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ธนาคารออมสิน

106 ปี ธนาคารออมสิน
เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม
ธนาคารออมสิ น ถื อ กำ � เนิ ด โดยพระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 6 ที่ ท รงตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
การเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง
คลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้
คลั ง ออมสิ น เป็ น ที่ เ ก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น อย่ า งปลอดภั ย และฝึ ก ฝนให้ ร าษฎรรู้ จั ก
เก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี ซึง
่ คลังออมสินได้ยน
ื หยัดในการทำ�หน้าทีน
่ ต
ี้ ลอดมา โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
และในปีพุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้นเป็น ธนาคารออมสิน โดยทรงตราพระราช
บัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน
และเปิดดำ�เนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2490
และจากรากฐานอั น มั่ น คงของคลั ง ออมสิ น สู่ ก ารเป็ น ธนาคารออมสิ น
จวบจน 106 ปี ในวันนี้ ธนาคารได้ยด
ึ มัน
่ ดำ�เนินงานโดยมุง
่ พัฒนาบริการทางการเงิน
ทีต
่ อบโจทย์ตรงกับความต้องการของพีน
่ อ
้ งคนไทยในทุกกลุม
่   และเป็นพลังขับเคลือ
่ น
เดินหน้าประเทศไทยสู่การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสให้ทุกอาชีพ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในทุกด้าน เพราะ
ความมั่ น คงก้ า วหน้ า ของธนาคารออมสิ น มิ ใ ช่ ดำ � รงตนในฐานะสถาบั น การเงิ น
ของประเทศไทยเท่านั้น หากยังหมายรวมถึงสถาบันการเงินของคนไทยที่พร้อม
ทำ�หน้าที่ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป
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ธนาคารออมสิน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงานปี 2561 ของธนาคารออมสิน
มีการเติบโตและมีประสิทธิภาพการดำ�เนินงานดีขึ้นจาก
ปีกอ่ น ทัง้ ผลการดำ�เนินงานทางธุรกิจในการมุง่ สู่ “Digi-Thai
Banking : Digital for All Thais” และการดำ�เนินโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ
โครงการลงทะเบียนและพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน (Financial
Literacy) ควบคู่กับการฝึกพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (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
เชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ
(Startup Sentiment Index : SSI) ในปี 2561 อยู่ที่ระดับ
61.75 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0
ด้้วยผลงานในปี 2561 ที่โดดเด่นทำ�ให้ธนาคารออมสิน
ได้รับหลาย ๆ รางวัลจากองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรางวัลระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์
และระดับผูน้ �ำ องค์กร นำ�มาซึง่ ความภาคภูมใิ จของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน และความชื่นชม
ยินดีจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อาทิ รางวัล “การบริหารสูค่ วาม
เป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality
Class Plus : Customer-TQC+ : Customer 2018)” จาก
สำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล “รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2561” รางวัล
“ผู้นำ�องค์กรดีเด่น” และรางวัล “นวัตกรรมดีเด่น ประเภท
รางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรม” จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รางวัล “สุดยอด
องค์กรคุณภาพ (The Best Quality Leadership Award

2018)” จากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพ รวมทั้งผลการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ในปี 2561 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 96.68 เป็ น ลำ � ดั บ ที่ 3
ดีขึ้นจากปีก่อน
สำ � หรั บ ทิ ศ ทางการดำ � เนิ น งานในปี 2562 ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานธนาคารออมสิน ปี 2562-2566
ที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบาย
“Thailand 4.0” และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ธนาคารออมสินพร้อม “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม”
ด้ ว ยการขั บ เคลื่อ นผ่ า นค่ า นิ ย มองค์ กร “GSB WAY 2019
: วิถีออมสิน ยุคใหม่ พร้อมเติมเต็มสังคมไทย คิดกว้างไกล
เหนือขีดจำ�กัด”
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างธนาคารออมสินทุกท่าน ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนลูกค้าที่ให้
ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนธนาคารเสมอมา พวกเรา
ขอให้คำ�มั่นว่าจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงินและสนับสนุนการดำ�เนินงานของภาครัฐ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศด้ ว ยการเป็ น
“มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” ที่อยู่เคียงข้างลูกค้า
และสังคมตลอดไป

(นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน

ทีผ่ า่ นมาธนาคารออมสินได้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ถวาย
ความจงรั ก ภั ก ดี ผ่ า นภาพยนตร์ ป ระกอบบทเพลงสรรเสริ ญ
พระบารมี ชุด “ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์” ได้รบั พระมหากรุณาธิคณุ
ให้ร่วมออกร้าน “ธนาคารออมสินสาขาอุ่นไอรัก” ในงานอุ่นไอรัก
คลายความหนาว “สายน้�ำ แห่งรัตนโกสินทร์” และได้รบั พระราชานุญาต
ให้เชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฯ ไปประดับบนกระปุก “อุน่ ไอรัก”
นอกจากนี้ ได้น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระ
วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 2 ปี ร่วมกันทำ�บุญตักบาตรเพื่อ
ถวายพระราชกุศล และจุดเทียนน้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกซึง่ ความจงรักภักดี รวมทัง้ ได้จดั ทำ�กระปุกออมสิน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อมอบให้ผู้ร่วมทำ�บุญบริจาค
ให้สภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำ�ปี 2561 ณ สวนลุมพินี
2561 : ปี แ ห่ ง การเป็ น ธนาคารที่ ดี ที่ สุ ด และใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย : The Best & Biggest Local Bank in Thailand
ภาพรวมผลประกอบการของธนาคารออมสิ น ในปี 2561
อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทย ที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 4.1 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.9
จากการส่งออก การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,704,340 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 1.5 เงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออก 2,298,412
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.9 สินเชือ่ รวม  2,111,899 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 4.9 กำ�ไรสุทธิ 30,842 ล้านบาท ขณะที่มีอัตราส่วนหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (gross NPLs) ร้อยละ 2.81 ของสินเชื่อรวม
ทั้ ง นี้ จากความสามารถในการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
การบริหารสภาพคล่อง และการบริหารจัดการสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ที่สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด สภาพคล่อง และ
การบริหารความเสีย่ ง โดยมีเงินกองทุนทัง้ สิน้ (หลังจัดสรรรายได้
นำ�ส่งกระทรวงการคลัง) 182,469 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.72
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์การดำ�รงเงินกองทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด
ปี 2561 ธนาคารมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการ
ให้บริการ และสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
Digi -Thai Banking “Digital for All Thais” ทั้งที่ดำ�เนินการเอง
และร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
บริการ และช่องทางการให้บริการ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ
เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบ Digital Savings ผ่านแครือ่ งบริการ
ธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ หรือ VTM (Virtual Teller Machine)

โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต่อยอด
บริการ QR Payment โดยให้บริการ QR สาธุ และ e-Donation
เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนสามารถทำ�บุญตามวัดและองค์กรการกุศล
ได้ทั่วประเทศ โดยธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่ให้บริการ
ทำ � บุ ญ ผ่ า น QR Code ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ได้ นำ �
เครือ่ ง SUMO หรือ Sales & Service Unit on Mobile มาสนับสนุน
การให้บริการ ฝาก/ถอน/โอนเงินนอกเคาน์เตอร์สาขา เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า และร่วมกับพันธมิตรเปิดให้บริการใหม่ ๆ
อาทิ ให้บริการเด็กดีออมฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่ร้าน 7-11 ในการฝากถอนเงินฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมสำ�หรับ
เด็กที่มีอายุ 7-20 ปี ถือเป็นธนาคารแรกที่เปิดให้บริการนี้
ให้บริการ O2O Village Grocery sponsored by GSB เป็น
e-Commerce แบบครบวงจร สนันสนุนการจำ�หน่ายสินค้า
ของร้านโชห่วย กองทุนหมูบ่ า้ นฯ และ OTOP บนตลาดออนไลน์
ผ่านระบบของธนาคารออมสิน และในการยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กร ธนาคารได้พฒ
ั นา Application COMO (Collection
on Mobile) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์
และ MEMO (Modern Employee on Mobile) เพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ภายใต้เป้าหมาย “The Best & Biggest Local Bank in
Thailand” สามารถผลักดันให้ธนาคารออมสินขยายตัวและ
มีประสิทธิภาพ โดยปริมาณความต้องการสินเชื่อของลูกค้า
ยั ง มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ ธ นาคารออมสิ น สามารถเสนอ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสมสำ�หรับลูกค้าแต่ละกลุม่
โดยบริ ก าร MyMo ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น ลำ � ดั บ แรกของ
ระบบธนาคาร Mobile Banking มีลูกค้าใช้บริการมากที่สุด
ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่ม Middle Income และกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา ในขณะเดียวกันธนาคารได้ดแู ลสังคมและดำ�เนินภารกิจ
ตามนโยบายรัฐด้วยหลัก 3 ออม ได้แก่ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม
และออมสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนฐานรากและผูม้ รี ายได้นอ้ ย และ Startup ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้รว่ มกับสถาบันอุดมศึกษา 69 แห่ง จัดทำ�โครงการมหาวิทยาลัย
ประชาชน ออมสิ น ยุ ว พั ฒ น์ รั ก ษ์ ถิ่ น และ GSB Startup
Academy เพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี แ นวคิ ด ด้ า นธุ ร กิ จ
ไปสู่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ในอนาคต โดยได้เปิด
Innovation club by GSB Startup เป็น Co-Working Space
ในมหาวิทยาลัยแล้ว 20 แห่ง
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ด้ ว ยผลประกอบการที่ ดี พ ร้ อ มกั บ การมี พั ฒ นาการสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ นำ�มาซึง่ เกียรติยศแห่งความภาคภูมใิ จ
ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และในประเทศ ทั้งในระดับองค์กร
และผู้นำ�องค์กร อาทิ "รางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพ The Best
Quality Leadership Awards 2018" จากสมาคมยุโรปเพื่อ
การวิจยั คุณภาพ "รางวัลการบริหารสูค่ วามเป็นเลิศทีม่ คี วามโดดเด่น
ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer-TQC+
: Customer 2018)" จากสำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม SOE AWARD 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัล
รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2561” “รางวัลผู้นำ�องค์กรดีเด่น”
และ “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (Virtual School Bank)” จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
"รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)" จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
“รางวัล Highly Commended Best CSR Initiative” จากงาน
The 9th Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
2018 สาธารณรัฐสิงคโปร์ “รางวัล Social Empowerment Award”
จากงาน The Asia Responsible Enterprise Awards 2018
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ “รางวัล Best Retail Bank of the Year
2018” “รางวัลธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมในแต่ละบริการแห่งปี
2561” จากการสำ�รวจผู้เข้าชมงาน Money Expo ของวารสาร
การเงินธนาคาร “รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018”
(4 ปีซ้อน) จากนิตยสาร BrandAge และ “รางวัล THAILAND
TOP COMPANY AWARDS 2018 ประเภท TOP BUSINESS
STRATEGY AWARD” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ
นิตยสาร Business ส่งผลให้ผนู้ �ำ องค์กรได้รบั “รางวัลนักการเงิน
แห่งปี 2561” จากวารสารการเงินธนาคาร “รางวัล CEO of the
Year 2018 สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2561” จากหนังสือพิมพ์
ดอกเบี้ยธุรกิจ “รางวัลผู้นำ�องค์กรดีเด่น CEO Leader Award
2018” จากมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์
“รางวัลเกียรติยศ Brand Maker 2018” จากนิตยสาร BrandAge
“รางวัลธรรมาภิบาลต้นแบบ ปรม.” ในการนำ�ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้จนได้ผลเป็นทีป่ ระจักษ์ ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

Traditional Banking เป็นธนาคารทีม่ กี ารบริหารจัดการองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ โดยนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดต้นทุน
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการบริหารสัดส่วน
ธุรกิจให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงิน
Social Banking เป็นธนาคารเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ที่มี
ภารกิจในการยกระดับประชาชนฐานราก สังคม ชุมชน และภารกิจ
ตามนโยบายรัฐ ให้มผี ลการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ควบคุมความเสี่ยงได้ มุ่งเน้นการส่งเสริมการออม สร้างวินัย
ทางการเงิน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ขั้ น พื้ น ฐานและแหล่ ง เงิ น ทุ น ในระบบแก่ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
ผูป้ ระกอบการรายย่อย ผูป้ ระกอบธุรกิจเริม่ ต้น หรือผูด้ อ้ ยโอกาส
ในสังคม
Digital Banking เป็นธนาคารที่มีนวัตกรรมและช่องทางให้
บริการทางการเงินทีล่ �้ำ สมัย พัฒนารูปแบบการดำ�เนินธุรกิจใหม่ ๆ
(New Business Model) เพื่อสร้างประสบการณ์การทำ�ธุรกรรม
ทางการเงินรูปแบบใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับ
การบริหารจัดการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ลูกค้าในยุคดิจิทัล
โดยมีค่านิยมองค์กร “GSB WAY 2019” ซึ่งจะใช้ในการ
ขับเคลื่อนทิศทางองค์กรไปสู่ Digi-Thai Banking “Digital for
All Thais”
Giving for the Greater Good : เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย
Seeking the Next Possibilities : คิดใหม่กา้ วไกลใฝ่สร้างสรรค์
Brave Beyond the Boundary : มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำ�กัด
ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ทีม่ อบความไว้วางใจให้ธนาคารออมสินและเป็นมิตรทีด่ ี
มาโดยตลอด ทัง้ นี้ ธนาคารออมสินจะมุง่ มัน่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
บริการทางการเงินที่มีคุณค่านำ�มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของ
ทุกกลุ่มลูกค้า และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป

2562 : GSB WAY 2019 : วิถีออมสินยุคใหม่ “พร้อมเติมเต็ม
สังคมไทย คิดกว้างไกล เหนือขีดจำ�กัด”
ภายใต้แนวคิด เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม ธนาคารได้
ปรับกระบวนทัพใหม่ในปี 2562 ด้วยการวางกลยุทธ์ 3 Banking
ซึ่งมีแนวคิดการให้บริการใน 3 รูปแบบ ดังนี้
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(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน
ขับเคลื่อนสู่ความสำ�เร็จ
แบบไม่หยุดยั้ง
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ธนาคารออมสิน

G IVING FOR THE GREATER GOOD
เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย

S EEKING THE NEXT POSSIBILITIES
คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์

B RAVE BEYOND THE BOUNDARY
มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำ�กัด
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ทิศทาง
และนโยบาย
การดำ�เนินงาน
ในปี 2562
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ธนาคารออมสิน

ธนาคารได้ ท บทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และทิ ศ ทางการ
ดำ�เนินงาน โดยน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
พิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
ปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ
สหประชาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม แผนยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาสถาบั น การเงิ น รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
หน่วยงานกำ�กับด้านนโยบาย อาทิ กระทรวงการคลัง สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำ�นักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ตลอดจน
แนวโน้มสถานการณ์ตา่ ง ๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เพื่อตอบสนอง
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถ
พิเศษขององค์กร ปัจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการดำ�เนิน
ธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างสมดุล
โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
สู่มาตรฐานสากล โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
ทิศทางการดำ�เนินงาน สำ�หรับแผนวิสาหกิจปี 2562 - 2566
ไว้ดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำ�ในการส่งเสริมการออม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุข
และอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

1.

2.

ส่งเสริมการออม
และสร้างวินัย
ทางการเงิน

สนับสนุนการลงทุน
และการพัฒนา
ประเทศ
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ธนาคารออมสิน

3.

4.

ส่งเสริมและยกระดับ ให้บริการทางการเงิน
เศรษฐกิจฐานรากและ ครบวงจรที่ล้ำ�สมัยและ
วิสาหกิจขนาดกลาง เหนือความคาดหวัง
และขนาดย่อมให้มี
ภายใต้ความเสี่ยง
ศักยภาพอย่างยั่งยืน
ที่ยอมรับได้

5.
เป็นธนาคาร
เพื่อสังคม
ที่มีธรรมาภิบาล

ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานในปี 2562

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
ค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็น วิถีออมสิน (GSB Way) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ไปสู่การนำ�ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

ว�ถีออมสิน เติมเต็มสังคมไทย คิดกวางไกล เหนือข�ดจำกัด

เติมเต็มสรางคุณคาสังคมไทย

GIVING FOR THE GREATER GOOD
อาสาเติมเต็มสังคมไทย
ตั้งมั่นในผลประโยชน
สวนรวม
ยืนหยัดในคุณธรรม
นำความยั่งยืน

เรามีจ�ตอาสาที่มุงดููแล เขาไปชวยเหลือ ยกระดับชีว�ต ชุมชน และสังคม
ของประเทศไทยใหแข็งแกรง
เรามุงกระทำการใดดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได คำนึงถึงประโยชน
ของสังคม และองคกรเปนสำคัญ
เราปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดมั่นในคุณธรรม จร�ยธรรมในทุกการกระทำ
เพ�่อนำความยั่งยืนสูองคกร และสังคม

คิดใหมกาวไกลใฝสรางสรรค

SEEKING THE NEXT POSSIBILI TIES
เร�ยน ลอง ลับคม

เราสนใจใฝรู พัฒนาตนเองใหกาวทันองคความรู และเทคโนโลยีที่เกิดข�้นในโลก

คิดใหม ทำใหม
กาวไกลกวาเดิม

เราเปดใจแสวงหาแนวทางใหมที่เปนไปได มาสรรสราง พัฒนาใหงานที่ล้ำหนา

พลังใจไฟขับเคลื่อน

เราตื่นตัว พรอมทุมเททั้งกายและใจ ขับเคลื่อนงานจนสำเร็จ

มุงมั่นสานตอเหนือข�ดจำกัด

BRAVE BEYOND THE BOUNDARY
เปลี่ยนแปลง
เพ�่อเติบโต
ผสานพลังความสำเร็จ
รวมกัน
สรางคุณคา
ลูกคากาวหนา

เรารูวาการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้นตลอดเวลา เราไมกลัวที่จะทำในสิ�งที่แตกตาง
ในแตละวัน และไมยอมใหขอจำกัด หยุดเราไวที่จ�ดเดิมๆ
เราเคารพในความแตกตางของแตละคน และเชื่อมั่นในการประสานพลัง
เพ�่อบรรลุเปาหมายรวมกัน
เรามุงสรางคุณคาในทุกทางใหลูกคาไดเร��มตน สานตอ และกาวหนา

รายงานประจำ�ปี 2561
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ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ปี 2562-2566 มีแนวทางการดำ�เนินงานที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคง
ขององค์กร และการดำ�เนินงานทีค่ �ำ นึงถึงสังคม สิง่ แวดล้อมและธรรมาภิบาล ซึง่ จะนำ�พาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ (Traditional Banking) ผนวกกับการดำ�เนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
ด้วยการยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน และแหล่งเงินทุน
ในระบบให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เยาวชนและผูส้ งู วัย รวมถึงพัฒนาให้มคี วามเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
(Social Banking) ควบคู่กับการยกระดับองค์กรสู่ Digital Banking โดยนำ�เทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ช่องทางการให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ
(Fundamental Capabilities) ที่เป็นกลไกสนับสนุนที่สำ�คัญในการผลักดันให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
โดยกำ�หนดสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยที่ให้แก่ลูกค้าบุคคล ลูกค้าฐานราก และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่ม
Startup ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินเชื่อรวม ด้วยเป้าหมายการเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อตามทิศทางการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย (GDP) ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน 4 ด้าน ดังนี้
1.

Traditional Banking : การสร้างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยปรับรูปแบบการให้บริการของสาขา และกระบวนการให้
บริการ ที่มีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือให้บุคคลภายนอกดำ�เนินการ หรือร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งบริหารคุณภาพสินทรัพย์ในเชิงป้องกัน รวมถึงบริหารสัดส่วนธุรกิจให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงิน
2.

Social Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล บริหารจัดการภารกิจด้านสังคม
และนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมความเสี่ยงได้ โดยแยกโครงสร้าง กระบวนการ และบัญชีด้านสังคมและนโยบายรัฐ
ออกจากเชิงพาณิชย์ รวมถึงส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) เยาวชนและผู้สูงอายุ ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3.

Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking

มุง่ เน้นการเป็นธนาคารทีม่ นี วัตกรรมทางการเงินทีล่ �้ำ สมัย โดยการพัฒนาหรือร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
บริการบน Digital Platform รวมถึงการพัฒนารูปแบบการดำ�เนินธุรกิจใหม่ ๆ (New Business Model) เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อม
กับปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
4.

Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งเน้นปรับโครงสร้างองค์กร อัตรากำ�ลัง กระบวนการ บริหารและพัฒนาผู้นำ�และบุคลากรให้รองรับการดำ�เนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
พัฒนา IT ให้รองรับธุรกิจและสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและการให้บริการ บริหารจัดการข้อมูลทีเ่ พิม่ โอกาสทางธุรกิจ รวมถึง
สร้างประสบการณ์ทเี่ หนือความหวังของลูกค้า (Customer Experience) พร้อมยกระดับมาตรฐาน และบูรณาการการกำ�กับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เอื้อต่อการดำ�เนินธุรกิจและสอดคล้องกับเกณฑ์การกำ�กับภายนอก
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ธนาคารออมสิน

ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานในปี 2562

แผนงาน/โครงการที่สำ�คัญในปี 2562
1.
•
•
•
•

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาขา (Traditional Branch)
โครงการปรับปรุงกระบวนการที่สำ�คัญ
โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้
โครงการ Outsourcing งานบริการ
2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Traditional Banking : การสร้างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน

Social Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขาเชิงสังคม (Social Branch)
โครงการธนาคารภูมิปัญญา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกค้าตามนโยบายรัฐ
โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
3.

Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking

• โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch
• โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment
• โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity
4.
•
•
•
•

Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

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

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 อาจมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลให้การดำ�เนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายที่ธนาคารกำ�หนดไว้ ทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประชากร
และพฤติกรรมของลูกค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบที่ออกบังคับใช้ รวมไปถึงภาวะ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว พร้อมกำ�หนดแนวทาง มาตรการ และทบทวนกลยุทธ์ของธนาคารและกลยุทธ์ธุรกิจให้ทัน
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้ผลดำ�เนินงานในภาพรวมของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
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เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินได้รับพระราชทานกำ�เนิดจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้
ประชาชนรู้จักการประหยัด เก็บออม และมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ปลอดภัย ทรงพระราชทานทุนส่วนพระองค์จำ�นวน
1 แสนบาทจัดตั้ง “คลังออมสิน” ตาม พ.ร.บ.คลังออมสิน พ.ศ. 2456 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารออมสิน”
ตาม พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึง่ การดำ�เนินงานในปัจจุบนั
อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยเป็นไปตามพันธกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ และแนวนโยบายของ
รัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction) กำ�หนดให้ธนาคารออมสินมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจ
1. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความ
สำ�คัญและประโยชน์ของการออม มีค่านิยมและพฤติกรรม
ทางการออมที่เหมาะสม ซึ่งจะนำ�ไปสู่การมีวินัยทางการ
เงินและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีปริมาณเงิน
ออมที่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพและสร้างหลักประกันสำ�หรับ
ประชาชนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

3. เพือ่ เพิม่ และขยายขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่ม สามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้
แก่ธนาคารในระยะยาว รวมถึงรักษาและสร้างความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้
บริการตลอดช่วงอายุของลูกค้า

2. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในระดับฐานรากมีโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ และได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะ
การบริหารจัดการ ส่งเสริมการตลาดชุมชน พร้อมทัง้ ให้ความ
สำ�คัญกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้เข้มแข็งและมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียง

4. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น และประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการบริหารจัดการภายในให้ทัดเทียมกับสถาบัน
การเงินอื่น และสร้างความเชื่อมั่นในกลไกการดำ�เนินงาน
ของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

ผลิตภัณฑ์
ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สำ�คัญ 3 ด้าน ตามแผนภาพบริบท 1 ดังนี้
ผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านเงินฝาก
ด้านสินเชือ่
บริการ
ทางการเงิน

กลไกการส่งมอบ/ช่องทางการให้บริการ
สาขา Internet /
/ หน่วยให้ Mobile
บริการ Banking

รถ / เรือ
Self
ตัวแทน ตัวแทน
Service ธนาคารออมสิน/
ขาย รับชำ�ระเงิน*
Machine บริการนอกสถานที่

เงินฝาก
สลากออมสิน
สงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว
สินเชือ่ กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สินเชือ่ กลุม่ ลูกค้าบุคคล
สินเชือ่ กลุม่ ลูกค้าฐานราก
ผลิตภัณฑ์บตั รอิเล็กทรอนิกส์
บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

* ตัวแทนรับชำ�ระเงิน ได้แก่ Counter service / Pay@post / Cenpay / Big C / Lotus
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พื้นที่การดำ�เนินธุรกิจ และที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
1

สาขา หนวยใหบริการ

1,085 แหง

(จำนวนสาขา 1,061 แหง หนวยใหบริการ 24 แหง)

2

Self Service

• ATM/Passbook/ADM

8,536 เครื่อง
Pa

Upssbook
date

3

Mobile Banking
(MyMo)

Register

5.6 ลานราย

4

ATM
h

24

5
Agent

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

ours

AD

24

M

hou

rs

Direct Sale Agent

Tele Sale

588 ราย

(รวมนิติบุคคล 4 แหง)

พื้นที่การดำ�เนินธุรกิจ : ธนาคารมีสาขาให้บริการทางการเงินกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำ�นวน 1,085 แห่ง มีหน่วย
ให้บริการ 24 แห่ง หน่วยให้บริการบนอำ�เภอ (สาขาพี่เลี้ยง) 4 แห่ง (ธ.ค. 2560) เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร ตามแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
• กลุ่มลูกค้าบุคคล มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าได้ทุกช่วงอายุ (Customer Life Time Value)
• กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและหน่วยงานรัฐ มุง่ เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนทางการเงินให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
เพื่อตอบสนองความต้องการและทำ�ให้เหนือกว่าความคาดหวัง ตลอดจนธนาคารสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และ
สร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์ลูกค้าในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินที่รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้าสามารถใช้บริการได้
สะดวกและง่ายทำ�ให้พัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง

สำ�นักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 บนเนื้อที่ 39 ไร่

รายงานประจำ�ปี 2561
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ข้อมูลการเงินที่สำ�คัญ
หน่วย : ล้านบาท

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

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

2557

2558

2559

2560

2561

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

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

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

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

  102,701 (1.5)
38,510 (17.0)
64,191
10.9
5,973
4.8
11,010 193.8
33,315
4.3
47,859
35.2
17,017 306.7
30,842 (1.2)
(10,738) (163.6)
20,104 (58.2)

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

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

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

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

  2,704,340
256,200
2,111,899
2,502,401
2,298,412
201,939

1.01
16.03
2.51
55.98
92.32
11.11
10.21
1.37
148.22
15,366
1,025
152
7,534
973

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

1.08
16.59
2.51
48.14
88.06
11.54
10.86
2.04
136.53
15,927
1,056
154
8,234
1,206

1.23
16.88
2.35
47.44
89.25
12.47
11.85
2.05
134.47
16,286
1,059
160
8,524
1,256

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

22

ธนาคารออมสิน

1.5
7.9
4.9
1.6
1.9
0.0

เงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก
และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

กำไรสุทธิ
ลานบาท

รอยละ
100

15,000
10,000

22,699

22,231

20,000

25,946

25,000

31,210

30,000

30,842

35,000

92.32

92.15

91.86
88.06

89.25

2559

2560

18.27

17.65
16.88

15.26

2560

2561

75

5,000

50

0

2557

2558

2559

2560

2561

ROA

2557

2558

21.11

20.17

2561

ROE

รอยละ

รอยละ

2

25
1.33

1

1/

1.01

1.31
1.00

1.29

1.19

1.23

1.08

20

1.25

15

1.19

10

16.03

15.37

16.59

2557

2558

2559

16.04

5
0
2557

2558

ROA

2559

2560

0

2561

ROA ไมรวมคาใชจายรายการพิเศษ

ROE

COST / INCOME 2/

คุณภาพสินทรัพย
รอยละ

รอยละ

3

2.81

2

148.22

142.84

1

1.37

1.61

2.04

250
200

2.05

150
136.53

134.47

114.23

0

100
50
0

2557
NPLs

2558

ROE ไมรวมคาใชจายรายการพิเศษ

2559

2560

LLR / NPLs

2561

รอยละ
60

55.98

53.35
48.14

50
40

44.39

42.57

44.26

47.44
45.31

41.01
39.08

30
2557

2558

2559

2560

2561

Cost / Income
Cost (ไมรวมคาใชจายรายการพิเศษ) / Income

1/ เงินให้สนิ เชือ่ และเงินฝากได้รวมธุรกรรมทีท่ �ำ กับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน ซึง่ บันทึกในรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ทัง้ ด้านสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด้วย 							
2/ ค่าใช้จา่ ยรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท ตัง้ แต่ปี 2554 ครบในปี 2558
  และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพทยอยจ่าย 10 ปี ครบในปี 2563 		
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

กลุ่มตรวจสอบ

ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

• สายงานตรวจสอบภายใน

• สายงานเลขาธิการ
ธนาคาร

• สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

• สายงานกิจการ
สาขา 1

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ

• สายงานกิจการ
สาขา 2

กลุ่มลูกค้าบุคคล

• สายงานกิจการ
สาขา 3

• สายงานบริหาร
ธุรกิจลูกค้าบุคคล

• สายงานลูกค้ารายย่อย
และองค์กรชุมชน

• สายงานกิจการ
สาขา 4

• สายงานบริหาร
การขาย

• สายงานลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ

• สายงานกิจการ
สาขา 5

• สายงานปฏิบัติการ
ลูกค้าบุคคล

• สายงานกิจการ
สาขา 6
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กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน

• สายงานลูกค้า
ผู้ประกอบการ SMEs
Startup

• สายงานบริหารการเงิน

• สายงานลูกค้า
ธุรกิจ SMEs

• สายงานการเงิน

• สายงานลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และภาครัฐ
• สายงานปฏิบัติการลูกค้า
ธุรกิจ และภาครัฐ

• สายงานการลงทุน

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

• สายงานกำ�กับและควบคุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

กลุ่มบริหาร
ความเสี่ยง

• สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย

• สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์

• สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• สายงานบริหาร
ความเสี่ยง

• สายงานบริหาร
งานกลาง

• สายงานวิจัยและบริหาร
ข้อมูลลูกค้า

• สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

• สายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงสินเชื่อ

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2561
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน
1 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหากรรมการ
ธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหาร

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
•
•
•
•

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

5 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการสรรหากรรมการธนาคาร
ออมสิน

6 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

4 นายเจษฎา พรหมจาต

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ

4
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ธนาคารออมสิน

2

1

3

5

6

7 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

8 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ

9 นายยรรยง เต็งอำ�นวย

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหากรรมการ
ธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

10 นางพัชราวลัย ชัยปาณี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7

8

11

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงและกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
• ประธานกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
• กรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร

12 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

• กรรมการและเลขานุการ
ธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

12
10

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
อายุ 60 ปีี
• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561)

การศึกษา

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2554 - 2557  
พ.ศ. 2552 - 2554  
พ.ศ. 2551 - 2552  
พ.ศ. 2549 - 2551  

อธิบดีกรมธนารักษ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์

การอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ ที่ 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ ที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 51 (วปอ. 51) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT6) สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร นักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.6) สำ�นักงานศาลปกครอง
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธาน บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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ธนาคารออมสิน

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อายุ 56 ปี
•
•
•
•

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 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
ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2559 - 2561 กรรมการ ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในเอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB))
• พ.ศ. 2558 - 2561 ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2558 - 2558 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการบริหารสำ�รอง (Alternate Executive Director) ของกลุม่ ธนาคารโลก
• พ.ศ. 2553 - 2556 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2549 - 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำ�นักงานทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
ประจำ�สหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• พ.ศ. 2548 - 2549 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
การอบรม

• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
• หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP183) ปี 2555, Harvard Business School
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อายุ 55 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 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 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2559

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ผูอ้ �ำ นวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหาร (Executive Development Program), The Wharton School, University of Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง ผูน้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุน่ ที่ 73/74 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร วุฒบิ ตั รกรรมการ (Director Certification Program - DCP) รุน่ ที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั ปตท. น้�ำ มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
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ธนาคารออมสิน

นายเจษฎา พรหมจาต
อายุ 57 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และได้รับแต่งตั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 วาระที่ 2)

การศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2558 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
บริษทั ชูไก จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษทั ซีด๊ เอ็มคอท
จำ�กัด
• พ.ศ. 2556 - 2557 รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ และปฏิบตั ิ
หน้าทีห่ วั หน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO)
บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - 2555 กรรมการ บริษทั ทรูวชิ น่ั จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2556 หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO) บริษทั
อสมท จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2552 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โรงพยาบาล
ปิยะเวช จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2558 กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด
• พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ชูไก จำ�กัด (มหาชน)
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

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

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั วาย เอส เอส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมการ บริษทั วาย เอส เอส เทรนนิง่ จำ�กัด
• กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• กรรมการกำ�กับดูแลสัญญาร่วมดำ�เนินกิจการโทรทัศน์สี
ระหว่าง บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
• กรรมการกำ�กับดูแลสัญญาให้สทิ ธิใช้ประโยชน์ศนู ย์การค้า
บริเวณสามเหลีย่ มย่านพหลโยธิน ระหว่าง การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และบริษทั เซ็นทรัล อินเตอร์พฒ
ั นา จำ�กัด
• กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และสถาบันการแพทย์จฬุ าภรณ์

รายงานประจำ�ปี 2561
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
อายุ 60 ปีี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561)

การศึกษา

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2558 - 2561
• พ.ศ. 2553 - 2557

ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒ)ิ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

การอบรม

• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุน่ ที่ 16
สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
• หลักสูตร Board that make a difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย พ.ศ. 2559
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.) รุน่ ที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2558
• หลักสูตร นักบริหารงานยุตธิ รรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุน่ ที่ 31 สำ�นักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
• หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554
• หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุน่ ที่ 1 มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
• หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน่ ที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร การบริหารงานตำ�รวจชัน้ สูง (บตส.) รุน่ ที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำ�รวจ กองบัญชาการศึกษา พ.ศ. 2550
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (รุน่ ที่ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน องค์การบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
• กรรมการกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
• อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (องค์การมหาชน)       
• อนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงินการคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 4 กรุงเทพมหานคร
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ธนาคารออมสิน

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
อายุ 61 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 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

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2560 - 2561 รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2561 - 2561 กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทน ของผูอ้ �ำ นวยการธนาคาร
ออมสิน ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2561 - 2561 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อสี ต์เอเชีย จำ�กัด
• พ.ศ. 2560 - 2561 ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ประธานอนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ และ
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2558 - 2560 กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB)
• พ.ศ. 2558 - 2558 รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2555 - 2558 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2551 - 2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำ�กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2549 - 2551 ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2542 - 2548 เศรษฐกร 6 - 8 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2538 - 2541 หัวหน้าส่วนกำ�กับสมาชิก และผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2536 - 2537 เศรษฐกร 6 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2535 - 2535 หัวหน้าส่วนกำ�กับบริษทั หลักทรัพย์ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
• พ.ศ. 2527 - 2535 เศรษฐกร 3 - 5 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
การอบรม

• หลักสูตร วุฒบิ ตั รกรรมการ (Director Certification Program - DCP) รุน่ ที่ 211 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร วุฒบิ ตั รการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 13 ปี 2558
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที่ 75 ปี 2555 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหารด้านการเป็นผูน้ � 
ำ ปี 2555 Stanford University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหาร ปี 2547 (Executive Development Program), Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการลงทุน และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
• อนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2561
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นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
อายุ 60 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 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
ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
คณะที่ 6 (พ.ย. 2560 - 2564)
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผูป ระกอบการการคายุคใหม่ (คําสัง่ กระทรวงพาณิชย์ท่ี 114/2560)
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพเิ ศษ (กคพ.)
• พ.ศ. 2559 - ปจ จุบนั กรรมการ สง เสริมวิสาหกิจเริม่ ตนแหงชาติ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2559 - ปจ จุบนั ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ดานการศึกษา
• พ.ศ. 2559 - ปจ จุบนั กรรมการบริหาร เครือขายรวมขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
• พ.ศ. 2554 - ปจ จุบนั อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการสงเสริมจริยธรรมเพือ่ ราชการใสสะอาด สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
• พ.ศ. 2554 - ปจ จุบนั กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ประเทศไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการกรุงเทพมหานคร หอการคาไทย ประจําป 
2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการคาไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 รองประธาน คณะกรรมการธุรกิจทองเทีย่ ว หอการคาไทย ประจําปี 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก หอการคาไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 รองประธาน คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
หอการคา ไทย ประจาํ ป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาสมาคมการคาหอการคาไทยประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการกิจการ IMT- GT หอการคาไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสายงานธุรกิจทองเทีย่ วและบริการ หอการค้าไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝมอื แรงงาน หอการค้าไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการคาไทย
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•
•
•
•

พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2561

•
•
•
•
•
•

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

กรรมการ ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง หอการคาไทย
กรรมการ บริหารความเสีย่ ง หอการคาไทย
กรรมการ พัฒนาสังคม หอการคาไทย
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจยั ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเ ศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย” สาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ประธาน คณะกรรมการบริษทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
กรรมการ ลดความเหลื่อมล้ำ�และเศรษฐกิจพอเพียง หอการคาไทย ประจําป 2558 - 2559
กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม

•
•
•
•
•

หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
หลักสูตรพิเศษ สำ�หรับผู้บริหาร 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.) รุน่ ที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริหารนโยบายและคณะทำ�งานปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะ
ที่ปรึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง (ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการค้าระหว่างประเทศ) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
คณะทำ�งาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รปั ชัน่ หอการค้าไทย
อนุกรรมการ ประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ยกระดับชุมชน สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ผูอ้ �ำ นวยการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวฒ
ั น์ทางการเงินศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
อายุ 39 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561)

การศึกษา

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

• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์ดา้ นลิขสิทธิ์ สำ�นักทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั อนุกรรมการ ขับเคลือ่ นการเสริมสร้างคุณค่าองค์กรสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์
สาขาแอนนิเมชัน่ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การให้บริการและบริหารจัดการองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแห่งประเทศไทย (TFIT)
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาประจำ� คณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั อาจารย์ท่ีปรึกษา ประจำ�โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำ�ยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษ คณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• พ.ศ. 2557 - 2561 นายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
• พ.ศ. 2560 - 2560 กรรมการ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกม วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• พ.ศ. 2560 - 2560 คณะทำ�งาน จัดทำ�แผนการคุม้ ครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจทิ ลั สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
• พ.ศ. 2559 - 2559 คณะอนุกรรมการ ด้านสือ่ ดิจทิ ลั สร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์
• พ.ศ. 2558 - 2559 กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าไทย
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สภาหอการค้าไทย
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ สมาคมผูป้ ระกอบการแอนิเมชัน่ และคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย
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การอบรม

•
•
•
•

หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร ผูน้ �ำ ยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย ปี 2556 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ การพัฒนาและเพิม่ มูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
• หลักสูตร Certificate in Administration and Management, University of Washington
• หลักสูตร Certificate in Business for International Professionals, University of Washington

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จำ�กัด
• กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายยรรยง เต็งอำ�นวย
อายุ 64 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 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
ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• พ.ศ. 2519 - 2557 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม

• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรกำ�กับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุน่ ที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการ คณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านพลังงานและสารสนเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• ประธานคณะทำ�งาน คณะทำ�งานพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายโครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา (University Network : UniNET) สำ�นักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการ คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการพัฒนาระบบดิจทิ ลั แพลตฟอร์มเพือ่ ปฏิรปู การเรียนรูแ้ ห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการสมาคมความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
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นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
อายุ 63 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
• ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และได้รับแต่งตั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 วาระที่ 2)

การศึกษา

• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2552 - เม.ย. 2561 กรรมการบริหาร บริษทั พี แพลนเนอร์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2556 และ 2560 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2548 - 2552
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงสำ�หรับผูบ้ ริหารภาครัฐวิสาหกิจ The Senior Administrators Program (2548) SASIN Graduate
Institution of Business Administration and Kellogg School of Management
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั ฟังก์ชน่ั อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำ�กัด
• กรรมการ และกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561
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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
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2547 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2552

กรรมการนโยบายการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการจัดการทรัพย์สนิ สภากาชาดไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ บริษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (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
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ข้าราชการบำ�นาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
อายุ 59 ปีี
•
•
•
•
•

กรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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

ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2557

ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำ�กัด

การอบรม

• หลักสูตร วิทยาการจัดการสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง (วบส.) AMM รุน่ ที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำ�หรับผูบ้ ริหารทางการแพทย์ รุน่ ที่ 2 (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ สำ�หรับผูน้ �ำ ระดับสูงด้านการเมืองการปกครองเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตร เสาหลักเพือ่ แผ่นดินผูน้ �ำ ระดับสูงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รุน่ ที่ 2 (สนพ.)
สมาคมเสาหลักเพือ่ แผ่นดิน (ประเทศไทย)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายกุลิศ สมบัติศิริ
อายุ 55 ปี
• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 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 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2558  
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2554 - 2557   
พ.ศ. 2553 - 2554   
พ.ศ. 2551 - 2553  
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2549

การอบรม

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

•
•
•
•

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

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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นายประภาศ คงเอียด
อายุ 56 ปี
•
•
•
•

