ธิเบศร์ 
เลขที่ 562, 566 หมู่ที่ 8 ถ.รัตน�ธิเบศร์ ต.บ�งกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรส�ร 0-2527-8716 ต่อ 17
E-mail: bm0214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าน้ำานนทบุรี
137 หมู่ที่ 4 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรส�ร 0-2967-2016
E-mail: bm0217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี
55/622-623 ต.บ�งพูด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรส�ร 0-2503-3822
E-mail: bm0208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
101-101/1 ถ.ป๊อปปูล่� ต.บ้�นใหม่ อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรส�ร 0-2980-7003
E-mail: bm0219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์
ภ�ยในโครงก�รเพียวเพลส ร�ชพฤกษ์ 
เลขที่ 62/32 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรส�ร 0-2924-4680
E-mail: bm0221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าสลากไทย
ตั้งอยู่ชั้น 2 โครงก�รศูนย์ก�รค้�สล�กไทย 
เลขที่ 347 ถ.สน�มบินน้ำ� ต.ท่�ทร�ย อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8 
โทรส�ร 0-2580-6229
E-mail: bm0222@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2
92-92/1 หมู่ที่ 1 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขว�ง อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490, 087-8056279, 086-0288511,
 086-0288540, 087-8056234
โทรส�ร 0-2597-1491
E-mail: loan8221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง 
26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บ�งกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บ�งบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรส�ร 0-2571-7970 ต่อ 13
E-mail: bm0203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย 
99/99 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บ�งกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรส�ร 0-2883-7837 ต่อ 17
E-mail: bm0204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ่ 
107 หมู่ที่ 2 ต.บ�งม่วง อ.บ�งใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรส�ร 0-2595-1625 ต่อ 21
E-mail: bm0205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรใหญ่ 
101 หมู่ที่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670, 086-0275388, 085-6641145
โทรส�ร 0-2598-9112
E-mail: bm0210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ์ บางใหญ่
ห้องเลขที่ R-3 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บ�งใหญ่ 
เลขที่ 87 หมู่ที่ 6 ถ.ตลิ่งชัน ต.เส�ธงหิน อ.บ�งใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2
โทรศัพท์มือถือ 087-027-6613, 087-027-7039
โทรส�ร 0-2595-0300
E-mail: bm0215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
6/6-7 หมู่ที่ 1 ถ.บ�งกรวย-ไทรน้อย ต.บ�งกรวย อ.บ�งกรวย 
จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรส�ร 0-2446-6336
E-mail: bm0216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวทองสแควร์ 
ห้องเลขที่ 5/62-63 ชั้น 1 และห้องเลขที่ 5/76 ชั้น 2 หมู่ที่ 1 
โครงก�รบัวทองสแควร์ ถ.บ�งกรวย-ไทรน้อย ต.บ�งบัวทอง 
อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรส�ร 0-2925-8900
E-mail: bm0218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรน้อย
92-92/1 หมู่ที่ 1 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขว�ง อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรส�ร 0-2597-1493
E-mail: bm0220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล เวสท์เกต ชั้น 3 ห้องเลขที่ 340 
เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ต.เส�ธงหิน อ.บ�งใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2194-2986-7
โทรส�ร 0-2194-2986
E-mail: bm0223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
ศูนย์ก�รค้�เดอะคริสตัล ร�ชพฤกษ์ ชั้น 1 อ�ค�ร C
ห้องเลขที่ 118-120 
เลขที่ 555/9 หมู่ที่ 1 ต.บ�งขนุน อ.บ�งกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรส�ร 0-2102-3503
E-mail: bm0224@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเจ้าพระยา
ชั้น 1 ห้อง 1B เจ้�พระย�พล�ซ่� เลขที่ 67/12 หมู่ที่ 10
ถนนบ�งกรวย- ไทรน้อย ต.บ�งเลน อ.บ�งใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2117-4113
โทรส�ร 0-2117-4116
E-mail: bm0225@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่�พี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรส�ร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 16
E-mail: loan8222@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่�พี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรส�ร 0-3552-3020 ต่อ 24 
E-mail: bm1001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองพี่น้อง 
61 ถ.บ�งลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง 
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรส�ร 0-3553-1014
E-mail: bm1002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามชุก 
890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.ส�มชุก อ.ส�มชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรส�ร 0-3557-2019 
E-mail: bm1003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต์ 
552-553 หมู่ที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยน�ท ต.ศรีประจันต์ 
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรส�ร 0-3558-1481 
E-mail: bm1004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช 
350 หมู่ที่ 5 ต.เข�พระ อ.เดิมบ�งน�งบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรส�ร 0-3557-8410 
E-mail: bm1005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปลาม้า 
263 หมู่ที่ 5 ต.โคกคร�ม อ.บ�งปล�ม้� จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรส�ร 0-3558-7363 
E-mail: bm1006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อู่ทอง 
158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้�วอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรส�ร 0-3555-1083 ต่อ 15
E-mail: bm1007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านช้าง 
470 หมู่ที่ 1 ถ.ส�มชุก-ด่�นช้�ง ต.ด่�นช้�ง อ.ด่�นช้�ง 
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรส�ร 0-3559-5495 
E-mail: bm1008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย์
1649 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรส�ร 0-3559-1658 ต่อ 13
E-mail: bm1009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าไซ
570/4 หมู่ท่ี 5 ต.หนองหญ้�ไซ อ.หนองหญ้�ไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรส�ร 0-3557-7136
E-mail: bm1010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนางพิม
170/9 ถ.น�งพิม ต.ท่�พี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรส�ร 0-3552-5782
E-mail: bm1011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
ห้องเลขที่ 206 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สุพรรณบุรี 
เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ต.ท่�ระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรส�ร 0-3545-4244
E-mail: bm1012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์
ห้�งสรรพสินค้�บิ๊กซี นครสวรรค์ 1 บริษัท นิภ�พรพัฒน์ จำ�กัด 
เลขที่ 320/11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-3393-4
โทรส�ร 0-5623-3395
E-mail: bm2517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี 
300 ถ.พหลโยธิน ต.ต�คลี อ.ต�คลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรส�ร 0-5626-1541 ต่อ 23
E-mail: bm2505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าตะโก 
371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่�ตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่�ตะโก อ.ท่�ตะโก 
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรส�ร 0-5624-9333
E-mail: bm2507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากฟ้า 
68 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน อ.ต�กฟ้� จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362 
โทรส�ร 0-5624-1362
E-mail: bm2508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัว 
51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรส�ร 0-5625-1333, 0-5632-3146
E-mail: bm2509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแสง 
19-21 ถ.แสงสันติสุข ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรส�ร 0-5628-2166, 0-5628-2697
E-mail: bm2503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไพศาลี 
399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศ�ลี อ.ไพศ�ลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรส�ร 0-5625-9554
E-mail: bm2514@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่�ช้�ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธ�นี 61000 
โทร. 0-5651-4577 
โทรส�ร 0-5651-4577
E-mail: loan8225@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัยธานี
220/1 ถ.ท่�ช้�ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธ�นี 61000 
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรส�ร 0-5651-1070
E-mail: bm3301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง
276/1 หมู่ท่ี 5 ถ.หนองฉ�ง-อุทัยธ�นี อ.หนองฉ�ง จ.อุทัยธ�นี 61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรส�ร 0-5653-1077
E-mail: bm3302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก
53/4 ถ.หนองฉ�ง-ล�นสัก อ.ล�นสัก จ.อุทัยธ�นี 61160 
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรส�ร 0-5653-7085
E-mail: bm3303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไร่
45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้�นไร่ อ.บ้�นไร่ จ.อุทัยธ�นี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรส�ร 0-5653-9264
E-mail: bm3304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยน�ท 17000 
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576 
โทรส�ร 0-5641-2576
E-mail: bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งคอก
111/11-12 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรส�ร 0-3558-9413
E-mail: bm1013@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 6

310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419 
โทรส�ร 0-5622-2350, 0-5623-1564
E-mail: rm6@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรส�ร 0-5622-6510
E-mail: loan8223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรค์วิถี
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรส�ร 0-5622-2436
E-mail: bm2510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค์ 
46 ถ.เวสสุวรรณ์ ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรส�ร 0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อ 18
E-mail: bm2501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี 
170/5 หมู่ท่ี 4 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรส�ร 0-5634-1053
E-mail: bm2502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสัย 
123/1 หมู่ท่ี 2 ถ.บรรพตพิสัย-หนองสังข์ ต.ท่�ง้ิว อ.บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรส�ร 0-5627-9103
E-mail: bm2504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว 
765 หมู่ท่ี 6 ถ.ล�ดย�ว-นครสวรรค์ ต.ล�ดย�ว อ.ล�ดย�ว
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรส�ร 0-5627-1008
E-mail: bm2506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ 
143/1 หมู่ท่ี 4 ถ.สุข�ภิบ�ล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212
โทรส�ร 0-5629-1291
E-mail: bm2511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดศรีนคร
558/68-69 หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรส�ร 0-5688-1619
E-mail: bm2512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองปลิง
704-705 หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรส�ร 0-5625-6027
E-mail: bm2513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเบน
248/4-6 หมู่ท่ี 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรส�ร 0-5629-6319
E-mail: bm2515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง
139/4-5 หมู่ท่ี 5 ต.ชุมต�บง อ.ชุมต�บง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรส�ร 0-5629-3135
E-mail: bm2516@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย์
45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธ�นี ต.คุ้งสำ�เภ� อ.มโนรมย์ 
จ.ชัยน�ท 17110 
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478 
โทรส�ร 0-5649-1111
E-mail: bm3202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห์
51 ถ.ภูวสุวรรณวิถี ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยน�ท 17120 
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264 
โทรส�ร 0-5646-1111
E-mail: bm3203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หันคา
274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันค� จ.ชัยน�ท 17130 
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรส�ร 0-5645-1009
E-mail: bm3204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี
4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้�ยี่พระย� ต.แพรกศรีร�ช� อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยน�ท 17140 
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280 
โทรส�ร 0-5648-1111
E-mail: bm3205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา
347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยน�ท-สิงห์บุรี อ.สรรพย� จ.ชัยน�ท 17150 
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238 
โทรส�ร 0-5649-9100
E-mail: bm3206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่ ชัยนาท
363/6-7 ถนนท�งหลวง 340 ต.บ้�นกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยน�ท 17000
โทร. 0-5641-1165-6
โทรส�ร 0-5641-1165 ต่อ 22
E-mail: bm3207@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพ�นหิน อ.ตะพ�นหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422 
โทรส�ร 0-5662-1422 ต่อ 21
E-mail: loan8226@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพ�นหิน อ.ตะพ�นหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรส�ร 0-5662-1265
E-mail: bm3102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร 
602/1 ถ.บุษบ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรส�ร 0-5661-1264
E-mail: bm3101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก 
41 ถ.ประเทืองถ่ิน อ.บ�งมูลน�ก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรส�ร 0-5663-1070
E-mail: bm3103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามง่าม 
190 หมู่ท่ี 13 ถ.พิจิตร-กำ�แพงเพชร อ.ส�มง่�ม จ.พิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรส�ร 0-5669-1166
E-mail: bm3104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ 
20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรส�ร 0-5699-0899
E-mail: bm3105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก 
282/9 หมู่ท่ี 1 ถ.วังทอง-เข�ทร�ย ต.ส�กเหล็ก อ.ส�กเหล็ก 
จ.พิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรส�ร 0-5669-9232
E-mail: bm3106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพทะเล
763 หมู่ท่ี 2 ถ.โพทะเล-บ�งมูลน�ก ต.โพทะเล อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรส�ร 0-5668-1147
E-mail: bm3107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับคล้อ 
350/2-3 หมู่ที่ 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรส�ร 0-5664-1744-5
E-mail: bm3108@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลพบุรี
ชั้น 3 เลขที่ 321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่�วุ้ง อ.ท่�วุ้ง 
จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1500, 0-3648-1501
โทรส�ร 0-3648-1500 ต่อ 26 
E-mail: loan8227@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนสระแก้ว
226/36-38 ถ.น�ร�ยณ์มห�ร�ช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-4256, 0-3642-0132, 0-3641-1045
โทรส�ร 0-3641-4256 ต่อ 17
E-mail: bm1707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลพบุรี 
26/1 ถ.วิช�เยนทร์ ต.ท่�หิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585 
โทรส�ร 0-3641-1072 ต่อ 16
E-mail: bm1701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม 
75/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เข�พระง�ม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 
โทร. 0-3648-6217 
โทรส�ร 0-3648-6561
E-mail: bm1702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกสำาโรง
2 ถ.ศรีสำ�โรง ต.โคกสำ�โรง อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800 
โทรส�ร 0-3644-1800
E-mail: bm1703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมี่
61 ถ.เทศบ�ล ต.บ้�นหมี่ อ.บ้�นหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261 
โทรส�ร 0-3647-1074 ต่อ 20
E-mail: bm1704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม 
140 หมู่ที่ 6 ต.พัฒน�นิคม อ.พัฒน�นิคม จ.ลพบุรี 15140 
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500 
โทรส�ร 0-3649-1471 
E-mail: bm1705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำานารายณ์ 
23 หมู่ที่ 5 ถ.สุรน�ร�ยณ์ ต.ลำ�น�ร�ยณ์ อ.ชัยบ�ด�ล
จ.ลพบุรี 15130 
โทร. 0-3646-1181
โทรส�ร 0-3646-1181 ต่อ 18
E-mail: bm1706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าวุ้ง 
321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่�วุ้ง อ.ท่�วุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรส�ร 0-3648-1188 
E-mail: bm1708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองม่วง 
535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250 
โทรส�ร 0-3643-2249 
E-mail: bm1710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ลพบุรี 
(เดิมเป็นส�ข�เทสโก้โลตัส ลพบุรี) ย้�ยวันที่ 16 ธ.ค. 59
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ชั้น 2 ห้องเลขที่ RLB-2F-RR-TBC 
เลขที่ 555/5 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3668-7801-2
โทรส�ร 0-3668-7802
E-mail: bm1711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลพบุรี 1 
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�ลพบุรี 1 ช้ัน 2
ห้องเลขท่ี 2 CR203 
เลขท่ี 2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่�ศ�ล� อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3678-4498, 0-3678-4499
โทรส�ร 0-3678-4498, 0-3678-4499 ต่อ 19
E-mail: bm1712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบ�ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรส�ร 0-5671-2450
E-mail: loan8228@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบ�ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรส�ร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
E-mail: bm3001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หล่มสัก 
356 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรส�ร 0-5670-1040, 0-5670-2401
E-mail: bm3002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ่ 
194 หมู่ท่ี 16 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรส�ร 0-5678-1624, 0-5678-1881
E-mail: bm3003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด 
128-129 หมู่ท่ี 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงส�มพัน 
จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรส�ร 0-5673-1221, 0-5673-1559
E-mail: bm3004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หล่มเก่า 
580 หมู่ท่ี 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่� จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรส�ร 0-5670-9238, 0-5674-7185
E-mail: bm3005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี 
908 หมู่ท่ี 13 ถ.บุศร�คัม ต.ท่�โรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรส�ร 0-5675-4058, 0-5679-1444
E-mail: bm3006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน
1101 หมู่ท่ี 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรส�ร 0-5676-1590-1
E-mail: bm3007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ
36/6 หมู่ท่ี 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรส�ร 0-5679-8822 
E-mail: bm3008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
929 หมู่ท่ี 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรส�ร 0-5671-2565
E-mail: bm3009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดท่าพล
38/1 หมู่ท่ี 12 ต.ท่�พล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6575
โทรส�ร 0-5673-6574 
E-mail: bm3010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หล่มสัก
เลขท่ี 70 ถ.ส�มัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรส�ร 0-5670-4856
E-mail: bm3011@gsb.or.th



16

ธนาคารออมสินสาขา วังโป่ง
688 หมู่ที่ 1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรส�ร 0-5692-3649 ต่อ 15
E-mail: bm3012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย
199-199/2 หมู่ที่ 3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรส�ร 0-5679-7851
E-mail: bm3013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาค้อ
98/1-2 หมู่ที่ 8 ต.แคมป์สน อ.เข�ค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 0-5671-3313
โทรส�ร -
E-mail: bm3014@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ หล่มสัก
เลขที่ 119 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1803
โทรส�ร 0-5670-1803
E-mail: bm3011@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 7

192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667, 0-5540-3668
โทรส�ร 0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail: rm7@gsb.or.th, rm7a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1
902 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-55248985
โทรส�ร 0-5524-3710
E-mail: loan8229@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรส�ร 0-5525-8557
E-mail: bm2701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะปราง
262/53 ถ.บรมไตรโลกน�รถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรส�ร 0-5524-1524 
E-mail: bm2708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขานางพญา
902 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572
โทรส�ร 0-5525-8572,0-5524-8772
E-mail: bm2703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางระกำา
57/1 หมู่ที่ 7 ต.บ�งระกำ� อ.บ�งระกำ� จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511 
โทรส�ร 0-5537-1039
E-mail: bm2707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มิตรภาพ
16/113-114 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรส�ร 0-5524-8762
E-mail: bm2710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก
ห้องเลขที่ 2CR204/1A-1B ชั้น 2 บิ๊กซี พิษณุโลก
เลขที่ 939 ถ.พิชัยสงคร�ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรส�ร. 0-5530-2282
E-mail: bm2712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโคกมะตูม
132/10-11 ถ.พระองค์ดำ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-1624-5
โทรส�ร. 0-5530-1625
E-mail: bm2715@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 0-5561-0487, 0-5561-1545
โทรส�ร 0-5561-1545
E-mail: bm2601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรส�ร 0-5564-1613
E-mail: bm2602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสำาโรง
243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองต�ล อ.ศรีสำ�โรง 
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรส�ร 0-5568-1636
E-mail: bm2603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย
690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชน�ลัย ต.ห�ดเสี้ยว อ.ศรีสัชน�ลัย 
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรส�ร 0-5567-1479
E-mail: bm2604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งเสลี่ยม
187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้�อำ�เภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรส�ร 0-5565-9192
E-mail: bm2605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กงไกรลาศ
66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้�นกร่�ง อ.กงไกรล�ศ
จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรส�ร 0-5569-1232
E-mail: bm2606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คีรีมาศ
20 หมู่ที่ 16 ถ.กำ�แพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด อ.คีรีม�ศ 
จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรส�ร 0-5569-3162
E-mail: bm2607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านด่านลานหอย
49/3 หมู่ที่ 1 ต.ล�นหอย อ.บ้�นด่�นล�นหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรส�ร. 0-5568-9173
E-mail: bm2608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร
81-83 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีนคร-ปล�ยร�ง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรส�ร. 0-5565-2387
E-mail: bm2609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุโขทัย
ห้องเลขที่ GCR149 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ส�ข�สุโขทัย 
เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ต.บ้�นกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0081
โทรส�ร. 0-5561-0082
E-mail: bm2610@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกำาแพงเพชร 

160/12 หมู่ที่ 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141 
โทรส�ร 0-5579-9141 ต่อ 16
E-mail: loan8232@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กำาแพงเพชร
30 ถ.เทศ� 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136
โทรส�ร 0-5571-1136 ต่อ 15
E-mail: bm2901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ห้องเลขที่ 328-329 ชั้น 3ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พิษณุโลก
เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พล�ยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5533-8454-5
โทรส�ร 0-5533-8454
E-mail: bm2716@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
เลขที่ 444 หมู่ที่ 6 ต.ท่�ทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424 , 0-5533-0425
โทรส�ร 0-5533-0425
E-mail: bm2718@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2 
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรส�ร 0-5531-1798-9
E-mail: loan8230@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมพิราม
271-2 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิร�ม อ.พรหมพิร�ม 
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรส�ร 0-5536-9063
E-mail: bm2702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังทอง
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรส�ร 0-5531-1427
E-mail: bm2705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครไทย
303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรดำ�ริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรส�ร 0-5538-9027
E-mail: bm2706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ
116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคร�ม ต.ป่�แดง อ.ช�ติตระก�ร
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรส�ร 0-5538-1448
E-mail: bm2709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดโบสถ์
289-289/1 หมู่ที่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ 
จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรส�ร 0-5536-1389
E-mail: bm2711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกระทุ่ม
146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บ�งกระทุ่ม อ.บ�งกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรส�ร 0-5539-1122
E-mail: bm2704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรัพย์ ไพรวัลย์
222/1-3 หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภ� อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรส�ร. 0-5529-3243
E-mail: bm2713@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองตม
953/3 หมู่ที่ 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิร�ม จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรส�ร. 0-5536-6151
E-mail: bm2714@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง
643 หมู่ที่ 4 ต.เนินมะปร�ง อ.เนินมะปร�ง จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรส�ร. 0-5539-9499
E-mail: bm2717@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย 
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรส�ร 0-5561-3032 ต่อ 24
E-mail:loan8231@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา พรานกระต่าย 
5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พร�นกระต่�ย อ.พร�นกระต่�ย 
จ.กำ�แพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรส�ร 0-5576-1403
E-mail: bm2902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สลกบาตร 
1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบ�ตร อ.ข�ณุวรลักษบุรี 
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรส�ร 0-5577-1400 ต่อ 16
E-mail: bm2903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง 
61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำ�แพงเพชร 62120
โทร. 0-5578-1437
โทรส�ร 0-5578-1437 ต่อ 12
E-mail: bm2904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขานครชุม
160/12 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรส�ร 0-5579-9639
E-mail: bm2905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กำาแพงเพชร
ห้องเลขที่ 2CR201 ชั้น 2 ห้�งสรรพสินค้�บิ๊กซี กำ�แพงเพชร
เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรส�ร 0-5585-3862
E-mail: bm2906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมู่ที่ 6 ถ.กำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ล�นกระบือ อ.ล�นกระบือ 
จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรส�ร 0-5576-9472
E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ขาณุวรลักษบุรี
ห้องเลขที่ 102 ชั้น G
ภ�ยในห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ข�ณุวรลักษบุรี
เลขที่ 435 หมู่ที่ 5 ต.สลกบ�ตร อ.ข�ณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร 0-5577-2049
โทรส�ร 0-5577-2050 
E-mail: bm2908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน
เลขที่ 225/4-6 หมู่ที่ 4 ต.คลองน้ำ�ไหล อ.คลองล�น จ.กำ�แพงเพชร 
62180
โทร. 0-5578-6306
โทรส�ร 0-5578-6307
E-mail: bm2909@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตาก 
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรส�ร 0-5553-4405
E-mail: loan8233@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สอด
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร. 0-553-1084, 0-5554-2547
โทรส�ร 0-5553-1084
E-mail: bm2802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ต�ก 
319 ถ.ต�กสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ต�ก 63000
โทร. 0-5551-1147
โทรส�ร 0-5551-1147
E-mail: bm2801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ระมาด 
205/1 หมู่ที่ 4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระม�ด อ.แม่ระม�ด 
จ.ต�ก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรส�ร 0-5558-1175
E-mail: bm2803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พบพระ 
99/5 หมู่ที่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ต�ก 63160
โทร. 0-55804-241 
โทรส�ร 0-55804-241
E-mail: bm2804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุ้มผาง 
495 หมู่ที่ 1 ต.อุ้มผ�ง อ.อุ้มผ�ง จ.ต�ก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรส�ร 0-5556-1601
E-mail: bm2805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาก
98 หมู่ที่ 8 ต.ต�กตก อ.บ้�นต�ก จ.ต�ก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรส�ร. 0-5559-1522
E-mail: bm2806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก
ห้องเลขที่ GCR 112 ชั้น 1 ห้�งสรรพสินค้�บิ๊กซี ต�ก
เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ต�ก 63000
โทร 0-5589-2398
โทรส�ร 0-5589-2389
E-mail: bm2807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ
7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร. 0-5553-6536
โทรส�ร. 0-5553-6537
E-mail: bm2808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าสองยาง
เลขที่ 127/2 หมู่ที่ 2 ถ.ประช�ส�มัคคี ต.แม่ต้�น อ.ท่�สองย�ง 
จ.ต�ก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรส�ร 0-5558-9199
E-mail: bm2809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน แม่สอด
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 204
เลขที่ 99/115 ถนนส�ยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร. 0-5553-0439 
โทรส�ร 0-5553-0439 
E-mail: bm2810@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3734
โทรส�ร 0-5540-3735
E-mail: loan8234@gsb.or.th

ธนาคารออมสาขา คลองโพ
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5544-0799
โทรส�ร 0-5540-3881
E-mail: bm3705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุตรดิตถ์
212/9 ถ.สำ�ร�ญรื่น ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรส�ร 0-5541-1063
E-mail: bm3701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิชัย
190/1 หมู่ที่ 3 ถ.มห�ธ�ตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรส�ร 0-5542-1032
E-mail: bm3702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลับแล
180 ถ.ศรีพนมม�ศ ต.ศรีพนมม�ศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรส�ร 0-5543-1073
E-mail: bm3703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรอน
78/12 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. ต.บ้�นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783 
โทรส�ร 0-5582-5781
E-mail: bm3704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำาปาด
26/3 หมู่ที่ 4 ถ.กงไกรล�ศ ต.แสนตอ อ.น้ำ�ป�ด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรส�ร 0-5548-1117
E-mail: bm3706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขศาลา
9 ถ.มุขศ�ล� ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรส�ร 0-5541-7477
E-mail: bm3707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าปลา
141/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.ส�ยอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ 
ต.ร่วมจิต อ.ท่�ปล� จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรส�ร 0-5540-6124-5
E-mail: bm3708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน
เลขที่ 154-154/1 หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
53230 
โทร. 0-5541-8230
โทรส�ร 0-5541-8320
E-mail: bm3709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟากท่า
เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ต.ฟ�กท่� อ.ฟ�กท่� จ.อุตรดิตถ์ 53160
โทร. 0-5548-9423
โทรส�ร 0-5548-9425
E-mail: bm3710@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 8

4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรส�ร 0-5311-6275
E-mail: rm8@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช้�งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1525, 0-5322-4267-8
โทรส�ร 0-5321-1525, 0-5322-4267-8 ต่อ 22
E-mail: loan8235@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูช้างเผือก
67/2 ถ.ช้�งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรส�ร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E-mail: bm3408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงใหม่ 
18-24 ถ.ท่�แพ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรส�ร 0-5323-4068 ต่อ 24
E-mail: bm3401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ 
312 ถ.ท่�แพ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรส�ร 0-5323-3057 ต่อ 15
E-mail: bm3414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหอย 
330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรส�ร 0-5314-0144 ต่อ 14
E-mail: bm3415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทิพย์เนตร
96 ถ.ทิพย์เนตร ต.ห�ยย� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรส�ร 0-5320-1500 ต่อ 12
E-mail: bm3418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ 
ชั้น G และ ชั้น 3 เลขที่ 194/2 ถ.มหิดล ต.ห�ยย� อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
โทรส�ร ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
E-mail: bm3425@gsb.or.th



18

ธนาคารออมสินสาขา สันป่าตอง 
515 หมู่ท่ี 10 ต.ยุหว่� อ.สันป่�ตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5331-1085
โทรส�ร 0-5331-1085 ต่อ 15
E-mail: bm3402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สารภี 
21/1 หมู่ท่ี 3 ต.ย�งเน้ิง อ.ส�รภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรส�ร 0-5332-1251 ต่อ 16
E-mail: bm3404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมทอง 
175/1 หมู่ท่ี 4 ต.บ้�นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1148
โทรส�ร 0-5334-1148 ต่อ 16
E-mail: bm3407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮอด
479 หมู่ท่ี 9 ต.ห�งดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรส�ร 0-5346-1364-6 
E-mail: bm3422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมก๋อย
102 หมู่ท่ี 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรส�ร 0-5346-7209-10 ต่อ 15
E-mail: bm3423@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยเต่า
178/1 หมู่ท่ี 3 ต.ท่�เด่ือ อ.ดอยเต่� จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรส�ร 0-5346-9023
E-mail: bm3424@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หางดง
ห้องเลขท่ี GCR129/1
บริเวณช้ัน 1 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�บ๊ิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์
เลขท่ี 433/4-5 หมู่ท่ี 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรส�ร 0-5344-7828-9 ต่อ 12 
E-mail: bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่แจ่ม
9/2-3 หมู่ท่ี 12 ต.ช่�งเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรส�ร 053-485226
E-mail: bm3434@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่วาง
4/10-12 หมู่ท่ี 5 ต.บ้�นก�ด อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรส�ร 0-5348-9448-9
E-mail: bm3436@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บวกครกหลวง 
4 หมู่ท่ี 5 ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรส�ร 0-5311-6276-7 ต่อ 4
E-mail: bm3413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันกำาแพง
8 หมู่ท่ี 8 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรส�ร 0-5333-1200, 0-5333-1008 
E-mail: bm3403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อสร้าง
276-276/1 หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเป� อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรส�ร 0-5333-9292-3 ต่อ 4
E-mail: bm3431@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ แม่เหียะ
ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี D2 ศูนย์ก�รค้�มะลิเพลส 
เลขท่ี 32/4 หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5311-1209
โทรส�ร 0-5311-1209
E-mail: bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช้างคลาน
164/101-102 ถ.ช้�งคล�น ต.ช้�งคล�น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรส�ร 0-5327-6758-9 ต่อ 15
E-mail: bm3427@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิมมานเหมินทร์
15-15/1 ถ.นิมม�นเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรส�ร 0-5321-4658
E-mail: bm3426@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช้างม่อย
196, 198 ถ.ร�ชวงศ์ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรส�ร 0-5323-5521-3
E-mail: bm3429@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา
ศูนย์ก�รค้�พรอมเมน�ด�รีสอร์ทมอลล์ ช้ัน 2 เลขท่ี 192 หมู่ 2 
ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรส�ร 0-5314-2636
E-mail: bm3435@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ช้ัน 3 ห้อง 347 
หมู่ท่ี 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้�ฮ่�ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรส�ร. 0-5328-8925
E-mail: bm3438@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส คำาเที่ยง
เทสโก้โลตัสคำ�เท่ียง ช้ัน 1 เลขท่ี 19 ถ.ตล�ดคำ�เท่ียง ต.ป่�ตัน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166-7
โทรส�ร 0-5321-5167
E-mail: bm3437@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เม-ญ่าเชียงใหม่
ห้�งเม-ญ่� ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ช้ัน 3 (ห้องเลขท่ี 325) 
เลขท่ี 55/5 หมู่ท่ี 5 ต.ช้�งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรส�ร 0-5208-1587
E-mail: bm3440@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย
225/5-6 หมู่ท่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรส�ร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5
E-mail: bm3432@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2

39 หมู่ท่ี 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331 
โทรส�ร 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E-mail: loan8236@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยสะเก็ด 
39 หมู่ท่ี 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5507 
โทรส�ร 0-5349-5507 ต่อ 18
E-mail: bm3411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 อ�ค�รจอดรถ S1 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5321-8685
โทรส�ร 0-5322-1807 ต่อ 15
E-mail: bm3405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่โจ้
9 หมู่ท่ี 9 ถ.เชียงใหม่-พร้�ว ต.หนองห�ร อ.สันทร�ย
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394
โทรส�ร 0-5335-3394 ต่อ 18 
E-mail: bm3421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันทราย 
307 หมู่ท่ี 4 ต.สันทร�ยหลวง อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรส�ร 0-5349-2973
E-mail: bm3409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีโชคพลาซ่า
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ช้ัน 1 โครงก�รมีโชคพล�ซ่� 
เลขท่ี 206 หมู่ท่ี 6 ถ.เชียงใหม่-พร้�ว ต.ฟ้�ฮ่�ม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2, 0-5323-0110
โทรส�ร 0-5323-0110 ต่อ 10
E-mail: bm3428@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ริม 
114 หมู่ท่ี 1 ถ.เชียงใหม่-ฝ�ง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรส�ร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E-mail: bm3410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฝาง 
55 หมู่ท่ี 4 ถ.โชตน� ต.เวียง อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 
โทรส�ร 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E-mail: bm3406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่แตง 
193/1 หมู่ท่ี 2 ต.สันมห�พน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรส�ร 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E-mail: bm3412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงดาว
399 หมู่ท่ี 7 ต.เชียงด�ว อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรส�ร 0-5345-5243 ต่อ 11
E-mail: bm3417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไชยปราการ
38/11 หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปร�ก�ร จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951
โทรส�ร 0-5345-7040 ต่อ 14
E-mail: bm3419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พร้าว
303 หมู่ท่ี 4 ต.เวียง อ.พร้�ว จ.เชียงใหม่ 50190 
โทร. 0-5347-4141
โทรส�ร 0-5347-4141 ต่อ 16
E-mail: bm3420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่อาย
2 หมู่ท่ี 7 ต.แม่อ�ย อ.แม่อ�ย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร. 0-5345-9268-9
โทรส�ร 0-5345-9268-9 ต่อ 14
E-mail: bm3433@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง
123 หมู่ท่ี 3 ถ.เมืองง�ย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรส�ร 0-5347-7123
E-mail: bm3439@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ สะเมิง
54 หมู่ท่ี 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทร. 085-6691640
โทรส�ร -
E-mail: bm3410@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3
288 หมู่ท่ี 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ห�งดง อ.ห�งดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรส�ร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E-mail: loan8237@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หางดง
288 หมู่ท่ี 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ห�งดง อ.ห�งดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรส�ร 0-5344-2071-2 ต่อ 22
E-mail: bm3416@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตลำาพูน
145 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
(สำ�นักง�นช่ัวคร�ว ระยะเวล�ประม�ณ 3 ปี)
โทร. 0-5356-3397-8
โทรส�ร 0-5356-3397-8 ต่อ 25 (สำ�นักง�นช่ัวคร�ว)
E-mail: loan8239@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5351-1056 
โทรส�ร 0-5351-1056 ต่อ 12
E-mail: bm3601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าซาง 
367 หมู่ท่ี 1 ถ.ลำ�พูน-ล้ี ต.ป่�ซ�ง อ.ป่�ซ�ง จ.ลำ�พูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552 
โทรส�ร 0-5352-0221 ต่อ 16
E-mail: bm3602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลี้ 
481 หมู่ท่ี 4 ถ.พหลโยธิน ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ลำ�พูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรส�ร 0-5397-9774-5 ต่อ 11
E-mail: bm3603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สะเรียง 
164 หมู่ท่ี 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรส�ร 0-5368-1168, 0-5368-1992 ต่อ 15
E-mail: bm4101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ฮ่องสอน 
28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ� ต.จองคำ� อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรส�ร 0-5361-1029, 0-5361-2143 
E-mail: bm4102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาย
485/3-4 หมู่ท่ี 8 ต.เวียงใต้ อ.ป�ย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรส�ร 0-5369-9906, 0-5369-9805
E-mail: bm4103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมลำาพูน
107/17-18 หมู่ท่ี 4 ต.บ้�นกล�ง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5358-2098-9
โทรส�ร 0-5358-2098-9 ต่อ 17
E-mail: bm3604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโฮ่ง
115/1 หมู่ท่ี 1 บ้�นห้วยก�น ต.บ้�นโฮ่ง อ.บ้�นโฮ่ง จ.ลำ�พูน 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรส�ร 0-5398-0200-1 ต่อ 16
E-mail: bm3605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ลาน้อย
73/3 ม.1 ต.แม่ล�น้อย อ.แม่ล�น้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
โทร. 0-5368-9421-2
โทรส�ร 0-5368-9422
E-mail: bm4104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาดลำาพูนจตุจักร
เลขท่ี 381/4-5 หมู่ท่ี 18 ต.ป่�สัก อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรส�ร 0-5309-3813-4 ต่อ 19
E-mail: bm3606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำาพูน
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ส�ข�ลำ�พูน ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR134 
เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ต.บ้�นกล�ง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-1801-2
โทรส�ร 0-5309-1801
E-mail: bm3607@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ขุมยวม 
เลขท่ี 481 และ 481/1 หมู่ท่ี 1 ต.ขุมยวม อ.ขุมยวม 
จ.แม่ฮ่องสอน 58140
โทร. 0-5369-1220
โทรส�ร 0-5369-1221
E-mail: bm4102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ทะ
23 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ทะ-ลำ�ป�ง ต.น�ครัว อ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรส�ร 0-5433-1566
E-mail: bm3509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่เมาะ
548/1 หมู่ที่ 8 ต.แม่เม�ะ อ.แม่เม�ะ จ.ลำ�ป�ง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรส�ร 0-5426-6100
E-mail: bm3511@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตแพร่
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463 ,0-5454-4163
โทรส�ร 0-5454-3463
E-mail: loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเม่น
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5463-1637,0-5454-1496
โทรส�ร 0-5454-1496
E-mail: bm3805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพร่
76 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรส�ร 0-5462-7343
E-mail: bm3801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เด่นชัย
672 หมู่ที่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรส�ร 0-5461-3020
E-mail: bm3802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอง
4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคร�ะห์ ต.บ้�นกล�ง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรส�ร 0-5459-1626
E-mail: bm3803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร้องกวาง
53/1 หมู่ท่ี 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกว�ง อ.ร้องกว�ง จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรส�ร 0-5459-7295
E-mail: bm3804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาดน้ำาทอง แพร่ 
(เดิมเป็นส�ข�บิ๊กซี แพร่) ย้�ยเมื่อวันที่ 20 ก.ค.61
600/7-8 หมู่ที่ 9 ถ.น้ำ�ทอง ต.น�จักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรส�ร 0-5453-2831
E-mail: bm3806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลอง
205-205/1 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรส�ร 0-5458-3227
E-mail: bm3807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งโฮ้ง
307/6 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรส�ร 0-5452-4278
E-mail: bm3808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังชิ้น
267 หมู่ที่ 1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรส�ร 0-5458-9089
E-mail: bm3809@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตน่าน
478 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรส�ร 0-5477-5484
E-mail: loan8243@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น่าน
478 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรส�ร 0-5471-0252
E-mail: bm3901@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 9