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

การศึกษา

• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุน่ ที่ 9/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุน่ ที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุน่ ที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
รุน่ ที่ 2/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 172/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 20/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประวัติการทำ�งาน
•
หลั
กสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการ
รุ
น
่
ที
่ 6/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
•
หลั
ก
สูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
• พ.ศ. 2560 - 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหาร
รุ
น
่
ที
่
16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หนีส้ าธารณะ
•
หลั
ก
สู
ตร Role of the Nomination and Governance Committee
• พ.ศ. 2558 - 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง
(RNG)
รุน่ ที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• พ.ศ. 2558 - 2558 ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
•
หลั
ก
สู
ต
ร
Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 44/2013
• พ.ศ. 2555 - 2558 ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
สมาคมส่
ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• พ.ศ. 2555 - 2555 ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
•
หลั
ก
สู
ต
ร
Role
of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 32/2013
• พ.ศ. 2546 - 2555 ผูพ้ พิ ากษาศาลภาษีอากรกลาง
สมาคมส่
ง
เสริ
ม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• พ.ศ. 2544 - 2546 ผูพ้ พิ ากษาประจำ�กระทรวง
•
International
Tax
Law Course, Center for Commercial Law
ช่วยงานในตำ�แหน่งผูพ้ พิ ากษา
Studies,
Queen
Mary,
University of London
ศาลภาษีอากรกลาง
• Executive Development Program on International Business
การอบรม
Transaction and Taxation, Duke Center for International
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.)
Development, Duke University, U.S.A.
รุน่ ที่ 21 วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
• 60th International Congress of the International Fiscal Association,
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
International Fiscal Association, Amsterdam, the Netherlands
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพือ่ การสร้างชาติ (นสช.)
• 59th International Congress of the International Fiscal Association,
รุน่ ที่ 3 สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.)
International Fiscal Association, Buenos Aires, Argentina
• หลักสูตร การกำ�กับกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
• 57th International Congress of the International Fiscal Association,
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุน่ ที่ 15
International Fiscal Association, Sydney, Australia
สถาบันพระปกเกล้า
• International Taxation, The University of New South Wales,
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 56 วิทยาลัย
Australia
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำ�ปี
การศึกษา 2555 - 2556
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 6
• กรรมการ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• กรรมการ บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 21
• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย
(วตท.21)
• International Tax Program Certificate and Master
of Laws (ITP/LL.M.), Harvard Law School,
Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สำ�นักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร เนติบณั ฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายสุทธิชัย สังขมณี
อายุ 62 ปี
•
•
•
•
•

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561)

การศึกษา

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•

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

ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที่ 67 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

นายพิษณุ วิชิตชลชัย
อายุ 64 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561)

การศึกษา

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

การอบรม

• หลักสูตร 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 การกำ�กับกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 39/2016 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 20/2015 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 22/2004 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)  
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561
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นางวรรณิภา ภักดีบุตร
อายุ 55 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 12 กันยายน 2561)

การศึกษา

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

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

ไม่มี
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ธนาคารออมสิน

นายชูศักดิ์ สาลี
อายุ 65 ปีี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)

การศึกษา

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

•
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2553 - 2559
พ.ศ. 2540 - 2559
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2541 - 2547
พ.ศ. 2536 - 2540
พ.ศ. 2533 - 2536
พ.ศ. 2528 - 2536
พ.ศ. 2522 - 2527

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
กรรมการ บริษทั อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิง่ จำ�กัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ซิตค้ี อร์ปลิสซิง่ ประเทศไทย จำ�กัด
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสินเชือ่ รายย่อย Business and Professional Lending ธนาคารซิตแ้ี บงก์ ประเทศไทย
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ฝ่ายสินเชือ่ (Corporate Lending) ธนาคารทิสโก้

การอบรม

• หลักสูตร IIA International Conference in Sydney ปี 2560 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
• หลักสูตร เพือ่ กรรมการบริษทั มืออาชีพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

รายงานประจำ�ปี 2561
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นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
อายุ 65 ปีี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

การศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•

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

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

การอบรม

• หลักสูตร โครงการอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวตั น์ ปี 2552 รุน่ ที่ 5 (Ex - PSM 5) มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (มูลนิธิ สวค.)
• หลักสูตร โครงการสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน่ ที่ 13/2004 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี
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ธนาคารออมสิน

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อายุ 63 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 2 กันยายน 2561)

การศึกษา

• ปริญญาโท Finance with Distinction, KATHOLIEKE University, Belgium
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน

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

•
•
•
•

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ และการดำ�เนินนโยบายการเงิน
หลักสูตร Advanced Management Program, Wharton School of Management

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด
• อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
• อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

รายงานประจำ�ปี 2561
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พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
อายุ 64 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561)

การศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•

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

สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
กรรมการอิสระ บริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะทีป่ รึกษา กองทัพบก
ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญั ชาการทหารบก กองทัพบก
รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
แม่ทพั น้อยที่ 1 กองทัพบก
รองแม่ทพั ภาคที่ 1 กองทัพบก

การอบรม

•
•
•
•

หลักสูตร ชัน้ นายพัน (Infantry Officer Advanced Course) สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร ชัน้ นายพัน (Regimental Officer Advanced Course) ออสเตรเลีย
หลักสูตร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำ�ปี
การศึกษา 2550 - 2551
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี
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ธนาคารออมสิน

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
อายุ 57 ปีี
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561)

การศึกษา

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•

พ.ศ. 2555 - 2561
พ.ศ. 2552 - 2555
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2549 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2549

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด สายงานสือ่ สารและภาพลักษณ์องค์กร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด สายงานธุรกิจภาครัฐ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์รายย่อยและเครือข่าย
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบุคคล

การอบรม

• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุน่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ผูน้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุน่ 74 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายชาติชาย
พยุหนาวีชย
ั
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
อายุ 59 ปี

การศึกษา

คณะผูู้บริหาร
ธนาคารออมสิน

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2558 - 2561 กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - 2557 รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำ�กัด
ประวัติการอบรม

• หลักสูตร วิทยาการจัดการสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง (วบส.) AMM รุน่ ที่ 2
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 21 (บยส.)
วิทยาลัยการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย(IOD)
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำ�หรับผูบ้ ริหารทางการแพทย์ รุน่ ที่ 2 (ปธพ.)
สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ สำ�หรับผูน้ �ำ ระดับสูงด้านการเมืองการปกครองเพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รุน่ ที่ 1 (สมพ.)
สมาคมเสาหลักเพือ่ แผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตร เสาหลักเพือ่ แผ่นดินผูน้ �ำ ระดับสูงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รุน่ ที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพือ่ แผ่นดิน (ประเทศไทย)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ธนาคารออมสิน

นายบุญสน
เจนชัยมหกุล

นางสาวกรประณม
วงษ์มงคล

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

ธนาคารออมสินอาวุโส

ธนาคารออมสินอาวุโส

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริหารความเสี่ยง

อายุ 55 ปีี

อายุ 59 ปีี

การศึกษา

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

• 2558 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2553 - 2558 รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการอบรม

• 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
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้แทน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

การศึกษา

• 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
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2559 - 2561 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
2555 - 2559 รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ปฏิบตั กิ าร  
2551 - 2555   ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสีย่ ง
2551 - 2559   กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
2555 - 2559   กรรมการ บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2557   กรรมการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
2550 - 2552 กรรมการ บริษทั จี สตีล จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2550 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
2546 - 2549 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน)
2544 - 2545   ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ
จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม

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

• กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายนำ�พร
ยมนา

นายอิสระ
วงศ์รง
ุ่

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินอาวุโส

กลุ่มลูกค้าบุคคล

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

อายุ 52 ปี

อายุ 59 ปีี

การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน

• 2561 - ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส  กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• 2558 - 2561 รองผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• 2553 - 2558 ผู้ช่วยผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารออมสิน
• 2551 - 2553 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานเงินฝาก
ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
• 2547 - 2551 ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก ธนาคารออมสิน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้อำ�นวยการ ธนาคารออมสิน

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจทั่วไปและการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(AU) (นักเรียนทุนธนาคารทิสโก้)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไปและการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
(นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
ประวัติการทำ�งาน

• 2558 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าบุคคล
• 2561 - ปัจจุบนั รองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก (วาระ 3 ปี)
• 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการ

สรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)

• 2558 - 2561 กรรมการบริหาร สถาบันธนาคารออมสินโลก (WSBI) (วาระ 3 ปี)
• 2557 - 2558 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

• 2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
2555 - 2557

ประวัติการอบรม

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

• กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• กรรมการ บริษทั ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
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ธนาคารออมสิน

เทคโนโลยี (1991)
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำ�กัด
(รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•
•
•
•

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำ�ปีการศึกษา 2560-2561
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 24/2017
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุน่ ที่ 2 กรมบัญชีกลาง
หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง ภูมพิ ลังแผ่นดิน รุน่ ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 15 (ปปร.15) สถาบันพระปกเกล้า

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

• คณะทำ�งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผูก้ ระทำ�ผิดอย่างยัง่ ยืน กระทรวงยุตธิ รรม
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจำ�คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการ
ตำ�รวจ สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ

• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ทีป่ รึกษา สถานีโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาและสัมมาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ศึกษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชดำ�ริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
• ทีป่ รึกษาสภาวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
• รองประธาน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รองประธาน หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง รุน่ ที่ 5 (สวปอ.มส.5)
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นายโชคชัย
คุณาวัฒน์
รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
อายุ 55 ปี

การศึกษา

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

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

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2561 : สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute Of Directors (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง 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)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

นางสาวจิราพร
นุกจ
ิ รังสรรค์
รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
อายุ 58 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน

• 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
• 2558 - 2559 ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานปฎิบตั กิ าร
ลูกค้าบุคคล
•
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าฐานราก
• 2558
2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ลูกค้าบุคคล
ประวัติการอบรม

• 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
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการผู้แทน บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด

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

รายงานประจำ�ปี 2561

55

นายอมรฤทธิ์
จันทร์ประสิทธิ์

นายเทอดธรรม
สุวช
ิ าวรพันธุ์

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

กลุ่มตรวจสอบ

และภาครัฐ

อายุ 55 ปี

อายุ 59 ปี

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•

2561 - ปัจจุบัน
2559 - 2561
2558 - 2559
2556 - 2558

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร The new frontier of banking business in the digital world
• หลักสูตร Credit Skill for Creditor Expert (Module A,D) คณะกรรมการสินเชื่อ
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 “ผู้กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์”
(Compliance Officer) รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำ�กัด
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ธนาคารออมสิน

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน

• 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
• 2556 - 2559   ผู้ช่วยผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน
• 2552 - 2556   ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา ธนาคารออมสิน
ประวัติการอบรม

• การกำ�กับดูเเลกิจการสำ�หรับกรรมการเเละผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
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        
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

นางสุภาภรณ์
สายทองอินทร์

นางสาวปภากร
รัตนเศรษฐ

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

กลุ่มกำ�กับ

กลุ่มลงทุนและ

และธรรมาภิบาล

บริหารการเงิน

อายุ 58 ปี

อายุ 54 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•

2561 - ปัจจุบนั
2559 - 2561
2558 - 2559   
2557 - 2558

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและกลยุทธ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน

ประวัติการอบรม

• 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)
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ�ธนาคาร (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

ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•

2561 - ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานกำ�กับและควบคุม
2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและกลยุทธ์
2556 - 2559 ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
2554 - 2556 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
2553 - 2554 ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
2550 - 2553 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
ประวัติการอบรม

• 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

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำ�กัด

-

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายพิเชฐ
ธรรมวิภาค

นายสัณฐาน
อยูศ
่ ริ ิ

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

กลุ่มยุทธศาสตร์

และภาครัฐ

อายุ 56 ปี

อายุ 60 ปี
(ดำ�รงตำ�แหน่ง
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

การศึกษา

• ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา การเงิน
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ สาขา การเงินการธนาคาร

การศึกษา

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

ประวัติการทำ�งาน

• 2561- ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการธนาคาร กลุ่มยุทธศาสตร์
• 2558 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคาร สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคาร สายงานบริหารความเสี่ยง  
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคาร       
• 2553 - 2556 ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล		
ประวัติการอบรม

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับ
นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 13 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 1
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำ�นักงาน 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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ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน

ธนาคารออมสิน

ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•

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

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

• กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั บลจ.ธนชาต จำ�กัด
• กรรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์

นางวิภาภรณ์
ชัยรัตน์
รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
(ดำ�รงตำ�แหน่ง
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

การศึกษา

• ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน

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

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

• กรรมการ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• บุคคลในบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปี 2559 (ครัง้ ที่ 3) (ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาการเงิน การธนาคาร สาขาการบัญชี และสาขาพาณิชย์ (การค้า/ลงทุน))
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการ ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• กรรมการ บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
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นายสุรย
ิ ะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1

นางวรณัน ตันสกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2

นางอนงค์ วรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3

นางพัชลีพร วรวิบล
ู ย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
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นางสาวเกษศิริ สวาสดิร์ ต
ั น์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5

นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6

นายอนุรก
ั ษ์ เสงีย
่ มจิตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
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นายพิษณุ วุฒป
ิ ระสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

นางปรางมาศ เธียรธนู
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
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ธนาคารออมสิน

นายพินจ
ิ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายธิตธ
ิ ช
ั นรวีร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup

นางศิรว
ิ รรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน

นางนงนุช ภูพพ
ิ ฒ
ั น์ผล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
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นายกิตติ ปิน
่ รอด
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน

นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นางสาวฐนิตา วิรฬ
ุ หกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
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นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางนุชจรินทร์ ศิรจ
ิ น
ั ทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวุฒพ
ิ งษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง

นายอภิวฒ
ั น์ กวีรต
ั เชวง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ

นางพิชญ์สน
ิ ี ตัง
้ ตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกำ�กับและควบคุม
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ธนาคารออมสิน

นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน

นายชูเกียรติ ธิตห
ิ ริ ญ
ั เจริญ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขี้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
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ข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรม
ปี 2561

68

ธนาคารออมสิน

ธุรกิจธนาคารปี 2561-2562

"ธุรกิจธนาคารยังเติบโตได้ดี สะท้อนจากกำ�ไรสุทธิที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น"

ธุรกิจธนาคารในปี 2561
"เติบโตได้ดีกว่าปี 2560" ถึงแม้แนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมจะลดลงจากนโยบายระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
National e-Payment ของภาครัฐ รวมทัง้ ปัญหาหนีค้ รัวเรือนยังอยู่ในระดับทีส่ งู เป็นปัจจัยกดดันรายได้และความเข้มงวดในการให้สนิ เชือ่
แต่ยงั ได้รบั ผลดีจากการขยายการลงทุนของภาครัฐทีเ่ ร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับภาคเอกชน ซึ่งน่าจะเริ่มขยับขยายการลงทุนตั้งแต่ต้นปี 2561 อีกทั้งภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัวได้ดขี นึ้ เรือ่ ย ๆ ทำ�ให้เกิดการใช้งานบริการภาคการเงินเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทั้งด้านสินเชือ่ และเงินฝาก
โดยเฉพาะสินเชือ่ ภาคธุรกิจทีจ่ ะขยายตัวได้ดตี ามการบริโภค รวมทัง้ สินเชือ่ อุปโภคบริโภคทีเ่ ริม่ ส่งสัญญาณดีขน้ึ ตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2560
แต่อย่างไรก็ตาม จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของสถาบันการเงินที่เน้นให้บริการลูกค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
ทำ�ให้มีแนวโน้มว่าจำ�นวนสาขาและจำ�นวนพนักงานธนาคารจะยังคงลดลง
กำ�ไรสุทธิธนาคารพาณิชย์

ยังคงชะลอตัวลง จากรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ลดลง

สินเชื่อที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้
ยังคงอยู่ในระดับสูง

การขยายตัวของสินเชื่อ
ดีขึ้นจากปี 2560

มีการนำ�เทคโนโลยีมาให้บริการ
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น

เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลง

รายงานประจำ�ปี 2561
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สถานการณ์สินเชื่อ ปี 2561
• การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ
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ภาพรวมสินเชื่ออุปโภคบริโภคปี 2561 คาดว่า
ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 8 สะท้อนจากสินเชื่อ
อุปโภคบริโภค 9 เดือนแรกของปี 2561 ทีข่ ยายตัว
ร้ อ ยละ 8.4 โดยเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก พอร์ ต สิ น เชื่ อ
โดยเฉพาะสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ทข่ี ยายตัวต่อเนือ่ ง
ร้อยละ 12.5 สอดคล้องกับยอดจำ�หน่ายรถยนต์
ที่ขยายตัวดีหลังหมดผลของมาตรการรถยนต์
คันแรก และการเร่งระดมทุนของธุรกิจให้บริการ
สัญญาเช่าซือ้ รถยนต์ในช่วงทีผ่ า่ นมา ขณะทีส่ นิ เชือ่
ส่วนบุคคลและสินเชือ่ บัตรเครดิตขยายตัวเพิม่ ขึน้
มาอยู่ที่ร้อยละ 8.8 และ 8.2 ตามลำ�ดับตาม
ความต้ อ งการเงิ น สำ � หรั บ การใช้ จ่ า ยเร่ ง ด่ ว น
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำ�วัน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)
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ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมปี 2561

(ลานบาท)
300,000
7.79 (%yoy)

157,907

146,493

187,060

198,523

100,000

192,137

200,000

กำ�ไรของธนาคารพาณิ
ชย์ป2560
ี 2561 ในช่9M/60
วง 9 เดื9M/61
อนแรกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79 (%yoy) หรือ 11,414 ล้านบาท เป็นผลจากระบบสิน
0
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เชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยขยายตัวจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็นสำ�คัญ
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)

กำไรสุทธิธนาคารพาณิชยทั้งระบบ (%yoy)

กำไรสุทธิกลุมธนาคาร 5 อันดับ 9M/2561 (ลานบาท)
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ที่มา : ผลประกอบการธนาคารพาณิชย,
รวบรวมโดยฝายวิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)

กำไรสุทธิกลุมธนาคาร 5 อันดับ 9M/2561 (ลานบาท)

แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2562
สำ�หรับปี 2562 คาดว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะขยายตัว จากการเติบโตของสิ
นเชื่อKBANK
รายย่อยในกลุ่มBBL
สินเชื่อบุคคลและสิ
นเชื่อBAY
เช่าซื้อ
SCB
KTB
รถยนต์/รถจักรยานยนต์เป็นหลัก ประกอบกับการสนับสนุนสินเชือ่ ให้กบั กลุม่ 32,984
ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่
ใ
นธุ
ร
กิ
จ
ที
เ
่
กี
ย
่
วเนื
อ
่
งกั
บ
การลงทุ
31,426
27,228
22,333
18,702 น
โครงสร้างพืน้ ฐานและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทัง้ นีธ้ รุ กิจธนาคารได้เพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการธุรกิจ
ที่มา : ผลประกอบการธนาคารพาณิชย,
ในรูปแบบใหม่ เช่น การปล่อยสินเชื่อบน Digital Platform การนำ�เอา AI/Chatbot
มายกระดับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น
รวบรวมโดยฝายวิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน
รวมทั้งยังเพิ่มพันธมิตรในการให้บริการกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ทดแทนค่าธรรมเนียมที่ลดลง
ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนของธนาคาร
• สินเชื่อรายย่อย
ธนาคารส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเป็นหลัก โดยจะเห็นธนาคารพาณิชย์เริ่มมีการให้บริการสินเชื่อบุคคลผ่านช่องทาง
Digital โดยเฉพาะบน Mobile Application มากขึ้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสินเชื่อของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังตั้งเป้าขยาย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ตลาดยานยนต์โตต่อเนื่องจากปี 2561 สำ�หรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยคาดว่ายังคง
เติบโตได้แต่น้อยกว่าปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทำ�ให้ธนาคารหันไปเน้นการปล่อยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านทดแทน โดยเลือกกลุ่มที่มีประวัติการผ่อนชำ�ระดี
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• สินเชื่อธุรกิจ
ภาคธนาคารยังคงสนับสนุนสินเชือ่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เป็นหลัก รวมทัง้ ธนาคารขนาดใหญ่หนั มารุกการปล่อยสินเชือ่ ผ่านสาขาต่างประเทศเพือ่ รองรับผูป้ ระกอบการไทย
ที่ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
สำ�หรับแนวโน้มหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2562 ธนาคารยังมีความกังวลว่าหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้อาจเร่งตัวขึน้ จากสินเชือ่
บุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SMEs ที่ขยายตัวสูงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งกลุ่มหนี้เสียที่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วแต่
กลับมาเป็นหนี้เสียอีกโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และสินเชื่อรายย่อย ซึ่งภาคธนาคารพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการผิดนัดชำ�ระหนี้
ส่วนใหญ่มีการนำ�เงินสินเชื่อหมุนเวียน หรือวงเงินโอดี ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำ�เงินไปซื้อที่ดินหรือยานพาหนะแทนที่จะนำ�ไป
ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจหรือสต๊อกสินค้า ในขณะที่ความน่ากังวลด้านหนี้เสียของกลุ่มรายย่อยจะเป็นด้านกำ�ลังซื้อที่แม้ว่าจะมีมากขึ้น
แต่ยังไม่กระจายตัวมากนัก
ดังนั้นในปี 2562 ที่ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารจึงต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องคุณภาพ
หนี้อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของหนี้ NPL ซึ่งปัจจุบันทางธนาคารได้มีการนำ�เอา Technology Machine Learning มาช่วย
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลเป็น Credit Scoring เพื่อช่วยคัดกรองลูกค้าศักยภาพ รวมทั้งมีแผนในการบริหารจัดการหนี้ที่เป็นระบบ
เช่น เมื่อลูกค้าเริ่มมีการผิดนัดชำ�ระหนี้จะมีการพูดคุยกับลูกค้าทันทีในสัปดาห์แรกและหากผิดนัดชำ�ระต่อเนื่อง 1-2 เดือน จะต้องเริ่ม
เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทันที

ปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจธนาคารในปี 2562 มีปัจจัยท้าทาย ดังนี้
• ภาวะการแข่งขันที่สูง เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจธนาคารไม่ได้แข่งขันภายในธุรกิจเดียวกัน แต่ยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจปั๊มน้ำ�มัน ที่มีบริการ e-wallet เป็นของตัวเอง เช่น บัตร Starbucks
บัตร 7-11 และบัตร blue card เป็นต้น
• ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จากการเบิกใช้เงินที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งในสินเชื่อ SMEs สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อรถ
อาจทำ�ให้หนี้ NPL เร่งตัวสูงขึ้น รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงจากการส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงอาจกระทบกับผู้ประกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มลูกค้า SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก
• หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย กระทบต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านหลังทีส่ อง ซึง่ ทำ�ให้ตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2562
มีแนวโน้มลดลง โดยจะส่งผลกระทบต่อธนาคารขนาดใหญ่ทมี่ พี อร์ตสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในสัดส่วนทีส่ งู ทำ�ให้มสี ว่ นแบ่งของพอร์ตลดลง
• รายได้จากค่าธรรมเนียมทีล่ ดลง ทำ�ให้ธนาคารต้องเร่งปรับตัวเพือ่ หารายได้จากการให้บริการทางการเงินอืน่ ๆ มาทดแทน โดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีรายได้จากการทำ�ธุรกรรมดิจิทัลในสัดส่วนที่สูง
• ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงส่งผลต่อผลการดำ�เนินงานธนาคาร ทุกธนาคารต่างมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ
ทางด้ า นดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ งิ น ทุ น จำ � นวนมากและต่ อ เนื่ อ งยาวนานหลายปี อาจส่ ง ผลให้ กำ � ไรของธุ ร กิ จ ธนาคารไม่ ข ยายตั ว
ในระดับสูงเหมือนหลายปีที่ผ่านมา
• การอนุญาตให้เปิดให้บริการและเกณฑ์การควบคุมมาตรฐานของการปล่อยกู้ P2P Lending แม้ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยั ง ไม่อนุญาตให้บริการปล่อยกู้ P2P Lending อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ธนาคารควรมีแผนจัดการและเตรียมรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจาก P2P Lending ถือเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อยอดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยตรง
• ความเสีย่ งจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความปลอดภัยในการให้บริการผ่าน Digital จากการทีผ่ บู้ ริโภคมีการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่าน Digital เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้ภาคธนาคารต้องมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยเฉพาะด้านข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสำ�คัญกับธุรกิจธนาคาร
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ธนาคารออมสิน

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมปี 2561

ทุกธนาคารรวมถึงธนาคารออมสิน
ต่างมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจทางด้านดิจิทัล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
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รายงาน
การวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินงาน
และฐานะการเงิน
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ธนาคารออมสิน

1. ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
ภายใต้ ทิ ศ ทางการดำ � เนิ น งานปี 2561 ธนาคารเน้ น
ขับเคลื่อนภารกิจเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่
“GSB New Century : Digi-Thai Banking - Digital for All Thais”
โดยการพัฒนาและร่วมกับพันธมิตรในการนำ�เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจน
พัฒนาช่องทางการให้บริการ เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินทีส่ ะดวกสบาย เข้าถึงง่าย ปลอดภัยและสร้างความมัน่ ใจ
แก่ ลู ก ค้ า ในการใช้ บ ริ ก ารของธนาคารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยและการให้ความรู้
ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่เยาวชนและประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
และผู้ประกอบการเริ่มต้น (Start up) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development) ตลอดจน
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐานของธนาคารให้ ทั น ต่ อ

การเปลี่ ย นแปลง และรองรั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
โดยมีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรด้านการกำ�กับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบภายใน เพื่อเข้า
สู่ ม าตรฐานสากล ตามงบการเงิ น ปี 2561 ที่สำ� นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบแล้ ว ธนาคารออมสิ น
มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 จำ � นวน
2,704,340 ล้านบาท เป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารไทย
และมีกำ�ไรสุทธิ 30,842 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปีก่อน 368 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 1.2 เมือ่ รวมรายการกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ที่มีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายกับราคาตลาด
และขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว
จะมีกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม 20,104 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปีก่อน 28,000
ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561

2560

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
57,884
64,191
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
5,701
5,973
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
3,747
11,010
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่
31,938
33,315
2/
หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
4,184
17,017
กำ�ไรสุทธิ
31,210
30,842
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สุทธิ
16,894
(10,738 )
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
48,104
20,104
1/
1/
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สทุ ธิเฉลีย่ (ROA)
1.29 / 1.23
1.25 / 1.19
1/
16.04 / 15.26 17.651/ / 16.88
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลีย่ (ROE)

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

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 )

1/ กรณีไม่รวมค่าใช้จ่ายเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

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

2/ ธนาคารมีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นและกันสำ�รองเพิ่มสำ�หรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำ�กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

และได้กันสำ�รองเพิ่มเติมสำ�หรับลูกหนี้ ช.พ.ค.ฯ ที่ สกสค. เคยชำ�ระหนี้แทน (ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ) ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายการที่สำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุน

1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

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

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

102,701
94,056
4,109
4,536
38,510
18,962
12,282
993
1,180
5,093

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

(1,601)
(1,425)
(206)
30
(7,908)
(9,045)
762
(14)
238
151

(1.5)
(1.5)
(4.8)
0.7
(17.0)
(32.3)
6.6
(1.4)
25.3
3.1

64,191
4.35%
1.64%
2.54%

57,884
4.26%
2.02%
2.35%

6,307

10.9

3/ รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินที่รวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
4/ รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ปี 2561 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 64,191 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จำ�นวน 6,307 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9 ที่สำ�คัญจาก
พอร์ตสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้ (Earning Asset) เพิม่ ขึน้ และการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALM) ทีส่ อดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบีย้
ในตลาด สภาพคล่อง และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง มีการกลับรายการต้นทุนสำ�รองส่วนเพิ่มเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลต่ำ�กว่าปีก่อน ขณะที่ รายได้ดอกเบี้ยลดลง จากมาตรการผ่อนปรนดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้สินเชื่อโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ภายใต้บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงระหว่างธนาคารกับสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยเน้นให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งมีอตั รา
ผลตอบแทนต่� 
ำ อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังสามารถบริหารอัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้ดอกเบีย้ เฉลีย่ (NIM)
อยู่ที่ร้อยละ 2.54 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ร้อยละ 2.35
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หน่วย : ล้านบาท
1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ต่อรายได้รวมสุทธิ

2561

2560

7,104
1,131
5,973
7.36%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

6,461
760
5,701
8.47%

ปี 2561 มีรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,973 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560
จำ�นวน 272 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 สูงกว่าปีก่อนจากรายได้ค่าธรรมเนียม
บริการเงินกู้ (จากสินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชือ่ ธุรกิจ SMEs และสินเชือ่ บุคคล)
รายได้จากค่านายหน้า/รับชำ�ระค่าเบี้ยประกันภัย จากโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย
พิเศษสำ�หรับลูกค้าทีท่ �ำ ประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชือ่ รวมทัง้ รายได้จากธุรกิจบัตร
และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการให้บริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิตรูปแบบใหม่
ตาม lifestyle และช่องทางการให้บริการ Digital โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายและโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี

643
371
272

10.0
48.8
4.8

4.8 %

ปี 2561 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ สูงกว่าปี 2560 จำ�นวน
272 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 จากรายได้
ค่าธรรมเนียมบริการเงินกู้ รวมทัง
้ รายได้
จากธุรกิจบัตร และบริการอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านการให้บริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ทัง้ นี้ ธนาคารประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำ�ธุรกรรมผ่าน Mobile/Internet
Banking (รวม Message Alert) ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

หน่วย : ล้านบาท
1.3 รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น

รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
รายได้จากการดำ�เนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

95

90

5

5.6

7,635
1,940
1,340
11,010
13.56%

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

7,378
(449)
329
7,263

2,870.8
(18.8)
32.5
193.8

ปี 2561 มีรายได้จากการดำ�เนินงานอื่น 11,010 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จำ�นวน 7,263 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 193.8
โดยเฉพาะจากกำ�ไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC เพื่อกำ�กับสัดส่วนลูกหนี้รายใหญ่ (SLL) ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำ�หนดไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ประกอบกับ มีหนี้สูญรับคืน รายได้เบ็ดเตล็ดและการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสูงกว่าปีก่อน
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หน่วย : ล้านบาท
1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่
  ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
   เงินบำ�เหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน
   ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
   ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชือ่
   ค่าใช้จา่ ยอืน่
รวมค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

2561

2560

15,313
4,011
5,689
1,724
6,578
33,315
41.01%

14,554
3,888
5,254
3,122
5,120
31,938
47.44%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

759
123
435
(1,398)
1,458
1,377

5.2
3.2
8.3
(44.8)
28.5
4.3

ปี 2561 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น 33,315 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จำ�นวน 1,377 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3
รายการที่สำ�คัญ ได้แก่
• ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 1,458 ล้านบาท (โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย (PSA) จำ�นวน 606 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินคดี และค่าโฆษณา)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 759 ล้านบาท (โครงการ Early Retirement)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 435 ล้านบาท (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าเช่าสำ�นักงาน)
• เงินบำ�เหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท (ตามผลประกอบการ)
• ขณะที่ ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชื่อลดลง 1,398 ล้านบาท (จากการที่ธนาคาร และ สกสค. ได้ทำ�บันทึกแก้ไข
เพิม่ เติมข้อตกลง โดยยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนแก่ สกสค. แล้วนำ�เงินสนับสนุนดังกล่าวไปลดดอกเบีย้ ให้แก่ลกู หนีป้ กติทมี่ วี นิ ยั
ทางการเงินตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 61 เป็นต้นไป)
หน่วย : ล้านบาท
1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

หนีส้ ญู
หนีส้ งสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้
รวมหนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

2561

2560

4,509
12,482
26
17,017

1,648
2,536
-   
4,184

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

2,861
9,946
26
12,833

173.6
392.2
100.0
306.7

ปี 2561 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 17,017 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จำ�นวน 12,833 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 306.7 ทีส่ �ำ คัญจากการตัง้ สำ�รองหนีส้ งสัยจะสูญของสินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ สินเชือ่ เคหะ สินเชือ่ แก้ไขหนีส้ นิ ภาคประชาชน
และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ มีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นและกันสำ�รองเพิ่มสำ�หรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำ�กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและได้กันสำ�รองเพิ่มเติมสำ�หรับลูกหนี้ ช.พ.ค.ฯ ที่ สกสค. เคยชำ�ระหนี้แทน
(จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ) ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2. ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ 1/
หนีส้ นิ รวม
เงินรับฝากและตราสารหนีท้ อ่ี อกฯ 2/
ส่วนของทุน

2561

2560

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

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

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

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2561 จำ�นวน 188,486 ล้านบาท และ

ในปี 2560 จำ�นวน 216,731 ล้านบาท

2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2561 จำ�นวน 15,981 ล้านบาท และ

ในปี 2560 จำ�นวน 21,189 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561 สินทรัพย์รวมของธนาคารมีจำ�นวน 2,704,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน 40,512 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.5 จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิยม โดยนำ�เงินไปลงทุนหาผลประโยชน์จากการให้สินเชื่อและลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน
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รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 เงินให้สินเชื่อ

ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดเงินให้สินเชื่อจำ�นวน 2,111,899 ล้านบาท (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์)
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน 97,776 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยมีสัดส่วนสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ร้อยละ 60.7
สินเชื่อแก่ภาครัฐและสถาบันการเงิน ร้อยละ 31.5 และสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ 7.8 ที่สำ�คัญ ได้แก่
• สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 95,757 ล้านบาท (ร้อยละ 16.8) ที่สำ�คัญจากการให้กู้แก่กระทรวง
การคลัง ทัง้ เงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขณะที่
มีการรับคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน (ธ.ก.ส. และโครงการ Soft Loan)
• สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มขึ้น 29,558 ล้านบาท (ร้อยละ 21.9) จากการดำ�เนินงานศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า 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 และปิดบัญชีชำ�ระหนี้ 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
สัดส่วนจำ�นวนเงินให้สินเชื่อ
ประชาชนฐานราก

ประชาชนฐานราก

7.9%

8.3%

ภาครัฐและสถาบันฯ

ภาครัฐและสถาบันฯ

31.5%

28.3%

1/

บุคคลทั่วไป

1/

ป 2561

36.2%

บุคคลทั่วไป

ภาคธุรกิจเอกชน

ป 2560

39.6%

ภาคธุรกิจเอกชน

7.8%

เพื่อที่อยูอาศัย

16.6%

6.7%

เพื่อที่อยูอาศัย

17.1%

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2561 จำ�นวน 188,486 ล้านบาท

และในปี 2560 จำ�นวน 216,731 ล้านบาท
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สัดส่วนจำ�นวนลูกค้าสินเชื่อ
กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานภาครัฐ

กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานภาครัฐ

1.2%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

70.2%

ป 2561

กลุมลูกคาบุคคคล

28.6%

1.2%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

72.6%

กลุมลูกคาบุคคคล

26.2%

ป 2560

2.2 เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินฝาก (รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จำ�นวน 2,248,412 ล้านบาท เมือ่ รวมตราสารหนี้
ที่ออก (หุ้นกู้) จะมีเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก จำ�นวน 2,298,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน 42,100 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.9 จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีเงื่อนไขและอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ และมีกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดปี อาทิ
กิจกรรมส่งเสริมการขายสลากออมสินพิเศษ 5 ปี กิจกรรมฝากสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo และโปรโมชั่นเงินฝากในงานมหกรรม
การเงินต่าง ๆ เพื่อรองรับเงินฝากที่ทยอยครบกำ�หนด และเตรียมสภาพคล่องสำ�หรับปล่อยสินเชื่อตามพันธกิจและนโยบายรัฐ รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการออมในวันสำ�คัญต่าง ๆ อาทิ วันเด็กแห่งชาติ วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน และวันออมแห่งชาติ เป็นต้น
สัดส่วนจำ�นวนเงินฝาก

ตราสารหนี้ที่ออก (หุนกู)
สงเคราะหชีวิต

4.7%

เผื่อเรียกและ
เผื่อเรียกพิเศษ

33.4%

2.2%

ตราสารหนี้ที่ออก (หุนกู)

อื่นๆ

0.3%
2/

ป 2561

ประจำ

15.6%

สลากออมสิน

43.8%

สงเคราะหชีวิต

5.2%

เผื่อเรียกและ
เผื่อเรียกพิเศษ

33.5%

2.2%

อื่นๆ

0.3%
2/

ป 2560

สลากออมสิน

40.0%

ประจำ

18.8%

2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2561 จำ�นวน 15,981 ล้านบาท และ

ในปี 2560 จำ�นวน 21,189 ล้านบาท
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สัดส่วนจำ�นวนลูกค้าเงินฝาก
กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานรัฐ

กลุมลูกคาธุรกิจ
และหนวยงานรัฐ

0.5%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

61.4%

กลุมลูกคาบุคคคล

38.1%

ป 2561

0.5%

กลุมลูกคาฐานราก
และสนันสนุน
นโยบายรัฐ

65.3%

กลุมลูกคาบุคคคล

34.2%

ป 2560

2.3 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินลงทุนสุทธิ จำ�นวน 256,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน 18,805 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.9 โดยเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท.ระยะสั้น หน่วยลงทุน ตั๋วสัญญาใช้เงินกระทรวงการคลัง
และพันธบัตรต่างประเทศ ตามลำ�ดับ ขณะที่มียอดเงินลงทุนครบกำ�หนดรวมกว่า 53,000 ล้านบาท และมีการขายเพื่อทำ�กำ�ไร
ตามโอกาส รวมทั้ง การปรับพอร์ตตามแผนและกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งธนาคารยังคงเน้นลงทุนต่อในตราสารหนี้ภาครัฐที่ปราศจาก
ภาระผู กพั น เพื่ อการบริห ารสภาพคล่อ ง โดยพิจารณาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มดี และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
ตามกรอบนโยบายการลงทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีการขายหุ้นสามัญ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) (IRPC) เพื่อกำ�กับ
สัดส่วนลูกหนี้รายใหญ่ (SLL) ตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำ�หนด ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น
สัดส่วนจำ�นวนเงินลงทุน

ตราสารอนุพันธ

0.2%

ตราสารทุน

17.3%
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

13.8%
ตราสารหนี้
ตางประเทศ

5.5%
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ตราสารอนุพันธ

ป 2561

0.3%

ตราสารทุน

22.1%
ตราสารหนี้ภาครัฐ

63.2%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

8.6%

ป 2560

ตราสารหนี้ภาครัฐ

64.4%

ตราสารหนี้
ตางประเทศ

4.6%
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2.4 ส่วนของทุน

ส่วนของทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 201,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน 50 ล้านบาท
จากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี จำ�นวน 30,842 ล้านบาท ขณะที่มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (Mark to Market)
ลดลงจากปี 2560 จำ�นวน 10,323 ล้านบาท และขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (TAS 19) ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย จำ�นวน 415 ล้านบาท รวมทั้งนำ�เงินส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 20,054 ล้านบาท

2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย

ธนาคารได้คำ�นวณเงินดำ�รงกองทุนตามแนวทาง Basel II ตามเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงและสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และภาระผูกพันทั้งสิ้นของธนาคาร
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนทัง้ สิน้ จำ�นวน 182,469 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.72 ของสินทรัพย์ถว่ งน้�ำ หนัก
ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ร้อยละ 8.5 ที่กำ�หนดโดย ธปท. โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำ�นวน 168,161 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.56 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำ�หนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น (ส่วนใหญ่มาจากกำ�ไรสะสมหลังหักเงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
ในแต่ละปี) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำ�นวน 14,308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 (ปี 2561 มีการคำ�นวณมูลค่าส่วนที่เพิ่มจาก
การตีราคาที่ดิน นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2)
ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมกำ�ไรสุทธิงวดครึ่งหลังของปี ซึ่งหากนับรวมกำ�ไรสุทธิงวดครึ่งปีหลังตามที่กระทรวงการคลังจัดสรร
เพิ่มเติมหลังสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว จะทำ�ให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก
หน่วย : ล้านบาท

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

2561

2560

168,161
14,308
182,469
1,239,733
14.72%

150,028
7,817
157,845
1,265,913
12.47%

13.56%

11.85%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

18,133
6,491
24,624
(26,180)

12.1
83.0
15.6
(2.1)
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หน่วย : ล้านบาท
2.6 คุณภาพเงินให้สินเชื่อ

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

2561

2560

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

59,395

41,203

18,192

44.2

2.81
21,644

2.05
12,882

8,762

68.0

1.06
67,848
114.23
67,848
100.00

0.66
55,405
134.47
54,301
102.03

12,443

22.5

13,547

24.9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)จำ�นวนทั้งสิ้น
59,395 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.81 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน 18,192 ล้านบาท ที่มีอัตรา gross NPLs ร้อยละ 2.05 จากการปรับปรุงเกณฑ์
การจัดชั้นสำ�หรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำ�กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�หรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิ้นปี 2561 มีจำ�นวน 21,644 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 1.06 ของเงินให้สินเชื่อสุทธิ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน 8,762 ล้านบาท ที่มีอัตรา net NPLs ร้อยละ 0.66 โดยมี
กลยุทธ์/มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ในการควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 67,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำ�นวน
12,443 ล้านบาท โดยเฉพาะค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน
และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ตามจำ�นวนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น และจากการเลื่อนชั้นหนี้เป็นชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย
และชั้นสงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นและกันสำ�รองเพิ่มสำ�หรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำ�กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและมีการตั้งสำ�รองเพิ่มสำ�หรับลูกหนี้ ช.พ.ค.ฯ ที่ สกสค. เคยจ่ายชำ�ระหนี้
แทนทุกรายที่ยังไม่เป็นหนี้ค้าง NPLs (จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ) ตามข้อเสนอแนะของ ธปท. ตั้งแต่ปี 2558-2561 รวมทั้งสิ้น
21,365 ล้านบาท
2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จำ�นวน 2,704,340 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำ�นวน
2,502,401 ล้านบาท และส่วนของทุน จำ�นวน 201,939 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 12.4 เท่า
แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารที่สำ�คัญประกอบด้วย เงินรับฝาก คิดเป็นร้อยละ 94.9 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
คิดเป็นร้อยละ 3.0 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่ แหล่งใช้ไปของเงินทุนของ
ธนาคารที่สำ�คัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 77.6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 12.8 และ
เงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 9.6
ทั้งนี้ เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจำ�นวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปกติ
ของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม เงินฝากที่มีระยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่องเมื่อครบกำ�หนดตาม
สัญญา จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา ทำ�ให้ธนาคารสามารถจัดสรรเงินฝาก
เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
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หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ระยะเวลา ≤ 1 ปี
  เงินรับฝาก
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
  ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
ระยะเวลา > 1 ปี
เงินรับฝาก
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
  ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
รวม
แหล่งใช้ไปของเงินทุน
ระยะเวลา ≤ 1 ปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
  เงินลงทุนสุทธิ
  เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ระยะเวลา > 1 ปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
  เงินลงทุนสุทธิ
  เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
รวม