254 หมู่ที่ 3 ต.ป่�อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5372-7160, 0-5372-7163
โทรส�ร 0-5372-7150
E-mail: rm9@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำาปาง
71 ถ.ประส�นไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5423-1062, 0-5422-2056
โทรส�ร 0-5423-1062
E-mail: loan8240@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สบตุ๋ย
71 ถ.ประส�นไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรส�ร 0-5422-3125
E-mail: bm3506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาปาง 
15 ถ.บุญว�ทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรส�ร 0-5422-7009
E-mail: bm3501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แจ้ห่ม
314/4 หมู่ที่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ป�ง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรส�ร 0-5427-1192
E-mail: bm3507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังเหนือ
559 หมู่ที่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ป�ง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรส�ร 0-5427-9099
E-mail: bm3508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซีลำาปาง
ห้องเลขท่ี 2 CR 213 ช้ัน 2 บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ส�ข�ลำ�ป�ง) 
เลขที่ 65 ถ.ไฮเวย์ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรส�ร 0-5423-1799
E-mail: bm3510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง
ห้องเลขที่ 225 ชั้น 2 โซนธน�ค�ร
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ลำ�ป�ง
เลขท่ี 319 ถ.ไฮเวย์ ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5481-1849
โทรส�ร 0-5481-1849
E-mail: bm3512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำาโท้ง
267/7 หมู่ที่ 5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5422-2250, 0-5422-2299
โทรส�ร 0-5422-2250
E-mail: bm3513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะคา
441 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศ�ล� อ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรส�ร 0-5428-2017
E-mail: bm3502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา งาว
218 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.ง�ว จ.ลำ�ป�ง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรส�ร 0-5426-1244
E-mail: bm3503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เถิน
129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ป�ง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรส�ร 0-5429-1189
E-mail: bm3504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้างฉัตร 
116/1 หมู่ที่ 6 ถ.ห้�งฉัตร-เก�ะค� ต.ห้�งฉัตร อ.ห้�งฉัตร
จ.ลำ�ป�ง 52190 
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรส�ร 0-5426-9120
E-mail: bm3505@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เวียงสา
464 หมู่ที่ 4 ถ.เจ้�ฟ้� ต.กล�งเวียง อ.เวียงส� จ.น่�น 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรส�ร 0-5478-1175
E-mail: bm3902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปัว
165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่�น 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรส�ร 0-5479-1241
E-mail: bm3903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาน้อย
316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้�ฟ้� ต.น�น้อย อ.น�น้อย จ.น่�น 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรส�ร 0-5478-9127
E-mail: bm3904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าวังผา
651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร ต.ท่�วังผ� อ.ท่�วังผ� จ.น่�น 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรส�ร 0-5479-9110
E-mail: bm3905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่จริม 
243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่�น 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรส�ร 0-5476-9077
E-mail: bm3906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
ห้�งนร�ไฮเปอร์ม�ร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรส�ร 0-5477-1627
E-mail: bm3907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง
73-73/1 หมู่ที่ 11 ต.เชียงกล�ง อ.เชียงกล�ง จ.น่�น 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรส�ร 0-5479 -7534-5 ต่อ 11
E-mail: bm3908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งช้าง
105-105/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งช้�ง อ.ทุ่งช้�ง จ.น่�น 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรส�ร 0-5479-5444
E-mail: bm3909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองแคว
130/1-3 หมู่ที่ 5 ต.น�ไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่�น 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรส�ร 0-5477-7077
E-mail: bm3910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เฉลิมพระเกียรติ
298,298/1 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น 55130
โทร. 0-5469-3525-6
โทรส�ร 0-5469-3526
E-mail: bm3911@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพะเยา
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเย� 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรส�ร 0-5449-1843
E-mail: loan8244@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พะเยา
20 ถ.ท่�กว๊�น ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเย� 56000
โทร. 0-5443-1043 
โทรส�ร 0-5448-1390
E-mail: bm4201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงคำา
457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเย� 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรส�ร 0-5445-1976
E-mail: bm4202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จุน
92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้�วก่ำ� อ.จุน จ.พะเย� 56150
โทร. 0-5442-0387 
โทรส�ร 0-5445-9229
E-mail: bm4203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปง
200 หมู่ที่ 1 ต.น�ปรัง อ.ปง จ.พะเย� 56140
โทร. 0-5449-7230
โทรส�ร 0-5449-7230 กด 11
E-mail: bm4204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอกคำาใต้
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเย� 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรส�ร 0-5441-8276
E-mail: bm4205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา
211-211/1 หมู่ที่ 16 ต.แม่ก� อ.เมือง จ.พะเย� 56000
โทร. 0-5487-0167
โทรส�ร 0-5487-0168
E-mail: bm4206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ใจ
65 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเย� 56130
โทร. 0-5449-9661
โทรส�ร 0-5449-9660
E-mail: bm4207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาท็อปส์ พลาซ่า พะเยา
ห้องเลขที่ RT132 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�ท็อปส์ พล�ซ่� พะเย� 
เลขที่ 500 หมู่ที่ 12 ต.ท่�วังทอง อ.เมือง จ.พะเย� 56000
โทร 0-5487-0588
โทรส�ร -
E-mail: bm4208@gsb.or.th
 

• ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-1430
โทรส�ร 0-5371-1430
E-mail: loan8245@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง 
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรส�ร 0-5371-5080
E-mail: bm4009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย
513 ถ.ธน�ลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710 
โทรส�ร 0-5371-1774 ต่อ 12
E-mail: bm4001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาน 
2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพ�น อ.พ�น จ.เชียงร�ย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524 
โทรส�ร 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E-mail: bm4002@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา แม่จัน 
6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงร�ย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรส�ร 0-5377-1456 ต่อ 15
E-mail: bm4003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สาย 
80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพ�งคำ� อ.แม่ส�ย จ.เชียงร�ย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781 
โทรส�ร 0-5373-1695 ต่อ 15
E-mail: bm4004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ 
142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงร�ย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรส�ร 0-5379-1153
E-mail: bm4005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงป่าเป้า
17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรส�ร 0-5378-1494 ต่อ 16
E-mail: bm4006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทิง
38/2 หมู่ที่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงร�ย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527 
โทรส�ร 0-5379-5503 ต่อ 12
E-mail: bm4007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน
718 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงร�ย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรส�ร 0-5365-0812
E-mail: bm4008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่�สุด อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรส�ร 0-5391-2443
E-mail: bm4010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� เชียงร�ย 
99/9 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรส�ร 0-5317-9854
E-mail: bm4011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุ้ง
236 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงร�ย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรส�ร 0-5395-3168
E-mail: bm4012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สรวย
ภ�ยในปั๊ม ปตท. แม่สรวย เลขที่ 124/2 
หมู่ที่ 7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงร�ย 57180
โทร. 0-5378-6241-2 
โทรส�ร. 0-5378-6241-2 ต่อ 11 
E-mail.bm4013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านดู่
213-213/1 ต.บ้�นดู่ อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57100 
โทร. 0-5315-1615 
โทรส�ร. 0-5315-1616
E-mail: bm4014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล
81 หมู่ที่ 2 ต.ต้� อ.ขุนต�ล จ.เชียงร�ย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรส�ร 0-5379-7123
E-mail: bm4015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ขะจาน
137/3 หมู่ที่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย 57260
โทร. 0-5378-9262
โทรส�ร 0-5378-9263
E-mail: bm4016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร่องขุ่น
254 หมู่ที่ 3 ต.ป่�อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5372-7218 
โทรส�ร. 0-5372-7219
 E-mail: bm4017@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57100
โทร. 0-5377-6133
โทรส�ร 0-5377-6132
E-mail: bm4014@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 10

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดรธ�นี-หนองค�ย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6622 
โทรส�ร 0-4232-6622
E-mail: rm10@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดรธ�นี-หนองค�ย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรส�ร 0-4232-6274 ต่อ 11
E-mail: loan8246@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี 
108 ถ.หม�กแข้ง ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรส�ร 0-4224-9778
E-mail: bm5801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านผือ
190 หมู่ท่ี 10 ถ.ชนบทบำ�รุง ต.บ้�นผือ อ.บ้�นผือ จ.อุดรธ�นี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234 
โทรส�ร 0-4228-1234 ต่อ 11
E-mail: bm5805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำาโสม 
5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุส�วรีย์เมืองน้ำ�โสม ต.ศรีสำ�ร�ญ อ.น้ำ�โสม
จ.อุดรธ�นี 41210
โทร. 0-4228-7056, 0-4228-7297
โทรส�ร 0-4228-7297
E-mail: bm5808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพศรี 
559/25-27 ถ.โพศรี ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรส�ร 0-4222-1888
E-mail: bm5810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชารักษา 
85/2 ถ.ประช�รักษ� ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรส�ร 0-4224-3545
E-mail: bm5814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บงคำา
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดร-หนองค�ย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรส�ร 0-4292-0141
E-mail: bm5816@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี
118 หมู่ท่ี 2 ถ.อุดร-หนองบัวลำ�ภู ต.น�ดี อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรส�ร 0-4213-0606
E-mail: bm5817@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
214 /1 หมู่ 14 ถ.นิตโย ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000 
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรส�ร 0-4220-4914
E-mail: bm5818@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดจับ
323 หมู่ที่ 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธ�นี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรส�ร 0-4229-3316
E-mail: bm5819@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ� อุดรธ�นี ชั้น 3
เลขที่ 320 ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรส�ร 0-4292-1254
E-mail: bm5820@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยูดี ทาวน์ อุดรธานี
ตั้งอยู่ชั้น 1 ห้องเลขที่ M 103- 104 อ�ค�ร M (The Next Zone) 
บริษัท อุดรพล�ซ่� จำ�กัด เลขที่ 99/9 ถ.ทองใหญ่ 
ต.หม�กแข้ง อ.เมืองอุดรธ�นี จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4293-2960
โทรส�ร 0-4293-2977
E-mail: bm5822@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ร�ญ ต.หนองห�น อ.หนองห�น
จ.อุดรธ�นี 41130
โทร. 0-4226-1555 
โทรส�ร 0-4226-1512 , 0-4226-1555 ต่อ 12 
E-mail: loan8247@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหาน 
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ร�ญ ต.หนองห�น อ.หนองห�น 
จ.อุดรธ�นี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรส�ร 0- 4226-1153
E-mail: bm5803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุมภวาปี 
93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภว�ปี อ.กุมภว�ปี 
จ.อุดรธ�นี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรส�ร 0-4233-4691
E-mail: bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ็ญ 
230 หมู่ที่ 8 ถ.อุดรธ�นี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธ�นี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรส�ร 0-4227-9262
E-mail: bm5806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านดุง 
261 หมู่ท่ี 10 ถ.บริบ�ลดำ�ริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้�นดุง จ.อุดรธ�นี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรส�ร 0-4227-1321
E-mail: bm5807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสะอาด 
347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภ�พ-ขอนแก่น ต.โนนสะอ�ด อ.โนนสะอ�ด 
จ.อุดรธ�นี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรส�ร 0-4239-2618
E-mail: bm5813@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสามหมอ 
146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังส�มหมอ อ.วังส�มหมอ 
จ.อุดรธ�นี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรส�ร 0-4238-7525
E-mail: bm5815@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีธาตุ
207 หมู่ที่ 8 ถ.สมศิริ ต.ศรีธ�ตุ อ.ศรีธ�ตุ จ.อุดรธ�นี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรส�ร 0-4238-2172
E-mail: bm5821@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรส�ร 0-4281-4875 ต่อ 21
E-mail: loan8248@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4283-0632
โทรส�ร 0-4281-3006 ต่อ 20
E-mail: bm5601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงคาน 
371/1 หมู่ที่ 1 ถ.มลิวรรณ อ.เชียงค�น จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรส�ร 0-4282-1020
E-mail: bm5602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากชม 
460 หมู่ที่ 1 ถ.ป�กชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ป�กชม อ.ป�กชม
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1064
โทรส�ร 0-4288-1003
E-mail: bm5604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านซ้าย 
157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่�นซ้�ย อ.ด่�นซ้�ย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรส�ร 0-4289-1601
E-mail: bm5605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง
41/5 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรส�ร 0-4287-1465
E-mail: bm5606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเรือ
474 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรส�ร 0-4289-9332 ต่อ 14
E-mail: bm5607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าลี่
233/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่�ลี่ อ.ท่�ลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรส�ร 0-4288-9091
E-mail: bm5608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาอาน
188/1 หมู่ที่ 6 ถ.มลิวรรณ ต.น�อ�น อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรส�ร 0-4284-4645
E-mail: bm5609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสะพุง 
369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรส�ร 0-4284-1376 ต่อ 20
E-mail: bm5603@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสกลนคร
1707 ชั้น 3 ถ.ใจผ�สุก ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-6658
โทรส�ร 0-4271-6658 ต่อ 13
E-mail: loan8249@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สกลนคร 
1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผ�สุก ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรส�ร 0-4271-1009 ต่อ 21
E-mail: bm5401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สว่างแดนดิน 
374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่�งแดนดิน อ.สว่�งแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรส�ร 0-4272-1065 ต่อ 19
E-mail: bm5402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วานรนิวาส 
353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ ต.ว�นรนิว�ส อ.ว�นรนิว�ส 
จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรส�ร 0-4279-1127 ต่อ 5
E-mail: bm5403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังโคน 
76/12 หมู่ที่ 8 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรส�ร 0-4277-1177 ต่อ 21
E-mail: bm5404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประชาราษฎร์
1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรส�ร 0-4271-4328 ต่อ 5
E-mail: bm5405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุสุมาลย์
154 หมู่ที่ 1 ถ.นิตโย ต.กุสุม�ลย์ อ.กุสุม�ลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรส�ร 0-4279-4478
E-mail: bm5406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านม่วง
5 หมู่ที่ 1 ต.ม่วง อ.บ้�นม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรส�ร 0-4279-4478
E-mail: bm5407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำาตากล้า
27 หมู่ที่ 11 ถนนท�งหลวงหม�ยเลข 222 (พังโคน-บึงก�ฬ) 
ต.คำ�ต�กล้� อ.คำ�ต�กล้� จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรส�ร 0-4279-6551
E-mail: bm5408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อากาศอำานวย
171 หมู่ที่ 1 ถ.ร�ษฎร์พัฒน� ต.อ�ก�ศ อ.อ�ก�ศอำ�นวย 
จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรส�ร 0-4279-9130
E-mail: bm5409@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร
201-4 ชั้น 2 ภ�ยในห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สกลนคร 
ถ.นิตโย ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4297-1718
โทรส�ร 0-4297-1719
E-mail: bm5410@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครพนม
34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรส�ร 0-4251-4767-8
E-mail: loan8250@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครพนม 
34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรส�ร 0-4251-3006
E-mail: bm5501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธาตุพนม 
301 ถ.ชย�งกูร ต.ธ�ตุพนม อ.ธ�ตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280 
โทรส�ร 0-4254-1280
E-mail: bm5502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าอุเทน 
69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่�อุเทน อ.ท่�อุเทน จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรส�ร 0-4258-1259
E-mail: bm5503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาแก 
443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.น�แก อ.น�แก จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรส�ร 0-4257-1229
E-mail: bm5504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพง 
16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้�นแพง อ.บ้�นแพง จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรส�ร 0-4259-1403
E-mail: bm5505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม 
403 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสงคร�ม- ท่�ดอกแก้ว ต.ศรีสงคร�ม 
อ.ศรีสงคร�ม จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรส�ร 0-4259-9233
E-mail: bm5506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรณูนคร 
81 หมู่ที่ 2 ถ.ธ�ตุน้อย-น�เหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร 
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรส�ร 0-4257-9508
E-mail: bm5507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาหว้า
เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ถ.น�หว้�-ดอนเชียงบ�น ต.น�หว้� อ.น�หว้� 
จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรส�ร 0-4259-7282
E-mail: bm5508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนสวรรค์
575 หมู่ที่ 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรส�ร 0-4259-5400
E-mail: bm5509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก
151 หมู่ที่ 2 ถ.ปล�ป�ก-โนนชมภู ต.ปล�ป�ก อ.ปล�ป�ก 
จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรส�ร 0-4258-9309
E-mail: bm5510@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรส�ร 0-4242-2979 ต่อ 11
E-mail: loan8251@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาวัง
234 หมู่ที่ 1 ถ.อุดรธ�นี-เลย ต.น�เหล่� อ.น�วัง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4200-4085
โทรส�ร 0-4200-4085
E-mail: bm7606@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
45 หมู่ที่ 1 ถ.บำ�รุงร�ษฎร์ ต.บึงก�ฬ อ.เมืองบึงก�ฬ 
จ.บึงก�ฬ 38000
โทร. 0-4249-1881
โทรส�ร -
E-mail: loan8301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บึงกาฬ 
45 หมู่ที่ 1 ถ.บำ�รุงร�ษฎร์ ต.บึงก�ฬ อ.เมือง จ.บึงก�ฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรส�ร -
E-mail: bm7701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรเจริญ 
142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ 
จ.บึงก�ฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรส�ร 0-4248-7044
E-mail: bm7702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคาด 
161 หมู่ที่ 5 ถ.หนองค�ย-บึงก�ฬ ต.โนนศิล� อ.ป�กค�ด 
จ.บึงก�ฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรส�ร 0-4248-1107
E-mail: bm7703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซกา 
264 หมู่ที่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซก� อ.เซก� จ.บึงก�ฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรส�ร 0-4248-9110
E-mail: bm7704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โซ่พิสัย
509 หมู่ที่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงก�ฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรส�ร 0-4248-5215
E-mail: bm7705@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 11