2561

สัดส่วน
(%)

2560

สัดส่วน
(%)

1,471,354
1,404,279
67,075
-   
880,736
828,152
2,584
50,000
2,352,090

62.6
59.7
2.9
-   
37.4
35.2
0.1
2.1
100.0

1,508,676 64.3
1,399,733 59.7
108,943
4.6
-   
-   
837,652 35.7
785,390 33.5
2,262
0.1
50,000
2.1
2,346,328 100.0

784,249
320,945
71,310
391,994
1,871,970
19,051
184,220
1,668,699
2,656,219

29.6
12.1
2.7
14.8
70.4
0.7
6.9
62.8
100.0

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

30.9
16.0
2.7
12.2
69.1
1.5
6.2
61.4
100.0

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

(37,322) (2.5)
4,546
0.3
(41,868) (38.4)
-   
-   
43,084
5.1
42,762
5.4
322
14.2
-   
-   
5,762
0.2
(32,398)
(101,142)
(318)
69,062
42,894
(21,531)
19,110
45,315
10,496

(4.0)
(24.0)
(0.4)
21.4
2.3
(53.1)
11.6
2.8
0.4

2.8 การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก
อัตราส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝาก และอัตราส่วนการพึง่ พาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสีย่ งและสัญญาณเตือนระดับ
ความเสี่ยงที่กำ�หนดของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรมธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีการกำ�หนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงสำ�หรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก เพื่อให้
ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำ�เนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำ�หน้าที่
ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการดำ�เนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและระบบการรายงานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2561
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2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 33,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2560 จำ�นวน 3,772 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 ประกอบด้วย
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน 45,910 ล้านบาท โดยมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน จำ�นวน 38,727 ล้านบาท และมีหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจำ�นวน 7,476 ล้านบาท ขณะที่
สินทรัพย์ดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 19,739 ล้านบาท ที่สำ�คัญจากเงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำ�นวน
167,168 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำ�นวน 1,811 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน จำ�นวน 78 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสิทธิการเช่า จำ�นวน 9 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ จำ�นวน 148,998 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม จำ�นวน 324 ล้านบาท และเงินสดรับจาก
การขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำ�นวน 5 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 22,397 ล้านบาท จากเงินนำ�ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน จำ�นวน
20,054 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว จำ�นวน 2,343 ล้านบาท
2.10 อันดับความน่าเชื่อถือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นปี 2560 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับเครดิต
ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและผลประกอบการ
ทางการเงินที่ดีของธนาคาร รวมทั้งความเป็นไปได้ในระดับสูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเมื่อธนาคารมีปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 กำ�หนดไว้ว่า ข้อผูกพันต่าง ๆ ของธนาคารออมสินในส่วนของการชำ�ระคืน
เงินต้น เงินกู้ยืม ตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝาก และการจ่ายชำ�ระหนี้อื่น ๆ นั้นจะได้รับการคํ้าประกันโดยรัฐบาลทั้งสิ้น มีรายละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating
อันดับเครดิตองค์กร
แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ
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31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

AAA
Stable

AAA
Stable

AAA

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

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน

3. เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานกับเป้าหมายแผนงาน
/ โครงการ ปี 2561 ที่สำ�คัญ
ธนาคารออมสินมีการจัดทำ�แผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปี และแผนธุรกิจรายกลุ่มลูกค้า
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการจัดทำ�แผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ BSC, EVM, Risk Management และ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร
ระดับกลุม่ /สายงาน/ฝ่าย/ภาค และมีการสือ่ สารแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ผิ า่ นช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้ การถ่ายทอดลงสูต่ วั ชีว้ ดั (KPIs) จากระดับ
ธนาคารถึงระดับบุคคล
ณ สิ้นปี 2561 มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ด้านการเงิน

แผน

ผล

วิเคราะห์ผลต่างจากแผน

กำ�ไรสุทธิ

28,200

30,842

เงินฝากเพิ่มสุทธิ

78,500

42,100

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ

53,000

97,776

NPLs ของสินเชื่อรวม
(ร้อยละ)

3.05

2.81

NIM (ร้อยละ)

2.33

2.54

Cost/Income
(ร้อยละ)

47.81

41.01

จากกำ�ไรจากการขายหุน้ สามัญ และการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและสภาพคล่อง
ทำ�ให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และ
ต้นทุนดอกเบี้ยลดลง
ธนาคารคำ � นึ ง ถึ ง สภาพคล่ อ งที่ เ พี ย งพอต่ อ การดำ � เนิ น งาน
และต้ น ทุ น ดอกเบี้ ย (Cost of Fund) ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้
มีเงินฝากที่มีระยะเวลาทยอยครบกำ�หนดตลอดปี 2561 จำ�นวน
1.45 ล้านล้านบาท
จากสินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จากการให้กู้ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว แก่กระทรวงการคลัง เพื่อลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อ
ตามนโยบายรัฐ
จากการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยจัดตัง้ ศูนย์ยอ่ ย
ควบคุมและบริหารหนี้ 80 ศูนย์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการติดตาม
ดู แ ล และแก้ ไ ขสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพอย่ า งใกล้ ชิ ด รวมทั้ ง
มาตรการผ่อนปรนเงือ่ นไขการชำ�ระหนี้ และบันทึกแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อตกลง (MOU) กับ สกสค. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จากพอร์ตสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Earning Asset) เพิ่มขึ้น
และการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALM) ทีส่ อดคล้องกับทิศทาง
อัตราดอกเบีย้ ในตลาดและสภาพคล่อง รวมทัง้ มีการกลับรายการ
ต้ น ทุ น สำ � รองส่ ว นเพิ่ ม เงิ น ฝากสงเคราะห์ ชี วิ ต ส่ ง ผลให้
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ (Yield) สูงกว่าแผน
และต้นทุนดอกเบี้ย (Cost of Fund) ต่ำ�กว่าแผน
จากการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานต่ำ�กว่าแผน โดยมี
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพการดำ � เนิ น งาน และการควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ การสร้างประสิทธิภาพ
ในการหารายได้ ทำ�ให้รายได้รวมสุทธิสูงกว่าแผน
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1. ด้านพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable Development : SD)

88

กลุ่มเด็กและเยาวชน

• 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 นำ�สู่รั้วมหาวิทยาลัย   
มีนักเรียนเข้าร่วม 3,421 คน

กลุ่มประชาชนฐานราก/
Unserved-Underserved /                   
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

• 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 และสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)                            
เพื่อพัฒนาระบบการให้ความรู้ทางการเงินในประเทศไทย
• สร้างช่องทางตลาดและส่งเสริมการขาย
- จัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน และตลาดประชารัฐออมสิน
ทั่วถิ่นไทย มีร้านค้าเข้าร่วม 1,925 ร้านค้า
- GSB e-Market place พัฒนาระบบ O2O-Village Grocery sponsored
by GSB ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการจำ�หน่ายสินค้า
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกวด “GSB Smart Home Stay”           
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งและคนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• ส่งเสริมร้านค้ารับชำ�ระเงินผ่าน QR Payment (MyMo Pay & GSB Pay             
& GSB Payment Gateway) โดยติดตั้ง 157,060 ร้านค้า

กลุ่มผู้สูงวัย

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

ธนาคารออมสิน

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน

ด้านที่ไม่ใช่การเงิน

กลุ่ม SMEs Startup

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2561

• 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 เป็นพื้นที่สำ�หรับจัดกิจกรรม Smart Start Idea สำ�หรับ
นักศึกษาในการประกวดไอเดีย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริงในอนาคต

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินใหม่ ๆ

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

ช่องทางการให้บริการ

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

3. ด้านการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Fundamental Capabilities)

บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
และกระบวนการ

•
•
•
•

จัดตั้งสำ�นักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 18 สำ�นัก
จัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs 82 ศูนย์
จัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำ�ระ 74 ศูนย์/18 เขต
ออกแบบโครงสร้างธุรกิจ DIGITAL BUSINESS AND FINTECH

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• ฝึกอบรม/สัมมนา 42,388 คน
• e-learning 21,057 คน 100 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) 33 หลักสูตร (ผู้เข้าเรียน 2,892 คน)
2) ด้านตรวจสอบ กำ�กับ 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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บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ)

• Successor 98 คน แบ่งเป็น
1) ระดับผู้อำ�นวยการฝ่าย/ภาค รองรับตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
   ธนาคารออมสิน 27 คน
2) ระดับรองผู้อำ�นวยการฝ่าย/ผู้อำ�นวยการเขต รองรับตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการฝ่าย/ผู้อำ�นวยการภาค 71 คน
• Talent 76 คน
• ให้ทุนการศึกษาพนักงาน 8 ทุน เป็นทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
ภายในประเทศทั้งหมด
• ปรับปรุงเครื่องมือการบริหารผลงานในรูปแบบ Digital Platform ผ่าน MEMO
(Modern Employee on Mobile)

ระบบงาน

•
•
•
•
•

พัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment
พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT
พัฒนาแบบจำ�ลอง Collection Scoring
พัฒนาแบบจำ�ลอง Application Scoring Model (บัตรเครดิต/ บัตรเงินสด)
พัฒนาแบบจำ�ลอง Credit Scoring Model (สำ�หรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อมวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)
• พัฒนาแบบจำ�ลอง Behavior Scoring
• พัฒนาระบบงานรองรับ IFRS9

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับปี 2561 จำ�นวน 43,162 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 34,134 ล้านบาท รวมกับส่วนที่ประหยัดได้จำ�นวน
2,114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของงบประมาณ โดยรายจ่ายดำ�เนินงานมีการเบิกจ่ายรวมส่วนที่ประหยัดได้คิดเป็นร้อยละ 83
ของงบประมาณ และรายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายรวมส่วนที่ประหยัดได้คิดเป็นร้อยละ 93 ของงบประมาณ

4. ผลการดำ�เนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ
โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

ระยะเวลา
โครงการ

ให้สินเชื่อ
วงเงิน
จำ�นวน เงินคงเหลื
อ
(ล้านบาท) ราย
(ล้านบาท)

1. โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
    รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี 2553

2553-2559

2,000

85

0.04

2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ
    ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2553-2556
ขยายระยะเวลา

25,000

12

20,474

2556-2571

15,000

5

1,818

3. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย
โดยธนาคารออมสินให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรม
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ครั้งที่ 1 ถึงสิ้นปี 2557
ครั้งที่ 2 ถึงสิ้นปี 2560
ครั้งที่ 3 ถึงสิ้นปี 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน

โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

4. โครงการสินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม
    อุตสาหกรรม
5. โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน
6. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
    ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
7. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
    ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
   ระยะที่ 2
8. โครงการบ้านประชารัฐ
9. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อช่วยเหลือชาวประมง
    “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล”
10. โครงการมาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน
11. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ
   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำ�หรับผู้ประกอบกิจการ
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
12. โครงการมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
    ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล
13. โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน (ผู้ประสบภัยพิบัติ)    
14. โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจ
    ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม
ปี 2560   
15. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
16. โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
    (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)
17. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2
18. โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
     แห่งรัฐ
        - สินเชื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (3 โครงการ)
          1) สินเชื่อ GSB Home Stay
          2) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
          3) สินเชื่อ Street Food

รวม

ระยะเวลา
โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวน
ราย

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ
(ล้านบาท)

2556-2571

3,546

1

1,852

2558-2566
2558-2565

30,000
100,000

20,148
18

15,252
66,070

2559-2566

50,000

17

27,362

2559-2589
2559-2567

20,000
500

6,462
350

4,397
277

2559-2564
2559-2568

ไม่กำ�หนด
30,000

27,133
16

437
20,210

2559-2579

ไม่กำ�หนด

9,527

5,413

2560-2565
2560-2565

4,000
2,500

3,531
3

79
2

2560-2565
2561-2568

5,000
20,000

102,680
39

2,535
1,877

2561-2568

10,000
ไม่มีกำ�หนด

104,289
546

4,070
22

274,862

172,147

2561-2568
2561-2568
2561-2571

รายงานประจำ�ปี 2561
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1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารออมสิน
ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การก้าวล้ำ�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ
โดยหลายธุรกิจ และหลายสถาบันการเงิน ได้นำ�นวัตกรรมต่าง ๆ มาสร้างประโยชน์ทางการเงิน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคนรุ่นใหม่
ในสังคมยุคดิจิทัล
ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจของ
ธนาคาร โดยมีการกำ�หนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในแต่ละด้าน
พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ
หน่วยงานกำ�กับดูแล และมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
ธนาคารได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง
ทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ ขับเคลือ่ นการบริหารความเสีย่ งโดยการกำ�หนดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน รวมถึงการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้ความเห็นในเรือ่ งต่าง ๆ
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำ�คัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยให้ข้อเสนอแนะต่อ
ฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ดำ�เนินการอย่างเหมาะสมเป็นไป
ตามนโยบายที่กำ�หนด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงาน
ที่กำ�กับดูแล ซึง่ การบริหารความเสีย่ งดำ�เนินการโดยหน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner)
เป็นผู้ระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงติดตามผลและรายงานสถานะความเสีย่ ง โดยครอบคลุม
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่า
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที ทั้งนี้ สายงานบริหาร
ความเสี่ยง เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการ
ดำ�เนินการตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย และรายงานสถานะความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารออมสิน อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีการสร้างความตระหนัก
ด้านการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลระดับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผล
การนำ�ไปปฏิบัติของฝ่ายจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสานสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance)
และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) และเป็นกลไกสำ�คัญ
ที่ผลักดันให้การดำ�เนินงานสัมฤทธิ์ผล คณะกรรมการหลักที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน

มี บ ทบาทในการกำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ทิ ศ ทาง และกลยุ ท ธ์
ของธนาคาร รวมถึ ง มี การพิ จารณาถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย ง
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารสามารถนำ�วิสัยทัศน์
ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำ�หนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีบทบาทในการกำ�หนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง
รวมถึงให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ และธุ ร กรรมของธนาคาร
ออมสิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง ประเมิ น ติ ด ตาม ดู แ ล
ระดั บ ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม และรายงาน
สถานะความเสี่ยงธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ
ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำ�หนดให้มี
การบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ
(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และหลั ก เกณฑ์ (Compliance) เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง
ผลการดำ�เนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
(Integrity-Driven Performance)
3) คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

มีบทบาทในการกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และ
แผนการดำ�เนินงาน ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสอบทาน
สินเชื่อของธนาคารให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทบทวน
นโยบาย และประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
รวมทั้ง ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งาน
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร
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ความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำ�เนินงานที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
4) คณะกรรมการตรวจสอบ

มี บ ทบาทในการสอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สอบทานการดำ�เนินงานของ
ธนาคารให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประกาศ หรื อ คำ � สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดำ�เนินงาน รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
5) คณะกรรมการบริหาร

มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และแผนการควบคุ ม ติ ด ตามการบริ ห ารงาน
พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สนิ เชือ่
และการประกอบธุรกิจอืน่ ของธนาคาร รวมถึงพิจารณาเสนอแนะ
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

มี บ ทบาทในการกำ �หนดนโยบายและแนวทางการบริ ห าร
สินทรัพย์และหนี้สิน กำ�หนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบีย้ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่ น และด้านอืน่ ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งของ
ธนาคาร
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการทีท่ �ำ หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจหลัก อาทิ คณะกรรมการ
สินเชือ่ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
ธนาคารออมสิน

การบริหารความเสี่ยง

3. การจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำ�หนดหลักการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
และสร้างวัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารออมสิน ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลและควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
โดยเฉพาะความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินที่ก่อให้เกิด
การแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงความเสี่ยงจากการดำ�เนินงานและการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่
ที่อาจส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้มีการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลกระทบอย่างสม่ำ�เสมอ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการคลัง
ธนาคารมีการจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้การดำ�เนินงานของธนาคารบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ่มสนับสนุน (Support Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) มีบทบาทสำ�คัญในการทบทวนความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และตัวชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงาน (KPIs) ของหน่วยงานและของธนาคาร กำ�หนดมาตรการเพือ่ ลด/ควบคุม
ความเสี่ยง ตลอดจนบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) ในปี 2561 ธนาคาร
มีปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ จำ�นวน 12 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2561
Strategic

Operational

SG1

OP1

การแข่งขันด้านบริการ
จากอิเล็กทรอนิกส์
Mobile Banking /
Internet Banking

กระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อ

SG2

อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
(Cybercrime)

Liquidity

OP3

สภาพคล่อง

สภาพเศรษฐกิจ

Financial

Credit
CR1
คุณภาพลูกหนี้

Compliance

Image & Reputation

CO1

IR1

กฎหมายภายนอก

ข้อร้องเรียน
และข่าวเชิงลบ

OP2

กระบวนการติดตามหนี้

LI1

Market

OP4
การหยุดชะงัก
ของระบบงานหลัก

OP5

MK1
ความผันผวนของ
ตลาดเงินและตลาดทุน

ทักษะ ความชำ�นาญของ
บุคลากรด้านสินเชื่อ

รายงานประจำ�ปี 2561
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นอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง (Early
Warning) ไปยัง E-mail ของผู้บริหารระดับกลุ่ม สายงาน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนระดับความเสี่ยง ทบทวนมาตรการ/
แผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการลด/ควบคุมความเสี่ยง โดยคำ�นึงถึงต้นทุน
การจัดการความเสี่ยง (Cost of Risk) ที่เหมาะสม ตัวอย่างตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
ตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial KRIs)

1. อัตรา NPLs ต่อสินเชือ่ คงเหลือ
2. สินเชือ่ เพิม่ สุทธิ
3. จำ�นวนลูกค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking /
Internet Banking
4. Value at Risk (VaR)
5. อัตราส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝาก (L/D ratio)

ตัวชี้วัดไม่ใช่การเงิน (Non Financial KRIs)

1. ความต่อเนือ่ งของการให้บริการลูกค้า
2. ผลกระทบด้านกฎหมาย
3. ผลกระทบด้านชือ่ เสียงภาพลักษณ์

4. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินงาน และการนำ�ไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ทำ�ให้ไม่ประสบความสำ�เร็จตามทิศทางที่กำ�หนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุนและการดำ�รงอยูข่ องธนาคาร คณะกรรมการธนาคารออมสินและผูบ้ ริหารระดับสูงจึงให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่พึงปฏิบัติผ่านนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk
Management Policy and Guideline) ซึ่งจะมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการติดตามรายงาน
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์อย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งไม่ให้เกินกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance)
ปี 2561 ธนาคารเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จากการแข่งขันทางการเงินในยุค Digital Banking และ Fintech เพื่อช่วงชิงลูกค้า
ที่มีศักยภาพ การขยายฐานลูกค้าร่วมกับพันธมิตรที่มีฐานลูกค้าจำ�นวนมาก เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ดังนั้น การปรับ
โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำ�งาน และบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายในทุกองค์กร การลงทุน
ปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการและการบริหารจัดการ และมีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
รูปแบบใหม่ ทำ�ให้ธนาคารมีต้นทุนดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น ขณะที่การสร้างรายได้มีขีดจำ�กัดมากขึ้น โดยเฉพาะการยกเลิกค่าธรรมเนียม
การทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจทิ ลั การส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของภาครัฐ ส่งผลให้รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำ�กับดูแลมีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น เกณฑ์กำ�กับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) มาตรฐานบัญชีเดียว เป็นต้น มีผลให้การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และต้องระมัดระวังมากขึ้น
ในปี 2561 ธนาคารได้ทบทวนกรอบทิศทางการดำ�เนินงานมุ่งสู่การเป็น 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)
โดยเปลีย่ นรูปแบบการทำ�ธุรกิจของสาขา จากเดิมเน้น Services มาเป็น Sale ในส่วนของการให้บริการลูกค้า และการปรับโครงสร้าง
ธนาคารให้มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัลแบงค์กิ้ง เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินและคิดค้นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ ๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) และการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้ต้นทุนเงินฝาก
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ในปี 2561 ธนาคารมีผลการดำ�เนินงานโดยรวมสูงกว่าเป้าหมาย
96

ธนาคารออมสิน
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5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงิน
และตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ปี 2561 เศรษฐกิจโลกในภาพรวมเติบโตแบบชะลอตัวเล็กน้อย โดยคาดการณ์  GDP1 ปรับตัวลดลง
จากร้อยละ 3.8 เป็นร้อยละ 3.7 เป็นผลจากแรงกดดันของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังขยายตัวตามภาวะตลาดแรงงาน ขณะทีเ่ ศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศยูโรโซน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน เติบโตลดลง สำ�หรับตลาดการเงินโลก
มีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ เริ่มลดระดับความผ่อนคลายของ
นโยบายทางการเงิน อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 4 ครั้ง
จากร้อยละ 1.25-1.50 สู่ระดับร้อยละ 2.25-2.50 ธนาคารกลางยุโรปเริ่มยุติการเข้าซื้อพันธบัตร
และธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียเริ่มปรับทิศทางนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
สำ�หรับประเทศไทย เศรษฐกิจเติบโตจากอุปสงค์ ในประเทศ โดยคาดการณ์ GDP2 มีแนวโน้ม
ขยายตัวร้อยละ  4.1 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสีย่ งเนือ่ งจากกังวลเกีย่ วกับ
ประเด็นสงครามการค้า ทำ�ให้ ณ สิ้นปี 2561 SET Index3 ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน 189.83 จุด
หรือลดลงร้อยละ 10.82 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Yield)4 ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ้ น เกื อ บทุ ก ช่ ว งอายุ (ราคาลดลง) เป็ น ผลจากการปรั บ ขึ้ น Fed Fund Rate และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 เป็น
ร้อยละ 1.75 เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทย ส่วนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน

Thailand
GDP
มีแนวโน้มขยายตัว

4.1

ร้อยละ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีกร้อยละ 0.25 เป็น

ร้อยละ

1.75

เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินไทย

ธนาคารออมสินมีการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน นโยบาย
บริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร อีกทั้งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่อนุมัติระบบวัด ติดตาม เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงมีคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินดูแลการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้ มีการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สรุปสาระสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในปี 2561 ได้ดังนี้

1)
การทบทวน
นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง
ด้านตลาด

2)
การพัฒนา
เครื่องมือในการวัด
/ประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงด้านตลาด

3)
การติดตาม
และรายงาน
ความเสี่ยง
ด้านตลาด

ที่มา :

1. International Monetary Fund (IMF)
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
         3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
         4. สมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)
รายงานประจำ�ปี 2561
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1) การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) และนโยบาย
การบริหารความเสีย
่ งด้านอัตราดอกเบีย
้ ในบัญชีเพือ
่ การธนาคาร (Interest Rate Risk Management
in Banking Book Policy)

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกลยุทธ์ และแผนการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
2) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

• การวัดและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของพอร์ตการลงทุน อาทิ การประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark to
Market) และการเปลีย่ นแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีท้ มี่ ตี อ่ ราคาตราสารหนี้ (Present Value of 1 basis point : PV01)
• การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�ธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำ�ลอง Value at Risk (VaR)
วัดความเสีย่ งเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปัจจัยเสีย่ ง ภายใต้ระดับความเชือ่ มัน่ และระยะเวลาถือครองทีก่ �ำ หนด ทัง้ นี้ ได้ทดสอบความแม่นยำ� 
(Back Testing) ของเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในรูปแบบจำ�ลอง VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำ�เสมอ
• การประเมินความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรืออายุ
สัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคตของ
ธนาคาร (NII Sensitivity)
• การทบทวนเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) สำ�หรับธุรกรรมทัง้ ในบัญชีเพือ่ การค้าและ
บัญชีเพื่อการธนาคาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น NII Sensitivity, PV01, VaR, Duration เป็นต้น
• การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย โดยกำ�หนดสถานการณ์จำ�ลองที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสถานการณ์ที่อ้างอิงแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยและที่ธนาคารกำ�หนดเพิ่มเติม โดยรายงานผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2561 ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนดทุกสถานการณ์
• การประเมินประสิทธิผลของอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ใช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ อนุพนั ธ์ทางการเงินที่ใช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง
มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

• การจัดทำ�รายงานติดตามสถานะการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาดเป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส  เพื่อนำ�เสนอผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• การใช้ระบบงานสารสนเทศ (Investment System) เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถ
แจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย หรือความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ และระงับ
การทำ�ธุรกรรมก่อนเกินเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำ�หนดไว้
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ธนาคารออมสิน

การบริหารความเสี่ยง

6. การบริหารความเสีย
่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำ�หนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วย
ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ทำ�ให้ต้องขาย
สินทรัพย์ในราคาต่ำ�กว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต่ำ� หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading
Liquidity Risk)
ปี 2561 ภาพรวมสภาพคล่องในระบบธนาคารปรับตัวลดลงจากปีก่อน จากการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินฝากและ
การระดมทุนผ่านตราสารหนี้ (B/E) โดยสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การส่งออกและการท่องเที่ยว แม้จะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังจากผลกระทบของสงครามการค้า และการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน
ส่วนสินเชื่อรายย่อยยังเติบโตได้ดีจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดมาตรการการถือครองรถยนต์คันแรก สินเชื่ออุปโภคบริโภค
ตามกำ�ลังซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และสินเชื่อเคหะที่ขยายตัวจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการกำ�กับดูแลสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนไประดมทุนผ่าน
การออกตราสารหนี้และตราสารทุนเพิ่มขึ้น สำ�หรับด้านเงินฝากเพิ่มขึ้นในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของสินเชื่อ เนื่องจาก
ธนาคารส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน ทำ�ให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคามากนัก แต่ ในช่วงปลายปีเริ่มมีการออก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะยาว เพื่อควบคุมต้นทุนจากการที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สำ�หรับธนาคารออมสิน ธนาคารยังคงมีสว่ นสนับสนุนสินเชือ่ แก่ภาครัฐและโครงการตามนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ อาทิ สินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สินเชื่อ GSB SMEs เสริมแกร่ง สินเชื่อ SMEs Startup ขณะที่ธนาคารได้มี
การเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากทีม่ กี ารกระจายตัวในแต่ละช่วงอายุเพือ่ ให้มโี ครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ หมาะสม อาทิ เงินฝากเผือ่ เรียก
เผื่อเรียกพิเศษระยะเวลา 5 เดือน 8 เดือน 11 เดือน รวมถึงออกสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ 5 ปี เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและ
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ทำ�ให้ธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่องได้เพียงพอที่จะรองรับการดำ�เนินการ
ในแต่ละช่วงเวลาและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการธนาคาร
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่อนุมัติระบบวัดติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และมีคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำ�หน้าที่กำ�หนดแนวทางบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) นอกจากนี้ มีคณะทำ�งานด้านบริหารสภาพคล่องทำ�หน้าที่บริหารสภาพคล่อง จัดสรรเงินฝาก เงินลงทุนและ
เงินให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ทางการเงินได้ ทั้งนี้ สรุปสาระสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในปี 2561 ได้ดังนี้

1)
การทบทวน
นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

2)
การพัฒนา
เครื่องมือในการวัด
/ประเมินและควบคุม
ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

3)
การติดตาม
และรายงาน
ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

รายงานประจำ�ปี 2561
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1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy)

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
2) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

• การจัดทำ�รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap)  โดยจัดทำ�ทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรมและ
จัดทำ�รายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration)
• การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและหุ้นกู้ อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นต้น
• การทบทวนเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) ด้านสภาพคล่อง รวมถึงกำ�หนดระดับหรือ
ปริมาณสินทรัพย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) เพือ่ ให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำ�เนินธุรกิจ
• การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้านสภาพคล่อง โดยกำ�หนดสถานการณ์จำ�ลองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ (1) วิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis) (2) วิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน
(Market-wide crisis) และ (3) ผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติ ทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination
of both) ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะกำ�หนดสมมติฐานให้มีการไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติและกำ�หนดอัตราส่วนลดที่ใช้
ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) ในสัดส่วนที่ต่างกัน โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส ซึง่ จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติ ณ สิน้ ปี 2561 พบว่าธนาคารมีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอรองรับภาวะวิกฤติทกุ สถานการณ์
• การทบทวนแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) โดยได้ก�ำ หนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำ�เนินงานและได้กำ�หนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning
Indicator) เพื่อใช้บ่งชี้สถานการณ์ผิดปกติด้านสภาพคล่องและติดตามอย่างสม่ำ�เสมอรวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ด้านสภาพคล่องเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีที่อาจเกิดวิกฤติด้านสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

• การจัดทำ�รายงานติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส รวมถึงประมาณการ
อัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่สำ�คัญ เพื่อนำ�เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• การพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (Asset and Liability Management : ALM) เพือ่ ใช้วเิ คราะห์และประเมินความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

7. การบริหารความเสีย
่ งด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคาร ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ในการจ่ายชำ�ระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนได้ จนเป็นเหตุให้
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร
ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั จึงได้ตดิ ตามดูแลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ จะได้น�ำ มา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปรับปรุงกระบวนการอำ�นวยสินเชือ่ และพัฒนาเครือ่ งมือ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
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ธนาคารออมสิน

การบริหารความเสี่ยง

1) กำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy)

เพือ่ ให้ธนาคารมีการจัดการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีด่ ี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
2) กำ�หนดนโยบายสินเชื่อธุรกิจ

เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
3) กำ�หนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย

เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อรายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
4) กำ�หนดนโยบายการจัดชั้นและการกันเงินสำ�รอง

เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดชัน้ และการกันเงินสำ�รองของธนาคาร และเป็นเครือ่ งมือทีส่ ร้างความมัน่ คง การกันเงินสำ�รองอย่างเพียงพอ
จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ธนาคารถือครองอยู่
5) กำ�หนดนโยบายการพิจารณารับความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ�การพิจารณารับความเสี่ยง
สำ�หรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร
6) กำ�หนดอำ�นาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติ
ในการอำ�นวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

โดยกำ�หนดให้มกี ระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) ทีส่ อดคล้องกับหลักการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี
7) กำ�หนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำ�ระหนี้ ได้แก่

7.1 กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ผู้กู้มีเงินได้คงเหลือ
เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
7.2 กำ�หนดมาตรฐานกำ�ไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำ�นวณความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้าธนาคาร
ที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
8) กำ�หนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Product Program : CPP)

เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารจะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ในการ
ขออนุมัติสินเชื่อและการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือ เงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20 ล้านบาท
(Check List : CL) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชือ่ แก่ลกู ค้าสินเชือ่ ธุรกิจ
9) กำ�หนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit)

เพือ่ เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมตั สิ นิ เชือ่ และมิให้มกี ารกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ มากเกินไป
10) กำ�หนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญา แต่ละประเทศ
(Country Limit)

เพือ่ ให้ธนาคารมีระบบป้องกันความเสีย่ งของประเทศคูส่ ญั ญารวมทัง้ มีการกันเงินสำ�รองอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพือ่ รองรับผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทำ�ธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้
11) ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินชั้นนำ�

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ�
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12) พัฒนาและปรับปรุงแบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย

Credit Scoring Model (ได้แก่ Application Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ
Credit Risk Rating for Small Business Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ใช้คะแนน Credit Bureau Score ประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การใช้แบบจำ�ลองวัดระดับความเสีย่ ง
(Credit Scoring Model) ด้วย
13) พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

13.1 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
13.2 ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
(Enlite) ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน (Optimist) ระบบคำ�นวณคะแนนสินเชือ่ (Blaze Advisor) และระบบคำ�นวณคะแนน
สำ�หรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด (Strategy Management)
13.3 ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารความเสีย่ ง (Risk Data Mart) เพือ่ สนับสนุนการคำ�นวณเงินกองทุนและสินทรัพย์เสีย่ ง (Capital
Calculation) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ตด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)
14) ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ

14.1 ติดตามอัตราส่วนการกำ�กับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคารให้สินเชื่อ
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำ�ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของ
ความเสี่ยง (Concentration Risk) ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
14.2 ติดตามเพดานเงินให้สนิ เชือ่ รายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ ง มิให้มกี ารกระจุกตัวในภาคธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
14.3 ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวบนประเทศหนึ่งประเทศใด หรือประเทศกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทาง
เศรษฐกิจ
14.4 มีการสอบทานเงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ติดตามการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารกำ�หนด และสอดคล้อง
กับแนวทางของหน่วยงานกำ�กับดูแล
14.5 มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเชือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทัง้ ติดตามและควบคุมการกระจุกตัว
ของสินเชื่ออย่างสม่ำ�เสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ เพื่อให้
มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบต่อลูกหนีก้ ลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ ธนาคารยังคงมีเงินกองทุน
เพียงพอที่จะดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้
15) มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process)

เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำ�ระ รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์
รอการขาย
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16) มีการพัฒนาเพือ
่ เพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิต พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย
่ งด้านเครดิตให้แก่พนักงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
อย่างต่อเนื่อง
17) ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
อย่างสมํ่าเสมอ

8. การบริหารความเสีย
่ งด้านปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีหรือขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทัง้ นี้ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารนับรวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมายด้วย
ปี 2561 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกธนาคาร โดยเฉพาะเหตุการณ์ทุจริตจาก
บุคคลภายนอก เช่น กลุ่มมิจฉาชีพสวมรอยนำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนของบุคคลอื่นไปเปิดบัญชีเงินฝาก และนำ�บัญชีเงินฝาก
ไปล่อลวงให้บุคคลอื่นโอนเงินมาให้ ซึ่งปรากฎเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ รวมถึงการทุจริตบัตรเดบิต บัตรเครดิต โดยการคัดลอกข้อมูลบัตร
และติดตั้งเครื่องคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (Skimmer) ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธนาคารทั้งในด้านที่เป็นตัวเงิน
และด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการสื่อสาร
ให้พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการรับลูกค้า/เปิดบัญชีเงินฝาก การทำ�  KYC/CDD อย่างเคร่งครัด การจัดให้มีระบบงาน
ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า คือ ระบบ Web Base Service ของกรมการปกครอง เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะของ
บัตรประจำ�ตัวประชาชนของลูกค้าที่มาติดต่อขอเปิดบัญชี หรือทำ�ธุรกรรมกับธนาคาร รวมถึงให้ความรู้และแนะนำ�ลูกค้าในการรักษา
ความปลอดภัยสำ�หรับการใช้บริการบัตรอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อเป็นการลดระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำ�คัญ สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสมและทันกาล นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธนาคารได้มุ่งเน้นการ
ให้บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปในทาง Digital มากขึ้น ธนาคารจึงได้มีการกำ�หนดฝ่ายงานด้าน IT Risk เพื่อดูแลความเสี่ยงภัย
คุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยให้ทุกหน่วยงานมีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงาน
ความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ และสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่สำ�คัญ อาทิ
1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาจัดทำ�แผนการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ เพื่อช่วย
ให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญ และมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของธนาคาร
2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection)

เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการติดตามความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยเป็นเหตุการณ์ความเสียหายทีเ่ คยเกิดขึน้ ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ซึง่ ธนาคาร
มีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผ่านระบบงาน Loss Data เพื่อให้สามารถจัดทำ�รายงานได้สะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเก็บฐานข้อมูล
ความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) การกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยงของธนาคาร เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อเกิดข้อผิดพลาด หรือมีความเสี่ยง
ที่เกินกว่าในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งธนาคารจะต้องมีการจัดทำ�แผนจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยบรรเทาผลกระทบเมือ่ เกิดเหตุการณ์ความเสีย่ งของธนาคาร โดยมีการกำ�หนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำ�งาน
ของทัง้ ธนาคาร มีการดำ�เนินการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment : RA) และภัยคุกคามสำ�คัญ ทีอ่ าจมีผลต่อการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง
ของธนาคาร นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อกำ�หนดลำ�ดับของธุรกรรม
งานทีส่ �ำ คัญ และนำ�มาจัดทำ�แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) แผนกูร้ ะบบงานกรณีฉกุ เฉิน (Disaster
Recovery Plan : DRP) และทำ�การทดสอบอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ทท่ี �ำ ให้การปฏิบตั งิ านตามปกติตอ้ งหยุดชะงัก
ธุรกรรมงานทีส่ �ำ คัญจะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง หรือกลับมาดำ�เนินการได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม และในปี 2561 ธนาคารได้
กำ�หนดทิศทางการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจให้สอดคล้องและสนับสนุนการเป็น Digital Banking โดยทบทวนกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และได้ดำ�เนินการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในธุรกรรมงานที่สำ�คัญและทดสอบแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน
(Disaster Recovery Plan : DRP) สำ�หรับระบบงานหลักทีส่ �ำ คัญ ซึง่ ให้ความสำ�คัญกับการเกิดเหตุการณ์ภยั คุกคามทางไซเบอร์ โดยทำ�
การทดสอบแบบเชือ่ มโยงและบูรณาการกับแผนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารจัดทำ�นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร ได้แก่
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Policy) เป็นเครื่องมือในการกำ�หนดขอบเขต
การดำ�เนินงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการ
บริ ห ารความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการที่ดี และมีห ลัก ในการคำ�นวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จ ะรองรับความเสี่ ยง
ด้านปฏิบัติการของธนาคาร
• นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ของธนาคาร
เพิ่มศักยภาพเชิงการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้าของธนาคาร การกำ�หนดกระบวนการพิจารณา
การออกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน จะเป็นกระบวนการสำ�คัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารได้
• นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
ของธนาคาร โดยคำ�นึงถึงความสำ�คัญของกลุ่มงานที่มีต่อธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ทีส่ �ำ คัญ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก การบริหารความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจ
และการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้ง การดูแลคุ้มครองลูกค้า โดยเน้นให้มีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า
• นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และกรอบการดำ�เนินการตามระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Framework) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำ�ให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรม
งานที่สำ�คัญ จะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดำ�เนินการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การกำ�หนดเป้าหมาย
สำ�หรับการเรียกคืนการดำ�เนินงาน การจัดทำ�แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจัดทำ�
แผนกู้ระบบงานกรณีฉกุ เฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) การทดสอบแผนและการสร้างให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เป็นวัฒนธรรมในองค์กร
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• นโยบายการประกันภัย (Insurance Policy) เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทรัพย์สินและหนี้สินหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของ
ธนาคารทั้งหมดมีการทำ�ประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
การประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่กำ�กับดูแล รวมทั้งมีแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทัง้ นี้ นโยบายมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง อาทิ การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร การปรับ
โครงสร้างองค์กร การเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแล รวมทัง้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั หน่วยงานกำ�กับดูแล
คณะกรรมการธนาคาร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ และมีการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

9. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เงินกองทุนของธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ
ไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอต่อการรองรับกฎระเบียบ
ของทางการและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ธนาคารให้ความสําคัญกับการจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำ�รงเงินกองทุนไม่ต่ำ�กว่าหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
เงินกองทุนสําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
Basel II หลัก Pillar I โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
• Standardized Approach “SA” สําหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
• Standardized Approach “SA” สําหรับความเสี่ยงด้านตลาด
• Basic Indicator Approach “BIA” สําหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
พร้อมทั้ง มีการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคาร รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่�ำ เสมอ มีการทดสอบผลกระทบจากปัจจัยเสีย่ งและ/หรือเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Portfolio View of Risk) หากผลการทดสอบมีความเป็นไปได้ที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สายงานบริหารความเสี่ยงจะนำ�เสนอผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเตรียมแผนการจัดการรองรับอย่างทันท่วงที เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินกองทุน
อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมี BIS Ratio ร้อยละ 14.72 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดให้
ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 8.5 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 13.56 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดให้
ไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 4.25 องค์ประกอบของเงินกองทุนส่วนใหญ่มาจากกำ�ไรสะสม ขณะทีส่ นิ ทรัพย์เสีย่ งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
ซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคาร
ในปี 2561 ธนาคารมีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำ�กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital
Adequacy Assessment Process - ICAAP) ตามหลักเกณฑ์ Basel II Pillar II ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 9 (IFRS9) เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ
ความเพียงพอของเงินกองทุน และเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

รายงานประจำ�ปี 2561

105

การตรวจสอบ
ภายใน

106

ธนาคารออมสิน

การตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ เป็นกระบวน
การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำ�ปรึกษา
(Consulting Service) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการดำ�เนินงานขององค์กร โดยการตรวจสอบภายใน
จะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกำ�กับดูแลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ โดย
ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2555 และคู่ มื อ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555
ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความสำ�คัญและส่งเสริมความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือปฎิบัติงานตรวจสอบ
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน ภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ในปี 2561 กลุ่มตรวจสอบปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2561

107

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ำ�
กว่าปริญญาตรี  และกลุม่ ตรวจสอบส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายใน
ได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่าง ๆ ตามภาระ
หน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยกำ�หนดให้ผตู้ รวจสอบภายในพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และส่งผูต้ รวจสอบ
ภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพรวมทั้งสิ้น
4 วุฒิบัตร ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
รับอนุญาต (Certified Information System Auditor : CISA)
จำ�นวน 6 คน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified
Public Accountant : CPA) จำ�นวน 2 คน ประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional
Internal Auditors of Thailand : CPIAT) จำ�นวน 18 คน
และ Certified Information Security Management System
Auditor 2 Lead Auditor Training Course (Based on ISO/
IEC 27001 : 2013 standard) จำ�นวน 10 คน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วน
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คำ�สั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบ
งานที่มีผลกระทบสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานและการรายงาน
ความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งประเมิน
ว่ า การใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า กลุ่มตรวจสอบให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน ตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบทุกครั้งจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมิ น ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมการควบคุ ม การติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานและประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อช่วย
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ มีการ
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้ อำ � นวยการธนาคารออมสิ น รวมทั้ ง ได้ จั ด ทำ � กฎบั ต ร
กลุ่มตรวจสอบ ซึ่งกำ�หนดบทบาทความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชั ด เจนและเผยแพร่ ใ ห้ พ นั ก งานในธนาคารออมสิ น ทุ ก คน
รับทราบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบ
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
และมีการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอ
แนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่
เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานและการรายงาน

กลุ่มตรวจสอบจัดทำ�แผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้ ว ย แผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปี แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการ
พัฒนาบุคลากร และแผนการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ พิจารณา
จากความเสี่ ย งที่ อาจทำ � ให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานและ
ธนาคารไม่บรรลุผลตามที่กำ�หนดไว้ มีการนำ�ปัจจัยเสี่ยงของ
สายงานบริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย ประกอบกับปัจจัย
เสี่ย งที่กลุ่มตรวจสอบกำ�หนดขึ้น เพื่อจัดลำ�ดับความเสี่ ยง
ในการกำ �หนดแผนการตรวจสอบ ให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ
ทรัพยากรของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กร  ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบได้มีการพัฒนาการ
ตรวจสอบโดยการนำ�เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงมีการนำ�
ระบบงานบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล มาใช้ ร วบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
เพื่อช่วยในการวางแผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง จะมีการติดตามผลการดำ�เนิน
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ทุกเดือน และจัดทำ�รายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุง
แก้ ไ ขของหน่ ว ยรั บ ตรวจรายไตรมาสและรายปี นำ � เสนอ
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ
การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน

กลุ่ ม ตรวจสอบได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายหลั ง
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบโดยหน่ ว ยรั บ ตรวจ การประเมิ น
ตนเองและการประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยนำ�ผล
การประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
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รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน ประจำ�ปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จำ�นวน 3 ท่าน ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิในหลายด้าน
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทำ�หน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน ซึง่
สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคูม่ อื
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ
ตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ และป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับธนาคาร
รวมทัง้ มุง่ เน้นให้ธนาคารมีความโปร่งใส
ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตามคำ�สัง่ ธนาคารออมสิน เฉพาะที่ 2-29/2560 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ สัง่ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 ยกเว้น นายชูศกั ดิ์ สาลี มีผลถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 เนือ่ งจากมีอายุครบ
65 ปีบริบรู ณ์ ประกอบด้วย        
นายพิษณุ
วิชติ ชลชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการตรวจสอบ
นายชูศกั ดิ์
สาลี
กรรมการตรวจสอบ
2. ตามคำ�สัง่ ธนาคารออมสิน เฉพาะที่ 2-32/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ สัง่ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย        
นายพิษณุ
วิชติ ชลชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการตรวจสอบ
นางเสาวณีย์
ไทยรุง่ โรจน์
กรรมการตรวจสอบ
3. ตามคำ�สัง่ ธนาคารออมสิน เฉพาะที่ 2-11/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ สัง่ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง ปัจจุบนั ประกอบด้วย
นางเสาวณีย์
ไทยรุง่ โรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการตรวจสอบ
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
		
ทัง้ นี้ รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ตรวจสอบ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี (สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน) ตามระเบียบวาระทีเ่ กีย่ วข้อง รวม 11 ครัง้ เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบทุกครัง้ สรุปสาระสำ�คัญได้ดงั นี้

การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรายไตรมาส และการตรวจสอบงบการเงินก่อน
และหลังการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี ร่วมกับกลุม่ ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการ
ดำ�เนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัด
ทำ�งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญ
เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชือ่ ถือได้ และเป็นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบการเงิน รวมถึง การติดตามการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS 9) ของธนาคาร
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การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำ�กับดูแลธนาคาร และให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการควบคุมภายในที่เป็นระบบ รวมถึง
การบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล และกลุ่มบริหารความเสี่ยง ตามหลัก Governance , Risk and Compliance
เพือ่ สร้างกระบวนการกำ�กับดูแลทีด่ ีให้ธนาคาร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการของธนาคารออมสิน
มีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการดำ�เนินการ
แก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกาล รวมทั้งมีการติดตาม
การรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของระบบปฏิบัติงานและฐานข้อมูล (Sumo & MyMo)  
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบให้บริการ Internet Banking และ GSB Pay เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำ�หนด

การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งรายเดือนและรายไตรมาส ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง
และแนวทางในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่าง ๆ
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสีย่ งอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ พร้อมทัง้ ได้เสนอแนะแนวทางเพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมทีร่ ดั กุม
ป้องกันความเสีย่ ง ความเสียหาย และการทุจริตทีอ่ าจจะเกิดขึน้

การสอบทานการดำ�เนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร
และหน่วยงานที่กำ�กับดูแลธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน การติดตามการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการสอบทานและการติดตามการปฎิบตั ติ าม
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน ประกาศ และคำ�สัง่ ทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานของธนาคารออมสินร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำ�เสมอ เน้น
การตรวจสอบเชิงป้องกันและการให้ค�ำ แนะนำ�เพิม่ มูลค่า รวมทัง้ สนับสนุนให้น�ำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าทุกหน่วยงานได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลธนาคาร   

การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงได้อนุมตั กิ ารปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ปี 2561 แผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน  โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในงานตรวจสอบภายในยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ และจัดทำ�แผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2562 รวมทั้ง ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และให้มี
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญชี ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
เพือ่ มิให้มกี ารปฏิบตั กิ ารตรวจสอบทีซ่ �ำ้ ซ้อน ทำ�ให้เกิดการประสานงานทีด่ ี ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ พิจารณาค่าสอบบัญชีตามที่เห็นว่าเหมาะสม เสนอคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม
และมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ เพือ่ พิจารณาขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงานและระดับธนาคารออมสินภาค
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผูบ้ ริหารระดับกลุม่ งานและระดับธนาคารออมสินภาค เพือ่ รับทราบนโยบาย แนวทางการบริหาร
จัดการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งของกลุม่ งานและธนาคารออมสินภาค รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
ทัง้ นี้ เพือ่ หาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อธนาคาร

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมถึงการส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรม เพือ่
เพิม่ พูนความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึง่ มีส�ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชี โดยได้รบั ค่าตอบแทน เป็นเงิน 3,280,000.00 บาท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่ มัน่ ว่า งบการเงินของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชือ่ ถือได้  
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล และ
เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และมีกระบวนการตรวจสอบ
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยไม่มขี อ้ จำ�กัดในการได้รบั ข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคารออมสิน

(นางเสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารออมสินให้ความสำ�คัญกับการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของธนาคาร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์และกฎหมาย จะทำ�ให้ธนาคาร เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ ธนาคารมีการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดย
คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ เป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการสร้างจิตสำ�นึกในการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ เน้นการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร ทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีวตั ถุประสงค์ทส่ี �ำ คัญ ในการนำ�องค์กรไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล มีความน่าเชือ่ ถือ สามารถ
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ของธนาคารออมสิน เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาประเทศชาติ
อย่างยั่งยืน

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) และสอดคล้อง
กับ “หลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จึงได้กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร นำ�มาเป็นหลักปฏิบัติ ประกอบด้วย
หลักการสำ�คัญ 7 ประการ ดังต่อไปนี้
1.

Accountability

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม
หน้าที่
2.

Responsibility

ความสำ � นึ ก ในหน้ า ที่ ด้ ว ยขี ด ความ
สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3.

Equitable Treatment

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
สุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและ
เท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียน ต้อง
มีคำ�อธิบายได้

4.

Transparency

ความโปร่งใส ต้องมีความโปร่งใสใน  2  
ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้  
4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(Transparency of Information
Disclosure) แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย
5.

Value Creation

การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยการเปลี่ ย นแปลง
หรือเพิม่ มูลค่าใด ๆ นัน้ จะต้องเป็นการ
เพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการ
แข่งขัน

6.

Ethics

การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแลและ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7.

Participation

การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การกระจายโอกาสแก่ ป ระชาชน ให้
มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
เกีย่ วกับการดำ�เนินการใด ๆ ทีอ่ าจมีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข อง
ชุมชนหรือท้องถิ่น
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คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ในการดำ�เนินธุรกิจ การดำ�เนินงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมมือกันในการดำ�เนินการ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติสากลตลอดเวลา คณะกรรมการจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy) ซึ่งได้ประมวลหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการสำ�คัญ ดังนี้
1. ผู้บริหาร พนัก งาน ทุ ก คนมุ่งมั่นที่จะนำ�เอาหลักสำ�คัญ
ในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามมาตรฐานสากล ทัง้ 7 ประการ
คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment,
Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation
มาใช้ในการดำ�เนินงาน มีโครงสร้างการบริหารทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารอย่างเป็นรูปธรรม
2. คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการธนาคารและผู้อำ�นวยการธนาคาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการธนาคารมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการกำ � หนด
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานทีส่ �ำ คัญของธนาคาร
โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหาร
จัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำ�เนินการเพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน  และการสอบบัญชีมี
ความน่าเชื่อถือ

6. คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มกี ารประเมินผลตนเองรายปี
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคาร
7. คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำ�หนดจรรยาบรรณ
ของธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร
8. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ทั้งในเรื่องทาง
การเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือ
ได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีหน่วยงานรับ
ผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้แก่ลูกค้าและ
ประชาชนทั่วไป
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่ง
บริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

4. คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ�ในเรื่อง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตาม แ นว ท า ง 10. กำ � กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ทำ � นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด้ า น
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และสอดส่องดูแลใน
การต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับของ
เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ธนาคารและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำ�ไปปฏิบัติ
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ได้จริง และให้ความสำ�คัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทุกรูปแบบ  
5. คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่
มีความสำ�คัญอย่างรอบคอบ
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แผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารได้นำ�นโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนแม่บทการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ปี 2561 - 2565  
เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน ซึง่ ได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน 5 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำ�หนดกรอบและกระบวนการการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพือ่ การกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาวิชาชีพมาตรฐานการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์

“เปนธนาคารที่มั่นคงเพ�่อสังคมที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมธรรมากิบาล
พัฒนาระบบการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

พัฒนากระบวนการถายทอดและ
การสื่อสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพ�่อประสิทธิภาพ
บุคลากร

ติดตามและประเมินผล เพ�่อนำไป
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากระบวนการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตคอรรัปชัน

ยุทธศาสตรที่ 3 กำหนดกรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ดานการกำกับดูแล บร�หาร
ความเสี่ยงดานกฎเกณฑ
และการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ

จัดทำแผนยกระดับ
การกำกับ/
การบร�หารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน Basel ll

จัดทำแผนการกำกับ
การประกอบธุรกิจ
การชำระเง�นทางอิเล็กทรอนิกส
(E-payment)

กำหนดใหมีกระบวนการ
และหนวยงานที่ดูแลรับผ�ดชอบ
เปนศูนยกลาง ในการบร�หาร
จัดการเอกสารที่เปนกฎเกณฑ

สอบทาน
สินเชื่อ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพ�่อการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ออกแบบการพัฒนาระบบงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุน
งานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ศึกษาและพัฒนาระบบงานกำกับ
การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ
(Smart Compliance System)

พัฒนาระบบงาน
ปองกันการฟอกเง�น
(AML 5)

พัฒนาระบบฐานขอมูล
เพ�่อการสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาว�ชาชีพมาตรฐานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
พัฒนาความรูใหกับคณะกรรมการ
ธนาคาร ผูบร�หาร และพนักงาน

พัฒนาความรูใหกับพนักงาน
กำกับการปฏิบัติงาน

พัฒนาความรูใหกับ
Compliance Office : CO

พัฒนาความรูและเทคนิคการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับพนักงานสอบทาน

Digi-Thai Banking, Digital for All Thais
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การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 17 ธันวาคม 2561 มีองค์ประกอบ ดังนี้  
ลำ�ดับ

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

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายกุลศิ   
นายประภาศ  
นายสุทธิชยั   
นายพิษณุ  
นางวรรณิภา  
นายเจษฎา  
นางสาวสมพิศ
นายชูศกั ดิ  ์
พลเอก จิระเดช
นางพิลาสลักษณ์
นายทวีศกั ดิ  ์
นางผ่องเพ็ญ
นางเสาวณีย  ์
นายยรรยง  
นายภูมศิ กั ดิ  ์
นายชาติชาย  

สมบัตศิ ริ ิ
คงเอียด
สังขมณี
วิชติ ชลชัย
ภักดีบตุ ร
พรหมจาต
เจริญเกียรติกลุ
สาลี
โมกขะสมิต
ยุคเกษมวงศ์
ฟุง้ เกียรติเจริญ
เรืองวีรยุทธ
ไทยรุง่ โรจน์
เต็งอำ�นวย
อรัญญาเกษมสุข
พยุหนาวีชยั

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ  
(ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561)
กรรมการ
กรรมการ
(ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
กรรมการ
(ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)
กรรมการ
(ตัง้ แต่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) กรรมการ
กรรมการ
(ตัง้ แต่ 23 มกราคม 2561)
(ตัง้ แต่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561) กรรมการ
กรรมการ
(ตัง้ แต่ 23 มกราคม 2561)
กรรมการ
(ตัง้ แต่ 23 มกราคม 2561)
กรรมการ
(ตัง้ แต่ 19 มิถนุ ายน 2561)
กรรมการและเลขานุการ
(ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
(ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

รายชือ่ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานและกรรมการธนาคารออมสิน ตัง้ แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

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

รายชื่อกรรมการ

นายอำ�นวย   ปรีมนวงศ์
นายภูมศิ กั ดิ  ์
อรัญญาเกษมสุข
นายบุญชัย   จรัสแสงสมบูรณ์
นายเจษฎา   พรหมจาต
นางสาวเยาวนุช   วิยาภรณ์
นางเสาวณีย  ์
ไทยรุง่ โรจน์
นางสาวธิดารัธ   ธนภรรคภวิน
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
นายยรรยง   เต็งอำ�นวย
นายทวีศกั ดิ  ์
ฟุง้ เกียรติเจริญ
นางพัชราวลัย   ชัยปาณี
นางศิรพิ ร  
นพวัฒนพงศ์
นายชาติชาย   พยุหนาวีชยั

ธนาคารออมสิน

ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

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

อำ�นาจหน้าที่

พระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ในการควบคุม กำ�กับและจัดการธนาคารไว้ ดังนี้
“ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังมีอ�ำ นาจและหน้าทีก่ �ำ กับโดยทัว่ ไป ซึง่ กิจการของธนาคารออมสิน ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า
“คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและให้ผ้อู ำ�นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสินรวมถึงกำ�หนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ผ้อู ำ�นวยการเป็นผู้จัดการ
ธนาคารออมสินมีอ�ำ นาจหน้าทีบ่ ริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบ และข้อกำ�หนด
ของธนาคารออมสิน และตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และให้มอี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการบรรจุ แต่งตัง้ หรือเลือ่ นตำ�แหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษ
ทางวินยั หรือถอดถอนจากตำ�แหน่งพนักงาน ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด และกำ�หนดวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการดำ�เนินงาน
ของธนาคารและการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ระเบียบ หรือข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ”
และในปี 2561 เพื่อให้การดำ�เนินกิจการของธนาคารออมสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนเพือ่ ให้การดำ�เนินงานของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้เพิม่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเพิม่ ทุนของธนาคารออมสิน และแก้ไขเพิม่ เติมอำ�นาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีอ�ำ นาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ
ของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำ�ปี  
คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร

กรรมการธนาคาร ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัตริ ะบบ
การชำ�ระเงิน พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ นิตศิ าสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย โดยกรรมการทุกคนอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการธนาคาร
ด้วยความรับผิดชอบ สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน เป็นไปตามนิยามของ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หมายถึง
“กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มตี �ำ แหน่งเป็นผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ อี �ำ นาจผูกพันรัฐวิสาหกิจ
และเป็นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยสามารถทำ�หน้าทีค่ มุ้ ครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน  และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน”
ซึ่งพิจารณาประกอบกับคำ�นิยาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการโดยตำ�แหน่ง ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่
สกส. 3/2559 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กำ�หนดไว้ว่า
“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายความว่า
(1) กรรมการที่ทําหน้าที่บริหารงานในตําแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) กรรมการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึง
บุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive committee)
(3) กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และ
เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารทีค่ ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง คราวละ 3 ปี โดยประธานกรรมการ
ธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึง่ พ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้ ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร           
คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 15 มกราคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายประภาศ คงเอียด
นางสาวสมพิศ   เจริญเกียรติกลุ
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม - 1 มีนาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายสุทธิชยั    สังขมณี     
นางสาวสมพิศ   เจริญเกียรติกลุ
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม - 3 ตุลาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นางผ่องเพ็ญ   เรืองวีรยุทธ (ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561)
นายสุทธิชยั    สังขมณี     
นางสาวสมพิศ   เจริญเกียรติกลุ (ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
นายยรรยง   เต็งอำ�นวย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน (นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายสุทธิชยั    สังขมณี     
นายยรรยง   เต็งอำ�นวย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน ขึน้ ตรงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
118

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายภูมศิ กั ดิ  ์ อรัญญาเกษมสุข     
นายบุญชัย   จรัสแสงสมบูรณ์
นายทวีศกั ดิ  ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ
นายยรรยง   เต็งอำ�นวย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน (นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

ธนาคารออมสิน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

• พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำ�เนินธุรกิจ
และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้
สิ น เชื่ อ และการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของธนาคารออมสิ น
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบ
ธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน ตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินมอบหมาย

• พิ จ ารณาเสนอแนะโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิ ภ าพ รวมถึ ง เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์
ด้านบุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและ
ลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินเห็นชอบ
• กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�การดำ�เนินงานของ
ธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร  
ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง รวมทัง้
พัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน

• ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบ
ธุรกิจอืน่ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคารออมสิน

• พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากำ�ลังคน และวิธีการสรรหา
บุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

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

• กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทุกระดับ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บคุ ลากร
มีวสิ ยั ทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทัง้ มีบคุ ลิกภาพ และมีจติ สำ�นึกทีด่ ี

• พิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้สนิ เชือ่   
และการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
• พิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และข้อตกลง
การประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของธนาคารออมสิน
• ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณของธนาคารออมสิน

• กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา  
บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินให้เหมาะสม
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำ�เนินงานที่เกิดจาก
การมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

• พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการโอนงบประมาณ และ/หรือ
เปลี ่ ย นแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งได้ร ับ การจัดสรร
งบประมาณแล้วตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

นายพิษณุ   วิชติ ชลชัย  
นายเจษฎา   พรหมจาต
นายชูศกั ดิ  ์
สาลี (ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2561
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ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม - 20 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายพิษณุ  
วิชติ ชลชัย  
นายเจษฎา   พรหมจาต
นางเสาวณีย์
ไทยรุง่ โรจน์  
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ตรวจสอบ

ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นางเสาวณีย์
ไทยรุง่ โรจน์
นายเจษฎา   พรหมจาต
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ตรวจสอบ

• สอบทานรายงานทางการเงิ น รายไตรมาสและประจำ � ปี
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายงานทางการเงินนัน้ ได้จดั ทำ�อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้

• ประสานงานกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำ�กับ
ดูแลอื่น  เพื่อให้การดำ�เนินงานของธนาคารออมสินบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล

• สอบทานประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลทีด่ ี กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง  

• ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี  และอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็น  
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

• สอบทานการดำ�เนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี  
ประกาศ หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของธนาคาร
ออมสิน
• สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี  
และพิจารณาความเป็นอิสระของกลุม่ ตรวจสอบ
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ แผนแม่บท
ด้านการตรวจสอบภายใน ข้อตกลง ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ
• จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน โดยต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และ
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครัง้
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ธนาคารออมสิน

• กำ�กับดูแลการพัฒนาบุคลากรกลุม่ ตรวจสอบ รวมทัง้ พิจารณา
ความเพียงพอของจำ�นวน และทักษะของผูต้ รวจสอบภายใน
ตามสภาพแวดล้อมทีธ่ นาคารออมสินดำ�เนินอยู่ คุณสมบัตทิ ่ี
สำ�คัญ รวมถึงวุฒกิ ารศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์  
ธุรกิจ และทักษะทางด้านอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
• เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการ
พิจารณาแต่งตัง้   โยกย้าย  เลือ่ นขัน้   เลือ่ นตำ�แหน่ง  และ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ  
โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาด้วย
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์   
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการ
มีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

• กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้
รับข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้ รับ เอกสารที่เ กี่ย วข้ อ ง และหารื อ กั บ ฝ่ า ยจั ด การ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสิน และการเปิดเผยข้อมูล
ของธนาคารออมสินโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ
(Public Service Account) ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายสุทธิชยั    สังขมณี     
นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร
นางสาวสมพิศ   เจริญเกียรติกลุ
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ บริหารความเสีย่ ง

ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม - 20 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายสุทธิชยั    สังขมณี     
นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร (ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561)
นางสาวสมพิศ   เจริญเกียรติกลุ (ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
นายทวีศกั ดิ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ
นายยรรยง   เต็งอำ�นวย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ บริหารความเสีย่ ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ

นางพัชราวลัย ชัยปาณี     
นางศิรพิ ร   นพวัฒนพงศ์
นางสาวธิดารัธ   ธนภรรคภวิน
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ บริหารความเสีย่ ง

• กำ�หนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึง่ ต้อง
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญ เช่น ความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ
ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของธนาคาร

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมินติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสีย่ งของธนาคารให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
• อนุมตั ริ ะบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง
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• ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการการบริหาร
ความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการและ
การปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำ หนด
• ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ ง  
เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสีย่ ง ระบบงานในการ
รองรับการบริหารความเสีย่ ง
• พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการทำ�ธุรกรรมหรือการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ (Product Program) ของธุรกรรมตราสาร
อนุพันธ์ท่สี ่งผลกระทบต่อความเสี่ยง ก่อนที่จะนำ�เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการทำ�ธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินหรือคณะกรรมการทีธ่ นาคารมอบหมายต่อไป

• ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารออมสิน  
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) อย่างสม่ำ�เสมอในสิ่งที่ต้อง
ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ทก่ี �ำ หนด
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกีย่ วกับการ
กำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง (Risk
Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)  
เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของ
ทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม - 3 ตุลาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ (ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561)
นายสุทธิชยั    สังขมณี  
นายทวีศกั ดิ  ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ     
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล

ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
122

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายทวีศกั ดิ  ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ     
นายสุทธิชยั    สังขมณี (ถึงวันที่ 17 ธันวาคม  2561)
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล

ธนาคารออมสิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายทวีศกั ดิ  ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ     
นายบุญชัย
จรัสแสงสมบูรณ์
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล

• กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงาน
ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทานสินเชื่อ
ของธนาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำ�เสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
• กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
• ส่งเสริ มและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำ�กับดูแ ลกิจ การที่ดี
รวมทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
• ทบทวนนโยบาย และประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตามความจำ�เป็นและ
เหมาะสม เพื่อให้ม่นั ใจว่างานด้านการกำ�กับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม
• ประเมินการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีของหน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์เพื่อมิ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีความเป็นอิสระ
• ให้ความเห็นชอบต่อรายงานกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ประจำ�ปี (Annual Compliance Report)

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• ควบคุมและติดตามการดำ�เนินงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี  
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทานสินเชื่อ
สม่ำ�เสมอ  เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
ถึงการดำ�เนินงานทีผ่ ดิ ปกติ หรือไม่ถกู ต้องชอบธรรมโดยเร็ว  
ตลอดจนจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินเพือ่ ทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส รวมถึง
จัดทำ�รายงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การกำ�กับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทานสินเชื่อประจำ�ปี
• เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จำ�เป็น เพื่อส่งเสริมการ
ดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทานสินเชื่อ
ประจำ�ปี อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน คณะกรรมการภายใน และผู้บริหารของธนาคาร
ออมสิน
• เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำ�หนดในกฎบัตร
ข้างต้น อาจเชิญคณะกรรมการต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
ออมสินชุดปัจจุบนั ได้แต่งตัง้ มาร่วมให้ความเห็นหรือพิจารณา
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง  และมีอ�ำ นาจออกหนังสือสอบถามหรือ
เรียกบุคคลใด ๆ  ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานตามทีก่ �ำ หนด
ในกฎบัตรมาให้ถ้อยคำ� ส่งคำ�ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพือ่ มาตรวจสอบหรือเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำ�เนินงานที่ เ กิ ด
จากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven
Performance)
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5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายประภาศ คงเอียด
ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง 9 ท่าน
ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง 9 ท่าน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล

ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 23 กรกฎาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายประภาศ คงเอียด (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง จำ�นวน 9 คน  
ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง จำ�นวน 9 คน  
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล        

ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง จำ�นวน 9 คน  
ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง จำ�นวน 9 คน  
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล        

• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์  
• หาทางปรองดอง และระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน  
• พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งาน อันจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้าง และธนาคารออมสิน   
• ปรึกษาหารือ เพือ่ แก้ปญั หาตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน รวมถึงการร้องทุกข์
เกีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
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ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารออมสิน

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

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 15 มกราคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3

รายชื่อกรรมการ

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

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
เลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม - 1 มีนาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3

รายชื่อกรรมการ

นางวรรณิภา   ภักดีบตุ ร
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล        

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
เลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร (ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561)
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล        

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
นายทวีศกั ดิ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ
นายยรรยง
เต็งอำ�นวย
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล        

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

นายภูมศิ กั ดิ  ์ อรัญญาเกษมสุข
นายทวีศกั ดิ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ
นายยรรยง
เต็งอำ�นวย
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล        

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2561
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• เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ทำ�งานบริหารในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำ�นวยการธนาคาร
ออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินให้ความเห็นชอบ

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

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

• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

7. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 15 มกราคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม - 18 มิถนุ ายน 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นางวรรณิภา   ภักดีบตุ ร
นายประภาศ   คงเอียด (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต  
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  

ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มิถนุ ายน - 3 ตุลาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร (ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต  
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  

ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
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ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

พลเอก จิระเดช   โมกขะสมิต  
นายทวีศกั ดิ์
ฟุง้ เกียรติเจริญ
นายยรรยง
เต็งอำ�นวย  
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  

ธนาคารออมสิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

นายทวีศกั ดิ์
ฟุง้ เกียรติเจริญ
นางศิรพิ ร  
นพวัฒนพงศ์
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน  
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  

• กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา แต่งตั้ง
พนักงานในตำ�แหน่ง รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้นผูบ้ ริหารสูงสุด
ของกลุม่ ตรวจสอบ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาอนุมัติ
• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพือ่ ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ แต่งตัง้
ดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้นผูบ้ ริหารสูงสุด
ของกลุม่ ตรวจสอบ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• กำ � หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน
รวมถึ ง จำ � นวนค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ื น ที่ ใ ห้ แ ก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า และผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมตั ิ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• กำ � หนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
อาวุโส รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้น
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของกลุ่ ม ตรวจสอบ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ
ผลตอบแทนประจำ�ปี โดยจะต้องคำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา
ในรายงานประจำ�ปี
• เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ จัดทำ�รายงานการกำ�หนด
ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับเป้าหมาย
การดำ�เนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในรายงานประจำ�ปี
• คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ แต่งตัง้
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งรักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมตั ิ และกำ�หนด
อำ�นาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วย
การปฏิบตั งิ านแทน ทำ�การแทน และรักษาการแทน

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

รายงานประจำ�ปี 2561

127

8. คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายทวีศกั ดิ  ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ
นายยรรยง   เต็งอำ�นวย
ผูแ้ ทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  

ตัง้ แต่วนั ที  ่ 21 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายภูมศิ กั ดิ  ์ อรัญญาเกษมสุข
นายยรรยง   เต็งอำ�นวย
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
ผูแ้ ทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  

• คั ด เลื อ ก กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
เป็น กรรมการธนาคารออมสิน ตามแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.)
• สรรหาผูท้ รงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
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ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

ธนาคารออมสิน

• ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ และเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
• นำ�เสนอรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่ได้รบั การสรรหา เพือ่ พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป
• แต่งตั้งคณะทำ�งาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อร่วมดำ�เนินงานตามที่
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย
การประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำ�คัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ การได้รับข้อมูลที่สำ�คัญอย่างถูกต้องทันกาล
เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ มีผลต่อการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำ�หนดการประชุมไว้ลว่ งหน้า
ตลอดปี กำ�หนดประชุมเดือนละหนึง่ ครัง้ และอาจจัดให้มกี ารประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร จำ�นวน 18 ครัง้ เป็นวาระปกติ จำ�นวน 16 ครัง้ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำ�หนดกรอบทิศทางการดำ�เนินงาน ปี 2562 - 2566 จำ�นวน 1 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการธนาคาร
โดยไม่มผี บู้ ริหาร จำ�นวน 1 ครัง้ โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 7 วัน คณะกรรมการธนาคาร
ได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด และในการประชุมกรรมการทีอ่ าจจะมีความเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสีย
ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงและงดให้ความเห็นในวาระการประชุมนัน้ หรือออกจากห้องประชุม
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2561

คณะกรรมการ
ที่

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
บริหาร
กำ�กับดูแล
กิจการ
ความเสี่ยง
กิจการที่ดี
สัมพันธ์

1

นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ

13/13

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

นายประภาศ  คงเอียด
นายสุทธิชยั   สังขมณี
นายพิษณุ  วิชติ ชลชัย
นางวรรณิภา  ภักดีบตุ ร
นายเจษฎา  พรหมจาต
นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกลุ
พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต
นายชูศกั ดิ  ์ สาลี
นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์
นายทวีศกั ดิ  ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ
นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยุทธ
นางเสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์
นายยรรยง  เต็งอำ�นวย
นายภูมศิ กั ดิ  ์ อรัญญาเกษมสุข
นายอำ�นวย  ปรีมนวงศ์

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

17
18
19
20
21
22
23

นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์
นางพัชราวลัย  ชัยปาณี
นางสาวธิดารัธ  ธนภรรคภวิน
นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
นางศิรพิ ร  นพวัฒนพงศ์
นายชาติชาย  พยุหนาวีชยั

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ปธ.)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ปธ.)

ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน (อธส.)

%
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ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และพิจารณา
ค่าตอบแทนของ
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

4/5

1/1
19/21

10/11

8/8

3/8

1/2

11/11
3/3

11/11
4/4

10/11

5/5

3/3

1/1
2/2
9/9
13/13

6/6
4/4

8/10
17/17

9/9

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-/1
17/17

22/22

10/11

8/8

88.13

96.47

86.54

96.43

93.94

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

90.00

100.00

หน่วย : ครัง้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการใน
คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ

2/2
-/2

1/1
1/1
2/3

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
พิจารณา
สรรหากรรมการ
ผลตอบแทน
ธนาคารออมสิน
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

1/1

4/4

1/1

1/1
2/2

1/1

หมายเหตุ :

1/1

2/2

1/1

2/2

4/5

1/1

66.67

89.47

100.00

100.00

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

คณะกรรมการ
ที่

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

1 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ปธ.)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
บริหาร
กำ�กับดูแล
กิจการ
ประเมิน
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
กิจการที่ดี
สัมพันธ์
อธส.
ข้อเท็จจริง

112,500.00

-

-   

-   

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายประภาศ  คงเอียด
นายสุทธิชยั   สังขมณี
นายพิพฒ
ั น์  ขันทอง
นายพิษณุ  วิชติ ชลชัย
นางวรรณิภา  ภักดีบตุ ร
นายเจษฎา  พรหมจาต
นางปรารถนา  มงคลกุล
นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกลุ
นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต
นายชูศกั ดิ  ์ สาลี
นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์
นายทวีศกั ดิ  ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ
นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยุทธ
นางเสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์
นายยรรยง  เต็งอำ�นวย
นายภูมศิ กั ดิ  ์ อรัญญาเกษมสุข
นายอำ�นวย  ปรีมนวงศ์

40,000.00 12,500.00
-   
-   
110,000.00 110,000.00
-    125,000.00
-   
-   
-   
120,000.00
-    150,000.00
-   
80,000.00
-    30,000.00
120,000.00
-    120,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
50,000.00 50,000.00
-    40,000.00
-   
-   
-   
110,000.00
-   
-   
-   
-    14,838.71
-   
80,000.00
-   
-   
-   
110,000.00
-   
-    80,000.00
70,000.00 75,000.00
-   
-   
110,000.00
-    89,677.42
-   
110,000.00 80,000.00
-    70,000.00
67,500.00
-   
-   
-   
12,500.00
-   
-   
-   

20
21
22
23
24
25
26

นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์
นางพัชราวลัย  ชัยปาณี
นางสาวธิดารัธ  ธนภรรคภวิน
นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
นางศิรพิ ร  นพวัฒนพงศ์
นายชาติชาย  พยุหนาวีชยั

10,000.00
-   
10,000.00
-   
10,000.00
-   
10,000.00
-   
10,000.00
-   
-   
120,000.00 100,000.00

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ปธ.)

ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน (อธส.)

รวมค่าเบีย้ ประชุมแต่ละคณะ

-   

-   

-   

-    50,000.00
-    25,000.00
20,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
12,500.00
-    37,500.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    62,500.00 30,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-    20,000.00
-   
62,500.00
-   
-   
50,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    30,000.00 80,000.00

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-   
-   
-   
-   
-

ธนาคารออมสิน

-   
-   
-   
-   
-

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. ลำ�ดับที่ 1 นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. ลำ�ดับที่ 2 นายประภาศ คงเอียด ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
             3. ลำ�ดับที่ 4 นายพิพัฒน์ ขันทอง ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
              4. ลำ�ดับที่ 6 นางวรรณิภา ภักดีบุตร ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
             5. ลำ�ดับที่ 8 นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
             6. ลำ�ดับที่ 9 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
             7. ลำ�ดับที่ 10 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
8. ลำ�ดับที่ 12 นายชูศักดิ์ สาลี พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

132

-   

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

หน่วย : บาท
คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
พิจารณา
สรรหา
ผลตอบแทน
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน

-   

-   

-   
-   
-   
-   
25,000.00
-   
-   
-   
-   
45,000.00
-   
10,000.00
20,000.00
-   
-   
20,000.00
-   
-   

-   
-   
-   
-   
12,500.00
-   
-   
-   
-   
10,000.00
-   
10,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-   
-   
-   
-

-   
-   
-   
-   
-

120,000.00

32,500.00

ค่าตอบแทน
รายเดือน

-    200,000.00

รวม
ค่าเบี้ย
ประชุม

รวม
เบี้ยประชุม
และค่าตอบแทน

โบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
ประจำ�ปี 2561
(ผลงานปี 2560)

รวมเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน และโบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

112,500.00

312,500.00

525,000.00

837,500.00

127,500.00
365,000.00
-   
270,000.00
197,500.00
240,000.00
-   
140,000.00
-   
257,500.00
14,838.71
120,000.00
285,000.00
195,000.00
199,677.42
290,000.00
67,500.00
12,500.00

187,500.00
485,000.00
-   
390,000.00
291,499.96
360,000.00
-   
198,064.50
-   
377,500.00
29,677.42
202,903.22
387,903.22
268,569.88
302,580.64
392,903.22
140,532.18
12,500.00

420,000.00
420,000.00
315,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
33,870.97
420,000.00
194,637.10
360,000.01
420,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

607,500.00
905,000.00
315,000.00
810,000.00
711,499.96
780,000.00
33,870.97
618,064.50
194,637.10
737,500.01
449,677.42
202,903.22
387,903.22
268,569.88
302,580.64
392,903.22
140,532.18
12,500.00

-   
-    10,000.00 10,000.00
-   
-    10,000.00 10,000.00
-   
-    10,000.00 10,000.00
-   
-    10,000.00 10,000.00
-    10,000.00 10,000.00
-   
-   
-   
- 120,000.00 330,000.00 450,000.00

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-   
450,000.00

22,500.00 1,565,118.11 3,274,516.13 4,839,634.24 4,368,508.08

9,208,142.32

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
12,500.00
-   
-   
10,000.00
-   
-   

60,000.00
120,000.00
-   
120,000.00
93,999.96
120,000.00
-   
58,064.50
-   
120,000.00
14,838.71
82,903.22
102,903.22
73,569.88
102,903.22
102,903.22
73,032.18
-   

9. ลำ�ดับที่ 13 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
             10. ลำ�ดับที่ 15 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
              11. ลำ�ดับที่ 18 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รักษาการแทน ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561
              12. ลำ�ดับที่ 3, 5, 7, 11, 14, และ 16 - 18 พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
              13. ลำ�ดับที่ 7, 14 และ 16 - 18 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เป็นวาระที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
             14. ลำ�ดับที่ 19 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
              15. ลำ�ดับที่ 20 - 25 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่ 1 สิงหาคม 2556)
- ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท
- กรรมการ        เดือนละ 10,000 บาท
2. เบีย้ ประชุมกรรมการธนาคารออมสิน
- ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 12,500 บาท
- กรรมการ          ครัง้ ละ 10,000 บาท
ทัง้ นี้ เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน
กรรมการธนาคารออมสินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตัง้ ให้ได้รบั เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ ในอัตราเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ
ธนาคารออมสินเฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ทัง้ นี  
้ ให้กรรมการธนาคารออมสินได้รบั เบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/
คณะทำ�งานอืน่ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน
3.  โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคำ�นวณโบนัส ดังนี้
		 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
• ส่วนที่ 1 กำ�ไรสุทธิตง้ั แต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รบั 75,000 บาท
• ส่วนที่ 2 ได้รบั โบนัสเพิม่ ขึน้ ตามผลการดำ�เนินงาน (กำ�ไรสุทธิ)  
  - มีก�ำ ไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รบั โบนัสเพิม่ ขึน้ อีก 87,500 บาท
  - กำ�ไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ทุก ๆ 2,000 ล้านบาท ได้รบั โบนัสเพิม่ ขึน้ 12,500 บาท
• ส่วนที่ 3 ขึน้ อยูก่ บั ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำ�เนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง    
  - ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำ�นวนโบนัสที่ได้รับตาม
    หลักเกณฑ์ปกติ
		 กรรมการธนาคารออมสิน
• ส่วนที่ 1 กำ�ไรสุทธิตง้ั แต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รบั 60,000 บาท
• ส่วนที่ 2 ได้รบั โบนัสเพิม่ ขึน้ ตามผลการดำ�เนินงาน (กำ�ไรสุทธิ)  
  - มีก�ำ ไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รบั โบนัสเพิม่ ขึน้ อีก 70,000 บาท
  - กำ�ไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ทุก ๆ 2,000 ล้านบาท ได้รบั โบนัสเพิม่ ขึน้ 10,000 บาท
• ส่วนที่ 3 ขึน้ อยูก่ บั ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำ�เนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง  
  - ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึน้ ไป ได้รบั เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำ�นวนโบนัสทีไ่ ด้รบั ตามหลักเกณฑ์ปกติ
ค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคาร
ออมสิน ทำ�หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายใต้ข้อตกลงที่ทำ�ไว้
กับคณะกรรมการธนาคาร และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำ�งานบริหารตลอดจนเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภท
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2557

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2558

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2559

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2560

ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน
อาวุโส
อาวุโส
อาวุโส

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2561

รองผู้อำ�นวยการ ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน
อาวุโส
อาวุโส

เงินเดือน 1,891,290.33 2,478,456.00 7,716,129.01 9,778,620.00 8,580,000.00 8,019,684.00 9,438,000.00 2,640,000.00 9,600,000.00 2,640,000.00
-   
-    3,306,912.44
- 3,677,142.86
- 4,044,857.14
-   
-   
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม 446,600.00 329,548.40 458,709.68 38,290.32 460,000.00 12,000.00 460,000.00 15,000.00 450,000.00 24,000.00
350,000.00 1,092,369.36
-    13,963,896.93 363,548.39 4,357,463.12 367,500.00 1,161,745.56 420,000.00 1,399,650.36
โบนัส
2,687,890.33 3,900,373.76 8,174,838.69 23,780,807.25 12,710,460.83 12,389,147.12 13,942,642.86 3,816,745.56 14,514,857.14 4,063,650.36
รวม
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การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นกรรมการ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
การเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คณะกรรมการธนาคารได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยในปี 2561 ธนาคารได้สง่ เสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรกำ�กับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
3. หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
4. หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
และธนาคารจัดให้มกี ารบรรยายพิเศษเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการธนาคารในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ หัวข้อ “การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์” โดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำ�กัด, หัวข้อ “Moving Toward Digital Banking : Opportunities and
Threats in Thailand” โดย คุณ Michael Cristito Araneta ผูช้ ว่ ยรองประธาน Internation Data Corporation (IDC) Financial Insights และ
คุณจาริตร์ สินธุ ผูบ้ ริหารประจำ�ประเทศไทย IDC ประเทศไทย ทีป่ รึกษาในโครงการการศึกษาโครงสร้างการทำ�ธุรกิจของธนาคารออมสิน
เพือ่ รองรับ Digital Business and Fintech และการบรรยายธรรมเทศนาในหัวข้อ “รูต้ นื่ รูต้ น เท่าทันการเปลีย่ นแปลง” โดย พระมหาวุฒชิ ยั
วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย และผู้อำ�นวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน นอกจากนั้น ธนาคารได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน SMEs startup & Aging Society เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย
รัฐบาล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัคราชทูตไทยผู้มีอำ�นาจเต็มประจำ�ประเทศญี่ปุ่น และรับฟังแนวทางการพัฒนา SMEs Startup ท้องถิ่นของ
ประเทศญี่ปุ่น ตามนโยบาย Cool Japan และโครงการ Smart City
- Cool Japan เป็นนโยบายเพื่อสร้างกระแสนิยม “ญี่ปุ่น” และสร้างรายได้ในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรม
ของชาติ ได้แก่ แฟชัน่ การ์ตนู อาหารญีป่ นุ่ การให้บริการ เช่น สปา โรงแรม และการท่องเทีย่ วให้ตา่ งชาติได้สมั ผัสกับวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมมือกับเอกชนจัดตั้งกองทุน Cool Japan ขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการด้านเงินทุน เน้นการเติมเต็มธุรกิจ
ของเอกชน ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เอกชนไม่สามารถทำ�ได้ และเป็นโครงการที่ตรงกับนโยบาย Cool Japan
- โครงการ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต เป็นการออกแบบเมืองและวางทิศทางพัฒนา เพื่อความยั่งยืน โดยเน้น
3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งในแง่ของนโยบาย
และงบประมาณ โดยมีหน่วยงานเอกชนมาร่วมสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยี
2, ศึกษาดูงานด้าน Aging Society ณ Healthcare New Frontier Promotion Headquarters Office, Kanagawa Prefectural
Government
- ประเทศญี่ปุ่นกำ�ลังประสบปัญหาสังคมผู้สูงวัย ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีประชากรสูงวัยถึงร้อยละ 29 และ
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 39 ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยรัฐบาลจังหวัดคานากาว่าจึงได้เตรียมแผน ME - BYO เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย
แผนดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการเพือ่ ดูแลสุขภาพของผูส้ งู วัยทัง้ ผูท้ มี่ สี ขุ ภาพดีและผูป้ ว่ ย ได้มกี ารริเริม่ อุตสาหรรม ME - BYO ขึน้
เพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี เปิดโอกาสให้ได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัย พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่
เพื่อให้บริการและสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สำ�หรับผู้สูงวัย
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3. ศึกษาดูงาน ณ Kanagawa Life Innovation Center
- Life Innovation Center (LIC) เมืองคานากาว่า เป็นศูนย์ให้บริการแบบ One-stop service ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อส่งเสริม
และปฏิรูปอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการใช้เซลล์บำ�บัด โดยมีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้นแบบ
ในด้านการพัฒนา การผลิตยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การฝึกสอนส่วนบุคคล
และการสนับสนุนการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงสำ�หรับใช้ในอนาคต
4. ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี TEPIA
- เป็นสถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีอันทันสมัยล่าสุดของประเทศญี่ปุ่น โดยฝีมือบริษัทแห่งเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่ผ่านการคัดเลือก
ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี เช่น หุ่นยนต์ Kibiro สร้างโดย FRONTEO Communications, Inc./
FRONTEO, Inc. เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถคิดประมวลผลและเคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ หุ่นยนต์นี้จะรู้จักและเข้าใจใบหน้า
และเสียงของมนุษย์ นอกจากนั้น ยังสามารถสื่อสารด้วยบทสนทนาง่าย ๆ ได้อีกด้วย
5. ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kocha Tokyo Startup Station
- เป็นศูนย์บริการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาปัญหาสำ�หรับผู้ที่เริ่มต้นดำ�เนินธุรกิจ โดยให้ข้อมูลและคำ�ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การจัดการ
ด้านการเงิน การก่อตั้ง การจัดการด้านเทคโนโลยี ด้านแรงงาน ภาษี แผนธุรกิจ และด้านกฎหมาย โดยทนายความและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจมาให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาทุกวัน แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย มีที่ปรึกษาในการแนะนำ�และจับคู่ธุรกิจ
มีพื้นที่ให้บริการสำ�หรับการค้นหาข้อมูล การวางแผน และการเจรจาทางธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึง ให้บริการจัดสัมมนา
วางแผนธุรกิจ และให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาสำ�หรับแม่บ้าน และผู้หญิงที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กด้วยตัวคนเดียว

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในปี 2561 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร จำ�นวน 5 คน แทนกรรมการ
ที่ลาออกและมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ดังนี้
1.  นางพิลาสลักษณ์
ยุคเกษมวงศ์  
							
2.  นายทวีศกั ดิ์
ฟุง้ เกียรติเจริญ
3.  นางผ่องเพ็ญ
เรืองวีรยุทธ  
4.  นางเสาวณีย์
ไทยรุง่ โรจน์
5.  นายยรรยง
เต็งอำ�นวย		
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2561 อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน แทนกรรมการทีล่ าออก
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 อนุมตั แิ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวม 12 คน
แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
1.  นายอำ�นวย  
ปรีมนวงศ์  
ประธานกรรมการ
2.  นายภูมศิ กั ดิ  ์
อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
3.  นายบุญชัย  
จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ
4.  นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการ
5.  นางสาวเยาวนุช  
วิยาภรณ์
กรรมการ
6.  นางเสาวณีย์
ไทยรุง่ โรจน์
กรรมการ
7.  นางสาวธิดารัธ  
ธนภรรคภวิน
กรรมการ
8.  นางพิลาสลักษณ์  
ยุคเกษมวงศ์
กรรมการ
9.  นายยรรยง
เต็งอำ�นวย
กรรมการ
10. นายทวีศกั ดิ์
ฟุง้ เกียรติเจริญ
กรรมการ
11. นางพัชราวลัย  
ชัยปาณี
กรรมการ
12. นางศิรพิ ร  
นพวัฒนพงศ์
กรรมการ
ดังนัน้ เพือ่ ให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้รบั ทราบข้อมูลทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับธนาคาร การดำ�เนินธุรกิจและการดำ�เนินงานของธนาคาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดให้มี
การปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
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ธนาคารออมสิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการธนาคารได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และ
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับรัฐวิสาหกิจ
โดยในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเอง จำ�นวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย
การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร (Self Assessment) ซึง่ มีหวั ข้อในการประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการประชุม
ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ความเอาใจใส่ตอ่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ การปฏิบตั หิ น้าที่ในคณะกรรมการธนาคาร
และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร (Board Evaluation) ซึง่ มีหวั ข้อในการประเมิน 6 ส่วน ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
การสื่อสาร ขั้นตอนการทำ�งาน ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร และความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการประเมินตนเอง ปี 2561 ร่วมกัน และได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งกำ�หนดแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหน่วยงานอืน่ ทีก่ รรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ

ประธานกรรมการ 1. กรมศุลกากร

2. การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด
(มหาชน)

อธิบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน

2. นายประภาศ คงเอียด

กรรมการ

1.
2.
3.
4.