293/1 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรส�ร 0-4323-6629, 0-4324-3487
E-mail: rm11@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1
293 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรส�ร 0-4323-7957
E-mail: loan8252@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการ
293/1 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรส�ร 0-4324-4945 ต่อ 17
E-mail: bm5011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขอนแก่น
248 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575, 0-4322-0765
โทรส�ร 0-4322-5190
E-mail: bm5001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้�นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-2683
โทรส�ร 0-4327-2683
E-mail: bm5002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำาพอง 
309-312 ถ.แก้วพรรณ� ต.หนองกุง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรส�ร 0-4343-1441
E-mail: bm5005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองคาย 
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรส�ร 0-4241-1510
E-mail: bm5301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าบ่อ 
382 หมู่ที่ 3 ถ.สันติสุข ต.ท่�บ่อ อ.ท่�บ่อ จ.หนองค�ย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรส�ร 0-4243-1025
E-mail: bm5302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนพิสัย 
66 หมู่ที่ 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองค�ย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรส�ร 0-4247-1243
E-mail: bm5303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเชียงใหม่ 
440 หมู่ที่ 1 ถ.ประช�อุทิศ ต.พร�นพร้�ว อ.ศรีเชียงใหม่ 
จ.หนองค�ย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรส�ร 0-4245-1025 ต่อ 12
E-mail: bm5304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 
หนองคาย
(เดิมเป็นส�ข�สะพ�นมิตรภ�พหนองค�ย ) ย้�ยเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59
ศูนย์ก�รค้�อัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 เลขที่ 308 หมู่ที่ 10 
ถ.มิตรภ�พ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรส�ร 0-4242-1428
E-mail: bm5310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังคม
218 หมู่ที่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองค�ย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรส�ร 0-4244-1258
E-mail: bm5311@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำาภู
89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรส�ร 0-4231-2041
E-mail: loan8302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวลำาภู
89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรส�ร 0-4231-2165
E-mail: bm7601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีบุญเรือง
164/1 หมู่ที่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรส�ร 0-4235-3373 ต่อ 12
E-mail: bm7602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสัง
13 หมู่ที่ 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรส�ร 0-4237-5325
E-mail: bm7603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นากลาง
209 หมู่ที่ 14 ถ.อุดรธ�นี-เลย ต.น�กล�ง อ.น�กล�ง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรส�ร 0-4235-9268 ต่อ 11
E-mail: bm7604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา
155-155/1 หมู่ที่ 6 ถ.พระไชยเชษฐ� ต.สุวรรณคูห� อ.สุวรรณคูห� 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39270
โทร. 0-4237-2522
โทรส�ร 0-4237-2521
E-mail: bm7605@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา มะลิวัลย์ 
180/1 หมู่ที่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรส�ร 0-4323-7892
E-mail: bm5008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระนวน 
138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรส�ร 0-4325-1252 ต่อ 11
E-mail: bm5009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีจันทร์ 
110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรส�ร 0-4322-3044
E-mail: bm5010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� ขอนแก่น 
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรส�ร 0-4328-8435 
E-mail: bm5014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลรัตน์ 
248 หมู่ที่ 4 ถ.หน้�เขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรส�ร 0-4344-6010
E-mail: bm5013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องเลขที่ 222-224 บริเวณชั้น 2 ศูนย์อ�ห�รและบริก�ร 2 
(คอมเพล็กซ์) 
ภ�ยในมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรส�ร 0-4320-4218
E-mail: bm5016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำาขอนแก่น
336/2-4 หมู่ท่ี 12 ถ.มิตรภ�พ ต.เมืองเก่� อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรส�ร 0-4347-2274
E-mail: bm5017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสวนกวาง
245/5 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภ�พ ต.คำ�ม่วง อ.เข�สวนกว�ง
จ.ขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรส�ร 0-4344-9699
E-mail: bm5019@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2
427 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กุดเค้� อ.มัญจ�คีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9602-4
โทรส�ร 0-4328-9604
E-mail: loan8253@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มัญจาคีรี
427 หมู่ที่ 13 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กุดเค้� อ.มัญจ�คีรี 
จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรส�ร 0-4328-9504
E-mail: bm5006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พล 
9 ถ.พ�ณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรส�ร 0-4341-4875 ต่อ 6
E-mail: bm5003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแพ
199/1 หมู่ที่ 8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรส�ร 0-4331-1331 ต่อ 7
E-mail: bm5004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเวียง
18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรส�ร 0-4329-2102 ต่อ 5
E-mail: bm5007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวระเหว
567/1-2 หมู่ที่ 6 ถ.จัตุรัส-หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว 
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรส�ร 0-4489-7034
E-mail: bm4709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพสถิต
997-998 หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรส�ร 0-4485-5080
E-mail: bm4710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บำาเหน็จณรงค์
218 ม. 21 ต.บ้�นเพชร อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรส�ร 0-4485-9362
E-mail: bm4711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านเขว้า
147-147/1 ถ.เทพนิมิตร ต.บ้�นเขว้� อ.บ้�นเขว้� จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรส�ร 0-4489-1301
E-mail: bm4712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
445 ชั้น 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรส�ร 0-4372-1268
E-mail: loan8255@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาสารคาม
445 ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรส�ร 0-4372-3675
E-mail: bm5101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกสุมพิสัย 
136 ถ.ผดุงประช�กร ต.หัวขว�ง อ.โกสุมพิสัย
จ.มห�ส�รค�ม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรส�ร 0-4376-1830
E-mail: bm5102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรบือ 
16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มห�ส�รค�ม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรส�ร 0-4377-1687
E-mail: bm5103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วาปีปทุม 
69 ถ.กฤษม�นิต ต.หนองแสง อ.ว�ปีปทุม จ.มห�ส�รค�ม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385 
โทรส�ร 0-4379-9385
E-mail: bm5104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยัคฆภูมิพิสัย 
370 ถ.วิชิตร�ษฎร์บำ�รุง ต.ปะหล�น อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
จ.มห�ส�รค�ม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรส�ร 0-4379-0098 ต่อ 6
E-mail: bm5105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงยืน 
511 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒน� ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 
จ.มห�ส�รค�ม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรส�ร 0-4378-1091
E-mail: bm5106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าขอนยาง
337/1-2 หมู่ 1 ต.ท่�ขอนย�ง อ.กันทรวิชัย จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4397-0044
โทรส�ร 0-4397-0045
E-mail: bm5107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาเชือก
65/18 ถ.น�เชือก-น�ดูน ต.น�เชือก อ.น�เชือก 
จ.มห�ส�รค�ม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรส�ร 0-4377-9459
E-mail: bm5108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูผาม่าน
22 หมู่ที่ 1 ถ.หนองเขียด-วังสว�บ ต.ภูผ�ม่�น อ.ภูผ�ม่�น 
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรส�ร 0-4339-6236-38 ต่อ 102
E-mail: bm5012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองสองห้อง
361 หมู่ที่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1767
โทรส�ร 0-4349-1757
E-mail: bm5015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีชมพู
202/15-16 ถ.ชุมแพ-อุดรธ�นี หมู่ที่ 10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู 
จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023
โทรส�ร 0-4339-9023 ต่อ 6
E-mail: bm5018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ
76 หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรส�ร 0-4329-4106
E-mail: bm5020@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
151/9 ชั้น 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรส�ร 0-4481-6669
E-mail: loan8254@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยภูมิ
151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506, 0-4482-5470
โทรส�ร 0-4481-1719
E-mail: bm4701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเขียว 
20/1 หมู่ที่ 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555 
โทรส�ร 0-4486-1553
E-mail: bm4702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จัตุรัส 
344 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้�นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรส�ร 0-4485-1433
E-mail: bm4703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แก้งคร้อ 
60 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรส�ร 0-4483-1572
E-mail: bm4704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรสมบูรณ์ 
736 หมู่ที่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้�นย�ง อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104 
โทรส�ร 0-4486-9104
E-mail: bm4705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวแดง 
304/2 ถ.พ�ณิชย์จำ�รูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรส�ร 0-4487-2121
E-mail: bm4706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโนนไฮ
270/16-17 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรส�ร 0-4481-6667
E-mail: bm4707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอนสวรรค์
44/8 หมู่ที่ 13 ถ.ล�ดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ 
จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรส�ร 0-4486-7660
E-mail: bm4708@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ห้�งสรรพสินค้�เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ช้ัน 1 เลขท่ี 76/1-7 
ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรส�ร 0-4397-0504
E-mail: bm5109@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
125 ช้ัน 3 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรส�ร 0-4351-4098
E-mail: loan8256@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร้อยเอ็ด
125 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401
โทรส�ร 0-4351-1401 ต่อ 110
E-mail: bm5201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ 
328 หมู่ท่ี 2 ถ.ออมสินสงเคร�ะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4358-0162
โทรส�ร 0-4358-0162 
E-mail: bm5202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนทอง 
78 หมู่ท่ี 2 ถ.นิคมดำ�ริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194, 0-4357-1332
โทรส�ร 0-4357-1194
E-mail: bm5203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสัย 
447 หมู่ท่ี 1 ถ.ปัทม�นนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรส�ร 0-4358-9376
E-mail: bm5204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสลภูมิ 
222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401
โทรส�ร 0-4355-1401 ต่อ 18
E-mail: bm5205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน 
203 ถ.ปัทม�นนท์ ต.หัวช้�ง อ.จตุรพักตรพิม�น จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147, 0-4356-1116 
โทรส�ร 0-4356-1147
E-mail: bm5206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมไพร 
43/2 หมู่ท่ี 6 ถ.พนมไพรพิทักษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091 
โทรส�ร 0-4359-1401 
E-mail: bm5207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ 
7 หมู่ท่ี 7 ถ.รณชัยช�ญยุทธ ต.อ�จส�ม�รถ อ.อ�จส�ม�รถ 
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075
โทรส�ร 0-4359-9075 
E-mail: bm5208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทวาภิบาล
149/1 ถ.เทว�ภิบ�ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรส�ร 0-4351-6753
E-mail: bm5209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมรัตต์
31 หมู่ท่ี 12 ถ.สุข�ภิบ�ล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617
โทรส�ร 0-4358-7618 
E-mail: bm5210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ชัย
258 หมู่ท่ี 2 ต.ข�มเป้ีย อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรส�ร 0-4356-7097
E-mail: bm5211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองพอก
56 หมู่ท่ี 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรส�ร  0-4357-9261
E-mail: bm5212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
166-166/1-2 ถ.สุริยเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรส�ร 0-4351-4163
E-mail: bm5213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด
137 หมู่ท่ี 3 ห้อง 216/1 โซนสถ�บันก�รเงิน ช้ัน 2
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสันร้อยเอ็ด ต.ดงล�น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรส�ร 0-4354-0948
E-mail: bm5214@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ 
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร 0-4381-1511
โทรส�ร 0-4381-5800
E-mail:  loan8257@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ์ 
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร. 0-4381-1707
โทรส�ร 0-4381-1707
E-mail: bm5701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ 
165 ถ.ถีน�นนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.ก�ฬสินธ์ุ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรส�ร 0-4386-1508
E-mail: bm5703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กมลาไสย
25 หมู่ท่ี 1 ถ.สัญจรร�ชกิจ ต.กมล�ไสย อ.กมล�ไสย 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรส�ร 0-4383-1338
E-mail: bm5704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถีนานนท์
20/47 ถ.ถีน�นนท์ ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรส�ร 0-4382-1154
E-mail: bm5705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยางตลาด
237 หมู่ท่ี 20 ถ.ถีน�นนท์ ต.ย�งตล�ด อ.ย�งตล�ด 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรส�ร 0-4389-1582
E-mail: bm5706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
ห้อง 115 ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ก�ฬสินธ์ุ 
เลขท่ี 99/11 ถนนบ�ยพ�สสงเปลือย ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรส�ร 0-4381-6942
E-mail: bm5707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำาม่วง
82/1-2 หมู่ท่ี 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒน� ต.ทุ่งคลอง อ.คำ�ม่วง
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรส�ร 0-4387-9554
E-mail: bm5708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าคันโท
158 หมู่ท่ี 1 ต.ท่�คันโท อ.ท่�คันโท จ.ก�ฬสินธ์ุ 46190
โทร. 0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรส�ร 0-4387-7099
E-mail: bm5709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกุงศรี
201 หมู่ท่ี 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.ก�ฬสินธ์ุ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรส�ร  0-4388-1186
E-mail: bm5711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหัสขันธ์
21 หมู่ท่ี 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.ก�ฬสินธ์ุ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรส�ร 0-4387-1633
E-mail: bm5712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุฉินารายณ์ 
342 หมู่ท่ี 13 ถ.สมเด็จ-มุกด�ห�ร ต.บัวข�ว อ.กุฉิน�ร�ยณ์ 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรส�ร 0-4385-1499
E-mail: bm5702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาวง
292 หมู่ท่ี 18 ถ.เข�วง-น�คู ต.คุ้มเก่� อ.เข�วง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรส�ร 0-4385-9611
E-mail: bm5710@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร 

122 ช้ัน 3 ถ.พิทักษ์สันติร�ษฎร์ อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรส�ร 0-4261-2576
E-mail: loan8303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร 
122 ถ.พิทักษ์สันติร�ษฎร์ อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรส�ร 0-4261-1069 ต่อ 23
E-mail: bm7301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตาล 
24 ถ.มุกด�ห�ร-ดอนต�ล ต.ดอนต�ล อ.ดอนต�ล 
จ.มุกด�ห�ร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรส�ร 0-4268-9315
E-mail: bm7302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำาชะอี
2 หมู่ท่ี 6 ต.น้ำ�เท่ียง อ.คำ�ชะอี จ.มุกด�ห�ร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรส�ร 0-4269-1497
E-mail: bm7303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพรเพชร
70/32-33 ถ.มุกด�ห�ร-ดอนต�ล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง 
จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรส�ร 0-4261-1241
E-mail: bm7304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี มุกดาหาร
ห้�งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ส�ข�มุกด�ห�ร) เลขท่ี 77/11 
ถ.ชย�งกูร ต.มุกด�ห�ร อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรส�ร 0-4266-1962
E-mail: bm7306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมคำาสร้อย
1 หมู่ท่ี 5 ต.นิคมคำ�สร้อย อ.นิคมคำ�สร้อย จ.มุกด�ห�ร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรส�ร 0-4268-1194
E-mail: bm7305@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 12

เลขที่ 343 ชั้น 3 หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง อ.ว�รินชำ�ร�บ
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรส�ร 0-4542-4274, 0-4542-4278
E-mail: rm12@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1
1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรส�ร 0-4525-4545
E-mail: loan8258@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี
1 ชั้น 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรส�ร 0-4524-3795 ต่อ 19
E-mail: bm4401@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ
50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมร�ฐ อ.เขมร�ฐ จ.อุบลร�ชธ�นี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรส�ร 0-4549-1212
E-mail: bm4407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนชยางกูร
779/7-8 ถ.ชย�งกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4547-5931
โทรส�ร 0-4547-5932
E-mail: bm4410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตระการพืชผล
366/5-6 หมู่ท่ี 4 ต.ขุหลุ อ.ตระก�รพืชผล จ.อุบลร�ชธ�นี 34130
โทร. 0-4548-1976
โทรส�ร 0-4548-1977
E-mail: bm4411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนยุทธภัณฑ์
101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรส�ร 0-4524-0992
E-mail: bm4412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ ไทร 
อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติก�ญจน�ภิเษก ต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรส�ร 0-4549-6147
E-mail: bm4409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเมืองใหม่
133 หมู่ท่ี 2 ต.น�คำ� อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลร�ชธ�นี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรส�ร 0-4539-9655
E-mail: bm4413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ม่วงสามสิบ
246/5, 246/7, 474 หมู่ท่ี 5 ถ.ชย�งกูร ต.ม่วงส�มสิบ อ.ม่วงส�มสิบ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรส�ร 0-4548-9465
E-mail: bm4415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
อ�ค�รสุนีย์ท�วเวอร์ ห้องท่ี 105 ช้ัน 1 เลขท่ี 512/8 ถ.ชย�งกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรส�ร 0-4531-7833
E-mail: bm4417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนแจ้งสนิท
319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรส�ร 0-4531-6983
E-mail: bm4418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ห้องเลขท่ี 334 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� อุบลร�ชธ�นี 
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรส�ร 0-4542-2369
E-mail: bm4420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนมดแดง
ณ ท่ีว่�ก�รอำ�เภอดอนมดแดง หมู่ท่ี 12 ถนนคำ�ไฮใหญ่-ท่�ศิล� 
ต.เหล่�แดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรส�ร 0-4530-8222
E-mail: bm4421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดข้าวปุ้น
286 หมู่ท่ี 1 ต.ข้�วปุ้น อ.กุดข้�วปุ้น จ.อุบลร�ชธ�นี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรส�ร 0-4548-4157
E-mail: bm4424@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2
140 ชั้น 3 ถ.สถิตย์นิม�นก�ล ต.ว�รินชำ�ร�บ อ.ว�รินชำ�ร�บ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรส�ร 0-4532-3441
E-mail: loan8259@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วารินชำาราบ
140 ถ.สถิตย์นิม�นก�ล ต.ว�รินชำ�ร�บ อ.ว�รินชำ�ร�บ
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรส�ร 0-4532-1760
E-mail: bm4404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังส�ห�ร จ.อุบลร�ชธ�นี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรส�ร 0-4544-1586
E-mail: bm4403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม
49 หมู่ท่ี 24 ถ.ประช� ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลร�ชธ�นี 34160
โทร. 0-4536-1944 
โทรส�ร 0-4536-1130
E-mail: bm4405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน
661 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลร�ชธ�นี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรส�ร 0-4539-1031
E-mail: bm4406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย 
65 หมู่ท่ี 11 ต.น�จะหลวย อ.น�จะหลวย จ.อุบลร�ชธ�นี 34280
โทร. 0-4537-9250 
โทรส�ร  0-4537-9250
E-mail:  bm4408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำายืน
49/1 หมู่ท่ี 10 ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำ�ยืน จ.อุบลร�ชธ�นี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรส�ร 0-4537-1428
E-mail: bm4414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถลมาร์ค
270 หมู่ท่ี 4 ต.แสนสุข อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรส�ร 0-4542-5111
E-mail: bm4416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โขงเจียม
711/11-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลร�ชธ�นี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรส�ร 0-4535-1338
E-mail: bm4419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนผึ้ง
343 หมู่ท่ี 9 ต.โนนผ้ึง อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรส�ร 0-4542-4281
E-mail: bm4422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถิตย์นิมานกาล 
(เดิมเป็น บ๊ิกซี พิบูลมังส�ห�ร เปล่ียนเม่ือวันท่ี 1 ก.ค. 61 )
เลขท่ี 83/14 ถนนสถิตย์นิม�นก�ล ต.พิบูล อ.พิบูลมังส�ห�ร 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรส�ร 0-4544-1815
E-mail: bm4423@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตยโสธร 

208 ช้ัน 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรส�ร 0-4571-1079
E-mail: loan8260@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยโสธร 
208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรส�ร 0-4571-2463 ต่อ 16
E-mail: bm4501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เลิงนกทา 
24 หมู่ท่ี 1 ถ.ชย�งกูร ต.ส�มแยก อ.เลิงนกท� จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรส�ร 0-4578-1008
E-mail: bm4502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม 
409 ถ.ว�รีร�ชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรส�ร 0-4578-9456
E-mail: bm4503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำาเขื่อนแก้ว 
110/1 หมู่ท่ี 2 ถ.เหล่ียมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.คำ�เข่ือนแก้ว 
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรส�ร 0-4579-1300
E-mail: bm4504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชนะชัย
260 หมู่ท่ี 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้�หย�ด อ.มห�ชนะชัย 
จ.ยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรส�ร 0-4579-9274
E-mail: bm4505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อำานาจเจริญ
640 หมู่ท่ี 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำ�น�จเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรส�ร 0-4551-1036
E-mail: bm7501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมราชวงศา
103/7 หมู่ท่ี 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.น�หว้� อ.ปทุมร�ชวงศ� 
จ.อำ�น�จเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรส�ร 0-4546-5386
E-mail: bm7502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลืออำานาจ
107 หมู่ท่ี 2 ต.อำ�น�จ อ.ลืออำ�น�จ จ.อำ�น�จเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรส�ร 0-4554-7243
E-mail: bm7503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนวิทยะธำารงค์
453/5, 453/6, 453/7 ถ.วิทยะธำ�รงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรส�ร 0-4571-4200
E-mail: bm4506@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ช้ัน 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรส�ร 0-4561-4000, 0-4564-3436
E-mail: loan8261@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095 
โทรส�ร 0-4561-2659
E-mail: bm4801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ์
59 หมู่ท่ี 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำ�อ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรส�ร 0-4566-1822
E-mail: bm4802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษีไศล
39 หมู่ท่ี 14 ถ.รัฐประช� ต.เมืองคง อ.ร�ษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรส�ร 0-4568-1050
E-mail: bm4803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย์
85/7 หมู่ท่ี 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทร�รมย์ 
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรส�ร 0-4565-1216
E-mail: bm4804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ
52/2 หมู่ท่ี 6 ถ.ขุนห�ญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนห�ญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615 
โทรส�ร 0-4567-9046
E-mail: bm4805@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ขุขันธ์
766 หมู่ที่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรส�ร 0-4563-0505
E-mail: bm4806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทุมพรพิสัย
845 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำ�แพง อ.อุทุมพรพิสัย 
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273 
โทรส�ร 0-4563-8296
E-mail: bm4807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพา
444/2 ถ.เทพ� ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรส�ร 0-4561-3555
E-mail: bm4808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ศรีสุวรรณ
เลขที่ 80 หมู่ที่ 13 ถนนท�งหลวงชนบทหม�ยเลข 2349
ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรส�ร 0-4560-4065
E-mail: bm4809@gsb.or.th 

• ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์
328/1-3 ชั้น 3 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรส�ร 0-4451-5917
E-mail: loan8262@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร์
353/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรส�ร 0-4451-1010
E-mail: bm4601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท
1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปร�ส�ท
จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรส�ร 0-4455-1738
E-mail: bm4605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ
52 หมู่ที่ 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรส�ร 0-4456-1286
E-mail: bm4602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าตูม
237 หมู่ที่ 7 ถ.ปัทม�นนท์ ต.ท่�ตูม อ.ท่�ตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรส�ร 0-4459-1499
E-mail: bm4603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี
138 หมู่ที่ 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรส�ร 0-4459-9095
E-mail: bm4604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ
213/1 หมู่ที่ 1 ถ.อภิส�ร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรส�ร 0-4457-1395
E-mail: bm4606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกหนองบัว
328/1-3 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรส�ร 0-4451-8823
E-mail: bm4607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพลบุรี
334/2-3 หมู่ที่ 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรส�ร 0-4459-6400
E-mail: bm4608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร์
ห้องเลขที่ 212/2 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�โรบินสัน สุรินทร์ 
ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรส�ร 0-4404-2772
E-mail: bm4609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมพระ
50 หมู่ที่ 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โทร. 0-4458-1045
โทรส�ร 0-4458-1045 ต่อ 17
E-mail: bm4610@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์
21 ชั้น 3 ถ.ธ�นี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรส�ร 0-4461-6806
E-mail: loan8263@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุรีรัมย์
21 ถ.ธ�นี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรส�ร 0-4461-1600
E-mail: bm4901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางรอง
371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.น�งรอง อ.น�งรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรส�ร 0-4463-1998
E-mail: bm4902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาปลายมาศ
742 หมู่ที่ 9 ถ.ร�ษฎร์ดำ�ริ ต.ลำ�ปล�ยม�ศ อ.ลำ�ปล�ยม�ศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรส�ร 0-4466-1439
E-mail: bm4903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย
297 หมู่ที่ 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรส�ร 0-4467-1245
E-mail: bm4904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตึก
49 หมู่ที่ 16 ถ.ท่�ช้�ง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรส�ร 0-4468-1075
E-mail: bm4905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง
388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยร�ษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรส�ร 0-4465-5022
E-mail: bm4906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระสัง
192 หมู่ที่ 9 ถ.สุข�ภิบ�ล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรส�ร 0-4469-1009
E-mail: bm4907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่
83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรส�ร 0-4464-1478
E-mail: bm4908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทวีกิจ
274 หมู่ที่ 8 ถ.บุรีรัมย์-น�งรอง ต.อิส�ณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรส�ร 0-4460-1841
E-mail: bm4909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านกรวด
304-303/1 หมู่ที่ 4 ต.ปร�ส�ท อ.บ้�นกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรส�ร 0-4467-9415
E-mail: bm4910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย
182 หมู่ที่ 1 ต.ละห�นทร�ย อ.ละห�นทร�ย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรส�ร 0-4464-9498
E-mail: bm4911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านใหม่ไชยพจน์
183 หมู่ที่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้�นใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรส�ร 0-4461-0968
E-mail: bm4912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์
ห้�งสรรพสินค้� โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ 
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 222 
เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ถ.บุรีรัมย์-น�งรอง ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรส�ร 0-4460-0680
E-mail: bm4913@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 13

19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4426-3445-52 
โทรส�ร 0-4423-0154, 0-4424-1325
E-mail: rm13@gsb.or.th, rm13a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรส�ร 0-4424-3817
E-mail: loan8264@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรนารี
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4420-5364, 0-4424-1326
โทรส�ร 0-4424-1326
E-mail: bm4311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย
149/11 หมู่ 1 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครร�ชสีม� 30190
โทร. 0-4449-1292, 0-4449-1260
โทรส�ร 0-4449-1292
E-mail: bm4308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขมนตรี
164/9 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-7498, 0-4425-7598
โทรส�ร 0-4425-7498
E-mail: bm4310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ครบุรี
833 หมู่ที่ 4 ถ.ร�ษฎร์พัฒน� ต.แชะ อ.ครบุรี 
จ.นครร�ชสีม� 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรส�ร 0-4444-4021
E-mail: bm4319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ นครร�ชสีม� ชั้น B
เลขที่ 1242/2 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรส�ร 0-4439-3584
E-mail: bm4321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกรวด
42 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30280
โทร. 0-4430-5200-1
โทรส�ร 0-4430-5202
E-mail: bm4323@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง
274-274/1 หมู่ที่ 11 ถ.เสิงส�ง-โนนสมบูรณ์ ต.เสิงส�ง อ.เสิงส�ง 
จ.นครร�ชสีม� 30330
โทร. 0-4444-7015-6
โทรส�ร 0-4444-7015
E-mail: bm4328@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก
245 หมู่ท่ี 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญม�ก จ.นครร�ชสีม� 30410
โทร. 0-4449-0331-2
โทรส�ร 0-4449-0332
E-mail: bm4329@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน
2/27-28 ซ.มิตรภ�พ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4422-204-2
โทรส�ร 0-4422-2042
E-mail: bm4331@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ห้องเลขที่ 336 ชั้น 3 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� 
นครร�ชสีม� เลขที่ 990, 998
ถ.มิตรภ�พ-หนองค�ย ต.ในเมือง อ.เมืองนครร�ชสีม� 
จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4422-9431-2
โทรส�ร 0-4422-9432
E-mail: bm4336@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ่
153 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครร�ชสีม� 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรส�ร 0-4446-1642 ต่อ 6
E-mail: bm4302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง
79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ท�งพ�ด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง 
จ.นครร�ชสีม� 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรส�ร 0-4447-7010
E-mail: bm4315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประทาย
84 หมู่ท่ี 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประท�ย อ.ประท�ย จ.นครร�ชสีม� 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรส�ร 0-4447-9084
E-mail: bm4316@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ หมื่นไวย
517/137 ถ.มิตรภ�พ-หนองค�ย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรส�ร 0-4492-3131
E-mail: bm4336@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2
525 ชั้น 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรส�ร 0-4425-6767 ต่อ 14
E-mail: loan8265@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา
428/1 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239, 0-4424-2003
โทรส�ร 0-4424-2003
E-mail: bm4301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรส�ร 0-4425-7147
E-mail: bm4317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชุมพล
8 ถ.มห�ดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรส�ร 0-4426-0234
E-mail: bm4318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสูง
76 ถ.ศรีธ�นี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครร�ชสีม� 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรส�ร 0-4437-9030
E-mail: bm4309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนไทย
768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรน�ร�ยณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครร�ชสีม� 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรส�ร 0-4438-1180, 0-4438-1434
E-mail: bm4314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จักราช
299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรม�ตุคล� ต.จักร�ช อ.จักร�ช จ.นครร�ชสีม� 
30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรส�ร 0-4439-9067, 0-4439-9247
E-mail: bm4320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวทะเล
1108/5 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรส�ร 0-4492-5021
E-mail: bm4330@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทอมินอล 21 โคราช
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2040 ศูนย์ก�รค้�เทอมินอล21 โคร�ช 
เลขที่ 99 ถนนมิตรภ�พ-หนองค�ย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578
โทรส�ร 0-4449-8577
E-mail: bm4335@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิมาย
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูช�ยันต์ ต.ในเมือง อ.พิม�ย 
จ.นครร�ชสีม� 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093, 0-4447-1888
โทรส�ร 0-4447-1821 ต่อ 6, 0-4428-5093
E-mail: bm4305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คง
112 หมู่ที่ 8 ถ.สุข�ภิบ�ล 1 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครร�ชสีม� 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรส�ร 0-4445-9022
E-mail: bm4312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แก้งสนามนาง
52 หมู่ที่ 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสน�มน�ง อ.แก้งสน�มน�ง 
จ.นครร�ชสีม� 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรส�ร 0-4433-9019
E-mail: bm4324@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยแถลง
58/3 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครร�ชสีม� 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรส�ร 0-4439-1302
E-mail: bm4326@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย
121/9-10 หมู่ที่ 9 ต.บัวล�ย อ.บัวล�ย จ.นครร�ชสีม� 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรส�ร 0-4449-5051
E-mail: bm4334@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครร�ชสีม� 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรส�ร 0-4441-3200 
E-mail: loan8267@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครร�ชสีม� 30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรส�ร 0-4441-1080
E-mail: bm4307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากช่อง
558 ถ.มิตรภ�พ ต.ป�กช่อง อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรส�ร 0-4431-1561
E-mail: bm4303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปักธงชัย
320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
จ.นครร�ชสีม� 30150
โทร. 0-4428-4390
โทรส�ร 0-4444-1041
E-mail: bm4304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน
867 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครร�ชสีม� 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรส�ร 0-4441-9214
E-mail: bm4306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านขุนทด
9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่�นขุนทด อ.ด่�นขุดทด 
จ.นครร�ชสีม� 30210
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089
โทรส�ร 0-4438-9089
E-mail: bm4313@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาลิโอ เขาใหญ่ 
146/1 หมู่ที่ 4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ป�กช่อง 
จ.นครร�ชสีม� 30450
โทร. 0-4436-5884-5
โทรส�ร 0-4436-5886
E-mail: bm4322@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ปากช่อง 
ชั้น 1 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เทสโก้โลตัส ส�ข�ป�กช่อง เลขที่ 289 
หมู่ที่ 18 ต.ป�กช่อง อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร. 0-4492-9408
โทรส�ร. 0-4492-9408
E-mail: bm4327@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กลางดง
461/3-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภ�พ ต.กล�งดง อ.ป�กช่อง 
จ.นครร�ชสีม� 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรส�ร 0-4436-2248
E-mail: bm4332@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำาเขียว
111 หมู่ที่ 6 สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน ปตท. บ.มุ่งปั้นดี จก. 
ถนนท�งหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยส�มัคคี อ.วังน้ำ�เขียว 
จ.นครร�ชสีม� 30370
โทร. 0-4422-8097
โทรส�ร 0-4422-8098
E-mail: bm4333@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ริ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรส�ร 0-3721-6082 ต่อ 116
E-mail: loan8268@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี 
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ริ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรส�ร 0-3721-1077 ต่อ 21
E-mail: bm1901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจันตคาม 
376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้�พระย�บดินทร์ ต.ประจันตค�ม อ.ประจันตค�ม 
จ.ปร�จีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386 
โทรส�ร 0-3729-1386
E-mail: bm1903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีมหาโพธิ 
5 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมห�โพธิ อ.ศรีมห�โพธิ จ.ปร�จีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรส�ร 0-3727-9241 ต่อ 11
E-mail: bm1905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304
335-336 หมู่ที่ 10 ต.ท่�ตูม อ.ศรีมห�โพธิ จ.ปร�จีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326 , 0-3727-4326
โทรส�ร 0-3727-4325
E-mail: bm1906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครนายก 
380 ถ.ศรีเมือง ต.นครน�ยก อ.เมือง จ.นครน�ยก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรส�ร 0-3731-1295 ต่อ 20
E-mail: bm2001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนา 
24 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้�นน� อ.บ้�นน� จ.นครน�ยก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรส�ร 0-3738-1573
E-mail: bm2002@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา องครักษ์
148-150 หมู่ที่ 2 ถ.ส�ยองครักษ์-บ�งน้ำ�เปรี้ยว ต.องครักษ์ 
อ.องครักษ์ จ.นครน�ยก 26120 
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818 
โทรส�ร 0-3739-1833
E-mail: bm2003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กบินทร์บุรี
431 ถ.เจ้�สำ�อ�งค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรส�ร  0-3728-3194 ต่อ 17
E-mail: bm1902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกกบินทร์บุรี
566 หมู่ท่ี 17 ถ.ส�ยกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทร� ต.เมืองเก่� อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปร�จีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรส�ร  0-3728-2146
E-mail:  bm1904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกอุดม
379/264-266 หมู่ท่ี 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25110
โทร.  0-3744-5236-37
โทรส�ร  0-3745-5239
E-mail:  bm1907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี
ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 215 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ปร�จีนบุรี
เลขท่ี 72 หมู่ท่ี 3 ต.บ�งบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร.  0-3745-4771 ต่อ 2
โทรส�ร  0-3745-4771
E-mail:  bm1908@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระแก้ว
566 หมู่ท่ี 17 ถ.ส�ยกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทร� ต.เมืองเก่� อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปร�จีนบุรี 25240
โทร.  0-3728-2013-14
โทรส�ร  0-3728-2658 ต่อ 25
E-mail: loan8304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สระแก้ว 
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรส�ร 0-3724-1013 ต่อ 21
E-mail: bm7401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ 
56 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรส�ร 0-3723-1023 ต่อ 19
E-mail: bm7402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำาเย็น 
802 หมู่ท่ี 1 ต.วังน้ำ�เย็น อ.วังน้ำ�เย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรส�ร 0-3725-1063 ต่อ 19
E-mail: bm7403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร 
503 หมู่ท่ี 10 ต.วัฒน�นคร อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้ว 27160
โทร.  0-3726-1310
โทรส�ร 0-3726-1310
E-mail: bm7404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดโรงเกลือ
555/29-31 หมู่ท่ี 7 ต.ป่�ไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรส�ร 0-3723-0958
E-mail: bm7405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสมบูรณ์
92/1 หมู่ท่ี 11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรส�ร 0-3744-9200
E-mail: bm7406@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 14