ผูอ้ �ำ นวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. นายสุทธิชยั สังขมณี

กรรมการ

1. บริษทั เนอวานา ไดอิ จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ

4. นายพิษณุ วิชติ ชลชัย

กรรมการ

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

กรรมการและกรรมการ
บริหาร

1. บริษทั โอสถสภา จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

5. นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร กรรมการ

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย
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รายชื่อ

6. นายเจษฎา พรหมจาต

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหน่วยงานอืน่ ทีก่ รรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อ

กรรมการ 1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2. บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
4. บริษทั วาย เอส เอส เทรนนิง่ จำ�กัด
5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
6. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสัญญาร่วมดำ�เนินกิจการ
โทรทัศน์สี ระหว่าง บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน)
และบริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
7. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสัญญาให้สทิ ธิใช้ประโยชน์
ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลีย่ มย่านพหลโยธิน
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษทั
เซ็นทรัล อินเตอร์พฒ
ั นา จำ�กัด
8. คณะกรรมการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ และสถาบันการแพทย์จฬุ าภรณ์

7. นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกลุ กรรมการ ไม่มี
8. นายชูศกั ดิ์ สาลี

ตำ�แหน่ง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริหาร
-

กรรมการ 1. บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
2. บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ

9. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต กรรมการ 1. สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ

สมาชิก

10. นายทวีศกั ดิ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ กรรมการ 1. บริษทั ฟังก์ชน่ั อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำ�กัด

กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

11. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ
บริหารการลงทุน
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

2. บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ 1. บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด
2. กองทุนประกันสังคม

3. กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

12. นางเสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์

กรรมการ 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. สถาบันพัฒนาผูป ระกอบการการคายุคใหม่
5. คณะกรรมการคดีพเิ ศษ (กคพ.)
6. สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
7. คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ดานการศึกษา
8. เครือขายรวมขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

อธิการบดี และผูอ้ �ำ นวยการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ทางการเงิน
ศึกษา

กรรมการ
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ สงเสริมวิสาหกิจเริม่ ต้น
แหงชาติ
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

13. นายยรรยง เต็งอำ�นวย

ตำ�แหน่ง

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหน่วยงานอืน่ ทีก่ รรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

9. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.)
10. องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ประเทศไทย
11. บริษทั สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)
12. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการส่งเสริม
จริยธรรมเพือ่ ราชการใสสะอาด
กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง

13. สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

อนุกรรมการ ประเมินผลโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ยกระดับชุมชน

กรรมการ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

(ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการค้าระหว่างประเทศ)

อาจารย์พเิ ศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์พเิ ศษ
- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการ
ด้านความมัน่ คงปลอดภัย คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการ คณะผูท้ รงคุณวุฒิ ทางวิชาการ
ด้านพลังงานและสารสนเทศ
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่
การศึกษา

ประธานคณะทำ�งาน คณะทำ�งาน
พิจารณากลัน่ กรองงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กรรมการคณะกรรมการ นโยบาย
5. สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
โครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(University Network : UniNET)
6. คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการพัฒนาระบบ กรรมการ
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มเพือ่ ปฏิรปู การเรียนรูแ้ ห่งชาติ
กรรมการ
7. คณะกรรมการสมาคมความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
4. สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

14. นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ 1. สำ�นักงานบริหารหนีส้ าธารณะ

2. บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั ปตท. น้�ำ มันและการค้าปลีก จำ�กัด
(มหาชน)

15. นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
16. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ผูอ้ �ำ นวยการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธาน 1. กรมธนารักษ์
กรรมการ 2. บริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จำ�กัด

อธิบดี
ประธาน
3. บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ
1. กระทรวงการคลัง
2. บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด

ผูต้ รวจราชการ
กรรมการ
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รายชื่อ

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหน่วยงานอืน่ ทีก่ รรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อ

17. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์   กรรมการ 1. องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ

เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)

ตำ�แหน่ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ ที่
พิเศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

2. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

กรรมการกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือ
คนหางานไปทำ�งานในต่างประเทศ
3. สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง

18. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ 1. สำ�นักทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2. สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
3. สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)

4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5. สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
6. สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
7. สถาบันพระปกเกล้า

8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9. บริษทั โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จำ�กัด
10. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

19. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 1. กองทุนการออมแห่งชาติ
2. สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
3. สภาการศึกษา ด้านระบบทรัพยากรและการเงิน
เพือ่ การศึกษา

อนุกรรมการ แนวทางการใช้
ประโยชน์ดา้ นลิขสิทธิ์
อนุกรรมการ ขับเคลือ่ นการ
เสริมสร้างคุณค่าองค์กร
คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารและดิจทิ ลั คอนเทนต์
สาขาแอนนิเมชัน่
อนุกรรมการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพือ่ การให้บริการและบริหาร
จัดการองค์กร
กรรมการ
ทีป่ รึกษาประจำ� คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน
อาจารย์ทป่ี รึกษา ประจำ�
โครงงานกลุม่ เชิงปฏิบตั ิ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูน้ �ำ ยุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย(ปนป.)
อาจารย์พเิ ศษ คณะดิจทิ ลั มีเดีย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการเงินและการลงทุน และ
อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

20. นางพัชราวลัย ชัยปาณี

กรรมการ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการจัดการทรัพย์สนิ

21. นางศิรพิ ร นพวัฒนพงศ์

กรรมการ ไม่มี

-

22. นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
    ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

กรรมการ 1. บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
และ
เลขานุการ 2. บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
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2. สภากาชาดไทย

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ :
1. ลำ�ดับที่ 1 นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. ลำ�ดับที่ 2 นายประภาศ คงเอียด ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
3. ลำ�ดับที่ 5 นางวรรณิภา ภักดีบุตร ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
4. ลำ�ดับที่ 7 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
5. ลำ�ดับที่ 8 นายชูศักดิ์ สาลี พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
6. ลำ�ดับที่ 11 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
7. ลำ�ดับที่ 14 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รักษาการแทน ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561
8. ลำ�ดับที่ 19 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
9. ลำ�ดับที่ 3 - 4, 6, 9 - 10 และ 12 - 14 พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
10. ลำ�ดับที่ 6, 10 และ 12 - 14 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เป็นวาระที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
11. ลำ�ดับที่ 15 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
12. ลำ�ดับที่ 16 - 21 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
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การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลในระหว่างปี 2561)
คณะกรรมการ
ที่

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

รายชื่อ
คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

นายกุลศิ   
นายประภาศ  
นายสุทธิชยั   
นายพิษณุ  
นางวรรณิภา  
นายเจษฎา  
นางสาวสมพิศ
นายชูศกั ดิ  ์
พลเอก จิระเดช
นายทวีศกั ดิ  ์
นางผ่องเพ็ญ  
นางเสาวณีย  ์
นายยรรยง  
นายภูมศิ กั ดิ  ์
นายอำ�นวย  
นายบุญชัย  
นางสาวเยาวนุช
นางสาวธิดารัธ  
นางพิลาสลักษณ์
นางพัชราวลัย  
นางศิรพิ ร  
นายชาติชาย  
นายบุญสน  
นางสาวกรประณม
นายนำ�พร  
นายอิสระ  
นางสาวจิราพร  
นายโชคชัย  
นายอมรฤทธิ  ์
นายเทอดธรรม  
นางสาวปภากร  
นายสัณฐาน  
นางสุภาภรณ์  
นางวิภาภรณ์  
นายวิทยั   
นายพิเชฐ  

สมบัตศิ ริ ิ
คงเอียด
สังขมณี1/
วิชติ ชลชัย1/
ภักดีบตุ ร
พรหมจาต
เจริญเกียรติกลุ
สาลี
โมกขะสมิต
ฟุง้ เกียรติเจริญ1/
เรืองวีรยุทธ
ไทยรุง่ โรจน์
เต็งอำ�นวย
อรัญญาเกษมสุข
ปรีมนวงศ์
จรัสแสงสมบูรณ์
วิยาภรณ์  
ธนภรรคภวิน  
ยุคเกษมวงศ์
ชัยปาณี
นพวัฒนพงศ์
พยุหนาวีชยั
เจนชัยมหกุล
วงษ์มงคล
ยมนา
วงศ์รงุ่
นุกจิ รังสรรค์
คุณาวัฒน์
จันทร์ประสิทธิ์
สุวชิ าวรพันธุ์
รัตนเศรษฐ2/
อยูศ่ ริ ิ
สายทองอินทร์
ชัยรัตน์
รัตนากร
ธรรมวิภาค

กิจการที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารออมสิน

1

2

3

บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1)
4
5
6
7

8

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

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ :
หมายถึง ประธานกรรมการ
1. ลำ�ดับที่ 1 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
หมายถึง กรรมการ
2. ลำ�ดับที่ 2 นายประภาศ คงเอียด ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
1/ หมายถึง อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
3. ลำ�ดับที่ 5 นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2561
   มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรือ่ ง การแต่งตัง้
4. ลำ�ดับที่ 7 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกลุ พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
   ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
5. ลำ�ดับที่ 8 นายชูศกั ดิ์ สาลี พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2561
2/ หมายถึง แต่งตัง้ ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน
6. ลำ�ดับที่ 10 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
   ครัง้ ที่ 13/2561 เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
7. ลำ�ดับที่ 12 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2561
   การเสนอชือ่ ให้กระทรวงพาณิชย์พจิ ารณา
8. ลำ�ดับที่ 15 นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข รักษาการแทน ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
3/ หมายถึง นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ได้ยน่ื หนังสือเลขที่
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561
   บส.242/2561 ลงวุนที่ 20 กันยายน 2561
9. ลำ�ดับที่ 3 - 4, 6, 9, 11 และ 13 - 15 พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
   เรือ่ ง ขอลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการไปยัง
10. ลำ�ดับที่ 6, 11 และ 13 - 15 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
   บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด โดยพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
เป็นวาระที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
   ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เนือ่ งจากลาออกจากธนาคารออมสิน
11. ลำ�ดับที่ 16 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
   กรณีเกษียณอายุครบ 55 ปีบริบรู ณ์ขน้ึ ไป
12. ลำ�ดับที่ 17 - 22 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561				
														
นิ					
ยาม :  (1) บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นิตบิ คุ คลทีธ่ นาคารถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ขึน้ ไป
(2) บริษทั ทีม่ กี รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมกัน ได้แก่ บริษทั หรือรัฐวิสาหกิจทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ของธนาคาร ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ดังกล่าวโดยธนาคารไม่ได้ถอื หุน้ หรือถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10
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ธนาคารออมสิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

9

กิจการที่เกี่ยวข้อง
1

2

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

3

4

5

6

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน (2)
7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
นายประภาศ คงเอียด ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการถึงเดือนพฤษภาคม 2561
นายทวีศกั ดิ์ ฟุง้ เกียรติเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงปัจจุบนั
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการถึงเดือนมีนาคม 2561
นายเทอดธรรม สุวชิ าวรพันธุ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตัง้ แต่เดือนเมษายน 2561 ถึงปัจจุบนั
3. บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
นายชูศกั ดิ์ สาลี ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการถึงเดือนมกราคม 2561
นายสุทธิชยั สังขมณี ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงปัจจุบนั
4. บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
5. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จำ�กัด
นายวิทยั รัตนากร ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการถึงเดือนมกราคม 2561
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงปัจจุบนั
นายพิเชฐ ธรรมวิภาค ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการถึงเดือนกันยายน 2561
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบนั
6. บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
7. บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด3/
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการถึงเดือนกันยายน 2561
8. บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)
9. บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
นายเจษฎา พรหมจาต ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการถึงเดือนมกราคม 2561

16

17

18

19

20

21

22

บริษทั ทีม่ กี รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมกัน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
4. บริษทั เนอวานา ไดอิ จำ�กัด (มหาชน)		
5. บริษทั โอสถสภา จำ�กัด (มหาชน)		
6. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7. บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)		
8. บริษทั วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด		
9. บริษทั วาย เอส เอส เทรนนิง่ จำ�กัด		
10. บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
11. การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษทั เซ็นทรัล อินเตอร์พฒ
ั นา จำ�กัด
12. บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
13. บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
14. บริษทั ฟังก์ชน่ั อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำ�กัด
15. บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด
16. บริษทั สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)
17. บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
18. บริษทั ปตท. น้�ำ มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
19. บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำ�กัด
20. บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
21. บริษทั โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จำ�กัด
22. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
รายงานประจำ�ปี 2561
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แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
ธนาคารดำ�เนินโครงการพัฒนาผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เตรียมผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่ง
ทดแทนผูบ้ ริหารทีจ่ ะเกษียณอายุหรือว่างลง รวมถึงกรณีทธ่ี รุ กิจเกิดความ ผันผวนหรือมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยเตรียมความพร้อม
ผูบ้ ริหารรองรับการทดแทนตำ�แหน่งงานบริหารทีส่ �ำ คัญ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการทีเ่ ป็นระบบ ผ่านกระบวนการพัฒนา
และวางระบบการพัฒนาการอบรมภายนอกร่วมกับนักบริหารชั้นนำ�ของประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีความสามารถที่จะผลักดัน
การดำ�เนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจตามเป้าหมายธนาคารที่มุ่งเน้น Digi - Thai Banking ทั้งนี้ ธนาคารได้กำ�หนด
แผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงใน 4 ระดับตำ�แหน่ง ได้แก่
1. ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

2. ตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

มี การพั ฒ นาประเด็ น ที่ สำ � คั ญ ของธุ ร กิ จ ธนาคาร ทิ ศ ทาง
นวัตกรรมและการขับเคลือ่ นธุรกิจในมิตติ า่ ง ๆ รองรับยุทธศาสตร์
ธนาคาร 5 ปี และการเติบโตของธุรกิจธนาคารในยุค Digital
จัดทำ�แผนพัฒนา (Personalize Leadership Development
Program : PLDP) รายบุคคล รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
อบรมภายนอกทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

มีการพัฒนาประเด็นทีส่ �ำ คัญทางธุรกิจ ทิศทาง และนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารในยุคดิจิทัล จัดทำ�แผน
พัฒนา (Personalize Leadership Development Program:
PLDP) รายบุคคล

3. ตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

4. ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่าย/ผู้อำ�นวยการภาค

กำ � หนดแนวทางการพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ของธนาคารในการเป็นธนาคารชั้นนำ�ที่ ให้บริการได้ตรงตาม
ความต้ อ งการของประชาชนในยุ ค Thailand 4.0/Digital
Economy รวมทั้งการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำ�

มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพบุ ค คล (P-PAC: Potential
Development) ผ่านศาสตร์ลายผิววิทยา โดยมีการวิเคราะห์
ศักยภาพรายบุคคล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ตรงเฉพาะ
บุคคล ซึ่งจะสอดคล้องกับ Competency Model ขององค์กร
เพื่อนำ�ผลไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินใช้ในการวางแผนพัฒนา
ต่อไป และการพัฒนาโดยมุ่งเน้นความรู้การบริหารการเป็นผู้นำ� 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี Fintech การทำ�โครงการ
การป้องกันและตรวจสอบทุจริต รวมทั้งการศึกษาดูงานองค์กร
ชั้นนำ�ด้านบริหารจัดการและการสร้างนวัตกรรม

นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ�หนดแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2562-2566 ที่มีกลยุทธ์สำ�คัญในการ พัฒนาผู้มีศักยภาพสูง
เพือ่ ทดแทนตำ�แหน่งและเตรียมผูน้ �ำ ในอนาคต รองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคต ซึง่ มีสว่ นในการช่วยขับเคลือ่ นธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
ของธนาคาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยธนาคารจะมีผู้สืบทอดตำ�แหน่งครอบคลุมทุกสายงานในจำ�นวน
ทีเ่ พียงพอต่อการทดแทนในทุกระดับตำ�แหน่งทีเ่ กษียณอายุหรือว่างลง ผูท้ ี่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งจะได้รบั การพัฒนา
ตามแนวทางที่ธนาคารกำ�หนด และมีการติดตามและประเมินผลผู้สืบทอดตำ�แหน่งทุกปี
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ธนาคารออมสิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บุคลากรและอัตรากำ�ลัง
ข้อมูลอัตรากำ�ลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กลุ่ม

กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล

กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล รวม
กลุม่ ตรวจสอบ

กลุม่ ตรวจสอบ รวม
กลุม่ ทรัพยากรบุคคล

สายงาน

สายงานกำ�กับและควมคุม

ฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ฝ่ายกำ�กับธุรกิจ
ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
ฝ่ายสอบทานสินเชือ่

สายงานกำ�กับและควมคุม รวม
สายงานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
ฝ่ายตรวจสอบภายในสำ�นักงานใหญ่

สายงานตรวจสอบภายใน รวม
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวม
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุม่ ทรัพยากรบุคคล รวม
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่าย/ภาค

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวม

ฝ่ายความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking
สายงานปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารศูนย์สารสนเทศ
สายงานปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม

ฝ่ายบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก
ฝ่ายระบบงานเพือ่ การบริหาร
ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม

อัตรา

คน

ว่าง

5
5
58
14
28
42
50
197
202
20
94
41
11
96
44
286
306
5
5
124
84
213
5
51
34
90
308
5
5
43
27
4
155
105
264

5
4
56
14
27
38
48
187
192
19
91
39
10
85
43
268
287
5
5
117
78
200
5
48
33
86
291
5
5
42
13
4
153
102
259

4

4

22
64
68
50
44

20
60
61
47
43

2
4
7
3
1

252
591

235
554

17
37

1
2
1
4
2
10
10
1
3
2
1
11
1
18
19
7
6
13
3
1
17

1
14
2
3
5
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กลุ่ม

กลุม่ บริหารความเสีย่ ง

สายงาน

สายงานบริหารความเสีย่ ง
สายงานบริหารความเสีย่ ง รวม
สายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่

กลุม่ บริหารความเสีย่ ง รวม
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร

ฝ่าย/ภาค

ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
ฝ่ายบริหารความเสีย่ งเครดิต

ฝ่ายวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่ ขนาดใหญ่
และการลงทุน
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่ บุคคล
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่ ลูกค้า SMEs 1
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่ ลูกค้า SMEs 2

สายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่ รวม
สายงานบริหารงานกลาง

สายงานบริหารงานกลาง รวม
สายงานบริหารหนีแ้ ละกฎหมาย

ฝ่ายการพัสดุ
ฝ่ายบริหารกลาง
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ฝ่ายคดี
ฝ่ายควบคุมและบริการหนี้
ฝ่ายจัดการทรัพย์สนิ รอการขาย
ฝ่ายนิตกิ าร
ฝ่ายบริหารคดี
ฝ่ายพัฒนาหนีล้ กู ค้าธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาหนีล้ กู ค้าบุคคล

สายงานบริหารหนีแ้ ละกฎหมาย รวม
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร รวม
กลุม่ ยุทธศาสตร์
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ รวม
สายงานวิจยั และบริหารข้อมูลลูกค้า

ฝ่ายบริการแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร
ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า
ฝ่ายวิจยั เศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก

สายงานวิจยั และบริหารข้อมูลลูกค้า รวม
กลุม่ ยุทธศาสตร์ รวม
กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน
สายงานการเงิน
สายงานการเงิน รวม
สายงานการลงทุน

ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารการเงิน
ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารการลงทุน

สายงานการลงทุน รวม
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อัตรา

คน

ว่าง

5
14
44
39
97
5
25

1
14
42
39
95
5
23

4

152
40
29

151
38
29

1
2

251
353
8
4
100
229
87
420
4
24
24
43
33
68
47
89
332
760
5
4
48
50
102
4
35
31
70
177
9
4
141
83
228
11
42
37
37
127

246
342
7
3
97
216
81
397
4
23
23
43
30
66
44
83
316
720
5
4
44
48
96
4
34
31
69
170
6
4
136
82
222
8
40
36
37
121

5
11
1
1
3
13
6
23

2
2
2

1
1
3
2
3
6
16
40
4
2
6
1
1
7
3
5
1
6
3
2
1
6

กลุ่ม

สายงาน

สายงานบริหารการเงิน

ฝ่าย/ภาค

ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
ฝ่ายบริหารเงิน
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารบริหารเงิน

สายงานบริหารการเงิน รวม
กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน รวม
กลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ 1
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ 2
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ รวม
สายงานลูกค้ารายย่อยและ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้า
องค์กรชุมชน
รายย่อย
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้า
องค์กรชุมชน
ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนีน้ อกระบบ
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและ
องค์กรชุมชน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน รวม
กลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ รวม
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานปฏิบตั กิ ารลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ
ฝ่ายการค้าและปฏิบตั กิ ารธุรกิจต่างประเทศ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธกี ารสินเชือ่
สายงานปฏิบตั กิ ารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ รวม
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs

สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs รวม
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และภาครัฐ

ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมภิ าค
ฝ่ายบริหารศูนย์ธรุ กิจลูกค้า SMEs

ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
ฝ่ายสินเชือ่ ภาครัฐและสถาบัน
ฝ่ายสินเชือ่ สหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ รวม
สายงานลูกค้าผูป้ ระกอบการ
SMEs Startup
ฝ่ายการตลาดลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Startup
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Startup
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Startup
สายงานลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Startup รวม
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ รวม

อัตรา

คน

ว่าง

4
39
18
33
35
129
493
7
23

14
42
39

2

122
471
6
23

4
18

4
17

1

18

16

2

24

24

64
6
46

61
4
42

45

43

24
19

24
19

140
234
8
35
5
23
33
94
155

132
222
4
35
5
19
33
91
148

8
12
4

5
23
26
488
542
4
29
26
31
90
5
13
13
13
44
874

2
21
26
471
520
4
27
24
30
85
2
10
12
11
37
829

3
2

7
22
1

3
2
4
2

4
3
7

17
22
2
2
1
5
1
3
1
2
7
45
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กลุ่ม

สายงาน

กลุม่ ลูกค้าบุคคล
สายงานบริหารการขาย

ฝ่าย/ภาค

อัตรา

คน

ว่าง

ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล

5
26

4
22

1
4

ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
ฝ่ายการบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

16
51
95
91

15
48
86
80

1
3
9
11

253

229

24

23
34
60

22
25
54

1
9
6

49
36

43
29

6
7

26
41

25
39

1
2

269

237

32

6
155
147
69
24
96
1,050
1
9
58
18
51
6
37
69
101
213
25
1,002
1,096
907
3,030
4
722
1,021
955
2,702
5
886
842
849
2,582

6
151
140
66
24
94
973
1
6
58
16
47
5
35
61
100
201
23
967
1,051
876
2,917
4
680
993
924
2,601
4
865
827
823
2,519

สายงานบริหารงานการขาย รวม
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

ฝ่ายธุรกิจร้านค้ารับบัตร
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธรุ กิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต
และสินเชือ่ บัตรเงินสด
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเงินฝาก
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชือ่
ลูกค้าบุคคล

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล รวม
สายงานปฏิบตั กิ ารลูกค้าบุคคล

กลุม่ ลูกค้าบุคคล รวม
ขึน้ ตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
ขึน้ ตรงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

ฝ่ายปฏิบตั กิ ารธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารธุรกิจบัตรและร้านค้ารับบัตร
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารสินเชือ่ ลูกค้าบุคคล
ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชือ่
สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
ฝ่ายสนับสนุนช่องทางการบริการและการขาย

สายงานเลขาธิการธนาคาร

สายงานเลขาธิการธนาคาร รวม
สายงานกิจการสาขา 1

สายงานกิจการสาขา 1 รวม
สายงานกิจการสาขา 2

สายงานกิจการสาขา 2 รวม
สายงานกิจการสาขา 3

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
ฝ่ายสือ่ สารองค์กร
ธนาคารออมสินภาค 1
ธนาคารออมสินภาค 2
ธนาคารออมสินภาค 3
ธนาคารออมสินภาค 4
ธนาคารออมสินภาค 5
ธนาคารออมสินภาค 6
ธนาคารออมสินภาค 7
ธนาคารออมสินภาค 8
ธนาคารออมสินภาค 9

สายงานกิจการสาขา 3 รวม
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4
7
3
2
77
3
2
4
1
2
8
1
12
2
35
45
31
113
42
28
31
101
1
21
15
26
63

กลุ่ม

สายงาน

ฝ่าย/ภาค

สายงานกิจการสาขา 4

ธนาคารออมสินภาค 10
ธนาคารออมสินภาค 11
ธนาคารออมสินภาค 12

สายงานกิจการสาขา 4 รวม
สายงานกิจการสาขา 5

ธนาคารออมสินภาค 13
ธนาคารออมสินภาค 14
ธนาคารออมสินภาค 15

สายงานกิจการสาขา 5 รวม
สายงานกิจการสาขา 6

ธนาคารออมสินภาค 16
ธนาคารออมสินภาค 17
ธนาคารออมสินภาค 18

สายงานกิจการสาขา 6 รวม
ขึน้ ตรงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน รวม

รวม

อัตรา

คน

ว่าง

4
981
1,083
920
2,988

4
937
1,037
874
2,852

44
46
46
136

5
818
986
1,432
3,241
4
936
810
705
2,455
17,339
22,688

4
787
948
1,376
3,115
4
887
780
667
2,348
16,675
21,727

1
31
38
56
126
49
30
28
107
664
961

ค่าตอบแทนพนักงาน

ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำ�แนกเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายสวัสดิการย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ตาม
ตารางดังนี้
รายการ

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2559
พนักงาน

เงินเดือน
โบนัส
ค่าใช้จา่ ยสวัสดิการ (รวมลูกจ้าง)
รวม

ลูกจ้าง

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2560
พนักงาน

ลูกจ้าง

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2561
พนักงาน

ลูกจ้าง

7,695,246,062.50 956,637,025.14 7,655,170,388.67 976,246,489.10 8,204,315,843.47 1,107,029,102.98
3,261,674,025.14
-    3,353,501,320.23
- 4,035,414,299.01
769,238,477.32
713,791,329.44
747,544,922.97
11,726,158,564.96 956,637,025.14 11,722,463,038.34 976,246,489.10 12,987,275,065.45 1,107,029,102.98
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บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร จึงได้กำ�หนดบทบาท
เพื่อสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
หลักการ		

คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายกำ�หนด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจากธนาคาร
ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้าง
ความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรตระหนักและให้ความมั่นใจว่าสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี  
แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และกำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญให้เป็นข้อพิจารณา
โดยไม่ผิดพลาดหรือทำ�ให้การดำ�เนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่สำ�เร็จในที่สุด
2. คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของธนาคาร เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียเหล่านัน้ ได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถทำ�หน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายในการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน และกำ�หนดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีที่ธนาคารมีการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น
4. คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ทำ�ให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วย
ความยั่งยืน โดยอาจจัดทำ�นโยบายหรือแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจำ�เป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบ
ต่อกันและกัน
6. คณะกรรมการควรตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกันทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น
ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจจึงควรคำ�นึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของ
การมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน
7. คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคาร ฝ่ายจัดการมีการทบทวนพัฒนาดูแล
การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชว้ี ดั ความโปร่งใสในการดำ�เนินการตัวหนึง่ ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
ของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำ�เนินการ ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ� เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา
ธนาคารจัดให้มศี นู ย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เปิดเผย
ให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน
สำ�หรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ มีดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร
2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายใน
องค์กร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
www.gsb.or.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address :
สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage)
news@gsb.or.th หน้าจอตู้ ATM ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
จุลสารออมสิน (GSB Magazine) ป้ายไฟวิง่ ระบบเสียงตามสาย  
(Call Center) สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) สือ่ โฆษณาต่าง ๆ
เป็นต้น
อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ
รวมถึงจอ LCD ประจำ�ทุกสาขา เป็นต้น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ในฐานะทีธ่ นาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐ และได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

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

การจัดการเรื่องร้องเรียน
ธนาคารบริหารและจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน (Complain Tracking Application of GSB) และมี
การจำ�แนกข้อร้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. เรื่องทั่วไป หมายถึง ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า กำ�หนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 15 วัน
2. เรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญ/เรือ่ งเร่งด่วน หมายถึง เรือ่ งทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสียหายด้านทรัพย์สิน ชีวติ และภาพลักษณ์
ธนาคาร กำ�หนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน
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การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนและสำ�คัญ ที่ต้องดำ�เนินการอย่างจริงจัง
ในระดับชาติ โดยลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส การทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต่อธนาคารได้
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. Call Center 1115 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2299 8000
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : news@gsb.or.th
3. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th/contact/form.php
4. ทางสื่อ Facebook GSB Society
5. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ หรือหัวหน้าหน่วยงาน/สาขา
ทัว่ ประเทศ
6. กล่องรับความคิดเห็น เสนอแนะและเรื่องร้องเรียน ณ ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
7. รายงานหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตถึงคณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ผ่านทางฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
8. ฝ่ายตรวจสอบพิเศษเป็นหน่วยงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามที่มีผู้ร้องเรียน มีผู้ให้ข่าวสาร หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ และ
สอบข้อเท็จจริงเมือ่ มีการทุจริตหรือปฏิบตั งิ านบกพร่อง  
9. ช่องทางอื่น ๆ เช่น ร้องเรียนผ่านสื่อ Social Network/สื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ) หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111) กระทรวงการคลัง ศูนย์ดำ�รงธรรม สำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำ�โดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ทีส่ ามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
1. ผูท้ แี่ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยชือ่
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผย
นัน้ จะทำ�ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ
แต่ ห ากมี ก ารเปิ ด เผยตนเองจะทำ � ให้ ส ามารถรายงาน
ความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

3. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ�ทุจริต  
จะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ตามกฎหมายและระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
4. กรณี การร้ อ งเรี ย นเป็ น เท็ จ หรื อ เพื่ อ การกลั่ น กรองใส่ ร้ า ย
จะมีความผิดทางวินัย

2. ข้อมูลที่ ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับ
ความยินยอม
สำ�หรับพนักงานและลูกจ้างธนาคาร สามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและ
ผูบ้ ริหาร ทาง E-mail ในระบบอินทราเน็ทของธนาคารและต่อคณะกรรมการป้องกันความเสีย่ งด้านการทุจริตของธนาคารออมสินได้โดยตรง
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ธนาคารออมสิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผูร้ ายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตสามารถที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำ�ให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำ�ให้สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำ�เป็นโดยคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพือ่ การกลัน่ แกล้ง
ใส่ร้ายถือเป็นความผิดทางวินยั
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของธนาคารออมสิน ดังนี้
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและทำ�ให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิสัมพันธ์
ทีด่ ตี อ่ ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการได้ก�ำ หนดนโยบายและดูแลให้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตั้งแต่การรับรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก การนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การสอบทาน
การติดตามประเมินผล ซึง่ ธนาคารมีก�ำ หนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรลงนามในบันทึกรับทราบและยึดถือปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด   

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 2

ส่วน

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

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

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

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

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

7. ร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น เกี่ ย วกั บ กิ จ การของธนาคาร รั ก ษา 11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
ความสามัคคี และไม่กระทำ�การใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้
จรรยาบรรณของธนาคาร
เกิ ด ความแตกแยกสามั ค คี หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความกระด้ า ง
กระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ใน วงงานของธนาคาร เคารพและ 12. ละเว้นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสือ่ มวลชน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคารที่อาจกระทบกระเทือน
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
ต่อชื่อเสียงและการดำ�เนินงานของธนาคาร ทัง้ นี้ เว้นแต่ได้รับ
หน้าที่ของพนักงานอื่นโดยมิชอบ ละเว้นการกระทำ�ใด ๆ
อนุญาตหรือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำ�นาจหน้าที่
อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
และละเว้น การเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ หรือข้อมูล
อย่างจริงใจ  
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เป็นเท็จ หรืออาจสร้างความเข้าใจ
8. ไม่ลอกหรือไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นประโยชน์ของ
ผิดทางสื่อออนไลน์ หรือสื่อต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหาร
ตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา หรือไม่นำ�ผลงานของบุคคล
พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสีย
อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
ชื่อเสียง หรือกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร
9. ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา  
สุภาพเรียบร้อย  เชื่อฟัง  และไม่แสดงความกระด้างกระเดือ่ ง
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำ�สั่ง
ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในกิ จ การของธนาคารโดยชอบ
ในการปฏิบตั กิ จิ การของธนาคาร ไม่กระทำ�การข้ามผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สั่งให้กระทำ�หรือ
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
10. ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์
และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
เพิ่มอีก 2 ประการ ดังนี้
1. พั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ และทักษะในการทำ�งาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อธนาคารอยูเ่ สมอ โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์
2. ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ รวดเร็ว
ให้ความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินได้กำ�หนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับบุคลากรของธนาคารออมสิน
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. จรรยาบรรณของพนักงาน
2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของพนักงาน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติโดยผู้บริหาร นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้วยังจะต้องปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงานด้วย  
1. จรรยาบรรณของพนักงาน
1.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เทีย่ งธรรม มานะอดทน
(2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความรู้ความสามารถของตน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีก่ ารงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื ตลอดจนไม่กระทำ�การใด ๆ ทีจ่ ะทำ�ให้ธนาคาร
สูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร
(3) มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยดำ�รงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของ
ธนาคาร ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร ชี้แจงและทำ�ความเข้าใจกับบุคคลภายนอก
เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รายงานประจำ�ปี 2561

155

(4) ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
(5) รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารทีย่ งั ไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ และไม่ให้ขอ้ มูลหรือข่าวสารใด ๆ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจยังไม่อนุญาต
(6) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร
(7) ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และไม่นำ�ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้
ช่วยกันดูแลทรัพย์สนิ   สถานทีท่ �ำ งานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยูเ่ สมอ
(8) เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคารไปสูค่ วามเป็นเลิศ
(9) ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
1.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผูบ้ ริหาร
(1) ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสมั มาคารวะต่อผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายและปฏิบตั งิ านตามลำ�ดับ
บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมเี หตุผลอันสมควร
(2) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผูบ้ ริหารโดยปราศจากมูลความจริง
(3) ไม่วิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งตำ�แหน่งหน้าที่
1.3 จรรยาบรรณพนักงานต่อผูร้ ว่ มงาน
(1) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งควรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
(2) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�งานแก่ผู้ร่วมงาน หรือให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ผู้ร่วมงาน
(3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูร้ ว่ มงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพิจารณานำ�ไปใช้ในทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ งานของธนาคาร
(4) ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผูร้ ว่ มงานทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือซึง่ อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะพึงกระทำ�ได้
(5) ไม่น�ำ เรือ่ งส่วนตัวหรือข้อมูลของผูร้ ว่ มงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางทีเ่ สือ่ มเสียแก่ผรู้ ว่ มงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของธนาคาร
(6) ปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ ว่ มงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน
1.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
(1) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
(2) ยึดมั่นในหลักกฎหมาย คุณธรรม ความถูกต้อง และไม่แสวงหาตำ�แหน่ง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชา หรือจาก
บุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
(3) มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของพนักงาน
ธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
(4) ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่ ไม่มาสายกลับก่อน หรือเอาเวลางานของธนาคาร
ไปทำ�ธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจำ�เป็นอย่างแท้จริง
1.5 จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
(1) มีความจริงใจ ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
(2) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
(3) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ และรักษาคำ�มั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าหากมีการขัดกันของ
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด และดำ�เนินการด้วยความโปร่งใสทันที
(4) รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำ�ข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี และพร้อมทีจ่ ะชีแ้ จงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน หากเห็นว่า
เรือ่ งใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรือไม่อยู่ในอำ�นาจหน้าทีข่ องตนจะต้องปฏิบตั ิ ควรชีแ้ จงเหตุผลหรือแนะนำ�ให้ตดิ ต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
(6) ต้องแนะนำ�หรือให้ขอ้ มูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และ
ความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้น ๆ
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1.6 จรรยาบรรณพนักงานต่อคูแ่ ข่ง
(1) ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(2) ส่งเสริมการกระทำ� หรือกิจกรรมใด ๆ อันนำ�มาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในโอกาสที่เหมาะสม
(3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
1.7 จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
(1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเสียสละกำ�ลังกาย กำ�ลังความคิด กำ�ลังทรัพย์  
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งนี้ การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระทำ�ในลักษณะที่จะไม่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร
(2) ไม่กระทำ�การใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
2.1 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อภาครัฐ
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและตัดสินใจดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของภาครัฐ
โดยรวม
(2) บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถในทุกกรณี
(4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
(5) แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
(6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
(7) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(8) ไม่ดำ�เนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2.2 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ดำ�เนินการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
(2) ปฏิบตั หิ น้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ภายใต้หลักเกณฑ์การกำ�กับ
ดูแลทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
(3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของธนาคาร
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
2.3 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(3) การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำ�ด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ
(4) ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ
อย่างทั่วถึง
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
(8) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
(10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำ�ความผิดกฎหมายของธนาคารได้
(11) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทำ�งาน
(12) ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายงานประจำ�ปี 2561
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2.4 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้
(2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(3) การนำ�เสนอการบริการจะต้องไม่ทำ�ให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ
ของการบริการนั้น ๆ
(4) จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับการบริการ และดำ�เนินการอย่างดีทส่ี ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชน
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(5) รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง และสม่ำ�เสมอ รวมถึงไม่น�ำ มาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
โดยมิชอบ
(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
(7) กรณีทอ่ี าจไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
(8) ไม่คา้ กำ�ไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไม่กำ�หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน
(9) ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
2.5 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อคูค่ า้   
(1) ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
(2) ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
2.6 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อคูแ่ ข่ง
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานคู่แข่ง  
เป็นต้น
(3) ไม่พยายามทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
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2.7 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อสังคม
(1) ไม่กระทำ�การใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) คืนผลกำ�ไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำ�เสมอ
(3) ปลูกฝังจิตสำ�นึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(4) ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานกำ�กับดูแล
(5) ไม่กระทำ�การช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำ�กับดูแลและรายงานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
ต่อหน่วยงานนั้น
(7) ไม่นำ�เงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
3.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ดำ�เนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
(2) นำ�ความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
(4) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(5) ไม่ใช้อ�ำ นาจหน้าทีข่ องตนหรือยอมให้ผอู้ น่ื อาศัยอำ�นาจหน้าทีข่ องตนไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ
3.2 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงาน
(2) กำ�หนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
(4) ติดตามให้ธนาคารดำ�เนินการในเรือ่ งจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมทีอ่ ยู่ในกรอบ
ของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
3.3 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
(2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(3) ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
(4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(5) กำ�กับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับ
การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
3.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม
(1) สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
(2) ปฏิ บั ติ แ ละควบคุ ม ให้ ธ นาคารมี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ อ อกโดย
หน่วยงานกำ�กับดูแล
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การดำ�เนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการทีด
่ ี
สำ�หรับปี 2561 ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มกี จิ กรรมส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ ในระดับคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร
และพนักงานอย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้