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596
โทรส�ร 0-3533-6595, 0-3533-6597
E-mail: rm14@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บ�งปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564, 0-2978-0412
โทรส�ร 0-2978-0412 ต่อ 26
E-mail: loan8269@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี 
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บ�งปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507, 0-2593-3532
โทรส�ร 0-2581-6120 ต่อ 25
E-mail: bm0501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รังสิต
265/42-43 หมู่ท่ี 2 ถ.รังสิต-ปทุมธ�นี ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072 
โทรส�ร 0-2531-3072 ต่อ 11
E-mail: bm0503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหลุมแก้ว
23 หมู่ท่ี 4 ถ.ปทุมธ�นี-บ�งเลน ต.ระแหง อ.ล�ดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธ�นี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616
โทรส�ร 0-2599-1616ต่อ 103
E-mail: bm0505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นวนคร
100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร.  0-2520-3789, 0-2529-3377
โทรส�ร  0-2520-3789, 0-2529-3377 ต่อ 20
E-mail:  bm0508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเมืองเอก
51/085-2-3 หมู่บ้�นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร.  0-2997-1501
โทรส�ร  0-2997-1501
E-mail:  bm0513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทียูโดม รังสิต
ทียูโดม พล�ซ่� ห้องเลขท่ี B1-20 และ B1-21 พ้ืนท่ีโซน B ช้ัน 1
เลขท่ี 98/16 หมู่ท่ี 18 ถ.เชียงร�ก ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร.  0-2516-1948-9
โทรส�ร  0-2516-1948
E-mail:  bm0516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพูนทรัพย์
ตล�ดพูนทรัพย์ พ้ืนท่ีโซน A เลขท่ี 136/8-3 หมู่ท่ี 2 ต.บ้�นกล�ง 
อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร.  0-2581-1609
โทรส�ร  0-2581-1608
E-mail:  bm0518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามโคก
111/241-243 หมู่ท่ี 2 โครงก�ร ภัทรไพรเวท 2 ต.ส�มโคก อ.ส�มโคก 
จ.ปทุมธ�นี 12160
โทร.  0-2192-2356
โทรส�ร  0-2192-2357
E-mail:  bm0519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี รังสิต 2
ห้องเลขท่ี F1/4 ช้ัน 1 ห้�งบ๊ิกซี ส�ข�รังสิต 2 เลขท่ี 70/1 หมู่ท่ี 15
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร.  0-2531-6926-7
โทรส�ร 0-2531-6927
E-mail: bm0520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดไท
32/402-403 หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร. 0-2520-3062-3
โทรส�ร 0-2520-3062-3 ต่อ 18
E-mail:  bm0522@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2
45 หมู่ท่ี 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกก� ต.ลำ�ลูกก� อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรส�ร 0-2987-0384 ต่อ 20
E-mail:  loan8299@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาลูกกา
45 หมู่ท่ี 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกก� ต.ลำ�ลูกก� อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร.  0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรส�ร  0-2569-1308 ต่อ 20
E-mail:  bm0502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองหลวง
91/1-2 หมู่ท่ี 8 ถ.คลองหลวง ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร.  0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147, 0-2516-5552
โทรส�ร  0-2516-5552 ต่อ 22
E-mail:  bm0504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี 
42/2 หมู่ท่ี 4 ถ.รังสิต-นครน�ยก ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12110 
โทร.  0-2546-1432, 0-2904-1178 
โทรส�ร  0-2546-1432 ต่อ 18
E-mail:  bm0507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมเจอร์รังสิต
439 หมู่ท่ี 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร.  0-2567-5006
โทรส�ร  0-2567-5009
E-mail:  bm0509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส
819/1-3 ศูนย์ก�รค้�เพียวเพลส ช้ัน 1 ถ.รังสิต-นครน�ยก 
ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร.  0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรส�ร  0-2549-8032
E-mail:  bm0510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ห้อง PLZ.2.SHP043 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต 
เลขท่ี 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร.  0-2958-5498-9
โทรส�ร 0-2958-5499
E-mail:  bm0511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาไทร
146/1-2 หมู่ท่ี 2 ต.ลำ�ไทร อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรส�ร 0-2563-1526
E-mail: bm0512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาลูกกาคลอง 2 
ห้องเลขท่ี 112 ช้ัน 1 โครงก�รเอ็ม.ที.อ�รีน่� สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ 
มอลล์ เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 3 ถ.ลำ�ลูกก� ต.คูคต อ.ลำ�ลูกก�
จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2987-2701-2
โทรส�ร 0-2987-2701-2
E-mail: bm0514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7
ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ส�ข�รังสิตคลอง 7 
เลขท่ี 41/2 หมู่ท่ี 2 ถ.รังสิต-นครน�ยก ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12110
โทร. 0-2957-2017
โทรส�ร 0-2957-2018
E-mail: bm0515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำาลูกกา 2
ห้�งบ๊ิกซี เอ๊กซ์ตร้� ส�ข�ลำ�ลูกก� 2 ช้ัน 1 เลขท่ี 3/83 หมู่ท่ี 7 
ต.ล�ดสว�ย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2563-3102
โทรส�ร 0-2563-3102
E-mail: bm0517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำาลูกกา 1
ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส�ข�ลำ�ลูกก� 1
เลขท่ี 10 หมู่ท่ี 12 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร.  0-2152-7767
โทรส�ร  0-2152-7767 ต่อ 18
E-mail: bm0521@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3534-6122
โทรส�ร 0-3534-6122 ต่อ 6
E-mail: loan8270@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู
129 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25
โทรส�ร 0-3534-6123 ต่อ 26
E-mail: bm0416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (อยุธยา)
52 ถ.ท่�เรือ-พระพุทธบ�ท ต.ท่�เรือ อ.ท่�เรือ
จ.พระนครศรีอยุธย� 13130
โทร. 0-3534-1123
โทรส�ร 0-3534-1123
E-mail: bm0403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภาชี 
154 หมู่ที่ 5 ต.ภ�ชี อ.ภ�ชี จ.พระนครศรีอยุธย� 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรส�ร 0-3531-1123 ต่อ 19
E-mail: bm0404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัย
1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธย� 13210
โทร. 0-3535-6123
โทรส�ร 0-3535-6222
E-mail: bm0408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน
58 หมู่ที่ 6 ถ.ปร�ส�ททอง ต.บ้�นเลน อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรส�ร 0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14
E-mail: bm0409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง
126/3 หมู่ที่ 1 ถ.นครหลวง-ภ�ชี ต.นครหลวง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรส�ร 0-3535-9500 
E-mail: bm0411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้อย
231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรส�ร 0-3527-1630ต่อ 20
E-mail: bm0413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำาพระอินทร์
139/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงร�กน้อย อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13180
โทร. 0-3574-6044
โทรส�ร 0-3574-6044
E-mail: bm0414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อยุธยาพาร์ค
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�อยุธย�พ�ร์ค 
126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรส�ร  0-3580-1252
E-mail:  bm0417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
80/21 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร.  0-3527-4300-1
โทรส�ร  0-3527-4300
E-mail:  bm0419@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51 ช้ัน 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร.  0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรส�ร  0-3532-3745 ต่อ 26, 0-3532-3205 ต่อ 26 
E-mail:  loan8271@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจ้าพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร.  0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรส�ร  0-3524-4784
E-mail:  bm0415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา
84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร.  0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรส�ร  0-3525-1131 ต่อ 24
E-mail:  bm0401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสนา
402 ถ.วิไลเสน� ต.เสน� อ.เสน� จ.พระนครศรีอยุธย� 13110
โทร.  0-3520-1234
โทรส�ร  0-3520-1234 ต่อ 17
E-mail:  bm0402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผักไห่
112/12 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธย� 13120
โทร.  0-3539-1323
โทรส�ร  0-3539-1323
E-mail:  bm0405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพรก
59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้�นแพรก-อ่�งทอง ต.สำ�พะเนียง อ.บ้�นแพรก 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13240
โทร.  0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรส�ร  0-3538-6088 ต่อ 13
E-mail:  bm0406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาราช
3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ช�ญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มห�ร�ช 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13150
โทร.  0-3538-9123, 084-547-3842 , 084-448-2710
โทรส�ร  0-3538-9123
E-mail:  bm0407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน
4/6 หมู่ที่ 5 ถ.อยุธย�-บ�งปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บ�งปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13220
โทร.  0-3538-1333, 0-3571-0059,
 084-448-4797, 084-448-3586
โทรส�ร 0-3538-1333
E-mail: bm0410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง
196/1 หมู่ที่ 3 ต.ล�ดบัวหลวง อ.ล�ดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรส�ร 0-3537-9123
E-mail: bm0412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
304 หมู่ที่ 2 ต.ส�มเรือน อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรส�ร 0-3533-2080
E-mail: bm0418@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบ�ล 2 ต.ตล�ดหลวง อ.เมือง จ.อ่�งทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรส�ร 0-3561-4500 ต่อ 23 
E-mail: loan8272@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่างทอง
50/2 ถ.เทศบ�ล2 ต.ตล�ดหลวง อ.เมือง จ.อ่�งทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรส�ร 0-3561-1242 ต่อ 19 
E-mail: bm1401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเศษชัยชาญ
202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น้ำ�น้อย ต.ศ�ลเจ้�โรงทอง อ.วิเศษชัยช�ญ 
จ.อ่�งทอง 14110
โทร.  0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรส�ร  0-3563-1190 ต่อ 3
E-mail:  bm1402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ทอง
483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงห� ต.อ่�งแก้ว อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่�งทอง 14120
โทร.  0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรส�ร  0-3564-0050 ต่อ 17-18
E-mail:  bm1403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าโมก
554/ข หมู่ที่ 2 ต.ป่�โมก อ.ป่�โมก จ.อ่�งทอง 14130
โทร.  0-3566-1335, 0-3562-3149 
โทรส�ร  0-3566-1335 
E-mail: bm1404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองอินทร์
25/1 หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร.  0-3658-1030
โทรส�ร  0-3658-1030
E-mail:  bm1805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิงห์บุรี
891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บ�งพุทร� อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร.  0-3652-1489, 0-3652-0223 
โทรส�ร  0-3652-1489 ต่อ 14
E-mail:  bm1801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินทร์บุรี
533/11 หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร.  0-3658-1049, 0-3658-1515
โทรส�ร  0-3658-1515 ต่อ 20
E-mail:  bm1802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางระจัน
126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บ�งระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร.  0-3659-1481
โทรส�ร  0-3659-1481 ต่อ 4
E-mail:  bm1803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าช้าง
2/1 หมู่ที่ 6 ต.ถอนสมอ อ.ท่�ช้�ง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร.  0-3659-5209, 0-3659-5244
โทรส�ร  0-3659-5209 
E-mail: bm1804@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108 หมู่ที่ 5 ต.เส�ไห้ อ.เส�ไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3639-1107
โทรส�ร 0-3639-1107 ต่อ18
E-mail: loan8273@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสาไห้
108 หมู่ที่ 5 ต.เส�ไห้ อ.เส�ไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร.  0-3639-1109
โทรส�ร 0-3639-1109 ต่อ18
E-mail:  bm1608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคร�ม ต.ป�กเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร.  0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรส�ร  0-3621-1029 ต่อ 18
E-mail:  bm1601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท
23 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธ�รเกษม อ.พระพุทธบ�ท จ.สระบุรี 18120
โทร.  0-3626-6733, 03626-6994
โทรส�ร  0-3626-6733 ต่อ 11
E-mail:  bm1602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แก่งคอย
236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร.  0-3624-4663ต่อ 11-19
โทรส�ร 0-3624-5163, 0-3624-4663 ต่อ 20
E-mail:  bm1603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแค
167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร.  0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรส�ร  0-3637-1234
E-mail:  bm1604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมอ
2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้�นหมอ-พระพุทธบ�ท ต.บ้�นหมอ อ.บ้�นหมอ 
จ.สระบุรี 18130
โทร.  0-3620-1177
โทรส�ร  0-3620-1177
E-mail:  bm1605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก
438 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภ�พ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร.  0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรส�ร  0-3634-1054 ต่อ 17
E-mail:  bm1606@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง
383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิห�รแดง 
จ.สระบุรี 18150
โทร.  0-3637-7065
โทรส�ร  0-3637-7065 ต่อ 7
E-mail:  bm1607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขอนันต์ปาร์ค
179/5 ชั้น 1 ห้�งสรรพสินค้�สุขอนันต์ป�ร์ค 
ถ.สุดบรรทัด ต.ป�กเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร.  0-3671-1882-3
โทรส�ร  0-3671-1882
E-mail:  bm1609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังม่วง
93 หมู่ที่ 7 ต.คำ�พร�น อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรส�ร  0-3635-9163
E-mail:  bm1610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หินกอง
203 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทร�ย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.  0-3639-0169
โทรส�ร  0-3639-0170
E-mail: bm1611@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สระบุรี ห้องเลขที่ 223 ชั้น 2 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1500-1
โทรส�ร 0-3635-1500
E-mail:  bm1612@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 15

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.  0-3838-7022-4
โทรส�ร  0-3838-7025-6
E-mail:  rm15@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรส�ร 0-3838-6181 ต่อ 20
E-mail: loan8274@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี 
164 ถ.วชิรปร�ก�ร ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรส�ร 0-3828-2384 ต่อ 24
E-mail: bm2101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา 
111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีร�ช� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20110
โทร.  0-3832-3111, 0-3831-1001 
โทรส�ร  0-3831-1001 ต่อ 25
E-mail:  bm2102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองมน
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.  0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรส�ร  0-3838-2830 ต่อ 17
E-mail:  bm2106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร
726/25 ถ.สุขประยูร ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0-3827-3816
โทรส�ร 0-3827-3816 ต่อ 19
E-mail: bm2111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค 
ศรีราชา
ชั้น 4 ห้อง F407-8 ศูนย์ก�รค้�แปซิฟิค พ�ร์ค ศรีร�ช� 
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีร�ช� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20110
โทร.  0-3832-5482
โทรส�ร  0-3832-5483
E-mail:  bm2114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
171 ชั้น 1 อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ชลบุรี 
เลขที่ 55/88-89 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0-3805-3801-2
โทรส�ร  0-3805-3802
E-mail:  bm2119@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1122-1125 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�วิคทอรี่ เซ็นเตอร์ 
เลขที่ 742/5ก-5ข ถนนโพธิ์ทอง ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0-3807-9714-5
โทรส�ร  0-3807-9714
E-mail:  bm2126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางทราย
137 หมู่ที่ 3 ต.บ�งทร�ย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0-3828-8374-5
โทรส�ร  0-3828-8375
E-mail:  bm2131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวอุดม
143/16-17 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรส�ร 0-3835-1819
E-mail: bm2132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพระยาสัจจา
เลขที่ 178/17 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรส�ร 0-3845-5314
E-mail: bm2135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ศูนย์ก�รค้�ฮ�ร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ชั้น B ห้องเลขที่ BS13
เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรส�ร  0-3849-3098
E-mail:  bm2136@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20230
โทร.  0-3849-0308
โทรส�ร  0-3849-0309
E-mail:  bm2102@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2
285/203-204 หมู่ที่ 5 ซ.น�เกลือ 16 ถ. พัทย�-น�เกลือ 
ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.  0-3822-5630-1
โทรส�ร  0-3822-5630-1 ต่อ 13
E-mail:  loan8275@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางละมุง 
460 หมู่ที่ 4 ถ.พัทย�-น�เกลือ ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรส�ร 0-3822-2012
E-mail: bm2105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา 
8/46-48 หมู่ที่ 6 ถ.พัทย�เหนือ ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643 
โทรส�ร 0-3842-3643 ต่อ 17
E-mail: bm2110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยาใต้
205/23-24 หมู่ที่ 10 ถ.พัทย�ส�ย 2 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-8749, 0-3842-5509
โทรส�ร 0-3842-8749
E-mail: bm2117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิสัมพันธ์
285/200-202 หมู่ที่ 5 ซ.น�เกลือ 16 ถ.พัทย�-น�เกลือ 
ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรส�ร 03822-5933
E-mail: bm2118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ห้องเลขที่ 419 ชั้น 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย�บีช 
เลขที่ 333/99-100 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรส�ร 0-3804-3569
E-mail: bm2120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ พัทยา 
(เดิมเป็นส�ข�พัทย�กล�ง) ย้�ยวันที่ 19 เม.ย. 60
ชั้น B ห้องเลขที่ BS02 ศูนย์ก�รค้�ฮ�ร์เบอร์ พัทย� 
เลขที่ 190/25 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรส�ร 0-3841-2361
E-mail: bm2123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พัทยาใต้
ชั้น 1 ห้�งสรรพสินค้�บิ๊กซี พัทย�ใต้ ห้องเลขที่ GCR122
565/41 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218
โทรส�ร 0-3837-3219
E-mail: bm2124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทัพพระยา
316/26 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรส�ร  0-3825-1590
E-mail: bm2125@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3
700/37 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรส�ร  0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E-mail:  loan8276@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม 
22 ถ.เมืองเก่� ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร.  0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรส�ร  0-3846-2960 ต่อ 18
E-mail:  bm2104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านบึง 
24 ถ.วิฑูรย์ดำ�ริ ต.บ้�นบึง อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรส�ร 0-3844-3980 ต่อ 20
E-mail: bm2107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พานทอง 
85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พ�นทอง-หัวไผ่ ต.พ�นทอง อ.พ�นทอง 
จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-38451-115, 0-38451-976
โทรส�ร 0-3845-1115 ต่อ 16
E-mail: bm2108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ 
204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร.  0-3820-1153, 0-3874-2539
โทรส�ร  0-3820-1153
E-mail:  bm2109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหัวฬ่อ
117/5 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร  0-3844-0234
โทรส�ร  0-3844-0440
E-mail:  bm2113@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมตะนคร
69/18-19 หมู่ที่ 6 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0-3845-3097
โทรส�ร  0-3845-3098
E-mail:  bm2129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/37 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรส�ร 0-3845-7663
E-mail: bm2133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์
280 หมู่ที่ 4 ต.ท่�บุญมี อ.เก�ะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรส�ร 0-3820-9131
E-mail: bm2134@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4 
99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรส�ร 0-3806-8911-4 ต่อ 22
E-mail: loan8305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ 
359 หมู่ที่ 1 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรส�ร 0-3843-7437 ต่อ 18
E-mail: bm2103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมู่ที่ 11 ถ.สุข�ภิบ�ล 8 ต.หนองข�ม อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรส�ร 0-3848-1542
E-mail: bm2112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพลับหวาน
13/234 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรส�ร 0-3804-1339
E-mail: bm2115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุญสัมพันธ์ 
99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรส�ร 0-3806-8938
E-mail: bm2116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดบ้านอำาเภอ
160 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.น�จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรส�ร 0-3823-5677
E-mail: bm2121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขุมวิท-สัตหีบ
4/57-58 หมู่ที่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรส�ร 0-3843-8078
E-mail: bm2122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามคันทรีคลับ
19/110-111 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรส�ร 0-3840-5064
E-mail: bm2127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยา - สุขุมวิท
249 หมู่ที่ 6 อ�ค�รซีซีโชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท-พัทย� 
ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรส�ร 0-3841-4981
E-mail: bm2128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อวิน
310/6-7 หมู่ที่ 3 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทร� ต.บ่อวิน อ.ศรีร�ช�
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรส�ร 0-3833-7369
E-mail: bm2130@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939 
โทรส�ร 0-3862-2939 ต่อ 11, 25
E-mail: loan8277@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระยอง 
3 ถ.ต�กสินมห�ร�ช ต.ท่�ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรส�ร 0-3861-1005 ต่อ 22
E-mail: bm2201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกลง 
16 ถ.สุนทรโวห�ร ต.ท�งเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรส�ร 0-3867-1171 ต่อ 11
E-mail: bm2202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านค่าย 
113 หมู่ที่ 2 ถ.อ�ทิตย์ประดิษฐ�น ต.บ้�นค่�ย อ.บ้�นค่�ย
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1009
โทรส�ร 0-3864-1009 ต่อ 14
E-mail: bm2203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านฉาง 
48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้�นฉ�ง อ.บ้�นฉ�ง จ.ระยอง 21130 
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415
โทรส�ร 0-3888-0415 ต่อ 14
E-mail: bm2204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ 
232/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรส�ร 0-3865-1765
E-mail: bm2205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบตาพุด 
85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.ม�บต�พุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรส�ร 0-3868-1024 ต่อ 22
E-mail: bm2206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพระ
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042
โทรส�ร  0-3861-9042 ต่อ 17
E-mail:  bm2207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะสตาร์ ระยอง
ห้อง 1101A ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�คอมพิวเตอร์สต�ร์ ระยอง 
109 ถ.สุขุมวิท ต.ท่�ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรส�ร 0-3861-0454
E-mail: bm2208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลวกแดง
625/68-69 หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 0-3802-5900-1
โทรส�ร 0-3802-5900 ต่อ 14
E-mail: bm2209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น 
(เดิมเป็นส�ข� แหลมทองพล�ซ� ระยอง)
เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 58 
ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง 
เลขที่ 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรส�ร 0-3802-3424
E-mail: bm2210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมพัฒนา ระยอง
4/9 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒน� อ.นิคมพัฒน� จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรส�ร 0-3863-7864
E-mail: bm2211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ระยอง ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้องเลขที่ 279 
เลขที่ 99, 99-1 ถ.บ�งน�-ตร�ด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรส�ร 0-3894-2635
E-mail: bm2212@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี 
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรส�ร 0-3932-2300 ต่อ 15
E-mail: loan8278@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี 
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรส�ร 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 14
E-mail: bm2301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าใหม่ 
53 ถ.ร�ชกิจ ต.ท่�ใหม่ อ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066 
โทรส�ร 0-3943-1789 ต่อ 13
E-mail: bm2302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขลุง 
29/1 ถ.เทศบ�ลส�ย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065
โทรส�ร 0-3944-1065 ต่อ 17
E-mail: bm2303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนท่าแฉลบ
573-575 ถ.ท่�แฉลบ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรส�ร 0-3932-8015 ต่อ 15
E-mail: bm2304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว 
177 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยด�ว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3938-1010
โทรส�ร 0-3938-1010
E-mail: bm2305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยสะท้อน
249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจ� อ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรส�ร 0-3939-5494 ต่อ 16
E-mail: bm2306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเทศบาล 2
20 ถ.ประช�นิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรส�ร 0-3932-2127
E-mail: bm2307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ
4/105 หมู่ที่ 10 ต.พลวง อ.เข�คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194 
โทรส�ร 0-3930-9193
E-mail: bm2308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว์ พลาซา จันทบุรี
อ�ค�รเรนโบว์ พล�ซ� ห้องเลขที่ A2 เลขที่ 22/54-56 
หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรส�ร 0-3932-8998
E-mail: bm2309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตราด 
81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งพระ อ.เมือง จ.ตร�ด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรส�ร 0-3951-1083 ต่อ 17
E-mail: bm2401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง 
74/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เข�สมิง อ.เข�สมิง จ.ตร�ด 23130
โทร.  0-3959-9155
โทรส�ร 0-3959-9155
E-mail: bm2402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะช้าง
23/10 หมู่ที่ 4 บ้�นคลองพร้�ว ต.เก�ะช้�ง อ.เก�ะช้�ง 
จ.ตร�ด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรส�ร 0-3955-7398
E-mail: bm2403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองใหญ่
170/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตร�ด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรส�ร  0-3958-2183
E-mail: bm2404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด
72 ถ.ชัยมงคล ต.บ�งพระ อ.เมือง จ.ตร�ด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรส�ร 0-3951-2433
E-mail: bm2405@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เกาะกูด
อ�ค�รศูนย์โอทอป องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเก�ะกูด อ.เก�ะกูด 
จ.ตร�ด 23000
โทร. 0-3951-0432
โทรส�ร -
E-mail: bm2405@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1 
369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร.  0-2389-3346-7
โทรส�ร  0-2389-3346-7
E-mail:  loan8279@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ 
154 ถ.ศรีสมุทร ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร.  0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรส�ร  0-2395-0613 ต่อ 11
E-mail:  bm0301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลี 
29 หมู่ที่ 8 ถ.สุข�ภิบ�ล ต.บ�งพลีใหญ่ อ.บ�งพลี 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร.  0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรส�ร  0-2337-3523 ต่อ 17
E-mail:  bm0302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบ่อ 
334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนร�ช ต.บ�งบ่อ อ.บ�งบ่อ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10560
โทร.  0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรส�ร  0-2708-4581 ต่อ 15
E-mail:  bm0303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองด่าน 
471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งบ่อ อ.บ�งบ่อ
จ.สมุทรปร�ก�ร 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรส�ร 0-2330-1112 ต่อ 17
E-mail: bm0304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ 
9/69 หมู่ที่ 6 ซ.กิ่งแก้ว 46/2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ร�ช�เทวะ 
อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร.  0-2175-2015-16
โทรส�ร  0-2175-2016
E-mail:  bm0310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองสมุทร
369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร.  0-2389-3348-9
โทรส�ร  0-2389-3350
E-mail:  bm0312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมู่ที่ 6 
ต.แพรกษ� อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร.  0-2324-3342-3
โทรส�ร  0-2324-3343
E-mail:  bm0315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา
39 หมู่ที่ 6 ศูนย์ก�รค้�เมก�บ�งน� ถ.บ�งน�-ตร�ด 
ต.บ�งแก้ว อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร.  0-2186-8760
โทรส�ร  02-186-8761
E-mail:  bm0316@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร์
425 หมู่ที่ 5 ชั้น1 ห้อง GCR 103 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร.  0-2758-8743
โทรส�ร  0-2758-8744
E-mail:  bm0320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
200/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.เทพ�รักษ์ ต.บ�งเส�ธง อ.บ�งเส�ธง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10570 
โทร.  0-2181-7948
โทรส�ร  0-2181-7949
E-mail:  bm0318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สมุทรปราการ
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สมุทรปร�ก�ร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302
เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้�ยบ้�นใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร.  0-2174-2767
โทรส�ร  0-2174-2766
E-mail:  bm0321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ศูนย์ก�รค้�ม�ร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 ห้องเลขที่ S310 
เลขที่ 99/29 หมู่ที่ 1 ต.ร�ช�เทวะ อ.บ�งพลี 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร.  0-2007-5327
โทรส�ร -
E-mail:  bm0322@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลแพรกษา
สำ�นักง�นเทศบ�ลแพรกษ� เลขที่ 999/995 หมู่ที่ 6
ซอยรักพันธ์ดี 11/1 ถ.พุทธรักษ� ต.แพรกษ� อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร.  084-4624890
โทรส�ร -
E-mail:  bm0315@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ สถานีรถโดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
อ�ค�ร Bus terminal เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บ�งพลี 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร.  0-2134-4478
โทรส�ร  0-2134-4479
E-mail:  bm0310@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 
9/7 หมู่ที่ 3 ต.ป�กคลองบ�งปล�กด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร.  0-2425-1094-6
โทรส�ร  0-2425-1096
E-mail:  loan8280@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สำาโรง 
407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพ�นสำ�โรง) ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร.  0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรส�ร  0-2394-3670 ต่อ 20
E-mail:  bm0305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปู่เจ้าสมิงพราย 
14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้�สมิงพร�ย ต.สำ�โรงกล�ง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร.  0-2183-2040-2
โทรส�ร  0-2183-2042 ต่อ 16
E-mail:  bm0307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง 
48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตล�ด อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร.  0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรส�ร  0-2463-8764
E-mail:  bm0308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์ 
119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บ�งพึ่ง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร.  0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรส�ร  0-2463-5029 ต่อ 14
E-mail: bm0309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ สำาโรง 
ศูนย์ก�รค้�อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง ชั้น 2 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร.  0-2394-4005
โทรส�ร 0-2394-4007
E-mail: bm0311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจดีย์
9/7 หมู่ที่ 3 ต.ป�กคลองบ�งปล�กด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร. 0-2425-1092-3
โทรส�ร 0-2425-1092
E-mail: bm0314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สำาโรง 2
ห้องเลขที่ 2CR214 ชั้น 2 ห้�งบิ๊กซี สำ�โรง 2 
เลขที่ 1293 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพ�รักษ์ อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรส�ร 0-2380-0446
E-mail: bm0317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2CR 203-204
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�บิ๊กซีสุขสวัสดิ์ เลขที่ 94 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ 
ต.บ�งพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรส�ร -
E-mail: bm0319@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา
106/3 ถ.มห�จักรพรรดิ์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร.  0-3851-7075, 0-3851-2075-6
โทรส�ร  0-3851-7075 ต่อ 24
E-mail:  loan8281@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา 
1-5 ถ.สันติร�ษฎร์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร.  0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรส�ร  0-3851-1076 ต่อ 24
E-mail:  bm1501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคล้า 
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บ�งคล้� อ.บ�งคล้� 
จ.ฉะเชิงเทร� 24110
โทร.  0-3854-1076
โทรส�ร  0-3854-1899
E-mail:  bm1502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง 
239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งปะกง อ.บ�งปะกง 
จ.ฉะเชิงเทร� 24130
โทร.  0-3853-2555, 0-3853-1016 
โทรส�ร  0-3853-1016 ต่อ 7
E-mail:  bm1503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม
685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒน� ต.พนมส�รค�ม 
อ.พนมส�รค�ม จ.ฉะเชิงเทร� 24120
โทร.  0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรส�ร  0-3855-1555 ต่อ 22
E-mail:  bm1504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์
106/3 ถ.มห�จักรพรรดิ์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร.  0-3881-2432 
โทรส�ร  0-3881-2589
E-mail:  bm1505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทร� 
เลขที่ 9/2 ถ.ฉะเชิงเทร�-บ�งปะกง ต.หน้�เมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร.  0-3851-8953
โทรส�ร  0-3851-8954
E-mail:  bm1506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางน้ำาเปรี้ยว
247/7-8 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอ�ก�ศ อ.บ�งน้ำ�เปรี้ยว 
จ.ฉะเชิงเทร� 24150
โทร.  0-3858-1394
โทรส�ร  0-3858-1395
E-mail:  bm1507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต
7/5-7/6 หมู่ที่ 4 ต.คู้ย�ยหมี อ.สน�มชัยเขต จ.ฉะเชิงเทร� 24160
โทร.  0-3859-7804-5
โทรส�ร  0-3859-7806
E-mail:  bm1508@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 16

20 ชั้น 2 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรส�ร  0-7727-2589
E-mail: rm16@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1
101/10 ชั้น 3 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.  0-7750-6444
โทรส�ร 0-7750-6444 ต่อ 13
E-mail: loan8282@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ชุมพร
101/10 ชั้น 2 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.  0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรส�ร  0-7751-1150
E-mail:  bm6101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแซะ 
244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่�แซะ อ.ท่�แซะ จ.ชุมพร 86140
โทร.  0-7759-9252
โทรส�ร 0-7758-4225
E-mail:  bm6104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำาชุมพร 
106/3 หมู่ที่ 2 ต.ป�กน้ำ�ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร.  0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรส�ร  0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E-mail:  bm6105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปะทิว 
51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บ�งสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร.  0-7759-1111, 0-7758-6094 
โทรส�ร  0-7759-1111
E-mail:  bm6106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระนอง 
256/4 ถ.ท่�เมือง ต.เข�นิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
โทร.  0-7781-1542
โทรส�ร  0-7781-1542 ต่อ 115
E-mail:  bm6201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบุรี 
151 หมู่ที่ 2 ถ.สถ�พร ต.น้ำ�จืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร.  0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรส�ร  0-7789-1235
E-mail:  bm6202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเรืองราษฎร์
337 ถ.เรืองร�ษฎร์ ต.เข�นิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.  0-7782-5755
โทรส�ร  0-7782-5756
E-mail:  bm6203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบอำามฤต
65 หมู่ที่ 13 ต.ดอนย�ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทร.  0-7765-6357
โทรส�ร  0-7765-6342
E-mail:  bm6110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสำาราญ
13 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.กำ�พวน อ.สุขสำ�ร�ญ จ.ระนอง 85120
โทร.  0-7789-3167
โทรส�ร  0-7789-3168
E-mail:  bm6204@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2
77/32 หมู่ท่ี 6 ถ.ชุมพร-เข�ทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทร.  0-7753-6830
โทรส�ร  0-7753-6830
E-mail: loan8306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวี
404 หมู่ที่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.น�โพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
โทร.  0-7753-1205 
โทรส�ร  0-7753-1255
E-mail:  bm6102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลังสวน 
16-18 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร.  0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรส�ร  0-7754-1151
E-mail:  bm6103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปฐมพร
229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1 
โทรส�ร 0-7757-6531
E-mail: bm6107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งตะโก
77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เข�ทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรส�ร 0-7753-6760
E-mail: bm6108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละแม
197/6 หมู่ที่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรส�ร 0-7755-9463
E-mail: bm6109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พะโต๊ะ
261/2 หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรส�ร 0-7753-9207
E-mail: bm6111@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1
20 ชั้น 3 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรส�ร 0-7727-5794
E-mail: loan8283@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎร์ธานี 
490-494 ถ.หน้�เมือง ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-3125
โทรส�ร 0-7727-2019
E-mail: bm5901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 237 โครงก�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 
เลขที่ 209, 209/1, 209/2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรส�ร 0-7741-0537
E-mail: bm5916@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาสาร 
45 ถ.วิเวก ต.น�ส�ร อ.บ้�นน�ส�ร จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192 
โทรส�ร 0-7734-1373
E-mail: bm5903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย 
12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีร�ษฎร์ภักดี ต.อ่�งทอง อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรส�ร 0-7742-1119 ต่อ 3
E-mail: bm5905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ์ 
102/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้�อำ�เภอ ต.กะแดะ อ.ก�ญจนดิษฐ์ 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883 
โทรส�ร 0-7737-9019
E-mail: bm5907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ 
209 หมู่ที่ 4 ต.บ้�นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192 
โทรส�ร 0-7736-1192
E-mail: bm5909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก 
3 หมู่ที่ 5 ถ.ชลคร�ม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรส�ร 0-7737-1280
E-mail: bm5911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทิศ
20 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรส�ร 0-7728-4977
E-mail: bm5913@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อผุด
119/41 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเก�ะ ต.บ่อผุด อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรส�ร 0-7742-5131
E-mail: bm5915@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน
50/10-11 หมู่ที่ 1 ต.เก�ะพะงัน อ.เก�ะพะงัน 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรส�ร 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E-mail: bm5917@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล
83/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.สุร�ษฎร์-น�ส�ร ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7735-5112-3
โทรส�ร 0-7735-5112
E-mail: bm5919@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาเดิม
92/17-18 หมู่ที่ 2 ต.บ้�นน� อ.บ้�นน�เดิม จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรส�ร 0-7735-9752 ต่อ 5, 0-7735-9753
E-mail: bm5920@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละไม
108/10 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรส�ร 0-7745-8192-3 
E-mail: bm5921@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
88 หมู่ที่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร.0-7748-9749
โทรส�ร 0-7748-9750
E-mail: bm5922@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหไทย สุราษฎร์ธานี
ชั้น 1 ห้องเลขที่ 106 ศูนย์ก�รค้�สหไทย ก�ร์เด้น พล�ซ่� 
สุร�ษฎร์ธ�นี 
เลขที่ 528/1 ถนนตล�ดใหม่ ต.ตล�ด อ.เมือง
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-5340
โทรส�ร 0-7727-5341
E-mail: bm5927@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2
103 ชั้น 3 ถ.ธร�ธิบดี ต.ท่�ข้�ม อ.พุนพิน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรส�ร 0-7731-1262
E-mail: loan8284@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไชยา 
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตล�ดไชย� อ.ไชย� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84110
โทร. 0-7743-1031 
โทรส�ร 0-7743-1031
E-mail: bm5902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน 
103 ถ.ธร�ธิบดี ต.ท่�ข้�ม อ.พุนพิน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรส�ร 0-7731-1314
E-mail: bm5904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระแสง 
21/1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรส�ร 0-7736-9116
E-mail: bm5906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าฉาง 
88/1 หมู่ที่ 6 ถ.พุนพิน-ไชย� ต.เข�ถ่�น อ.ท่�ฉ�ง 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรส�ร 0-7738-9113
E-mail: bm5908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าชนะ 
393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่�ชนะ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242 
โทรส�ร 0-7738-1242
E-mail: bm5910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คีรีรัฐนิคม 
176 หมู่ที่ 1 ถ.หลังสถ�นีรถไฟ ต.ท่�ขนอน อ.คีรีรัฐนิคม 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรส�ร 0-7739-1116
E-mail: bm5912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนม 
326 หมู่ที่ 1 ถ.สุร�ษฎร์-ตะกั่วป่� ต.พนม อ.พนม 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84250
โทร. 0-7739-9336 
โทรส�ร 0-7739-9303
E-mail: bm5914@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา
76/3 หมู่ท่ี 2 ต.เคียนซ� อ.เคียนซ� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84260
โทร. 0-7729-7429-30 
โทรส�ร 0-7729-7429-30
E-mail: bm5918@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค์
134 /1-2 หมู่ท่ี 4 ต.บ�งสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรส�ร 0-7736-5366
E-mail: bm5923@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี
40/34 หมู่ท่ี 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภ�วดี จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรส�ร 0-7729-2160
E-mail: bm5924@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี
7/22-23 หมู่ท่ี 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84350
โทร. 0-7736-7520
โทรส�ร 0-7736-7520
E-mail: bm5925@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาขุน
34/3-4 หมู่ท่ี 4 ต.เข�วง อ.บ้�นต�ขุน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84230 
โทร. 077-397464
โทรส�ร 077-397464 ต่อ 106
E-mail: bm5926@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ช้ัน 3 ถ.พังง� ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรส�ร 0-7621-9018
E-mail: loan8285@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต
125 ช้ัน 2 ถ.พังง� ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรส�ร 0-7621-1113
E-mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าตอง 
132-138 ถ.พระบ�รมี ต.ป่�ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรส�ร 0-7634-6668
E-mail: bm6402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถลาง 
169/10 หมู่ท่ี 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถล�ง 
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502 
โทรส�ร 0-7631-1990 
E-mail: bm6403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกฉลอง 
(เดิมเป็น ส�ข�โฮมโปร ห้�แยกฉลอง ย้�ย เม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 61)
1/41-42 หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรส�ร 0-7638-4359 -60
E-mail: bm6404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชิงทะเล
141, 143 หมู่ท่ี 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรส�ร 0-7632-5297
E-mail: bm6405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ห้องเลขท่ี TC018-TC020 ช้ัน 2 
ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
เลขท่ี 74-75 หมู่ท่ี 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชิต อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรส�ร 0-7630-7118
E-mail: bm6407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามกอง
371/51-54 ถ.เย�วร�ช ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรส�ร 0-7621-5612
E-mail: bm6406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด
55/14 หมู่ท่ี 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังง� 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรส�ร 0-7659-9224
E-mail: bm6306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ย่านยาว
2/21-23 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.บ�งน�ยสี อ.ตะก่ัวป่�
จ.พังง� 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรส�ร 0-7647-1305
E-mail: bm6308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก
56/116-117 หมู่ท่ี 5 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� 82220
โทร. 0-7648-6758
โทรส�ร 0-7648-6759
E-mail: bm6309@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ตะกั่วป่า 
1 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง ต.ตะก่ัวป่� อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรส�ร 0-7642-5112
E-mail: bm6308@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 17

289 หมู่ที่ 5 ถ.นครศรีฯ-ป�กพนัง ต.ป�กนคร อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรส�ร 0-7534-6972
E-mail: rm17@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1
1807 ถ.ยมร�ช ต.ท่�วัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรส�ร 0-7535-6840
E-mail: loan8287@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดหัวอิฐ
137 หมู่ท่ี 1 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรส�ร 0-7534-1013
E-mail: bm6012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช 
1807 ถ.ยมร�ช ต.ท่�วัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรส�ร 0-7534-5670 ต่อ 20
E-mail: bm6001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง 
108 ถ.ช�ยน้ำ� ต.ป�กพนัง อ.ป�กพนัง จ.นครศรีธรรมร�ช 80140
โทร. 0-7551-7212 
โทรส�ร 0-7551-7212
E-mail: bm6003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิชล 
274 หมู่ท่ี 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมร�ช ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรส�ร 0-7553-6635
E-mail: bm6006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าศาลา 
263/2 ถ.นครศรีธรรมร�ช-สุร�ษฎร์ธ�นี ต.ท่�ศ�ล� อ.ท่�ศ�ล� 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรส�ร 0-7552-1129
E-mail: bm6007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ่ 
4 หมู่ท่ี 3 ถ.เกียรติดำ�รง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรส�ร 0-7538-6050
E-mail: bm6009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวไทร 
 68/10-11 หมู่ท่ี 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมร�ช ต.หัวไทร อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรส�ร 0-7538-9638
E-mail: bm6010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนาใน (ป่าตอง) 
(เดิมเป็นส�ข�ป่�ตองโอทอป) ย้�ยและเปล่ียนช่ือเม่ือวันท่ี 23 ก.พ. 58
140/42-43 ถ.น�ใน ต.ป่�ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7651-2117-8
โทรส�ร 0-7651-2117-8
E-mail: bm6408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี
5/21-22 หมู่ท่ี 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎ� อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรส�ร 0-7621-3306
E-mail: bm6409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะทู้ 
(เดิมเป็นส�ข�กมล�) ย้�ยและเปล่ียนช่ือ เม่ือวันท่ี 26 ก.พ. 58 
17/103-104 หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 
โทร. 0-7632-1299 
โทรส�ร 0-7632-1299 
E-mail: bm6410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล
32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตล�ดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรส�ร 0-7621-3476
E-mail: bm6411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกท่าเรือ
114/49 หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรส�ร 0-7635-0169
E-mail: bm6412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะรน
279, 281 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 
โทร. 0-7639-6607
โทรส�ร 0-7639-6608
E-mail: bm6413@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลวิชิต
เลขท่ี 54/3 หมู่ท่ี 1 ถนนเจ้�ฟ้�ตะวันออก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7635-5305
โทรส�ร 0-7635-5306
E-mail: bm6401@gsb.or.th
 