1)
ปรับปรุงนโยบาย
การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

2)
ธนาคารกำ�หนดให้
“เป็นธนาคารเพื่อ
สังคมที่มีธรรมาภิบาล”
เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจ (Mission)

3)
สร้างกระบวนการ
เรียนรู้การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีให้
บุคลากรทุกระดับ

• ปรับปรุง นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเพิม่ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
การส่งเสริมนวัตกรรม และการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
• ธนาคารได้ก�ำ หนดให้ “เป็นธนาคารเพือ่ สังคมทีม่ ธี รรมาภิบาล” เป็นส่วนหนึง่ ของพันธกิจ (Mission) รวมทัง้ กำ�หนดค่านิยมขององค์กร
(Core Value) “รับผิดชอบต่อสังคม อุทศิ ตนต่อหน้าทีเ่ พือ่ องค์กร ยืนหยัดในความถูกต้อง สูค่ วามเป็นเลิศในทุกด้าน” และกำ�หนด
วัฒนธรรมองค์กร “พนักงานมีความซือ่ สัตย์ สุจริต ยิม้ แย้มแจ่มใส และทำ�งานเป็นทีม มีความจงรักภักดีตอ่ องค์กร ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
• สร้างกระบวนการเรียนรูก้ ารกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ให้กบั บุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร
การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เป็นต้น
2. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกำ�กับดูแลการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
(1) “ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำ�กับดูแล”
(2) “เกณฑ์การกำ�กับดูแล และข้อกำ�หนดในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกที่กำ�กับดูแล”
(3) “การบริหารงานสาขาที่เป็นเลิศตามข้อกำ�หนด กฎเกณฑ์”
(4) “จริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำ�กับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์”
(5) “การบริหารและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบข้อกำ�หนด และกฎเกณฑ์”
(6) “แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการกำ�กับและธรรมาภิบาล”
(7) “ความรู้พื้นฐานสำ�หรับกลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล กลุ่มตรวจสอบและกลุ่มบริหารความเสี่ยง”
(8) ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) หัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี : Accountability” และ “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ”
3. ธนาคารมีหนังสือกำ�ชับการรักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และธนาคาร รวมทัง้ การใช้ขอ้ มูลทางสือ่ ออนไลน์ทไ่ี ม่ถกู ต้อง เป็นเท็จ
หรือไม่เหมาะสม  ซึง่ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

160

ธนาคารออมสิน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

4. ธนาคารจัดทำ�คูม่ อื ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพือ่ มอบให้แก่คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และลูกจ้างทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ ใช้ศกึ ษาเรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจ และตระหนักว่าจริยธรรมจรรยาบรรณเป็นเรือ่ งสำ�คัญใกล้ตวั ที่ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านและดำ�รงชีวติ ประจำ�วัน โดยจัดทำ�ทัง้ ในรูปแบบฉบับพกพาสอดแทรกรูปภาพตัวอย่างประกอบ รวมทัง้ ในรูปแบบ
E-book และ QR Code เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สามารถดาวน์โหลดจัดเก็บไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
มือถือ และเปิดดูได้งา่ ย นอกจากนี้ มีการเผยแพร่ขอ้ กำ�หนดจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินในรูปแบบ Infographic  

5. เผยแพร่หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Website ธนาคาร  
/Intranet /E-mail All User /จุลสารออมสิน (GSB Magazine) และสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook ไลน์กลุม่ /จัดนิทรรศการ
คู่มือประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน
สามารถสแกน
QR code
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6. จัดบูธนิทรรศการ เผยแพร่หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

จัดให้มกี ารสือ่ สารถ่ายทอดการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจัดกิจกรรมวันกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Day) เพือ่ เป็นการสือ่ สารและถ่ายทอด
แนวทางการบริหารงานด้วยหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องผูน้ �ำ องค์กรและเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุม่ ของธนาคาร  
ปี 2561 ธนาคารจัดกิจกรรม ดังนี้
1. วันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (GSB CG DAY) ประจำ�ปี 2561
หัวข้อ “CG@Heart” นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รักษาการแทน
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการธนาคารออมสิน
ผู้บริหารและพนักงาน และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน ได้แสดงวิสยั ทัศน์ “CG@Heart” และกรรมการธนาคาร
ผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันพร้อมใจกล่าวปฏิญาณตนประกาศ
เจตจำ�นงสุจริต มีผเู้ ข้าร่วมงาน จำ�นวน 330 คน  
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2. วันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) สัญจร
ประจำ�ปี 2561
สายงานกิจการสาขา 6 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561
หัวข้อ “Comply with the rules : ปฏิบตั ติ ามกฎ ลดความเสีย่ ง
หลีกเลีย่ งทุจริต” ณ โรงแรมพีซ ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ สปา
จ.กระบี่ โดยนายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการธนาคาร
ออมสิน ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นประธาน
เปิดงานพร้อมมอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน ร่วมมอบแนวทางในการนำ�หลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม และ
กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รว่ มกันพร้อมใจ
กล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตจำ�นงสุจริต การนำ�เสนอแผน
งานการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรม ธนาคารออมสินภาค 16 - 18 และการบรรยายเรือ่ ง
“Fraud and Warning Sign” มีผเู้ ข้าร่วมงาน จำ�นวน 320 คน

3. วันออมสินสีขาว ประจำ�ปี 2561
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “ออมสิน สีขาว โปร่งใส ไร้ทจุ ริต” เมื่อวัน
อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร อาคาร 1
ชั้น 1 ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ
จากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ธนาคารเข้าร่วมงาน จำ�นวนประมาณ 300 ท่าน ซึง่ ภายในงาน
ได้ มี การบรรยายพิ เ ศษ และการเสวนาจากผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
มากมาย เช่น การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทุจริต 4.0” ดำ�เนินการ
บรรยายโดย นายประหยั ด พวงจำ � ปา รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
การเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสสินบน” ดำ�เนินการเสวนาโดย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้าน
การทุจริต นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการ
ผู้อำ�นวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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4. จัดกิจกรรมสนับสนุนรณรงค์ ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
และจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้
4.1 ธนาคารมีโครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร
พนักงาน หรือลูกจ้าง ทีม่ จี ติ สำ�นึกและทัศนคติทด่ี ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่องาน และต่อสังคม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารออมสิน  
โดยหลักเกณฑ์การให้รางวัลจริยธรรมฯ ปี 2561 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กำ�หนดให้มีรางวัลต้นกล้าจริยธรรม
(สำ�หรับพนักงาน/ลูกจ้างทีม่ รี ะยะเวลาการทำ�งานตัง้ แต่ 3 ปี - ไม่ถงึ 5 ปี) แยกจากรางวัลจริยธรรมฯ ระดับธนาคาร (สำ�หรับ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างที่มีระยะเวลาการทำ�งานตั้งแต่ 5 ปีข้นึ ไป) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรุ่นใหม่ประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพือ่ นร่วมงาน และเพือ่ สร้างเครือข่ายจริยธรรมและลดปัญหาการกระทำ�
ทุจริตในพนักงานทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 5 ปี รวมทัง้ เพิม่ รางวัลระดับหน่วยงานส่วนกลาง / สายงานกิจการสาขา เพือ่ สร้างแรงจูงใจ
และรณรงค์สง่ เสริมให้บคุ ลากรประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทัว่ ทัง้ องค์กร
นอกจากนี้ ได้ปรับหน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อและคัดเลือกจากเดิม สายงานต้นสังกัด เป็นคณะกรรมการของแต่ละ
หน่วยงาน ได้แก่ 1) หน่วยงานส่วนกลาง (คณะกรรมการฝ่าย /คณะกรรมการสายงาน /คณะกรรมการกลุ่มงาน /อธส. แล้วแต่
กรณี) 2) สายงานกิจการสาขา (คณะการเขต /คณะกรรมการภาค /คณะกรรมสายงาน แล้วแต่กรณี) เพื่อให้คณะกรรมการของ
แต่ละหน่วยงาน ดำ�เนินการคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นที่ประจักษ์
และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งให้รางวัลเป็นทีย่ อมรับ โดยปี 2561 จัดพิธมี อบรางวัล เมือ่ วันที่
1 พฤศจิกายน 2561
4.2 ธนาคารมี “นโยบายไม่ให้ไม่รบั ” (No Gift Policy) งดการให้/การรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ทง้ั ภายในและภายนอกธนาคาร
เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมนำ�ของขวัญที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีความจำ�เป็นจะต้องรับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และไม่สะดวกที่จะส่งกลับคืน นำ�ไปส่งมอบให้องค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งในปี 2561 นำ�ไปส่งมอบให้
โรงพยาบาลสงฆ์ และจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินและของใช้จ�ำ เป็นให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

4.3 ธนาคารมีการประกาศเจตจำ�นงสุจริต กำ�หนดให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ยึดถือแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารและข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การจัดซือ้ จัดจ้าง อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดำ�เนินงานของธนาคาร และมีการจัดการ
กับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ    
(2) ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันและพร้อมรับผิดเมื่อเกิด
ความผิดพลาดต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน
(3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตเชิงนโยบาย และ
การทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ของตน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และค่านิยมของธนาคาร
(4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) มีการปลูกฝังค่านิยมและสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วม
ต่อต้านการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระทำ�ทุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีการดำ�เนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
(5) ด้านคุณธรรมการทำ�งานในหน่วยงาน (Work Integrity) ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ ยึดหลัก
ความคุ้มค่า มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4.4 ธนาคารเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล (ประเทศไทย) ซึง่ ในปี 2561 รัฐบาลร่วมกับสำ�นักงาน ป.ป.ช. สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ได้กำ�หนด
จัดงานภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมือ่ วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบชิ น่ั
ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
4.5 กิจกรรมรับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อนำ�ไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นใกล้เคียงแก่วัดห้วยปลากั้ง และวัดแสงแก้วโพธิญาณ
จ.เชียงราย
4.6 กิจกรรม “Big Cleaning Day ทำ�หน้าบ้านให้น่าอยู่” โดยร่วมกับสำ�นักงานเขตพญาไท
4.7 เผยแพร่สื่อการให้ความรู้ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยการการจัดทำ�  info graphic ภาพพักหน้าจอ (Screen Server)
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร

• ติดตามและประเมินผล
ธนาคารมีการสอบทานการรับรู้ ความรูค้ วามเข้าใจ และการประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อนำ�ผลการสอบทาน
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำ�กับดูแลการประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ปรับปรุงข้อกำ�หนดประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ รวมทั้ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง นำ�จริยธรรมและจรรยาบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร
ซึ่งจากผลการสอบทาน พบว่าผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ร้อยละ 91.20 และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน ร้อยละ 92.30

ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร
ออมสินประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ร้อยละ

92.30

รายงานประจำ�ปี 2561
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
ธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี จึงกำ�กับดูแลให้การจัดทำ�งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและให้ถอื ปฏิบตั โิ ดย
สม่ำ�เสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำ�เนินงานของ
ธนาคารอย่างแท้จริง อีกทั้งได้ให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำ�กับดูแลที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนการป้องกันความเสีย่ งจากการ
ดำ�เนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระทัง้ สิน้ เพือ่ ดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ จึงมัน่ ใจได้วา่ งบการเงินของธนาคารดังกล่าว
เชือ่ ถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ สดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกาศงบการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำ�ไตรมาส และงบแสดงฐานะการเงินตามทีเ่ ป็นอยู่
ณ วันสิ้นปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องแล้ว ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด
คณะกรรมการธนาคารออมสินมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของธนาคาร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

(นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสด
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำ�เนินงานและ
กระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.7.2 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน จำ�นวน
3,014.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 อนุมัติให้กระทรวงการคลังจำ�หน่ายหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง
ที่กระทรวงการคลังถืออยู่บางส่วนให้กับธนาคาร โดยกระทรวงการคลังกำ�หนดสิทธิในการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี
กำ�หนดราคารับซื้อคืน กำ�หนดอัตราผลตอบแทนจากการซื้อหุ้นสามัญและกำ�หนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้น ซึ่งเป็นการ
ไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้กับธนาคาร ต่อมากระทรวงการคลังได้มีการขยายสิทธิในการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารเมื่อครบกำ�หนด
ทุก 3 ปีอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซี่งเป็นวันครบกำ�หนดการขยายสิทธิในการซื้อหุ้นคืน กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ
แจ้งการพิจารณาว่าไม่มีความประสงค์จะซื้อคืนหุ้นสามัญดังกล่าว ธนาคารจึงมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้พิจารณาเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธนาคารและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้น ปัจจุบันธนาคารยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก
กระทรวงการคลัง สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและไม่สามารถหา
วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจได้ว่าธนาคารจะได้รับการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นจำ�นวนเท่าใด
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ �ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำ�ปีให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญั กับงบการเงินหรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อความสามารถของธนาคารในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุด
การดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุม
ภายในหากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายพรชัย จำ�รูญพานิชย์กลุ )
รองผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล)
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 4
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 1 เมษายน 2562

รายงานประจำ�ปี 2561

169

ธนาคารออมสิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท
หมาย
เหตุ

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

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

33,864,750
339,996,142
37,339,454
670,627
254,153,651
2,002,907

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

33,864,750
339,996,142
37,339,454
670,627
254,153,651
1,375,919

ธนาคารออมสิน

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

1,886,232,467 1,757,877,772 1,886,232,467 1,757,877,772
6,492,605
6,523,719
6,492,605
6,523,719
1,764,370,377
1,892,756,186
1,764,370,377
1,892,756,186
458,900
482,332
458,900
482,332
65,193,961 52,992,437 65,193,961 52,992,437
5.8
10,879
36,014
10,879
36,014
5.9
1,710,908,161
1,827,043,879
1,710,908,161
1,827,043,879
5.39

5.39.2
5.10
5.11
5.12
5.13

174,459,877
506

188,437,110
938

174,459,877
506

188,437,110
938

246,715

171,780

246,715

171,780

174,707,098
2,559,972

188,609,828
2,236,047

174,707,098
2,559,972

188,609,828
2,236,047

172,147,126 186,373,781 172,147,126 186,373,781
2,371,956
1,104,146
2,371,956
1,104,146
2,428,437
3,235,899
2,428,437
3,235,899
26,418,580 25,730,778 26,418,580 25,730,778
1,330,645
1,161,857
1,330,645
1,161,857
4,527,595
5,827,575
4,527,595
5,827,575
2,704,966,593 2,664,410,546 2,704,339,605 2,663,828,131

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ธนาคารออมสิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท
หมาย
เหตุ

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

2560

5.14 2,232,430,751 2,185,122,288 2,232,430,751 2,185,122,288
69,659,284 111,205,802 69,659,284 111,205,802
5.15
1,010,071
1,210,693
1,010,071
1,210,693
37,339,454
37,339,454
91,156
106,165
91,156
106,165
5.4
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
5.16
56,508,304 55,682,323 56,508,304 55,682,323
5.17
46,187,191 49,425,112 46,187,191 49,425,112
5.18
6,604,581
6,624,454
6,604,581
6,624,454
2,798,129
2,334,329
2,798,129
2,334,329
5.19
2,502,400,625 2,461,939,462 2,502,400,625 2,461,939,462
5.20

100
23,116,191

100
33,535,457

100
23,082,556

100
33,404,863

30,128,888 27,007,881 30,128,888 27,007,881
149,320,789 141,927,646 148,727,436 141,475,825
202,565,968 202,471,084 201,938,980 201,888,669
2,704,966,593 2,664,410,546 2,704,339,605 2,663,828,131

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

รายงานประจำ�ปี 2561

171

ธนาคารออมสิน

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

หมาย
เหตุ

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

หน่วย : พันบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

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

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

96,607,635
35,428,966
61,178,669
7,101,311
1,028,727
6,072,584
94,634
7,635,090
1,940,542
1,305,364
6,130,695
84,357,578

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

13,827,499
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

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

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
30,841,838

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

(10,322,307)
( 96,959)

6,618,036
72,187

(10,322,307)
-

6,618,036
-

(10,419,266)

6,690,223

(10,322,307)

6,618,036

-

17,547,247

-

17,547,247

( 415,120)
513

( 7,270,965)
(501)

( 415,120)
-

(7,270,965)
-

( 414,607)
(10,833,873)
20,148,984

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

( 415,120)
(10,737,427)
20,104,411

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5.21
5.21

5.21
5.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

หมายเหตุ

15,857,616
(10,322,307)
5,535,309

17,547,247
17,547,247

100
100

202,471,084
			 (20,054,100 )
20,148,984
202,565,968
141,927,646
(3,121,007)
(20,054,100)
30,568,250
149,320,789
33,535,457 27,007,881
3,121,007
(10,419,266)
23,116,191 30,128,888
130,594
(96,959 )
33,635

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

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

58,407
72,187
130,594

(นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

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

17,547,247
17,547,247

100
100

รวม
ยังไม่ได้จัดสรร

รวม
องค์ประกอบอืน่
ของส่วน
ของเจ้าของ

กำ�ไรสะสม

หน่วย : พันบาท

จัดสรรแล้ว
สำ�รอง
เพื่อการ
ขยายงาน

ส่วนแบ่งกำ�ไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินทุน
ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า)
ที่ได้รับ
ส่วนเกินทุน
ทุนจากการ
พระราชทาน จากการตีราคา
เปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์
เผือ่ ขาย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารออมสิน

174

ธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.21
5.21

5.21
5.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

15,857,616
(10,322,307 )
5,535,309

17,547,247
17,547,247

100
100

201,888,669
(20,054,100 )
20,104,411
201,938,980
141,475,825
(3,121,007)
(20,054,100)
30,426,718
148,727,436
27,007,881
3,121,007
30,128,888
33,404,863
(10,322,307 )
23,082,556

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

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

รวม
ยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว
สำ�รอง
เพื่อการ
ขยายงาน

กำ�ไรสะสม

หน่วย : พันบาท

รวม
องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของเจ้าของ

(นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

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

17,547,247
17,547,247

ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า)
ทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

100
100

เงินทุน
ที่ได้รับ
ส่วนเกินทุน
พระราชทาน จากการตีราคา
สินทรัพย์

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
			 ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
			 หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญ
			 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
			 ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
			 ขาดทุนทีเ่ กิดจากการโอนเปลีย่ นประเภทหลักทรัพย์ตดั บัญชี
			 กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ - เพือ่ ค้า
			 (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
			 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ
			 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
			 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
			 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เพือ่ ค้า
			 (กำ�ไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
			 ขาดทุน (กำ�ไร) จากสัญญาล่วงหน้า
			 (กำ�ไร) ขาดทุนจากสัญญาล่วงหน้า - เพือ่ ค้า
			 (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สนิ รอการขาย
			 (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ
			 ขาดทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
			 ประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
			 รายได้คา้ งรับอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
			 ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่ เพิม่ ขึน้
			 รายได้จากการรับบริจาค
			 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
		 รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
		 รายได้เงินปันผล
		 เงินสดรับดอกเบีย้
		 เงินสดจ่ายดอกเบีย้
		 เงินสดรับเงินปันผล
		 กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
		 และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

30,982,857

31,275,511

30,841,838

31,210,074

1,704,909
17,032,141
26,103
125,600
922
(18,098)
(854)
(136,408)
(7,635,090)
(49,675)
(29,220)
1,581
(197)
(367)
410,860
(42)
45,293
(63,783)
(464,873)
41,931,659
(59,849,688)
(1,616,688)
98,418,177
(41,773,025)
1,616,688

1,673,703
4,198,588
(300,654 )
5,022
(6,503 )
(98,101 )
(41,501 )
(115,504 )
(159,093 )
(73,759 )
998,233
(1,090,446 )
443
16,190
(50,305 )
49,425
1,157,415
1,442
1,112,373
(1,887 )
(300,346 )
38,250,246
(52,784,675 )
(2,153,789 )
98,268,607
(40,053,395 )
2,153,789

1,704,909
17,032,141
26,103
125,600
922
(18,098 )
			 (854 )
(136,408 )
(7,635,090 )
(49,675 )
(29,220 )
1,581
(197 )
(367 )
			 			 410,860
(42 )
45,293
(63,783 )
			 42,255,513
(59,849,688 )
(1,940,542 )
98,418,177
(41,773,025 )
1,616,688

1,673,703
4,198,588
(300,654 )
5,022
(6,503 )
(98,101 )
(41,501 )
(115,504 )
(159,093 )
(73,759 )
998,233
(1,090,446 )
443
16,190
(50,305 )
49,425
1,157,415
1,442
1,112,373
(1,887 )
38,485,155
(52,784,675 )
(2,388,698 )
98,268,607
(40,053,395 )
2,153,789

38,727,123

43,680,783

38,727,123

43,680,783

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2561
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ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

122,774,059
17,155,990 122,774,059 17,155,990
(3,563,928) (3,659,057) (3,563,928) (3,659,057)
(132,841,546) (201,812,765) (132,841,546) (201,812,765)
13,951,010
536,083 13,951,010
536,083
1,267,810
885,811
1,267,810
885,811
(839,245)
(394,501)
(839,245)
(394,501)
(1,041,133)
(817,552) (1,041,133)
(817,552)
47,308,463
(39,203,835)
200,622
(829,538)
45,909,862

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

47,308,463
(39,203,835)
200,622
(829,538)
45,909,862
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47,781,184
23,482,568
199,846
(308,446)
(153,479)
(73,423,535)

(1,810,887) (2,001,699) (1,810,887) (2,001,699)
4,867
45,699
4,867
45,699
(167,168,291) (119,757,910) (167,168,291) (119,757,910)
149,321,795 176,957,516 148,997,941 176,722,607
(389,504)
(389,504)
			
323,854
234,909
(77,394)
(46,409)
(77,394)
(46,409)
(8,989)
(12,886)
(8,989)
(12,886)
(19,738,899) 54,794,807 (19,738,899) 54,794,807
(2,342,684)
(20,054,100)
(22,396,784)
(2,243)
3,771,936
30,092,814
33,864,750

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

(2,342,684)
(20,054,100)
(22,396,784)
(2,243)
3,771,936
30,092,814
33,864,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

2560

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 470
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การรับฝากเงิน ซื้อหรือขายพันธบัตร
รัฐบาล ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำ�ขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 โดยนำ�เสนองบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การนำ�เสนองบการเงิน และแสดงรายการตามข้อกำ�หนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การจัดทำ�และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยรวมรายการบัญชีของสาขาทั้งประเทศของธนาคาร และรายการบัญชีของสำ�นักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
ธนาคารจัดทำ�งบการเงินและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของธนาคาร โดยงบการเงิน
แสดงเป็นหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการ
เมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุนรวมต้นทุนการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วข้อง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงภายหลัง
วันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำ�ไรหรือขาดทุนของบริษทั ร่วมตามสัดส่วนทีธ่ นาคารลงทุนและเงินปันผลที่ได้รบั จากบริษทั ร่วม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคารรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และรับรู้เงินปันผลที่ได้รับจาก
บริษทั ร่วมเป็นรายได้เงินปันผล
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

ธนาคารได้นำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อนโยบาย
การบัญชีและงบการเงินของธนาคาร

รายงานประจำ�ปี 2561
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2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ
่ อกและปรับปรุงใหม่แต่ยง
ั ไม่มผ
ี ลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
			
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 32		
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)

วันทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้

การนำ�เสนองบการเงิน		
งบกระแสเงินสด		
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ		
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
สัญญาเช่า		
ผลประโยชน์ของพนักงาน		
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ		
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ		
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า		
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน		
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล		
การด้อยค่าของสินทรัพย์		
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 7		
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 9		
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 15		
ฉบับที่ 16		

สัญญาประกันภัย		
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน		
ส่วนงานดำ�เนินงาน 		
เครื่องมือทางการเงิน		
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น		
การวัดมูลค่ายุติธรรม		
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า		
สัญญาเช่า		
การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)
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ธนาคารออมสิน

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า		
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย		
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 		

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562		
1 มกราคม 2562
วันทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2563
วันทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)
			
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)

วันทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน		
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่		
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า		
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินที่นำ�ส่งรัฐ		

1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562
1 มกราคม 2562

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ทีก่ �ำ หนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคาร สำ�หรับมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
2.4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.4.1 การรับรูร้ ายได้

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยของเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยหยุดรับรู้และยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ไว้แล้วทั้งหมดของ
เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำ�ระดอกเบี้ยเกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระ หรือเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำ�ระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน
นับตั้งแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระแต่ถูกจัดชั้นเป็นชั้นสูญ ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสงสัย และรับรู้รายได้เมื่อรับชำ�ระโดยจะบันทึกรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างใหม่เมื่อลูกหนี้ชำ�ระหนี้ที่ค้างชำ�ระทั้งหมด กรณีลูกหนี้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะหยุดรับรู้รายได้ตลอด
อายุสัญญาและรับรู้รายได้เมื่อรับชำ�ระ
รายได้ดอกเบีย้ ของเงินให้สนิ เชือ่ ประเภทรับดอกเบีย้ ล่วงหน้า ณ วันทีจ่ า่ ยเงินให้กู้ รับรูโ้ ดยทยอยรับเป็นรายได้ในแต่ละเดือนตลอด
อายุสัญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า รับรู้ในรูปของคะแนนสะสม ที่สามารถนำ�ไปแลกเป็นรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการในอนาคต
ธนาคารจะปันส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายได้รอการรับรู้ โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ
ตามจำ�นวนของคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้ใช้สิทธิ

รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น

รายได้ดำ�เนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

รายได้ชดเชยดอกเบี้ยของธุรกรรมนโยบายรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ตลอดระยะเวลาแต่ละโครงการ สำ�หรับรายได้
ชดเชยความเสียหายรับรู้เมื่อรับชำ�ระ

รายงานประจำ�ปี 2561
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2.4.2 การรับรูค
้ า่ ใช้จา่ ย

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ เงินรับฝาก ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ทุกประเภท ค่าใช้จา่ ยรางวัลสลาก เงินนำ�ส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรู้โดยวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนเงิน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่าย
จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ซึ่งวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
2.4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
2.4.4 ตราสารอนุพน
ั ธ์

ธนาคารรับรู้รายการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) โดยมีวิธีการรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ ดังนี้
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้ารับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงรวมในกำ�ไร (ขาดทุน)
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร รับรู้มูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีที่ใช้วัดมูลค่าของรายการที่มี
การป้องกันความเสี่ยง และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
2.4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนของธนาคาร ประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด และเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถือไว้ในระยะสั้นและจะจำ�หน่ายเพื่อหากำ�ไรจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดง
รวมในกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น และ
แสดงผลสะสมในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เมื่อมีการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ธนาคารจะกลับรายการกำ�ไรหรือขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมก่อนการรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ ในงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์ โดยจะกลับรายการส่วน
ต่ำ�กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า หรือ
กลับรายการส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่แสดงในส่วนของเจ้าของเพื่อลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเผื่อขายเมื่อหลักฐาน
สนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์หมดไป
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนีซ้ งึ่ ธนาคารมีความตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถทีจ่ ะถือไว้จนครบกำ�หนดไถ่ถอน จัดประเภทเป็นตราสารหนีท้ จี่ ะถือ
จนครบกำ�หนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าหมดไป
หรือลดลง แต่จะต้องไม่เกินราคาทุนตัดจำ�หน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
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ธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปเมื่อข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าหมดไป
ธนาคารรับรู้รายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) โดยรับรู้มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกด้วยราคาที่
จ่ายซื้อรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน และเมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ธนาคารจะคำ�นวณราคาทุนของเงินลงทุน
ที่จำ�หน่ายด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำ�หน่าย เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ สำ�หรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ธนาคารวัดมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี้โดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
ในกองทุนในความต้องการของตลาดวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาเสนอซือ้ ครัง้ ล่าสุดจากตลาดในประเทศทีม่ หี น่วยงานของรัฐกำ�กับดูแล
และหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายกันอยู่ ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
ที่ไมมีการซื้อขายคลองวัดมูลคายุติธรรมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน
2.4.6 เงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม

ตราสารทุนในกิจการที่ธนาคารลงทุนจะถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อกิจการที่ธนาคาร
ลงทุน ซึ่งพิจารณาจากการมีอำ�นาจในการออกเสียงทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ธนาคารลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20.00
หรือการมีอ�ำ นาจในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายและการดำ�เนินงาน แต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมนโยบายดังกล่าว
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า และงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหมดไป
2.4.7 เงินให้สน
ิ เชือ
่

ธนาคารแสดงจำ�นวนเงินให้สนิ เชือ่ ด้วยจำ�นวนเงินต้นคงเหลือ โดยแสดงดอกเบีย้ ค้างรับของเงินให้สนิ เชือ่ ไว้เป็นรายการแยกต่างหาก
ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้สนิ เชือ่ ประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวค้�ำ ประกัน แสดงจำ�นวนเงินให้กสู้ งเคราะห์ชวี ติ ด้วย
จำ�นวนเงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยเงินกู้รับล่วงหน้าเป็นรายการหักเงินกู้สงเคราะห์ชีวิต
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงด้วยจำ�นวนหนี้ตามสัญญาซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก
จากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ส่วนลดจากตัว๋ เงินรับทีย่ งั ไม่รับรู้เป็นรายได้ ดอกเบีย้ รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชือ่ และรายได้ทางการเงินรอตัดบัญชี แสดงรวมใน
รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
2.4.8 ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ

ธนาคารได้ตง้ั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกันเงินสำ�รองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 14/2559
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้
ประเภทการจัดชัน
้

อัตรา

จัดชั้นปกติ (ค้างชำ�ระ 0 - 1 เดือน)
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1 - 3 เดือน)
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3 - 6 เดือน)
จัดชั้นสงสัย (ค้างเกิน 6 - 12 เดือน)
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป)

1%
2%
100%
100%
100%

รายงานประจำ�ปี 2561
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เงินให้สนิ เชือ่ ทัว่ ไป ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตํา่ ตามอัตราร้อยละทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยคำ�นวณจากอัตราร้อยละ
ของยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่ายหลักประกัน ซึ่งมูลค่าหลักประกันที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาล่าสุด
เงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยคำ�นวณจาก
อัตราร้อยละของยอดลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สนิ เชือ่ ประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวค้�ำ ประกัน ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามอัตราร้อยละ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยคำ�นวณจากอัตราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงินที่ยังไม่หักมูลค่าหลักประกัน
สำ�หรับสินทรัพย์ทจี่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารจะกันเงินสำ�รองเพิม่ เติมจากหลักเกณฑ์ขนั้ ต่�ำ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด
โดยคำ�นึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น หากคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดการบัญชี
ที่รับรู้และจะกลับรายการเมื่อได้รับชำ�ระหนี้
การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่างปีนำ�มาหักจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย หนีส้ ญู รับคืนรับรูเ้ ป็นรายได้อนื่ ๆ และแสดงรายการในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
2.4.9 การปรับโครงสร้างหนีท
้ ม
่ี ป
ี ญ
ั หา

1. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ ปี ญั หา ซึง่ เกิดจากการลดต้นเงินและดอกเบีย้ ค้างรับของหนีท้ ี่ไม่ช�ำ ระตามกำ�หนดและการใช้
รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ เช่น การโอนสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้
ในหลายลักษณะ เป็นต้น รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจำ�นวน
2. การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้ ธนาคารคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิมหรือ
อัตราดอกเบีย้ ตามเงือ่ นไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนีใ้ หม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ ตามเงือ่ นไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ใหม่ตาํ่ กว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจะใช้อตั ราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน และเมือ่ มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
ที่คำ�นวณได้ดังกล่าวตํ่ากว่าราคาตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้ของลูกหนี้) ธนาคารจะรับรู้เงินสำ�รองสำ�หรับ
ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำ�นวนในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับงวดนั้น
องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน เช่น ต้นทุนของเงินรับฝาก เงินกูย้ มื เงินนำ�ส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายดำ�เนินการ
3. การรับชำ�ระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคารจะ
ตัดจำ�หน่ายยอดลูกหนี้ให้หมดไปและรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่มีการรับโอน
โดยให้คำ�นึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม และจำ�นวน
ที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กรณีรบั ชำ�ระหนีบ้ างส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนีท้ เี่ กิดจากการแปลงหนีเ้ ป็นทุนเพือ่ ชำ�ระหนี้
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อ 3 ก่อน สำ�หรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
จะปฏิบัติตามข้อ 2
2.4.10 ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ หมายถึง สิทธิที่ธนาคารจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ตามที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากการที่ได้ดำ�เนินธุรกรรมนโยบายรัฐ
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ธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.4.11 ทรัพย์สน
ิ รอการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร เนื่องจากการชำ�ระหนี้และจากการที่ธนาคารได้ซื้อ
ทรัพย์สินที่จำ�นองไว้กับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคำ�สั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง
รับรู้ทรัพย์สินรอการขายด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบี้ยค้างรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับในวันที่ได้รับ
ทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และรับรู้เป็นการรับชำ�ระบางส่วน ธนาคารจะทำ�การประเมินราคาทรัพย์สิน และกันเงินสำ�รอง
สำ�หรับผลต่างของราคาตามบัญชีทสี่ งู กว่าราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ นัน้ ในอัตราร้อยละ 100.00 โดยรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยหรือรายได้
จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะไม่คำ�นวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายทรัพย์สินรอการขาย รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.4.12 ทีด
่ น
ิ อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือ
่ มราคา

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ทีด่ นิ อาคาร (ทัง้ ทีถ่ อื กรรมสิทธิแ์ ละไม่ถอื กรรมสิทธิ)์ ครุภณ
ั ฑ์ และงานระหว่างทำ� ธนาคาร
รับรู้ต้นทุนเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ หรือเพื่อ
ให้สนิ ทรัพย์นนั้ อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์ ธนาคารวัดมูลค่าในภายหลังด้วยวิธรี าคาทุนหรือวิธกี ารตีราคาใหม่ โดยใช้
นโยบายบัญชีเดียวกันสำ�หรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
ที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารจะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3 - 5 ปี โดยผู้ประเมินราคาภายนอก
ทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามทีก่ �ำ หนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่�ำ เสมอ หากในกรณีทมี่ ลู ค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ มีความผันผวน
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญ ธนาคารอาจตีราคาที่ดินใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มูลค่าของที่ดินที่แสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำ�คัญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การตีราคาที่ดินใหม่กรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดิน
มีมลู ค่าลดลงหรือมีจ�ำ นวนลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ ทีเ่ คยรับรูไ้ ว้ในส่วนของเจ้าของของทีด่ นิ แปลงเดียวกัน ธนาคาร
จะรับรู้มูลค่าส่วนที่ลดลงในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีที่ผลการประเมินที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ธนาคารจะ
รับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของที่ดินลดลงและรับรู้
ขาดทุนไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว จะรับรู้จำ�นวนที่ตีมูลค่าเพิ่มขึ้นในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำ�นวน
ที่เคยรับรู้มูลค่าลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน
อาคาร (ทัง้ ทีถ่ อื กรรมสิทธิแ์ ละไม่ถอื กรรมสิทธิ)์ และครุภณั ฑ์ แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้
		
		
		
		

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น		
อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า 		
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		
ครุภัณฑ์ 				

11 - 90 ปี
20 - 87 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
5 ปี
5 - 8 ปี

ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบัน
และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ธนาคาร
รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป สำ�หรับสินทรัพย์ที่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคง
ใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับสินทรัพย์ดังกล่าว
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทเี่ กิดการด้อยค่า จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารตัดรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมือ่ มีการจำ�หน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใช้หรือจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.4.13 สินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ธนาคารรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน ซึ่งราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็น
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มอี ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณอยูร่ ะหว่าง 1 - 24 ปี ตัดจำ�หน่ายด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงใน
ปัจจุบันและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ธนาคารรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำ�หรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ตัดค่าตัดจำ�หน่าย
หมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนออกจากบัญชีเมือ่ มีการจำ�หน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หรือจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.4.14 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ประกอบด้วย สิทธิตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสาขา และติดตั้งเครื่อง ATM สาธารณะ
สิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังตัดจำ�หน่ายบัญชีตามอายุสัญญาเช่า การตัดจำ�หน่ายบัญชีสิทธิการเช่าคำ�นวณโดยใช้
วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.4.15 สินทรัพย์ทไ่ี ด้รบ
ั จากการบริจาค

สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค ประกอบด้วย ที่ดินและสินทรัพย์อื่นที่ได้รับจากการบริจาค ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
ด้วยราคาประเมินหรือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับบริจาค โดยบันทึกบัญชีคู่กับรายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ แล้วทยอยรับรู้เป็น
รายได้จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
2.4.16 เงินฝากสงเคราะห์ชว
ี ต
ิ และครอบครัว

เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว เป็นการฝากเงินเพือ่ ประกันชีวติ และสะสมทรัพย์เพือ่ ประกันรายได้และเพือ่ การศึกษา โดยให้
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล เงินบำ�นาญ หรือความคุ้มครองต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม
เงื่อนไขการรับฝาก
ธนาคารมีหนีส้ นิ เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นการฝากเงินและทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย โดยมีนโยบาย
การบัญชี ดังนี้
1. เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว แสดงในบัญชีเงินรับฝากด้วยยอดคงเหลือสุทธิจากค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการจากผูฝ้ าก
2. ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่ายของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวตามข้อ 1 แสดงในบัญชีดอกเบี้ยเงินรับฝากและ
		 พันธบัตรค้างจ่าย
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการฝากเงิน ที่ธนาคารรับรู้รายการตามข้อ 1 และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารคำ�นวณสำ�รองตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation : NPV)
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย ที่ธนาคารรับรู้รายการตามข้อ 1 และ 2 ธนาคารทดสอบความ
เพียงพอของหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน โดยใช้ประมาณการปัจจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย
ที่ใช้กนั ทัว่ ไปในภาคธุรกิจประกันภัยคือใช้วธิ กี ารคำ�นวณแบบเบีย้ ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation : GPV) และใช้อตั ราคิดลด
ตามแนวทางของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย “สำ�นักงาน คปภ.”
ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.4.17 ประมาณการหนีส
้ น
ิ

ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนือ่ งจากเหตุการณ์ในอดีต และมี
ความเป็นไปได้วา่ จะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำ�ระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว ประกอบด้วย ประมาณการหนีส้ นิ สำ�หรับภาระผูกพัน
ที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ค่าความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องตามกฎหมายและประมาณการหนีส้ นิ อืน่ ธนาคารมีการทบทวนประมาณการหนีส้ นิ อย่างสม่�ำ เสมอ โดยรับรู้
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังนี้
1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ
		 อัตราที่ใช้ค�ำ นวณประมาณการหนีส้ นิ ธนาคารจะใช้อตั ราเดียวกันกับการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีร้ ายนัน้ ๆ เพือ่ รองรับ
		 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2. หนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และภาระผู ก พั น ที่ เ ป็ น รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น ธนาคารรั บ รู้ เ ป็ น ประมาณการหนี้ สิ น
		 ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
		 2.1 ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย
			 หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
		 2.2 มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทธี่ นาคารจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อธนาคารเพือ่ จ่ายชำ�ระภาระผูกพัน
			 ดังกล่าว และ
		 2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
2.4.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ ดังนี้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ๆ ตามข้อตกลง
ของการจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงาน
ทำ�งานให้ในอดีต และภาระผูกพันนีส้ ามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล ธนาคารรับรูผ้ ลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงานเป็นค่าใช้จา่ ย
ในกำ�ไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1. โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ น เป็ น โครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงาน ซึ่ ง ธนาคารได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2548 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ธนาคารมีภาระผูกพัน
จำ�กัดเพียงจำ�นวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 9 - 12 ตามอายุงานของพนักงานและพนักงานที่เป็น
สมาชิกกองทุนฯ จะเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน โดยพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานตามข้อบังคับของกองทุนฯ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จำ�นวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในกำ�ไรหรือขาดทุน
2. โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
		 โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ประกอบด้วย
บำ�เหน็จ/บำ�นาญ ของที่ระลึกให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน บำ�เหน็จดำ�รงชีพและบำ�เหน็จ
พิเศษ โดยภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้นี้จะถูกคำ�นวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการจากการประมาณจำ�นวน
ผลประโยชน์ ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำ�งานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ และคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ทีม่ รี ะยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ นิ จากภาระผูกพัน คำ�นวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ธนาคารรับรู้
ประมาณการหนีส้ นิ ด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์
หลังออกจากงานเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน สำ�หรับกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายงานประจำ�ปี 2561
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โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำ�หนด เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานจาก
การทำ�งานในปัจจุบันและในงวดก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุ ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เช่น ของที่ระลึกให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน สำ�หรับกำ�ไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของธนาคารที่จะเลิกจ้างพนักงาน หรือการตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับ
ข้อเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้าง โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างของธนาคาร ได้แก่ โครงการเกษียณอายุก่อน
กำ�หนด (Early Retirement) ธนาคารจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน เมื่อธนาคารไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระทั้งจำ�นวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำ�ปีที่มีการรับรู้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่ได้
คาดว่าจะจ่ายชำ�ระทั้งจำ�นวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำ�ปี ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
2.4.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ได้แก่ เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเ่ กิดจากการได้มาซึง่ สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารแปลงค่ารายการทีเ่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่เป็นตัวเงินคงเหลือ ณ วันที่รายงาน จะแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน แสดงด้วยราคาทุนเดิมที่แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่เกิดรายการ
กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และกำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศแสดงรายการ
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.4.20 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ชำ�ระจะแยกเป็นส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา
เพือ่ ทำ�ให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส่ �ำ หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ และส่วนทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะรับรูใ้ นงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3. การบริหารความเสี่ยง
3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
3.1.1 ความเสีย
่ งด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาในการจ่ายชำ�ระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนได้ จนเป็นเหตุ
ให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร
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ธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้
นำ�มาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปรับปรุงกระบวนการอำ�นวยสินเชือ่ และพัฒนาเครือ่ งมือ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
2. กำ�หนดนโยบายสินเชือ่ ธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ธุรกิจของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพ
3. กำ�หนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อรายย่อย
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
4. กำ�หนดนโยบายการจัดชั้นและการกันเงินสำ�รอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดชั้นและการกันเงินสำ�รองของธนาคาร และเป็น
เครือ่ งมือทีส่ ร้างความมัน่ คง การกันเงินสำ�รองอย่างเพียงพอจะสามารถรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ธนาคารถือครองอยู่
5. กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ�ในการพิจารณารับความเสี่ยงสำ�หรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด เพื่อใช้เป็น
กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร
6. กำ�หนดอำ�นาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอำ�นวยสินเชื่อ
ให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยกำ�หนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) ที่สอดคล้อง
กับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
7. กำ�หนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำ�ระหนี้ ได้แก่
		 7.1 กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชำ�ระหนีข้ องลูกค้าสินเชือ่ รายย่อย เพือ่ ให้ผกู้ มู้ เี งินได้คงเหลือ
			 เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
		 7.2 กำ�หนดมาตรฐานกำ�ไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำ�นวณความสามารถในการชำ�ระหนีข้ องลูกค้าธนาคาร
			 ที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. กำ�หนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางเบือ้ งต้นในการพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจ
ที่ธนาคารจะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ในการขออนุมัติสินเชื่อและการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ที่มีภาระ
สินเชื่อธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท (Check List : CL) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
9. กำ�หนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอ
ขออนุมัติสินเชื่อ และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
10. กำ�หนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้
ธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา รวมทั้งมีการกันเงินสำ�รองอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
11. ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินชั้นนำ� เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับกลุ่มที่เป็นสถาบัน
การเงินชั้นนำ�
12. พัฒนาและปรับปรุงแบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model (ได้แก่ Application
Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating for Small Business
Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้คะแนน Credit
Bureau Score ประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การใช้แบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) ด้วย
13. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
		 13.1 ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชือ่ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึง่ ประกอบด้วย ระบบพิจารณา
			 อนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ (Collateral Management
			 System : CMS) และระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย (Litigation System : LS) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
			 พิจารณาสินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน
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		 13.2 ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
			 ธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) ระบบคำ�นวณคะแนนสินเชื่อ (Blaze Advisor) และระบบ
			 คำ�นวณคะแนนสำ�หรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด (Strategy Management)
		 13.3 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการคำ�นวณเงินกองทุนและสินทรัพย์เสี่ยง
			 (Capital Calculation) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ตด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)
14. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
		 14.1 ติดตามอัตราส่วนการกำ�กับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคารให้สินเชื่อ
			 ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำ�ธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใด เพือ่ ไม่ให้มกี ารกระจุกตัวของ
			 ความเสี่ยง (Concentration Risk) ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
		 14.2 ติดตามเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มิให้มีการกระจุกตัวในภาค
			 ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
		 14.3 ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit)
			 เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งจากการกระจุกตัวบนประเทศหนึง่ ประเทศใดหรือประเทศกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใด ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกัน
			 ทางเศรษฐกิจ
		 14.4 มีการสอบทานเงินให้สินเชื่อ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำ�หนด และ
			 สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำ�กับดูแล
		 14.5 มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตามและควบคุม
			 การกระจุกตัวของสินเชื่ออย่างสม่ำ�เสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี้
			 รายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
			 ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้
15. มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำ�ระ รวมทั้งดำ�เนินการให้มี
		 การฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
16. มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต พร้อมสนับสนุน
		 การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
17. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ
3.1.2 ความเสีย
่ งด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด โดยคณะกรรมการธนาคาร และมี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทำ�หน้าทีอ่ นุมตั ริ ะบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งด้านตลาด เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ทัง้ ในบัญชีเพือ่ การค้าและบัญชีเพือ่ การธนาคารให้อยูภ่ ายใต้ระดับทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) โดยการกำ�หนดเพดานความเสีย่ ง
(Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน และมีการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
ด้านตลาดเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยกำ�หนดสถานการณ์จำ�ลองที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย ทีส่ ง่ ผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถรองรับ
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะวิกฤติได้ นอกจากนี้ มีการรายงานให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องทราบอย่างสม่�ำ เสมอ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารและในบัญชี
เพื่อการค้า
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ธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร เกิดจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ที่ไม่สอดคล้องกัน โดยมีระยะเวลาและ
ประเภทอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ธนาคารบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึง
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า (NII Sensitivity) เทียบกับเพดาน
ความเสี่ยงที่กำ�หนด เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีตราสารหนี้คงเหลือในพอร์ตเพื่อค้า
เพียงร้อยละ 3.35 ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ Present Value of 1 basis point (PV01)
และการประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�ธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำ�ลอง Value at Risk (VaR)
ด้วยวิธี Variance-Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง 1 วัน ซึ่งทดสอบความแม่นยำ� (Back
Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำ�เสมอ
ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจำ�นวนดอกเบี้ยสำ�หรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของธนาคารสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

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

2560

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

332,338.62
192,546.35
1,817,084.57

5,424.39
4,512.99
86,647.68

1.63
2.34
4.77

393,018.50
197,341.11
1,676,123.45

6,384.06
4,490.10
87,474.19

1.62
2.28
5.22

183,958.15
2,525,927.69

6,093.20
102,678.26

3.31
4.06

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

3.12
4.24

2,209,137.12
81,145.21
50,105.00
2,340,387.33

36,159.54
1,170.32
1,179.83
38,509.69

1.64
1.44
2.36
1.65

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

44,225.48
1,251.12
941.92
46,418.52

2.05
1.33
2.34
2.03

(2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ Warning Indicator นอกจากนี้
ธนาคารมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(3) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนที่มีผลกระทบใน
ทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
และในบัญชีเพื่อการค้า
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุน
ในพอร์ตเผื่อขายประมาณร้อยละ 4.92 และร้อยละ 11.77 ของมูลค่าพอร์ตลงทุนรวมตามลำ�ดับ โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง
อาทิ การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�ธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำ�ลอง Value at Risk
(VaR) ด้วยวิธี Variance-Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง 30 วัน ซึ่งทดสอบความแม่นยำ�
(Back Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำ�เสมอ
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนหุ้นสามัญในพอร์ตเพื่อค้า จึงไม่มีความเสี่ยง
ด้านราคาตราสารทุน
รายงานประจำ�ปี 2561
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(4) ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ทมี่ ผี ลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร แต่เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ จึงไม่มีความเสี่ยงด้านราคา
สินค้าโภคภัณฑ์
3.1.3 ความเสีย
่ งด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและภาระผูกพัน
เมื่อถึงกำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุน
ได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต นอกจากนี้ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
จากสินทรัพย์ทถี่ อื อยูไ่ ด้ ทำ�ให้ตอ้ งขายสินทรัพย์ในราคาต่�ำ กว่าต้นทุนทีซ่ อื้ มา เนือ่ งจากสินทรัพย์ทถี่ อื อยูม่ สี ภาพคล่องต่�ำ หรือเกิดจาก
ภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)
ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยคณะกรรมการธนาคาร
และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้
มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำ�หน้าที่กำ�หนดแนวทางบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีคณะทำ�งาน
ด้านบริหารสภาพคล่อง ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดแนวทางการบริหารสภาพคล่อง โดยจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินให้สนิ เชือ่ ให้สอดคล้องกับ
แผนการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการใช้อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
(Liquidity Gap Report) ซึ่งจัดทำ�ทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมทั้งทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
ด้านสภาพคล่องเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยกำ�หนดสถานการณ์จำ�ลองเป็น 3 กรณี ได้แก่
		
		 (1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis)
		 (2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ
		 (3) กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both)
ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะกำ�หนดสมมติฐานต่าง ๆ เช่น การไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติในสัดส่วนที่ต่างกัน การกำ�หนด
อัตราส่วนลดทีจ่ ะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น รวมถึงจัดทำ�แผนรองรับเหตุฉกุ เฉินด้านสภาพคล่อง
(Contingency Liquidity Plan) ซึ่งกำ�หนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicators) เป็นตัวบ่งชีส้ ถานการณ์ทผ่ี ดิ ปกติ
ด้านสภาพคล่อง โดยกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการใน
ภาวะขาดสภาพคล่อง ตลอดจนมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินด้านสภาพคล่อง เพือ่ ให้ธนาคารมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
กรณีประสบภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่อง นอกจากนี้ มีการกำ�หนดระดับหรือปริมาณสินทรัพย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity
Cushion) เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำ�เนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
สำ�หรับการควบคุมความเสีย่ ง มีการกำ�หนดเพดานความเสีย่ ง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) เช่น อัตราส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝากและหุ้นกู้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก เป็นต้น นอกจากนี้ มีการติดตามและรายงานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องต่อเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 18.65 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 21.86
แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด (ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 6.00) รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสี่ยง/สัญญาณ
เตือนระดับความเสี่ยงของธนาคาร
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ธนาคารออมสิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญจำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2561

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

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

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

292,649.30
1,251.53
61,612.47
52,856.86
408,370.16

6,795.70
21,912.55
29,441.40
13,577.56
71,727.21

21,500.22
48,145.30
216,278.65
18,226.97
304,151.14

19,050.92
182,800.16
1,578,899.95
89,798.99
1,870,550.02

1,420.03
1,420.03

339,996.14
255,529.57
1,886,232.47
174,460.38
2,656,218.56

713,496.62
60,619.87
774,116.49

243,229.92
4,122.56
247,352.48

447,552.69
2,332.41
449,885.10

828,151.52
2,584.44
50,000.00
880,735.96

-

2,232,430.75
69,659.28
50,000.00
2,352,090.03
หน่วย : ล้านบาท

2560

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

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

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

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

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

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

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

1,515.92
1,515.92

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

653,395.46
84,278.55
737,674.01

333,457.98
20,083.73
353,541.71

412,879.53
4,581.24
417,460.77

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

-

2,185,122.29
111,205.80
50,000.00
2,346,328.09

* รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

รายงานประจำ�ปี 2561
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3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

ตารางแสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
ประเภทตราสารการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีส้ ทุ ธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรม
		 นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาล
		 ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
รวม

2560

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

33,864.75
339,996.14
670.63
256,156.56
1,827,043.88

33,864.75
339,996.14
670.63
256,352.72
1,827,043.88

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

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

172,147.12

172,147.12

186,373.78

186,373.78

1,104.15
2,630,983.23

1,104.15
2,631,179.39

2,371.96
2,630,393.09

2,371.96
2,630,815.77

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17
50,000.00
46,187.19
2,399,594.08

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17
50,000.00
46,187.19
2,399,594.08

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

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ประเภทตราสารการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีส้ ทุ ธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรม
		 นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาล
		 ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
รวม

2560

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

33,864.75
339,996.14
670.63
255,529.57
1,827,043.88

33,864.75
339,996.14
670.63
256,352.72
1,827,043.88

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

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

172,147.12

172,147.12

186,373.78

186,373.78

1,104.15
2,630,356.24

1,104.15
2,631,179.39

2,371.96
2,629,810.67

2,371.96
2,630,815.77

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17
50,000.00
46,187.19
2,399,594.08

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17
50,000.00
46,187.19
2,399,594.08

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

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

* รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
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3.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ธนาคารจัดลำ�ดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
- ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและธนาคาร
		 สามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำ�หรับ
		 สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับ 3 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำ�มาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
		 เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นประจำ�และจัดเป็นระดับ 2 ดังนี้
- ตราสารอนุพันธ์คำ�นวณจากแบบจำ�ลองมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปของผู้ร่วมตลาด โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด ได้แก่
		 อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตสำ�หรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลค่ายุติธรรม ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
		 (Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย
		 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมตามลำ�ดับชั้น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2561
ระดับ 1

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

24,824.10
24,824.10
-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.79
0.31

-

0.79
0.31

8,566.63
90,912.68
99,480.41

-

8,566.63
115,736.78
124,304.51

0.06
0.63
0.69

-

0.06
0.63
0.69
หน่วย : ล้านบาท

2560
ระดับ 1

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

37,114.50
37,114.50
-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.57
0.10

-

0.57
0.10

5,226.38
155,208.19
160,435.24

-

5,226.38
192,322.69
197,549.74

0.03
0.45
0.48

-

0.03
0.45
0.48
รายงานประจำ�ปี 2561
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3.4 การดำ�รงเงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารได้คำ�นวณเงินดำ�รงกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทุนที่ได้รบั พระราชทาน
เงินสำ�รองที่ได้จดั สรรจากกำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
		 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
มูลค่าส่วนทีต่ เี พิม่ จากการตีราคาทีด่ นิ *
เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
		 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้

2561

2560

0.10
30,128.89
138,900.84
( 869.09)
168,160.74

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

11,794.97
2,513.03
14,308.00
182,468.74

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

* ธนาคารได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ตามข้อกำ�หนดของธนาคารแห่งประเทศไทย กำ�หนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำ�รงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารดำ�รงเงินกองทุนทัง้ สิน้ เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ ตามหลักเกณฑ์ Basel II
อัตราร้อยละ

เงินกองทุนทัง้ สิน้
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1

2561

2560

14.72
13.56

12.47
11.85

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ และ
ตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและในอนาคตที่ได้รบั ผลกระทบ ข้อมูลเกีย่ วกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานทีส่ �ำ คัญในการกำ�หนด
นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญ
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกีย่ วข้องกับเงินสดทีส่ �ำ คัญ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

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

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

-

17,547.25

-

17,547.25

(10,322.31 )
(96.45 )

6,618.03
71.69

(10,322.31 )
-

6,618.03
-

28.02

319.67

28.02

319.67

196.58

3.83

196.58

3.83
หน่วย : ล้านบาท

5.2 เงินสด

2561
30,706.87
31.39
3,126.49
33,864.75

เงินสด
เงินตราต่างประเทศ
เงินสดระหว่างเรียกเก็บ
รวมเงินสด

2560
28,033.53
34.75
2,024.53
30,092.81

5.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

2561
(1) ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวม
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
(2) ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอืน่
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2560

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

16.51
78.90
0.14
95.55
0.01
95.56

258,122.00
29,067.00
42,467.50
10,198.45
339,854.95
252.42
209.65
339,897.72

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
98.42

339,897.72

0.12
0.03
0.18
2.53
2.86
339,996.14

เมื่อทวงถาม

หน่วย : ล้านบาท

มีระยะเวลา

รวม

2.37
76.27
0.19
400.00
478.83
4.00
474.83

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

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

5.48
0.02
4.43
0.71
10.64
485.47

462,183.18

5.48
0.02
4.43
0.71
10.64
462,668.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ธนาคารระงับ
การรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 10.49 ล้านบาท และ 48.02 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
รายงานประจำ�ปี 2561
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5.4 ตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
- สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ มียอดคงเหลือจำ�นวน 670.63 ล้านบาท และ 657.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
- หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์ มียอดคงเหลือจำ�นวน 106.17 ล้านบาท และ 91.16 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.4.1 ตราสารอนุพน
ั ธ์เพือ
่ ค้า

มูลค่ายุติธรรมและจำ�นวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2561
มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลีย่ น
รวม

สินทรัพย์

หนี้สิน

0.79
0.79

0.06
0.06

2560

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

สินทรัพย์

0.57
0.57

85.50
85.50

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

หนี้สิน

0.03
0.03

99.59
99.59

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สัดส่วนการทำ�ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำ�นวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560
สัดส่วน (%)
2561
100.00
100.00

คู่สัญญา
บุคคลภายนอก
รวม

2560
100.00
100.00

5.4.2 ตราสารอนุพน
ั ธ์เพือ
่ การป้องกันความเสีย
่ ง

มูลค่ายุตธิ รรมและจำ�นวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทการป้องกันความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
ตาราง 1 การป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรม

หน่วย : ล้านบาท

2561
มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

ประเภทความเสี่ยง

สินทรัพย์

หนี้สิน

อัตราแลกเปลีย่ น
รวม

669.84
669.84

106.11
106.11

2560
จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

14,634.90
14,634.90

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

สินทรัพย์

หนี้สิน

656.43
656.43

91.13
91.13

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

11,626.07
11,626.07

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จำ�นวน 669.84 ล้านบาท และ 656.43 ล้านบาท และหนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์จำ�นวน 106.11 ล้านบาท และ 91.13 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายการที่ธนาคารวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน เป็นสินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์จำ�นวน 669.53 ล้านบาท และ 656.33 ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์จำ�นวน 105.48 ล้านบาท และ 90.68
ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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5.5 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
5.5.1 เงินลงทุนเพือ
่ ค้า

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม
5.5.2 เงินลงทุนเผือ
่ ขาย

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
อืน่ ๆ
รวม
5.5.3 ตราสารหนีท
้ จ
่ี ะถือจนครบกำ�หนด

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
รวม
5.5.4 เงินลงทุนทัว
่ ไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
อืน่ ๆ *
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

8,566.63
8,566.63

5,226.38
5,226.38
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

72,077.37
933.24
76.23
24,824.10
17,825.84
115,736.78

140,323.24
1,168.57
83.13
37,522.25
13,225.50
192,322.69
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย

81,230.66
34,381.68
13,934.57
129,546.91

7,335.78
19,225.69
10,948.52
37,509.99

หน่วย : ล้านบาท
2561
ราคาทุน
4,558.86
0.00
4,558.86
4,255.53
303.33
254,153.65

2560
ราคาทุน
395.73
0.00
395.73
92.40
303.33
235,362.39

* อืน่ ๆ จำ�นวน 0.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ มีราคาทุนจำ�นวน 3,919.00 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนเผื่อขายที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ มูลค่ายุติธรรม
จำ�นวน 24,824.10 ล้านบาท และ 37,522.25 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจำ�นวน 689.12 ล้านบาท และ
689.12 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนทัว่ ไปทีเ่ ป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ จำ�นวน 4,558.86 ล้านบาท
ได้รวมหุ้นสามัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำ�นวน 4,163.13 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจำ�นวนแล้ว
(หมายเหตุข้อ 5.6.2)
รายงานประจำ�ปี 2561
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เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของทุนที่ชำ�ระแล้ว และไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งจำ�แนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
กองทุนและกลุม่ ธุรกิจการเงิน
อืน่ ๆ
รวม

2561
1,518.72
9,515.68
12.58
11,046.98

2560
1,579.20
12,834.54
12.58
14,426.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนเผือ่ ขายประเภทอืน่ ๆ มีเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 6,579.90 ล้านบาท
และ 642.07 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
- แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561 (มูลค่ายุติธรรม)
บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อน่ื
- พันธบัตรและตัวเงินคลัง
พันธบัตรทีธ่ นาคารเป็นผูอ้ อก
- ตราสารทุน
หุน้ สามัญ
กองทุน
ลูกหนีอ้ น่ื
เจ้าหนีอ้ น่ื

0.48
0.48

บลจ.
กรุงไทย

42.19
42.19

-

-

256.31
256.31
0.00
0.00
0.09
0.09
256.70

215.37
215.37
0.02
0.02
8.52
8.52
249.06

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

รวม

8.12
8.12

6.15
6.15

50.04
50.04

159.96
159.96

0.23
293.49
293.72

0.71
559.95
560.66

-

-

49.92
49.92

-

10.00
10.00

59.92
59.92

98.35
98.35
0.10
0.10
0.06
0.06
106.51

31.10 1,036.72 2,787.45 1,627.44 6,052.74
19.83
19.83
31.10 1,036.72 2,787.45 1,647.27 6,072.57
0.00
1.36
30.03
5.96
37.47
0.00
1.36
30.03
5.96
37.47
0.00
0.23
11.23 130.59 150.72
0.00
0.23
11.23 130.59 150.72
37.25 1,137.81 2,966.21 1,826.36 6,579.90

ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมียอดสะสมยกมาจำ�นวน 464.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
จำ�นวน 59.32 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจำ�นวน 80.10 ล้านบาท ทำ�ให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 443.55 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
2560 (มูลค่ายุติธรรม)

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

บลจ.
วรรณ

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.
กรุงไทย

29.72
29.72

10.29
10.29

7.76
7.76

354.73
354.73
1.21
1.21
0.20
0.20
385.46

92.00
92.00
0.03
0.03
3.25
3.25
99.07

112.43
112.43
0.91
0.91
4.87
4.87
116.23

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

10.21
10.21

-

-

-

29.72
28.26
57.98

31.10
31.10
0.00
0.00
0.00
0.00
41.31

-

-

-

590.26
590.26
2.15
2.15
8.32
8.32
642.07

รวม

ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมียอดสะสมยกมาจำ�นวน 397.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
จำ�นวน 84.57 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจำ�นวน 18.23 ล้านบาท ทำ�ให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 464.33 ล้านบาท
- แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)
ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์
รวม (ราคาทุน)
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.
กรุงไทย

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

278.00
(46.52)
231.48
25.22
256.70

116.00
168.00
284.00
(34.94)
249.06

26.35
(0.75)
25.60
80.91
106.51

18.16
1,250.00 3,250.00 2,000.00
(1.98)
16.18 1,250.00 3,250.00 2,000.00
21.07 (112.19) (283.79) (173.64)
37.25 1,137.81 2,966.21 1,826.36

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

รวม

438.51
6,668.00
(49.25 )
7,057.26
(477.36 )
6,579.90

หน่วย : ล้านบาท
2560

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)
ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์
รวม (ราคาทุน)
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.
กรุงไทย

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

รวม

298.36
(20.36 )
278.00
107.46
385.46

60.00
56.00
116.00
(16.93)
99.07

32.36
(6.01)
26.35
89.88
116.23

48.53
(30.37)
18.16
23.15
41.31

-

-

-

439.25
56.00
(56.74)
438.51
203.56
642.07

รายงานประจำ�ปี 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ทำ�หน้าที่เป็นทรัสตี จำ�นวน 249.06 ล้านบาท และ 99.07 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
8 กันยายน 2558 ให้ธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 2,000.00 ล้านบาท รวมจำ�นวน 6,000.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามมาตรการ
สนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน โดยรูปแบบของกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการของแต่ละสถาบันการเงิน ทั้งนี้ กองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น (Start-up) ที่มี
ศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็น Supplier
ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561
ชื่อกองทุน

SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 1
SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 2
SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 3
รวม

2560

วงเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

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

100.00
8.00
8.00
116.00

90.95
2.75
5.37
99.07

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560

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

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

1,958.34

1,431.70

5,539.05

5,149.54

368.42
323.85
2,002.91
2,002.91

372.04
389.51
234.91
1,958.34
1,958.34

(4,163.13 )
1,375.92
1,375.92

389.51
5,539.05
4,163.13
1,375.92

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนธนชาต จำ�กัด
ธุรกิจการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธุรกิจธนาคาร
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ธุรกิจประกันชีวติ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
200

ธนาคารออมสิน

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

2561

2560

2561

หุน้ สามัญ

25.00

25.00

25.00

25.00

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

24.94
25.00

24.97
39.81
25.00

353.53
997.39
1,375.92
1,375.92

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

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2560

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ)
5.6.2 งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว
่ นได้เสีย

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ชื่อบริษัท

บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ธนชาต จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด 		
(มหาชน)
ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
บริษทั ทิพยประกันชีวติ
จำ�กัด (มหาชน)
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สุทธิ

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

2561

2560

ธุรกิจ
การเงิน

หุน้ สามัญ

25.00

25.00

25.00

25.00

108.25

84.54

24.94

24.97

353.53

353.53

279.23

310.87

-

39.81

-

4,163.13

-

-

25.00

25.00

997.39
1,375.92
-

997.39
5,539.05
4,163.13

1,615.43
2,002.91
-

1,562.93
1,958.34
-

1,375.92

1,375.92

2,002.91

1,958.34

ธุรกิจ
การเงิน หุน้ สามัญ
ธุรกิจ
ธนาคาร หุน้ สามัญ
ธุรกิจ
ประกันชีวติ หุน้ สามัญ

2561

2560

2561

2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำ�นวนเงิน 368.42 ล้านบาท จาก
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี สำ�หรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำ�หรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
กำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิก่อนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคาร มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน และธนาคารเชื่อว่า
จะไม่มีรายการปรับปรุงที่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำ�นวนไม่เกิน 1,810,000.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 สตางค์ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยธนาคารไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำ�ให้เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ วันที่
9 พฤศจิกายน 2561 มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 39.81 เป็นร้อยละ 0.22 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระแล้ว ซึ่งธนาคาร
ไม่มีอำ�นาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำ�นวน 4,091.53 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน
4,163.13 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจำ�นวน โดยได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป (หมายเหตุข้อ 5.5.4)
ธนาคารได้รบั จัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จำ�กัด (มหาชน) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ จำ�นวนทั้งสิ้น 14.70 ล้านหน่วย ซึ่งใบสำ�คัญแสดงสิทธิได้
ครบกำ�หนด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยธนาคารได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 1.93 ล้านหน่วย ส่วนที่เหลืออีกจำ�นวน
12.77 ล้านหน่วย ธนาคารได้จำ�หน่ายใบสำ�คัญแสดงสิทธิแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 31.33 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 353.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.94
ของหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
รายงานประจำ�ปี 2561
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5.6.3 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษท
ั ร่วม

ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทร่วม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน

ชื่อบริษัท

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

2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

2560
“ตรวจสอบแล้ว”

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม

สินทรัพย์รวม

ส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์รวม

ส่วนของเจ้าของ

658.73

235.22

423.51

542.80

214.14

328.66

1,404.10
22,346.32
24,409.15

240.49
16,815.20
17,290.91

1,163.61
5,531.12
7,118.24

1,513.99
72,149.91
18,885.51
93,092.21

251.76
91,759.61
13,543.49
105,769.00

1,262.23
(19,609.70)
5,342.02
(12,676.79)
หน่วย : ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2560
“ตรวจสอบแล้ว”

2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
ชื่อบริษัท

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

รายได้รวม

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้รวม

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,868.27

654.58

1,342.02

425.63

915.47
8,153.70
10,937.44

167.20
1,024.67
1,846.45

908.57
3,739.01
7,111.65
13,101.25

142.68
(2,878.93)
789.53
(1,521.09)

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

5.7.1 จำ�แนกตามประเภทสินเชือ
่

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

2561

2560

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

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

44,754.70
20,439.26
36.01
1,827,043.88

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ ได้รวมสินเชือ่ โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทีธ่ นาคารปล่อยกูเ้ อง (หมายเหตุขอ้ 5.39.2) ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
โครงการ

โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สำ�หรับผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รวม

วงเงิน

2561

2560

100,000.00

2,017.21

2,692.55

50,000.00

2,097.00

2,780.88

30,000.00

306.12

401.64

4,420.33

5,875.07

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

2561

2560

-

3,349.97

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ธี นาคารระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 282,846.65 ล้านบาท และ 234,884.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

รายงานประจำ�ปี 2561
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5.7.2 จำ�แนกตามประเภทเงินให้กย
ู้ ม
ื

หน่วย : ล้านบาท
2561

เงินให้กู้ยืม
สินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ
สินเชือ่ เคหะ
สินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สินเชือ่ ไทรทอง
สินเชือ่ สวัสดิการ
สินเชือ่ ธุรกิจทัว่ ไป
สินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชน
สินเชือ่ ธุรกิจรายใหญ่
สินเชือ่ ห้องแถว
สินเชือ่ ชีวติ สุขสันต์
อืน่ ๆ
รวม

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

2560

ค่าเผื่อหนี้
เงินให้กู้ยืม
สงสัยจะสูญ
สุทธิ
39,362.93
428,567.36
3,272.67
341,933.68
28.42
206,783.33
895.28
118,932.96
7,937.52
104,540.87
794.47
77,793.59
5,690.73
63,081.51
1,325.47
49,607.31
1,158.68
33,874.70
23.15
29,395.97
3,520.35
59,279.92
64,009.67 1,513,791.20

เงินให้กู้ยืม
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

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
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

เงินให้กู้ยืม
สุทธิ
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

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการทหาร
สินเชื่อสวัสดิการ เป็นการให้สินเชื่อสวัสดิการสำ�หรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน และ
ข้าราชการบำ�นาญ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ หรือชำ�ระหนี้สินอื่น ๆ สำ�หรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้ประจำ� หรือผู้ที่ยังไม่ได้
ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
สินเชือ่ ไทรทอง เป็นการให้สนิ เชือ่ เพือ่ การศึกษา เพือ่ การท่องเทีย่ ว กลุม่ วิชาชีพทางการแพทย์ เพือ่ การอุปโภคบริโภค เพือ่ ไปทำ�งาน
ต่างประเทศ และอเนกประสงค์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน
จำ�นวน 3,014.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลังจำ�หน่ายหุ้น
บริษทั แห่งหนึง่ ทีก่ ระทรวงการคลังถืออยูบ่ างส่วนให้ธนาคาร จำ�นวน 78.866 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 38.22 บาท (หุน้ สามัญดังกล่าวราคาปิด
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ราคาหุ้นละ 10.40 บาท) และอนุมัติให้ภาครัฐ (กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทั้งหมด) ถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าว ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 70 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึง
ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณากำ�หนดราคาและเงื่อนไขในการจำ�หน่ายหุ้นให้กับธนาคาร กระทรวงการคลังได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์
การขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ธนาคาร โดยกำ�หนดสิทธิในการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี กำ�หนดราคารับซื้อคืน
กำ�หนดอัตราผลตอบแทนและกำ�หนดไม่ ให้ธนาคารโอนหุ้นรวมทั้งไม่โอนสิทธิและหน้าที่ซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้นนี้ ให้แก่บุคคลอื่น
ในกรณีทมี่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในขณะทีธ่ นาคารถือครองหุน้ อยู่ ธนาคารจะต้องดำ�เนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นการไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังจะร่วมหารือกับธนาคารเพื่อ
พิจารณาแนวทางการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นแนวทางการดำ�เนินการที่ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
กระทรวงการคลังได้มีการขยายระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารทุก 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาว่าไม่มีความประสงค์จะซื้อคืนหุ้นสามัญดังกล่าว โดยมิได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวกับการสละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร
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5.7.2 จำ�แนกตามประเภทเงินให้กย
ู้ ม
ื (ต่อ)

ต่อมาคณะกรรมการธนาคารได้มมี ติให้ธนาคารเร่งดำ�เนินการหารือกับกระทรวงการคลัง โดยธนาคารได้แจ้งเป็นหนังสือถึงกระทรวง
การคลัง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเยียวยาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับธนาคารและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคให้กู้ยืม
แก่เทศบาล จำ�นวน 354.35 ล้านบาท และ 380.02 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.7.3 จำ�แนกตามสกุลเงินและถิน
่ ทีอ
่ ยูข
่ องลูกหนี้

ในประเทศ

เงินบาท
1,875,269.39
เงินดอลลาร์สหรัฐ
17.01
เงินสกุลอืน่ ๆ
20.84
1,875,307.24
รวม

2561
ต่างประเทศ

10,442.90
10,442.90

หน่วย : ล้านบาท
รวม

ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

1,885,712.29
17.01
20.84
1,885,750.14

1,746,152.80
20.84
1,746,173.64

11,245.23
11,245.23

5.7.4 จำ�แนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน
้

รวม

1,757,398.03
20.84
1,757,418.87
หน่วย : ล้านบาท

2561
ปกติ

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

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

436.91
884.55
11,709.49
276.84
54,401.88 1,527.44
93.97
850.63
19,855.57
459.65
120,062.64 2,224.21
317,495.67 14,133.81 4,943.99
1,171,981.07 112,462.70 17,891.48
1,695,506.32 132,083.34 24,102.84

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

569.86 13,784.69
183.88
703.56 57,141.30
231.58
445.95 21,361.13
115.01
100.98 2,275.16 125,122.64
2,316.63 6,317.34 345,207.44
7,720.03 13,077.66 1,323,132.94
10,668.11 23,389.53 1,885,750.14

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีจ้ �ำ แนกตามประเภทธุรกิจอืน่ ๆ จำ�นวน 1,323,132.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม่ อาชีพ
จำ�นวน 467,930.29 ล้านบาท (รวมลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำ�นักงาน
คณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จำ�นวน 393,464.08 ล้านบาท) และสินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 382,491.77 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2560

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

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

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

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

90.52
80.96
56.34
495.31
1,737.53
5,826.71
8,287.37

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

สงสัยจะสูญ

รวม

680.32 11,099.55
841.29 46,655.62
466.47 17,720.98
2,453.88 78,890.12
5,311.02 337,763.65
14,199.91 1,265,288.95
23,952.89 1,757,418.87
รายงานประจำ�ปี 2561
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5.7.4 จำ�แนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน
้ (ต่อ)

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีจ้ �ำ แนกตามประเภทธุรกิจอืน่ ๆ จำ�นวน 1,265,288.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ
จำ�นวน 504,376.39 ล้านบาท (รวมลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำ�นักงาน
คณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จำ�นวน 418,698.55 ล้านบาท) และสินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 295,083.13 ล้านบาท
5.7.5 จำ�แนกตามประเภทการจัดชัน
้

หน่วย : ล้านบาท
2561
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

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

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง*
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,701,639.75
132,464.22
24,112.25
10,668.10
23,389.53

650,949.82
101,977.50
12,971.20
7,731.19
16,173.35

1,892,273.85

789,803.06

อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

6,509.50
21,808.72
12,971.20
7,731.19
16,173.35
65,193.96

1
2
100
100
100

หน่วย : ล้านบาท
2560
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

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

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง* อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

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

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

1,763,911.48

833,908.36

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1
2
100
100
100

6,970.33
17,024.92
5,725.46
5,447.74
16,720.15
1,103.84
52,992.44

* ยอดสุทธิท่ใี ช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ คำ�นวณจากยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้
หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จำ�หน่ายหลักประกัน ยกเว้น ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ เป็นยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชีออกแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษได้รวมลูกหนี้เงินให้สินเชื่อตามบันทึกข้อตกลง
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารได้กันเงินสำ�รอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมทีจ่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษจำ�นวน 20,439.26 ล้านบาท และ 15,395.24 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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5.7.6 สินเชือ
่ ด้อยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ ประกอบด้วย สินเชือ่ จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน สงสัย และ
สงสัยจะสูญ โดยรวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ ป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สนิ เชือ่ รวม
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิ

2561

2560

59,394.55
2.81
21,643.51
1.06

41,203.43
2.05
12,881.90
0.66

5.7.7 การปรับโครงสร้างหนีท
้ ม
่ี ป
ี ญ
ั หา

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีสญั ญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั ลูกหนีแ้ ยกตามวิธกี ารปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
รวม

จำ�นวน
ราย

1
1

จำ�นวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ หลังปรับโครงสร้างหนี้

61.62
61.62

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของสินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม

-

61.62
61.62

หน่วย : ล้านบาท
2560
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
รวม

จำ�นวน
ราย

-

จำ�นวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ หลังปรับโครงสร้างหนี้

-

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของสินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม

-

-

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารรับรู้ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้และรายได้ดอกเบี้ยรับจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ดอกเบีย้ รับจากการปรับโครงสร้างหนี้

2561

2560

26.10
0.97

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนีป้ รับโครงสร้างหนีท้ ร่ี บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงค้างของลูกหนีจ้ ากการปรับโครงสร้างหนี้

2561

2560

864.01

802.65

อายุถัวเฉลี่ยของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 15 ปี

รายงานประจำ�ปี 2561
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5.7.8 ลูกหนีต
้ ามสัญญาเช่าซือ
้

หน่วย : ล้านบาท
2561
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา

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

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

26.87

104.30

119.11

250.28
89.60
160.68
159.81
0.87
หน่วย : ล้านบาท

2560
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา

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

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

30.29

107.59

126.01

263.89
93.37
170.52
130.50
40.02

5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
2561
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนีส้ งสัยจะสูญ
โอนระหว่างงวด
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
ยอดปลายงวด
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กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

6,970.33 17,024.92 5,725.46
(460.83 ) 4,783.80 6,141.90
1,103.84
6,509.50 21,808.72 12,971.20

สงสัย

5,447.74
2,283.45
7,731.19

สงสัยจะสูญ

สำ�รอง
ส่วนเกิน

รวม

16,720.15 1,103.84 52,992.44
3,935.46
16,683.78
(1,103.84)
(4,482.26 )
(4,482.26 )
16,173.35
65,193.96

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2560

ปกติ

ยอดต้นงวด
หนีส้ งสัยจะสูญ
โอนระหว่างงวด
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

12,960.18 5,639.41
(5,989.85) 5,511.00
5,874.51
6,970.33 17,024.92

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

6,361.85 6,289.03
(636.39) (841.29)
5,725.46 5,447.74

สงสัยจะสูญ

สำ�รอง
ส่วนเกิน

รวม

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 65,193.96 ล้านบาท และ 52,992.44 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และระยะที่ 2 และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำ�หรับ
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำ�นวน 2.26 ล้านบาท และ 4.92 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุ
ข้อ 5.7.1)
สำ�หรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำ�นวน 21,808.72 ล้านบาท และ
17,024.92 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน (หมายเหตุข้อ 5.7.5)
5.9 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ตัดจำ�หน่าย
ยอดปลายงวด

2561

2560

10.88
26.10
0.97
36.01

10.88
10.88

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561
ยอดต้นงวด

อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

2,460.00
31.56
2,428.44

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย/โอน

ยอดปลายงวด

1,406.05
18.38
1,387.67

598.96
18.75
580.21

3,267.09
31.19
3,235.90
หน่วย : ล้านบาท

2560
ยอดต้นงวด

อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

1,634.14
15.37
1,618.77

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย/โอน

ยอดปลายงวด

1,191.22
19.19
1,172.03

365.36
3.00
362.36

2,460.00
31.56
2,428.44

รายงานประจำ�ปี 2561
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5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้จากการชำ�ระหนีแ้ ยกตามผูป้ ระเมินราคา ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผูป้ ระเมินราคาภายนอก
ผูป้ ระเมินราคาภายใน
รวม

2561

2560

2,613.18
653.91
3,267.09

1,749.21
710.79
2,460.00

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีกำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สินรอการขาย จำ�นวน 136.41 ล้านบาท
และ 115.50 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด

ทีด่ นิ
ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ รี าคาเพิม่
ส่วนทีต่ รี าคาลด
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ
รวม

ทีด่ นิ อาคาร
และ อุปกรณ์
สุทธิ

ค่าเสือ่ ม
ราคา

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ยอด เพิม่ ขึน้ / ยอด
ปลายงวด ต้นงวด (ลดลง) ปลายงวด

(25.81) 2,368.71
17,547.25
(49.42 )
(27.92) 7,674.82 4,013.95 214.56
(483.82) 10,696.61 7,634.49 1,036.15

(26.70)
(481.03)

4,201.81 369.96
8,189.61
-

-

2,368.71
17,547.25
(49.42 )
369.96 3,103.05
2,507.00

885.03 (761.39)
941.99
2,729.72 (1,298.94) 39,179.96 11,648.44 1,250.71

(507.73)

12,391.42 369.96

-

941.99
369.96 26,418.58

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)

2,089.63
304.89
17,547.25
(49.42 )
7,385.93
316.81
9,957.44 1,222.99
818.35
37,749.18

ค่าเผื่อการด้อยค่า

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

หน่วย : ล้านบาท
2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุน

ทีด่ นิ อาคาร
และ อุปกรณ์
สุทธิ

ค่าเสือ่ ม
ราคา

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ยอด เพิม่ ขึน้ / ยอด
ปลายงวด ต้นงวด (ลดลง) ปลายงวด

222.84
987.40

(27.05)
(868.72)

50.30
4,013.95 369.96
7,634.49
-

(50.30)
-

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

732.64 1,069.65 (983.94)
818.35
19,515.95 20,153.61 (1,920.38) 37,749.18 11,333.97 1,210.24

(895.77)

11,648.44 420.26

(50.30)

818.35
369.96 25,730.78

ยอด
ต้นงวด

ทีด่ นิ
ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ รี าคาเพิม่
ส่วนทีต่ รี าคาลด
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ
รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่า