• ธนาคารออมสินเขตพังงา 

203 ช้ัน 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้�ยช้�ง อ.เมือง จ.พังง� 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรส�ร 0-7641-3248
E-mail: loan8286@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังงา 
203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้�ยช้�ง อ.เมือง จ.พังง� 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรส�ร 0-7643-0322
E-mail: bm6301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว 
37/6 หมู่ท่ี 2 ต.เก�ะย�วน้อย อ.เก�ะย�ว จ.พังง� 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรส�ร 0-7659-7373
E-mail: bm6307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย 
67 หมู่ท่ี 2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังง� 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรส�ร 0-7658-1763
E-mail: bm6303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท้ายเหมือง 
72 หมู่ท่ี 4 ต.ท้�ยเหมือง อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194 
โทรส�ร 0-7657-1194 
E-mail: bm6304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี 
419 หมู่ท่ี 8 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังง� 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009 
โทรส�ร 0-7649-1009
E-mail: bm6305@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ขนอม 
109 หมู่ท่ี 3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมร�ช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044 
โทรส�ร 0-7552-8044
E-mail: bm6011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา
17 หมู่ท่ี 1 ถ.กะโรม ต.เข�แก้ว อ.ล�นสก� จ.นครศรีธรรมร�ช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรส�ร 0-7537-4417 ต่อ 16
E-mail: bm6016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ห้องเลขที่ 89/109-110 ถ.พัฒน�ก�รคูขว�ง
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร.075-340336-7
โทรส�ร -
E-mail: bm6018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี
11 หมู่ที่ 1 ถ.น้ำ�ตกพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80320
โทร 0-7539-6157-8
โทรส�ร 0-7539-6158 ต่อ 16
E-mail: bm6019@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-322 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� 
นครศรีธรรมร�ช 
เลขที่ 8, 9/8 หมู่ที่ 7 ต.น�ส�ร อ.พระพรหม 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7539-2846
โทรส�ร 0-7539-2847
E-mail: bm6024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาหลวง
289 ถ.นครศรีธรรมร�ช-ป�กพนัง หมู่ที่ 5 
ต.ป�กนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-2578-9
โทรส�ร 0-7534-2578 ต่อ 18
E-mail: bm6025@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชั้น 1 อ�ค�รไทยบุรี ภ�ยในมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่�ศ�ล� จ.นครศรีธรรมร�ช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรส�ร 0-7538-4151
E-mail: bm6007@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 80110 
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรส�ร 0-7541-2931 ต่อ 11
E-mail: loan8288@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งสง 
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 80110 
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรส�ร 0-7541-1008, 0-7542-1318
E-mail: bm6002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร่อนพิบูลย์ 
7/1 หมู่ที่ 12 ถ.ตล�ดนอก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80130
โทร. 0-7533-6092, 0-7544-1111
โทรส�ร 0-7533-6092
E-mail: bm6004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง 
156 หมู่ที่ 2 ถ.ภักดีร�ษฎร์ ต.ฉว�ง อ.ฉว�ง 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรส�ร 0-7548-1511
E-mail: bm6005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันดี 
73 หมู่ท่ี 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉว�ง จ.นครศรีธรรมร�ช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรส�ร 0-7548-6485
E-mail: bm6013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งใหญ่
9 หมู่ท่ี 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่�ย�ง อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรส�ร 0-7548-9097
E-mail: bm6014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด 
31 หมู่ท่ี 1 ถ.ประช�บำ�รุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรส�ร 0-7538-1290
E-mail: bm6008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�ไทยสมบูรณ์ทุ่งสง 
เลขท่ี 303/2 ถ.ทุ่งสง-สุร�ษฎร์ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรส�ร 0-7541-1884
E-mail: bm6017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิปูน
182/1 หมู่ท่ี 1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมร�ช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรส�ร 0-7549-9156
E-mail: bm6020@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถ้ำาพรรณรา
289/1 หมู่ท่ี 3 ถ.ถ้ำ�พรรณร� - ท�นพอ 
ต.ถ้ำ�พรรณร� อ.ถ้ำ�พรรณร� จ.นครศรีธรรมร�ช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรส�ร 0-7530-6304
E-mail: bm6021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางขัน
99/9 หมู่ท่ี 14 ต.บ้�นลำ�น�ว อ.บ�งขัน จ.นครศรีธรรมร�ช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรส�ร 0-7548-7879
E-mail: bm6022@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ช้างกลาง
249 หมู่ท่ี 9 ต.ช้�งกล�ง อ.ช้�งกล�ง จ.นครศรีธรรมร�ช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรส�ร 0-7575-5711
E-mail: bm6013@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระร�ม 6 ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรส�ร 0-7521-6042 ต่อ 17
E-mail: loan8289@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรัง
121 ถ.พระร�ม 6 ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรส�ร 0-7521-8063 
E-mail:  bm6601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ย่านตาขาว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่�นต�ข�ว อ.ย่�นต�ข�ว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432
โทรส�ร 0-7528-1432 ต่อ 16
E-mail: bm6602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันตัง
130 ถ.สถลสถ�นพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรส�ร 0-7525-2929
E-mail: bm6603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244, 0-7527-1026
โทรส�ร 0-7527-1026 ต่อ 14
E-mail:  bm6604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ตรัง
ห้องเลขท่ี 213 ช้ัน 2 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรส�ร 0-7582-0484
E-mail: bm6605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งยาว
24 - 25 ถ.ปะเหลียน-ทุ่งหว้� ต.ทุ่งย�ว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรส�ร 0-7520-8051 ต่อ 16
E-mail: bm6606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา
59 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองป�ง อ.รัษฎ� จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรส�ร 0-7528-6310
E-mail:  bm6607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง
74/19-20 ถ.รัษฎ� ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389
โทรส�ร 0-7521-5388 ต่อ 16
E-mail:  bm6608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตูล
13 ถ.บุรีว�นิช ต.พิม�น อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรส�ร 0-7471-1058 ต่อ 11
E-mail: bm6801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละงู
384 หมู่ท่ี 4 ถ.ละงู-ป�กบ�ร� ต.กำ�แพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรส�ร 0-7478-2700 ต่อ 14
E-mail: bm6802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ (สตูล) 
306-306/1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่�แพ อ.ท่�แพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรส�ร 0-7478-7338
E-mail: bm6803@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรส�ร 0-7562-2419 ต่อ 21
E-mail: loan8290@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร. 0-7561-1251
โทรส�ร 0-7561-1251 ต่อ 11
E-mail: bm7201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวนาง
420/2-3 หมู่ท่ี 2 ต.อ่�วน�ง อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร 0-7569-5641
โทรส�ร 0-7569-5641 ต่อ 26
E-mail: bm7206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเก่า
36-36/1 ถ.ศรีพังง� ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร 0-7566-4440
โทรส�ร 0-7566-4441
E-mail: bm7207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองท่อม
28/4 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จ.กระบ่ี 81120โทร. 0-7569-9207
โทรส�ร -
E-mail: bm7202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวลึก
3/1 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่�วลึกเหนือ อ.อ่�วลึก จ.กระบ่ี 81110
โทร 0-7561-0835 ,0-7561-0836
โทรส�ร 0-7561-0836
E-mail: bm7203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เหนือคลอง
1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรส�ร 0-7569-1509
E-mail: bm7204@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เกาะลันตา
305/8-9 หมู่ที่ 3 ต.ศ�ล�ด่�น อ.เก�ะลันต� จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรส�ร 0-7568-4313
E-mail: bm7205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาทับ 
231/1 หมู่ที่ 10 ต.ลำ�ทับ อ.ลำ�ทับ จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรส�ร 0-7570-2193
E-mail: bm7208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่
ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR 102/2 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี กระบี่
เลขที่ 349 หมู่ที่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรส�ร 0-7570-115
E-mail: bm7209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลายพระยา
121/54 ถ.อ่�วลึก-พระแสง ต.ปล�ยพระย� อ.ปล�ยพระย� 
จ.กระบี่ 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรส�ร 0-7567-7272 ต่อ 18
E-mail: bm7210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาพนม
371/11-12 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เข�พนม อ.เข�พนม 
จ.กระบี่ 81140
โทร. 0-7568-9448-9
โทรส�ร 0-7568-9448-9
E-mail: bm7211@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพัทลุง
601 ถ.ร�เมศวร์ ต.คูห�สวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7467-3534
โทรส�ร 0-7467-3535
E-mail: loan8291@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะโหมด
17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรส�ร 0-7469-5008 ต่อ 12
E-mail: bm6705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง
601 ถ.ร�เมศวร์ ต.คูห�สวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081
โทรส�ร 0-7461-3126 
E-mail: bm6701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน
795 ถ.ป�กพะยูน-ห�รเท� ต.ป�กพะยูน อ.ป�กพะยูน 
จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรส�ร 0-7469-9121
E-mail: bm6702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน
598 ถ.เข�ชัยสน-จงเก ต.เข�ชัยสน อ.เข�ชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรส�ร 0-7469-1161 ต่อ 14
E-mail: bm6703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
โทร. 0-7468-1078
โทรส�ร 0-7468-1206 
E-mail: bm6704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าพะยอม
424-425 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้�นพร้�ว อ.ป่�พะยอม 
จ.พัทลุง 93210
โทร. 0-7484-1299
โทรส�ร 0-7484-1300
E-mail: bm6706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าบอน
137/1 หมู่ที่ 10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่�บอน อ.ป่�บอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรส�ร 0-7484-1633
E-mail: bm6707@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ศรีนครินทร์
316 หมู่ที่ 1 ต.ลำ�สินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7460-5754-5
โทรส�ร 0-7460-5754-5
E-mail: bm6701@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 18

30/6 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000
(อ�ค�รชั่วคร�ว)
11 ถ.ส�ยบุรี ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 (อ�ค�รเก่�)
โทร. 0-7431-1222
โทรส�ร 0-7431-1222 ต่อ 2013
E-mail: rm18a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร 
จ.สงขล� 90280 (สำ�นักง�นชั่วคร�ว)
โทร. 0-7433-1377
โทรส�ร 0-7433-1377 ต่อ 24
E-mail: loan8292@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สงขลา
30/6 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 
(อ�ค�รชั่วคร�ว)
11 ถ.ส�ยบุรี ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 (อ�ค�รเก่�)
โทร. 0-74 31-1018
โทรส�ร 0-7431-1018 ต่อ 21
E-mail: bm6501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระโนด
1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขล� 90140
โทร. 0-7439-3338,0-7439-1095
โทรส�ร 0-7439-3338
E-mail: bm6503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ
13 หมู่ที่ 3 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ 
จ.สงขล� 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรส�ร 0-7439-7196
E-mail: bm6506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จะนะ
1 หมู่ที่ 2 ถ.ดำ�รงพัฒน� ต.บ้�นน� อ.จะนะ จ.สงขล� 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรส�ร 0-7420-7117
E-mail: bm6508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพา
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพ� อ.เทพ� จ.สงขล� 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรส�ร 0-7437-6288
E-mail: bm6509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาทวี
4 หมู่ที่ 1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.น�ทวี อ.น�ทวี จ.สงขล� 90160 
โทร. 0-7437-1998
โทรส�ร 0-7437-1998 ต่อ 18
E-mail: bm6510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะบ้าย้อย
29 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง ต.สะบ้�ย้อย อ.สะบ้�ย้อย จ.สงขล� 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรส�ร 0-7437-7173
E-mail: bm6512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิงหนคร
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขล� 90280
โทร.0-7433-1720 , 0-7433-1958
โทรส�ร 0-7433-1720
E-mail: bm6515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
90/177-178 หมู่ที่ 10 ถ.ก�ญจนวนิช ต.เข�รูปช้�ง อ.เมือง 
จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรส�ร 0-7455-8037 ต่อ 108
E-mail: bm6517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วชิรา สงขลา
119 ถ.ร�ชดำ�เนินนอก ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรส�ร 0-7432-3177
E-mail: bm6523@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส สงขลา
ห้อง 110 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้� สงขล� 
64 หมู่ที่ 2 ถ.ก�ญจนวนิช ต.เข�รูปช้�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรส�ร. 0-7430-7995-6 ต่อ 106
E-mail: bm6526@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรส�ร 0-7426-1969ต่อ 23
E-mail: loan8293@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่
156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรส�ร 0-7424-3031
E-mail: bm6502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา
101 ถ.ก�ญจนวณิช ต.สะเด� อ.สะเด� จ.สงขล� 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรส�ร 0-7441-2445
E-mail: bm6504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ
254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรก�รกำ�ธร ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขล� 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรส�ร 0-7438-9114
E-mail: bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ
474/52 หมู่ที่ 5 ถ.คลองแงะ-น�ทวี ต.พังล� อ.สะเด� 
จ.สงขล� 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรส�ร 0-7454-1031
E-mail: bm6507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีภูวนารถ
54-54/1 ถ.ศรีภูวน�รถ ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรส�ร 0-7423-2624
E-mail: bm6511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร์
139 ถ.ศิริมงคล ต.ป�ดังเบซ�ร์ อ.สะเด� จ.สงขล� 90240 
โทร. 0-7444-4125 ,0-7452-1618
โทรส�ร 0-7452-1618 ต่อ 17
E-mail: bm6513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่ใน
1064 ถ.เพชรเกษม ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-3930, 0-7425-2889
โทรส�ร 0-7425-2889ต่อ 12
E-mail: bm6514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง
93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขล� 90220
โทร. 0-7438-6602
โทรส�ร 0-7438-6602
E-mail: bm6516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไทย-จังโหลน
999/9,11 หมู่ที่ 7 ถ.ก�ญจนวนิช ต.สำ�นักข�ม อ.สะเด� 
จ.สงขล� 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรส�ร 0-7455-7379
E-mail: bm6518@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร์
333/25-26 หมู่ที่ 4 ถ.ลพบุรีร�เมศวร์ ต.คลองแห อ.ห�ดใหญ่ 
จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7421-4420-1
โทรส�ร 0-7421-4420
E-mail: bm6519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่
62/5 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรส�ร -
E-mail: bm6520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านพรุ
432/5-6 ถ.ก�ญจนวนิช ต.บ้�นพรุ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรส�ร 0-7438-4997
E-mail: bm6522@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 333 โครงก�รเซ็นทรัลเฟสติวัล ห�ดใหญ่
1518/1-2 ถ.ก�ญจนวณิช ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7433-9910-11
โทรส�ร 0-7433-9910 ต่อ 106
E-mail: bm6524@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)
179, 181 หมู่ที่ 6 ถ.ชูพันธ์ ต.ควนลัง อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรส�ร 0-7425-1802
E-mail: bm6527@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่
ชั้น 1 ห้องเลขที่ CGR135 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด
(มห�ชน) ส�ข�ห�ดใหญ่ 2 
เลขที่ 677 ถ.เพชรเกษม ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7455-5132
โทรส�ร 0-7455-5133
E-mail: bm6528@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อ�เน�ะรู อ.เมือง จ.ปัตต�นี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรส�ร 0-7333-6975
E-mail: loan8294@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อ�เน�ะรู อ.เมือง จ.ปัตต�นี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรส�ร 0-7333-5107
E-mail: bm6901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี
4/1 ถ.สุริยะ ต.ตะลุบัน อ.ส�ยบุรี จ.ปัตต�นี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรส�ร 0-7341-1018
E-mail: bm6902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์
120 หมู่ที่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตต�นี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรส�ร 0-7343-1048
E-mail: bm6903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจิก ปัตตานี
300/22 -23 หมู่ที่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง 
จ.ปัตต�นี 94000
โทร. 0-7333-3206
โทรส�ร 0-7333-3207
E-mail: bm6904@gsb.or.th

หน่วยให้บริการกะพ้อ
ที่ว่�ก�รอำ�เภอกะพ้อ หมู่ที่ 2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตต�นี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรส�ร 0-7349-4195
E-mail: bm6902@gsb.or.th

หน่วยให้บริการแม่ลาน
ที่ว่�ก�รอำ�เภอแม่ล�น(อ�ค�รสำ�นักง�นที่ดินอำ�เภอแม่ล�น)
หมู่ที่ 4 ต.แม่ล�น อ.แม่ล�น จ.ปัตต�นี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรส�ร 0-7346-9454
E-mail: bm6903@gsb.or.th

หน่วยให้บริการทุ่งยางแดง
ที่ว่�ก�รอำ�เภอทุ่งย�งแดง หมู่ที่ 1 ต.ตะโละแมะน� อ.ทุ่งย�งแดง 
จ.ปัตต�นี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรส�ร 0-7348-9092
E-mail: bm6904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะลา
435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะล� 95000
โทร. 0-7321-2390
โทรส�ร 0-7324-4077
E-mail: bm7001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เบตง
24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะล� 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรส�ร 0-7323-1413
E-mail: bm7002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา
85/7 ถ.สุขย�งค์ ต.บันนังสต� อ.บันนังสต� จ.ยะล� 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรส�ร 0-7328-9462
E-mail: bm7003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะหา
90 ถ.สันติร�ษฎร์ ต.ยะห� อ.ยะห� จ.ยะล� 95120
โทร. 0-7329-1231
โทรส�ร 0-7329-1231
E-mail: bm7004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4
85, 87 ถ.อ�ค�รสงเคร�ะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะล� 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรส�ร 0-7322-2846
E-mail: bm7005@gsb.or.th

หน่วยให้บริการธารโต
ที่ว่�ก�รอำ�เภอธ�รโต หมู่ที่ 1 ถ.สุขย�งค์ ต.ธ�รโต อ.ธ�รโต 
จ.ยะล� 95150
โทร. 0-7329-7086
โทรส�ร 0-7329-7086
E-mail: bm7003@gsb.or.th

หน่วยให้บริการกาบัง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ต.ก�บัง อ.ก�บัง จ.ยะล� 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรส�ร 0-7320-5969
E-mail: bm7004@gsb.or.th

หน่วยให้บริการกรงปีนัง
ที่ว่�ก�รอำ�เภอกรงปินัง หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะล� 95000
โทร. 0-7323-8306
โทรส�ร 0-7323-8306
E-mail: bm7005@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บ�งน�ค อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7351-2762
โทรส�ร 0-7351-2763
E-mail: loan8295@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บ�งน�ค อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรส�ร 0-7351-1068 ต่อ 103
E-mail: bm7101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นร�ธิว�ส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรส�ร 0-7361-1047
E-mail: bm7102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากใบ 
40/9-10 หมู่ที่ 3 ถ.นร�ธิว�ส-ต�กใบ ต.เจ๊ะเห อ.ต�กใบ 
จ.นร�ธิว�ส 96110
โทร. 0-7358-1498 , 0-7358-1211
โทรส�ร 0-7358-1211
E-mail: bm7103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รือเสาะ
112/1-2 ถ.รือเส�ะสนองกิจ ต.รือเส�ะออก อ.รือเส�ะ 
จ.นร�ธิว�ส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรส�ร 0-7357-1008
E-mail: bm7104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส
8 ถ.เทศบ�ล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นร�ธิว�ส 96130
โทร. 0-7367-1771 , 0-7367-1042
โทรส�ร 0-7367-1042 ต่อ 106
E-mail: bm7105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี
258 ถ.จ�รุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงป�ดี จ.นร�ธิว�ส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรส�ร 0-7365-1707
E-mail: bm7106@gsb.or.th 

ธนาคารออมสินสาขา สุคิริน 
115 หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นร�ธิว�ส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรส�ร 0-7365-6366 
E-mail: bm7107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุริยะประดิษฐ์
153/4-5 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บ�งน�ค อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรส�ร 0-7353-2450
E-mail: bm7108@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เจาะไอร้อง
ที่ว่�ก�รอำ�เภอเจ�ะไอร้อง หมู่ที่ 1 ถ.เจ�ะไอร้อง-ไอสะเดียร์ 
ต.จวบ อ.เจ�ะไอร้อง จ.นร�ธิว�ส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรส�ร 0-7354-4169
E-mail: bm7105@gsb.or.th
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