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

2,007.15
(34.67) 2,089.63
117.15
17,547.25
17,547.25
(49.42 )
(49.42 )
6,899.25
(31.36) 7,385.93 3,818.16
518.04
9,876.91
950.94 (870.41) 9,957.44 7,515.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
ซึ่งมีราคาทุน จำ�นวน 6,902.17 ล้านบาท และ 6,118.93 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

3,313.03
3,313.03

เพิม่ ขึน้
272.95
272.95

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

(26.53)
(26.53)

3,559.45
3,559.45

1,982.39
1,982.39

ค่าตัด
จำ�หน่าย

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนอืน่
สุทธิ

441.73
441.73

(26.53)
(26.53)

2,397.59
2,397.59

1,161.86
1,161.86

หน่วย : ล้านบาท
2560
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

3,133.02
3,133.02

เพิม่ ขึน้
428.67
428.67

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

(248.66)
(248.66)

3,313.03
3,313.03

1,777.46
1,777.46

ค่าตัด
จำ�หน่าย

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนอืน่
สุทธิ

453.02
453.02

(248.09)
(248.09)

1,982.39
1,982.39

1,330.64
1,330.64

ในปี 2561 ธนาคารได้เปลีย่ นแปลงอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุขอ้ 2.4.13) มีผลทำ�ให้คา่ ตัดจำ�หน่าย
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 39.83 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิลดลงด้วยจำ�นวนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค่าตัดจำ�หน่ายทั้งจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
ซึ่งมีราคาทุน จำ�นวน 534.48 ล้านบาท และ 431.80 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.13 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

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

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจำ�นวน 896.22 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้รับชำ�ระเงิน (Settlement)
พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดจำ�นวน 2,760.00 ล้านบาท เป็นรายการพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุงจัดสรรชำ�ระหนี้
เมื่อได้รับบัญชีแสดงการรับ - จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือสำ�นักงานบังคับคดีจังหวัด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจำ�นวน 1,098.12 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ลูกหนี้อื่นสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจำ�นวน 15.73 ล้านบาท
- รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจำ�นวน 0.33 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริต จำ�นวน 273.24 ล้านบาท
หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจำ�นวน และลูกหนีเ้ งินขาดบัญชีจ�ำ นวน 13.80 ล้านบาท หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจำ�นวน 13.47 ล้านบาท
คงเหลือจำ�นวน 0.33 ล้านบาท
- รอโอนลูกหนี้ - อื่น ๆ จำ�นวน 305.65 ล้านบาท
- และอื่น ๆ อีกจำ�นวน 776.41 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2561
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5.14 เงินรับฝาก
5.14.1 จำ�แนกตามประเภทเงินรับฝาก

หน่วย : ล้านบาท
2561

ประเภทเงินรับฝาก

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

2560

4,057.13
526,818.91

2,941.40
491,389.01

235,460.69
352,373.07
1,003,293.61

259,924.93
410,990.34
900,286.61

53,900.45
53,267.78

54,725.87
61,776.27

1,698,295.60
3,259.11
2,232,430.75

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

เงินฝากออมทรัพย์จำ�นวน 526,818.91 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จำ�นวน 94.72 ล้านบาท ที่พนักงาน
ไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เงินรับฝากอื่น ๆ จำ�นวน 3,259.11 ล้านบาท ได้รวมเงินที่ผู้ฝากทอดทิ้งและเงินฝากไม่เคลื่อนไหวจำ�นวน 3,256.88 ล้านบาท
ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 10,000.00 บาท ที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาที่กำ�หนด ธนาคาร
ยังไม่รับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายและจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายเมื่อผู้ฝากมาติดต่อ สำ�หรับบัญชีที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 500.00 บาท ธนาคาร
จะหักไว้เป็นรายได้ค่ารักษาบัญชีในอัตราที่ธนาคารประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีหนี้สินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัยและ
ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2561

ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย
- เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว
- ดอกเบีย้ เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และ
ครอบครัวค้างจ่าย
(หมายเหตุขอ้ 5.18)
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการรับฝากเงิน
- เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว
- ดอกเบีย้ เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และ
ครอบครัวค้างจ่าย
(หมายเหตุขอ้ 5.18)
รวม
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ธนาคารออมสิน

2560

53,900.45
19,986.38

54,725.87
73,886.83

53,267.78
11,631.07

21,424.36

76,150.23

61,776.27
64,898.85
138,785.68

9,668.84

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

71,445.11
147,595.34

5.14.1 จำ�แนกตามประเภทเงินรับฝาก (ต่อ)

ธนาคารได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติที่ใช้วดั มูลค่าหนีส้ นิ ของเงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ี
ลักษณะเป็นการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินเพิ่ม (ลด)
2561

อัตราการคิดลด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.25
ลดลง ร้อยละ 0.25
อัตราการเสียชีวติ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.00
ลดลง ร้อยละ 25.00
ค่าใช้จา่ ย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.00
ลดลง ร้อยละ 10.00

(1,868.86)
1,955.64
41.50
(31.95)
181.10
(181.10)

5.14.2 จำ�แนกตามสกุลเงินและถิน
่ ทีอ
่ ยูข
่ องผูฝ
้ าก

เงินบาท
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ

2561
ต่างประเทศ

2560
ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

2,229,277.15
2,229,277.15

3,153.60
3,153.60

2,232,430.75
2,232,430.75

2,182,040.32
2,182,040.32

3,081.97
3,081.97

5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมในประเทศ

มีระยะเวลา

2,185,122.29
2,185,122.29
หน่วย : ล้านบาท

2561
เมื่อทวงถาม

รวม

2560
รวม

55.48
55.48
23.44 52,600.01 52,623.45
4.21 1,000.00 1,004.21
4,895.40 11,080.74 15,976.14
4,978.53 64,680.75 69,659.28

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำ�นวน 111,205.80 ล้านบาท ได้รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 2,342.68 ล้านบาท เพื่อนำ�ไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้
รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามพระราชกำ�หนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงินตามโครงการทั้งสิ้น 300,000.00 ล้านบาท
เป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินกู้ยืมไม่เกิน 210,000.00 ล้านบาท และเป็นเงินของสถาบันการเงินไม่ต่ำ�กว่า
90,000.00 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.7.1) ซึ่งเบิกใช้วงเงินที่จัดสรรได้จนกว่าจะเต็มจำ�นวนหรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกและไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบี้ย
จากสถาบันการเงิน ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และธนาคารเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี
เมื่อธนาคารได้รับชำ�ระหนี้ท้ังหมดหรือบางส่วนก่อนวันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำ�หนด ธนาคารต้องชำ�ระหนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามสัดส่วนที่ ได้รับชำ�ระรวมดอกเบี้ย ธนาคารจะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายจากยอดคงเหลือของตั๋วสัญญาใช้เงินทุกวันสิ้นเดือน และ
ชำ�ระดอกเบี้ยสำ�หรับยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างปีละ 2 งวด คือสิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเรียกเก็บในวันทำ�การแรกของเดือนถัดไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้สิ้นสุดกรอบระยะเวลาของโครงการ โดยธนาคาร
ได้ชำ�ระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมชำ�ระดอกเบี้ยให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
รายงานประจำ�ปี 2561
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5.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

2561
สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบ
กำ�หนด
ไถ่ถอน

บาท
บาท

2.36
2.33

2565
2565

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

2560

ในประเทศ

ต่างประเทศ

36,000.00
14,000.00
50,000.00

-

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

-

36,000.00
14,000.00
50,000.00

36,000.00 36,000.00
14,000.00 14,000.00
50,000.00 50,000.00

หุ้นกู้ วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำ�นวน 36,000.00 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.36 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์
และสิงหาคมของทุกปี
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำ�นวน 14,000.00 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.33 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม
และพฤศจิกายนของทุกปี
5.17 ประมาณการหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

2561
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
บำ�เหน็จ/บำ�นาญ
บำ�เหน็จดำ�รงชีพ
บำ�เหน็จพิเศษ
เงินชดเชย
ของทีร่ ะลึกเมือ่ เกษียณอายุ
ของทีร่ ะลึกเมือ่ ปฏิบตั งิ านมานาน
ภาระผูกพันอืน่ 				
(หมายเหตุขอ้ 5.23.1)
ภาระผูกพันทีอ่ าจเกิดจากธนาคารถูกฟ้องร้องคดี (หมายเหตุขอ้ 5.23.2)
รวมประมาณการหนีส้ นิ
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ธนาคารออมสิน

46,898.51
1,975.80
2,382.71
3,798.80
121.54
248.32

55,425.68
1,081.69
0.93
56,508.30

2560
45,771.11
2,059.01
2,458.56
3,932.96
122.53
255.91

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

54,600.08
1,081.69
0.55
55,682.32

5.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กระทบยอดคงเหลือได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- จากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยระหว่างงวด
รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

2561

2560

54,600.08
1.36
1,444.96
1,416.33

46,171.14
1,437.22
1,721.59

35.25
(475.12)
850.04
(2,447.22)
55,425.68

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

ในปี 2561 ธนาคารมีโครงการเกษียณอายุก่อนกำ�หนด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภาวะการณ์อย่างมีสาระสำ�คัญที่มีผลต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารจึงได้ประเมินมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน มีผลทำ�ให้
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานลดลง จำ�นวน 476.76 ล้านบาท เป็นผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน จำ�นวน 453.97 ล้านบาท รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นผ่านกำ�ไรสะสม
และกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจำ�นวน 22.79 ล้านบาท รับรู้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน โดยมีข้อสมมติที่ใช้ในการคำ�นวณดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราขึน้ เงินเดือนเฉลีย่ พนักงาน
อัตราขึน้ เงินเดือนเฉลีย่ ลูกจ้าง
อัตราการลาออกเฉลีย่ พนักงาน
อัตราการลาออกเฉลีย่ ลูกจ้าง
อัตราการเกษียณก่อนกำ�หนด
เกษียณอายุกอ่ นกำ�หนด
เกษียณอายุปกติ

2561

2560

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
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5.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

ธนาคารได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด)
2561

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

(3,491.21)
3,872.69
2,859.78
(2,558.06)
(11.37)
12.35
28.29
(24.28)

ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

ระยะเวลาการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ของพนักงานถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก

2561

2560

19 ปี

20 ปี
หน่วย : ล้านบาท

2561

จำ�นวนเงินและระยะเวลาทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ของหนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 10 ปี ขึน้ ไป
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2,600.72
2,549.66
2,660.97
2,728.33
2,872.90
16,213.71
91,534.43

2560

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

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.17 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

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

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

5.18 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย จำ�นวน 46,187.19 ล้านบาท และ 49,425.11
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.14.1) ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ดอกเบีย้ เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวค้างจ่าย
- ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย
- ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการรับฝากเงิน
รวม

2561

2560

19,986.38
11,631.07
31,617.45

21,424.36
9,668.84
31,093.20

5.19 หนี้สินอื่น

เช็ครอเข้าบัญชีผฝู้ าก
เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนีอ้ น่ื และหนีส้ นิ เบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง - สินเชือ่
		 รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

1,462.34
298.92
573.07
2,334.33

1,505.71
1,292.18
0.24
2,798.13

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจำ�นวน 298.92 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงซื้อเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระเงิน (Settlement)
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ดจำ�นวน 573.07 ล้านบาท ประกอบด้วย
		 - พัก - ทรัพย์สินรอการขายจำ�นวน 972.74 ล้านบาท
		 - รอโอน - PromptPay จำ�นวน 1,429.22 ล้านบาท เป็นรายการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารซึง่ ยังไม่ได้รบั ชำ�ระเงิน (Settlement)
		 - และอื่น ๆ อีกจำ�นวน 1,029.55 ล้านบาท
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5.20 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2561
การเปลี่ยนแปลง
ยอดต้นงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า) ทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ในบริษทั ร่วม
รวม

2560
การเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างงวด ยอดปลายงวด

ยอดต้นงวด

ในระหว่างงวด ยอดปลายงวด

17,547.25

-

17,547.25

-

17,547.25

17,547.25

15,857.61

(10,322.31)

5,535.30

9,239.58

6,618.03

15,857.61

130.60
33,535.46

(96.96)
(10,419.27)

33.64
23,116.19

58.41
9,297.99

72.19
24,237.47

130.60
33,535.46
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
การเปลี่ยนแปลง
ยอดต้นงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า) ทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม
รวม

2560
การเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างงวด ยอดปลายงวด

ยอดต้นงวด

ในระหว่างงวด ยอดปลายงวด

17,547.25

-

17,547.25

-

17,547.25

17,547.25

15,857.61
33,404.86

(10,322.31)
(10,322.31)

5,535.30
23,082.55

9,239.58
9,239.58

6,618.03
24,165.28

15,857.61
33,404.86

5.21 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้ธนาคารจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
สำ�รองเพือ่ การขยายงาน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
นำ�ส่งรายได้แผ่นดิน

กำ�ไรปี 2560

กำ�ไรปี 2559

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

ในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2560 ธนาคารได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำ�นวน 5,739.00
ล้านบาท คงเหลือที่ต้องนำ�ส่งในปี 2561 จำ�นวน 10,055.00 ล้านบาท ซึ่งได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และ
ได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมในวันเดียวกัน จำ�นวน 729.10 ล้านบาท รวมนำ�ส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
2560 จำ�นวน 16,523.10 ล้านบาท และธนาคารได้จัดสรรกำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อนำ�ส่ง
รายได้แผ่นดินระหว่างกาล งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 จำ�นวน 9,270.00 ล้านบาท
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5.21 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ (ต่อ)

ในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 ธนาคารได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จำ�นวน 3,020.00
ล้านบาท คงเหลือที่ต้องนำ�ส่งในปี 2560 จำ�นวน 10,098.00 ล้านบาท ซึ่งได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และ
ได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 786.00 ล้านบาท รวมนำ�ส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 13,904.00 ล้านบาท
5.22 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำ�กัด

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ		
- หลักประกันการทำ�ธุรกรรมสัญญาซือ้ คืน
ทรัพย์สนิ รอการขาย		
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

14,966.46
498.33
15,464.79

87,454.94
262.51
87,717.45

5.23 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
5.23.1 ภาระผูกพัน มีดง
ั นี้

หน่วย : ล้านบาท
2561

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน่
- วงเงินเบิกเกินบัญชีทล่ี กู ค้ายังไม่ได้ถอน
- การค้�ำ ประกันอืน่
- อืน่ ๆ
รวม

2560

89.69

48.10

30,013.51
6,118.50
206.34
36,428.04

26,032.25
5,484.65
31,565.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค้�ำ ประกันอืน่ จำ�นวนเงิน 6,118.50 ล้านบาท และ 5,484.65
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึง่ ธนาคารได้กนั เงินสำ�รองเพือ่ รองรับความเสียหาย โดยรับรูใ้ นประมาณการหนีส้ นิ จำ�นวน 1,081.69 ล้านบาท และ
1,081.69 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุขอ้ 5.17)
5.23.2 หนีส
้ น
ิ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการถูกฟ้องร้องคดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาล เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย
โดยไม่สามารถกำ�หนดค่าเสียหายทีจ่ ะต้องชดใช้เป็นจำ�นวนทีแ่ น่นอนได้ จำ�นวน 75 คดี เป็นทุนทรัพย์รวมจำ�นวนเงิน 1,391.04 ล้านบาท
ในจำ�นวนนี้ได้รวมคดีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ธนาคารจะต้องจ่ายชำ�ระเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งธนาคารได้ประเมิน
ผลเสียหาย โดยรับรูใ้ นประมาณการหนีส้ นิ จำ�นวน 0.93 ล้านบาท (หมายเหตุขอ้ 5.17)
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5.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืม

เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
ยอดคงค้าง ค่าเผือ่ หนี้
ยอดคงค้าง ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ

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

189.44
189.44

743.09
743.09

7.43
7.43

285.41
285.41

150.00
150.00

1,122.78 40,059.77
1,122.78 40,059.77

70.18
70.18

1,142.75
1,142.75

97.28
97.28
247.28

536.59
367.03
536.59
367.03
1,848.81 41,169.89

1.34
1.34
78.95

622.57
622.57
2,050.73

-

-

15,000.00
15,000.00
375.72
375.72
15,375.72

5.25 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำ�นาจในการจัดการ

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบธนาคาร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำ�คัญ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
รวม

2560

409.68
63.84
0.13
473.65

366.57
67.99
0.15
434.71

5.26 สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร และ ค่าเช่ารถยนต์ โดยมี
ส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

จำ�นวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา
ระยะเวลาคงเหลือ

สัญญาเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคาร 1 ม.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2566
สัญญาเช่ารถยนต์
รวม
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ไม่เกิน 1 ปี

343.21
408.77
751.98

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

232.45
729.70
962.15

เกิน 5 ปี

รวม

2.49
2.49

578.15
1,138.47
1,716.62

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.26 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2560

จำ�นวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา
ระยะเวลาคงเหลือ

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

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

256.47
706.00
962.47

358.09
377.93
736.02

เกิน 5 ปี

รวม

3.01
3.01

617.57
1,083.93
1,701.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 29 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญาตั้งแต่ ปี 2533 - 2582
ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าที่ดิน และ/หรืออาคารจำ�นวน 638 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์จำ�นวน 28 สัญญา ซึ่งมีภาระที่จะต้อง
จ่ายค่าเช่าในอนาคตประมาณ 1,716.62 ล้านบาท
5.27 ฐานะและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญจำ�แนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
5.27.1 ฐานะจำ�แนกตามธุรกรรม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561

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

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

2,704,966.59

-

339,996.14
256,156.56

-

1,827,043.88
2,232,430.75

-

69,659.28
50,000.00

-

2560
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

-

2,664,410.55

462,668.65
237,320.73

-

462,668.65
237,320.73

1,827,043.88 1,710,908.16
2,232,430.75 2,185,122.29

-

1,710,908.16
2,185,122.29

-

111,205.80
50,000.00

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2,704,966.59 2,664,410.55
339,996.14
256,156.56

69,659.28
50,000.00

111,205.80
50,000.00

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

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

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

2,704,339.61

-

339,996.14
255,529.57

-

1,827,043.88
2,232,430.75

-

69,659.28
50,000.00

-

2560
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

-

2,663,828.13

462,668.65
236,738.31

-

462,668.65
236,738.31

1,827,043.88 1,710,908.16
2,232,430.75 2,185,122.29

-

1,710,908.16
2,185,122.29

-

111,205.80
50,000.00

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2,704,339.61 2,663,828.13
339,996.14
255,529.57

69,659.28
50,000.00

111,205.80
50,000.00

* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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5.27.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามธุรกรรม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
ธุรกรรม
ในประเทศ

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

96,607.64
35,428.97
61,178.67
6,072.58
17,247.35
53,515.74
30,982.86

2560

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

-

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
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ธุรกรรม
ในประเทศ

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

96,607.64
35,428.97
61,178.67
6,072.58
17,106.33
53,515.74
30,841.84

2560

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

-

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

5.28 รายได้ดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือ่ ค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สนิ เชือ่
การให้เช่าซือ้
รวมรายได้ดอกเบีย้
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หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

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

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.29 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
2561

เงินรับฝาก
เงินรางวัล
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตราสารหนีท้ อ่ี อก
- หุน้ กู้
เงินกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
โอนไปค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.39.5)
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

18,824.29
12,281.44
1,131.09
5,093.04

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

1,175.80
0.03
4.00
(3,080.72 )
35,428.97

936.25
2.50
3.17
(3,970.31 )
42,448.21

5.30 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2561

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้�ำ ประกัน
ค่าธรรมเนียม ATM
รายได้จากบัตร VISA
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รายได้คา่ นายหน้า
อืน่ ๆ
โอนไปรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.39.4)
รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ย ATM Pool
ค่าใช้จา่ ยบริการระบบ Mobile Banking
ค่าใช้จา่ ยธุรกิจบัตรเครดิต - ค่าตอบแทน
ค่าบริการโทรคมนาคม
อืน่ ๆ
โอนไปค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.39.5)
รวมค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2560

2560

54.93
884.66
1,320.78
1,317.98
1,863.46
1,662.31

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

(2.81 )
7,101.31

(10.82 )
6,450.57

259.36
349.68
177.74
241.96
102.90
(102.91 )
1,028.73
6,072.58

234.09
153.35
79.03
238.08
55.90
(75.60 )
684.85
5,765.72
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5.31 กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1) กำ�ไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลีย่ น
ตราสารหนี้
รวม
2) กำ�ไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสีย่ ง
รวมทัง้ สิน้

2561

2560

28.44
67.77
96.21
(1.58 )
94.63

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

5.32 กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

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

2561

2560

7,635.09
7,635.09

159.09
159.09

7,635.09

98.10
98.10
257.19

5.33 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชื่อ

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

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

61.68
1,662.61
(156.80 )
1,567.49

63.21
3,059.08
(310.39 )
2,811.90

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชื่อ จำ�นวน 1,567.49 ล้านบาท และ
2,811.90 ล้านบาท ได้รวมเงินสนับสนุนพิเศษสำ�หรับเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานในการนำ�ส่งเงินเพื่อชำ�ระหนี้เงินให้สินเชื่อตามบันทึก
ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จำ�นวน 1,242.21
ล้านบาท และ 2,533.35 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.34 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า

หน่วย : ล้านบาท
2561

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

2560

(76.77 )
3,904.10
357.08
4,184.41

(42.90 )
16,683.78
26.10
350.58
17,017.56

5.35 โครงการสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ค่าใช้จา่ ยเงินประเดิม
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์เงินประเดิม
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

501.13
1,163.21
402.20
2,066.54

470.22
1,090.02
340.67
1,900.91

5.36 โครงการเกษียณอายุก่อนกำ�หนด

ธนาคารมีโครงการเกษียณอายุก่อนกำ�หนด ประจำ�ปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 430 คน ให้มีผลเกษียณอายุ
ก่อนกำ�หนดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

เงินบำ�เหน็จดำ�รงชีพ
เงินตอบแทนความชอบ
เงินตอบแทนพิเศษ
ค่าใช้จา่ ยเงินประเดิม
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์เงินประเดิม
รวม

182.03
290.98
480.50
137.24
50.74
1,141.49

5.37 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปราศจากดอกเบี้ย โดยมีประเภทบัญชี
ที่ให้บริการ ได้แก่ เงินฝากวาดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเราะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และการลงทุนหาผลประโยชน์ คือ การให้เช่าซื้อ การขายสินค้า
ผ่อนส่ง การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และการร่วมทุน ธนาคารเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาที่
เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝากใหม่) จำ�นวน 343 สาขา ในจำ�นวนนี้มีสาขาที่
เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีท่ใี ห้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์) จำ�นวน 243 สาขา
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5.38 สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ธนาคารออมสินได้บริหารจัดการกองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคมาจนครบกำ�หนดกรอบระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารออมสินยุติการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่อไป โดยจัดตั้งสำ�นักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนสำ�นักงานกองทุนเพื่อสังคม มีลักษณะเป็นหน่วยงาน
อิสระภายใต้การกำ�กับของธนาคารออมสิน โดยให้มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตามรูปแบบเดิม และอนุญาตให้ธนาคาร
ออมสินให้กู้ร่วมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ Syndication Loan สำ�หรับโครงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 ว่าด้วยสำ�นักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยได้รับค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 10.00 ของยอดเงินกู้ที่เบิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้ โดยคำ�นวณ
ณ วันที่ทำ�การเบิกจ่ายตามสัญญากู้เงิน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นผู้จัดการและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับธนาคารออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารให้สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคกู้ยืมเงินจำ�นวน 428.94 ล้านบาท
ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ได้รวมรายการบัญชีของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
(หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว) ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
หนีส้ นิ
ส่วนของทุน
รายได้
ค่าใช้จา่ ย

2561

2560

371.26
0.98
187.05
21.59
13.71

396.61
0.81
179.17
24.00
14.17

5.39 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
5.39.1 ข้อมูลโดยสรุปสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์และหนี้สิน
สินทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ (หมายเหตุขอ้ 5.39.2)
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.39.2)
รวมสินทรัพย์
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2560

2561

172,147.12

186,373.78

1,104.15
173,251.27

2,371.96
188,745.74

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.39.1 ข้อมูลโดยสรุปสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.39.4)
หัก ค่าใช้จา่ ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.39.5)
หัก หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
สำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.34)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

2560

2561
6,130.70
6,901.36

5,948.82
7,236.46

350.58
(1,121.24 )

357.08
(1,644.72)

5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2561

2560

-

-

74.11

290.38

2556 - 2571 1,818.15 1,950.91

12.96

14.75

2556 - 2571 1,851.97 1,998.26

14.15

15.86

1. โครงการสินเชือ่
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระรายย่อย
ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
อุทกภัยและวาตภัย
ในปี 2553

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
2553 - 2559
ให้สนิ เชือ่ แก่ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รบั
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี 2553 ในอัตรา
ดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 0.50 ต่อเดือน ตลอดอายุสญั ญากู้

2. โครงการให้
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
แก่ผปู้ ระกอบกิจการ
ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

3. โครงการสินเชือ่
เพือ่ พัฒนาระบบป้องกัน
อุทกภัยโดยธนาคาร
ออมสินให้แก่นคิ ม
/สวน/เขตอุตสาหกรรม

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

2561
0.04

2560

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

0.17

รัฐบาลชดเชยความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ� 12 เดือน สำ�หรับผู้ฝากทั่วไป บวก
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก
อัตราผลตอบแทนจากการให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี

2553 - 2556 20,473.55 13,284.88
ขยายระยะ
เวลาครัง้ ที่ 1
ถึงสิน้ ปี 2557
ครัง้ ที่ 2 ถึง
สิน้ ปี 2560
ครัง้ ที่ 3 ถึง
สิน้ ปี 2565

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ� 12 เดือน สำ�หรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก อัตรา
ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.01 ต่อปี
4. โครงการสินเชือ่
เพือ่ ก่อสร้างระบบ
ป้องกันอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรม

วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยตรง เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำ� 12 เดือน สำ�หรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด
บวก ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี
หัก อัตราผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ
0.01 ต่อปี
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ
5. โครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมูบ่ า้ น

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
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

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2561

2560

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2561

2558 - 2566 15,252.08 19,394.68

-

2560
24.27

รัฐบาลชดเชยตามต้นทุนเงินในปีท่ี 1-2 เท่ากับ
อัตราร้อยละ 2.21 ต่อปี โดยไม่ได้รับการชดเชย
ความเสียหายในอนาคต
6. โครงการสินเชือ่
ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผูป้ ระกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

2558 - 2565 66,070.27 76,657.09 629.37
วงเงิน 100,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี
เพื่อนำ�ไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยธนาคาร
สามารถใช้วงเงินโครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

630.91

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนเงิน
ร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ร้อยละ 0.75 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจาก
การให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี
7. โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ� เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
ระยะที่ 2

2559 - 2566 27,362.24 33,611.05
วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี
เพื่อนำ�ไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยธนาคาร
สามารถใช้วงเงินโครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)
รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนเงิน
ร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ร้อยละ 0.75 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจาก
การให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี

8. โครงการบ้านประชารัฐ วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำ�หรับประชาชน
(Post Finance) ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
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ธนาคารออมสิน

306.87 1,044.71

2559 - 2589

4,396.72 4,336.24 ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั
การชดเชย การชดเชย

วงเงินกู้

ปีที่

ไม่เกิน
7 แสนบาท

1
2-3
4-6
7 ปีขึ้นไป

ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ MRR-1.475
ต่อปี

เกิน 7 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 1.50 ล้านบาท

ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ลูกค้าทั่วไป
ร้อยละ MRR-1.475 ต่อปี
ลูกค้าข้อตกลง-ส่วนกลาง
ร้อยละ MRR-1.725 ต่อปี

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ
9. โครงการสินเชือ่
ดอกเบีย้ ต่�ำ
เพือ่ ช่วยเหลือชาวประมง
“ประมงไทยก้าวไกล
สูส่ ากล”

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา
โครงการ

2559 - 2567
วงเงิน 500.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีที่ 2-7 ร้อยละ 4.00 ต่อปี

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2561

2560

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2561
0.54

2560

276.92

333.04

0.16

436.40

852.27 ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั
การชดเชย การชดเชย

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
10. โครงการมาตรการ
สินเชือ่ ประชารัฐ
เพือ่ ประชาชน

ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป
2559 - 2564
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำ�รงชีพ
และชำ�ระหนี้สินอื่น ๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

11. โครงการสินเชือ่
ดอกเบีย้ ต่�ำ
เพือ่ ปรับเปลีย่ น
เครือ่ งจักรและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สำ�หรับผูป้ ระกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

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

2559 - 2568 20,210.36 23,889.28

56.19

269.94

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ� 6 เดือน สำ�หรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด
บวก ร้อยละ 1.85 ต่อปี รวมไว้เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี
12. โครงการมาตรการ
ประชารัฐ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาหนีส้ นิ ประชาชน
ภายใต้นโยบายรัฐบาล

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคาร
ที่ใช้บริการสินเชื่อและอยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืน
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ โดยขอพัก
ชำ�ระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาชำ�ระหนี้
เพื่อลดภาระรายจ่าย

2559 - 2579 5,413.16 5,715.63 ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั
การชดเชย การชดเชย

2560 - 2565
13. โครงการสินเชือ่ ประชารัฐ วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท
เพือ่ ประชาชน (ผูป้ ระสบ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำ�รงชีพ
ภัยพิบตั )ิ
และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
14. โครงการสินเชือ่
เพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
ทีป่ ระสบภัยน้�ำ ท่วม
ปี 2560

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

2560 - 2565

79.39

159.47 ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั
การชดเชย การชดเชย

1.72

2.23 ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั
การชดเชย การชดเชย

รายงานประจำ�ปี 2561
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา
โครงการ

2560 - 2565
15.โครงการสินเชือ่ รายย่อย วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท
เพือ่ ใช้จา่ ยฉุกเฉิน
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อย
ที่มีความจำ�เป็นจะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในครัวเรือน โดยต้อง
ไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดจากการดำ�เนินโครงการ
ดังนี้
ระดับ
NPL
ไม่เกิน
ร้อยละ 25
มากกว่า
ร้อยละ 25
ไม่เกิน
ร้อยละ 37.50
มากกว่า
ร้อยละ 37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ 50
รวม

รัฐบาล
ชดเชย
ร้อยละ
100
ร้อยละ
70
ร้อยละ
50

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2561

2560

2,534.62

4,188.58

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2561

2560

-

-

จำ�นวนเงิน Coverage
(ล้านบาท)
ratio
2,500
ไม่เกิน
ร้อยละ 40
875

625

4,000

วงเงินชดเชยแบ่งเป็นของธนาคารออมสิน
2,000.00 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 2,000.00 ล้านบาท
16.โครงการ
Transformation Loan
เสริมแกร่ง
(สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่
ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร
ระยะที่ 2)

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี
เพื่อนำ�ไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 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

17. โครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ่ พัฒนาอาชีพ
และสร้างความรู้
ทางการเงินแก่
ผูป้ ระกอบอาชีพ
รายย่อยในชุมชนเมือง

วงเงินงบประมาณ 150.00 ล้านบาท
เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม
จำ�นวน 150,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน
กระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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ธนาคารออมสิน

2561 - 2568

1,877.21

-

0.89

-

2559

-

-

-

80.98

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

18.โครงการสินเชือ่ รายย่อย วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท
เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี
เพือ่ ใช้จา่ ยฉุกเฉิน
ความจำ�เป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหา
ระยะที่ 2
ความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็น
การ Refinance หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดจากการดำ�เนินโครงการ
ดังนี้
ระดับ
NPL
ไม่เกิน
ร้อยละ 25
มากกว่า
ร้อยละ 25
ไม่เกิน
ร้อยละ 37.50
มากกว่า
ร้อยละ 37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ 50
รวม

รัฐบาล
ชดเชย
ร้อยละ
100
ร้อยละ
70
ร้อยละ
50

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2561

2560

2561

2560

2561 - 2568

4,070.12

-

-

-

2561

-

-

9.07

-

22.20

-

ไม่ได้รบั
การชดเชย

-

จำ�นวนเงิน Coverage
(ล้านบาท)
ratio
2,500
ไม่เกิน
ร้อยละ 40
875

625

4,000

19.โครงการมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
วงเงินงบประมาณ 189.00 ล้านบาท
19.1 ผูด้ แู ลผูม้ บี ตั ร
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการ
สวัสดิการแห่งรัฐ
(Account Officer : AO) แห่งรัฐที่ทำ�หน้าที่ดูแลและให้คำ�แนะนำ�
แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
19.2 สินเชือ่ พัฒนา
ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
(3 โครงการ)
1) สินเชือ่
GSB Home Stay

เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนใน
การดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินกิจการ
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

รายงานประจำ�ปี 2561
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5.39.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา
โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2561

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2560

2561

2560

19.โครงการมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูม้ บี ตั รสวัสดิการ
แห่งรัฐ (ต่อ)
19.2 สินเชือ่ พัฒนา
ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
(3 โครงการ)
2) สินเชือ่ ธุรกิจ
แฟรนไชส์

เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าร่วมทำ�ธุรกิจแฟรนไชส์
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

2561 - 2568

3) สินเชือ่
Street Food

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 - 2571

รวมทั้งสิ้น

172,147.12 186,373.78 1,104.15 2,371.96

5.39.3 การจัดชัน
้ สินทรัพย์และการกันเงินสำ�รองธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท

2561

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม
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จำ�นวนราย

ยอดสินเชื่อ
คงค้างและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

มูลค่าหลักประกัน

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

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

1
2
100
100
100

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,633.03
51.65
315.43
297.85
262.01
2,559.97

5.39.3 การจัดชัน
้ สินทรัพย์และการกันเงินสำ�รองธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2560

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

จำ�นวนราย

ยอดสินเชื่อ
คงค้างและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

มูลค่าหลักประกัน

167,198
11,656
2,900
1,702
537
183,993

186,308.44
1,614.35
297.22
197.59
192.23
188,609.83

6,538.17
865.40
55.72
97.22
108.07
7,664.58

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

1
2
100
100
100

5.39.4 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

1,796.08
14.81
240.63
100.37
84.16
2,236.05
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2561

รายได้จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ
รายได้ดอกเบีย้ จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้
(หมายเหตุขอ้ 5.30)
ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้อน่ื ๆ จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ
รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รายได้ชดเชยดอกเบีย้ ธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รายได้ชดเชยอืน่ ๆ จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

2560

1,751.74

838.56

2.81
1.49

10.82
0.44

4,341.46
33.20
6,130.70

5,099.00
5,948.82

5.39.5 ค่าใช้จา่ ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(หมายเหตุขอ้ 5.29)
(หมายเหตุขอ้ 5.30)

2561
3,080.72
3,717.73
102.91
6,901.36

2560
3,970.31
3,190.55
75.60
7,236.46

5.40 การอนุมัติงบการเงิน

ผู้อำ�นวยการธนาคารอนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
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กิจกรรมเด่น
• ธนาคารออมสินถวายการรับฝากเงิน เนือ
่ งในโอกาสคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 105 ปี

• เทิดทูนยิง
่ สถาบันพระมหากษัตริย์

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ณ ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่

ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเลโก้โมเดลจำ�ลอง
เรือพระทีน
่ ง
่ั สุพรรณหงส์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยเนื่องใน
วันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมร่วมพิธีวางพานพุ่ม
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็น
ธงชาติไทย
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ธนาคารออมสินร่วมกับ บริษท
ั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน
่ จำ�กัด (มหาชน)
เปิดตัวภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี
ชุด “ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์” น้อมถวายความจงรักภักดี
ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ชาวออมสินและประชาชน
ชาวพหลโยธินพร้อมใจจุดเทียน
น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ร่วมงานอุน
่ ไอรัก
คลายความหนาว "สายน้ำ�
แห่งรัตนโกสินทร์" และน้อมสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

• ส่งเสริมการออม สร้างวินย
ั ทางการเงิน

มุ่งส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออม ผนึกความร่วมมือ
3 ยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการตู้เติมเงิน “ตู้บุญเติม - ตู้เติมสบายพลัส
- ตู้เติมดี” จัดโครงการ “เด็กดีออมฟรี ที่ตู้เติมเงินทั่วไทย”
เปิดรับฝากเงินผ่านตู้เติมเงินทั่วประเทศ

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
“ออมสินสายเปย์ แจกรถทัง
้ ปี รวยล้านทุกเดือน”

ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�กัด จัดโครงการส่งเสริม
การออมสำ�หรับเยาวชน "เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง"
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มความสะดวกสบายและ
ช่องทางการออมได้มากยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมออกบูธในงาน Thailand Smart Money ภายใต้แนวคิด
"ตอบโจทย์ทก
ุ มิตท
ิ างการเงินของคนไทยยุค 5.0 แบบไร้ขด
ี จำ�กัด"
โดยงานจัดขึน
้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพ เชียงราย
สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก อุบลราชธานี และขอนแก่น"

ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสูค
่ วามมัง
่ คัง
่ มัน
่ คง ยัง
่ ยืน กับธนาคารออมสิน” ในรูปแบบ
มหานครแห่งความมั่งคั่ง GSB City of Wealth โดยงานจัดขึ้นที่ พัทยา หาดใหญ่ อุดรธานี นครราชสีมา สงขลา เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ
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• เพิม
่ ศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

GSB PAY
“O2O Village Grocery sponsored by GSB” ระบบอีคอมเมิร์ช
ครบวงจรสำ�หรับซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารออมสิน

GSB GEN Campus Star ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเยาวชน
ผ่าน gsbgen.com

ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการระบบบริจาคเงิน
ผ่านอิเล็กทรอนิคส์ e-Donation ณ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
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GSB PAY บริการมาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำ�ระเงิน

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

QR สาธุ สแกนปุ๊บ ได้บุญปั๊บ

เปิด Innovation Club by GSB Startup
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ SMEs Startup ภายใต้
โครงการ GSB SMEs Startup Academy
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
SMEs Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

• ขับเคลือ
่ นนโยบายรัฐ

ร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำ�เนินงาน
โครงการตามแนวทางประชารัฐของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ผนึกกำ�ลังสถาบันการเงินรัฐจัดทำ�
โครงการธุรกรรมทางการเงินแบบ
One Service ณ สถานีบริการน้ำ�มัน
PTT Station

ตลาดนัดประชารัฐธนาคารออมสิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ร่วมผลักดันร้านค้าโชห่วยไทยเติบโต
สร้างระบบธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่
ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อ
เพื่อการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนและการค้ำ�ประกัน
สินเชื่อให้แก่ SMEs สำ�หรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
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• ธรรมาภิบาล ขับเคลือ
่ นองค์กร

ออมสินรวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
“ออมสิน...โปร่งใส ไร้ทุจริต”

• พัฒนาชุมชน สังคม และสิง
่ แวดล้อม

ธนาคารออมสินประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านโครงการสำ�คัญ คือ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
มหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม CSR ณ วัดประชาวิจิตร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตามแนวทาง “บวร” ถวายปัจจัยทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในชุมชน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
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กิจกรรม "ออมสิน ส่งสุข สู่สังคม" ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมีครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นผู้รับมอบ

มอบเงินช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม สปป.ลาว
ในโครงการ “ออมสินปันน้ำ�ใจ ช่วยผู้ประสบภัย" โดยมี
คุณแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประจำ�ประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ

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 & Sport Strategy

Music Strategy

GSB WOW CONCERT

คอนเสิร์ต “35th YEARS OF TIK SHIRO ดี๊ดี”
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ธนาคารออมสิน

Sport Strategy

กีฬาธนาคารโรงเรียน

สนับสนุนจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT
เพื่อส่งเสริมศิลปะมวยไทยและศิลปวัฒนธรรม
การต่อสู้ของชาติไทย

สนับสนุน การแข่งขันบาสเกตบอล GSB TBSL และ
GSB TBL 2018

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

สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล "GSB Bangkok
Cup 2018" ฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 19 ปี
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ทำ�เนียบสายงาน
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998113
E-mail : CHATCHAI@GSB.OR.TH
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2998096
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2998017
E-mail : KORNPRANOMW@GSB.OR.TH
นายนำ�พร ยมนา
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998312
E-mail : NUMPORNY@GSB.OR.TH
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998869
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH
นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998080
E-mail : JIRAPORNN2@GSB.OR.TH
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2999196
E-mail : AMORNRITJ@GSB.OR.TH
นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
โทร.02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998597
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH
นายสัณฐาน อยู่ศิริ
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
โทร.02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
โทร.02-2998181
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH
นางวรณัน ตันสกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
โทร.02-2998368
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
นางอนงค์ วรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
โทร.02-2998348
E-mail : ANONGS@GSB.OR.TH
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
โทร.02-2998368
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
โทร.02-2998343
E-mail : KEDSIRIS@GSB.OR.TH
นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
โทร.02-2998123
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH
นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร
โทร.02-2998852
E-mail : PISHSINEET@GSB.OR.TH
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2999131
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2998430
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH
นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998984
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
โทร.02-6149898
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH
นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998117
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH
นางปรางมาศ เธียรธนู
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
โทร.02-2998741
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
โทร.02-2998084
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
โทร.02-2998044
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH
นายพินิจ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998630
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH
นายธิติธัช นรวีร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
โทร.02-2999061
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH
นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
โทร.02-6149640
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH
นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง
โทร.02-2998091
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH
นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกำ�กับและควบคุม
โทร.02-2998819
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน
โทร.02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH
นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
โทร.02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
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นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
โทร.02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร.02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
โทร.02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH
นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
โทร.02-2999292
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH
นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2999213
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส

นางสุพรรณ เสลี
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานเลขาธิการธนาคาร
E-mail : SUPUNS@GSB.OR.TH

นายมานะ ทรวงทองหลาง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก
E-mail : MANAS@GSB.OR.TH

นางสาวดารณีมฐ์ ทวีสุข
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

นายสมชาย อนันต์สถิตย์สิน
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH

นางสาวเยาวเรศ จำ�จด
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH

นายนนทวัฒน์ สุขผล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
E-mail : NONTHAVATS@GSB.OR.TH

นายสถิตย์พงศ์ บุศยพงศ์ชัย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : SATHIDPONGB@GSB.OR.TH

นายประพนธ์ สุริวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : PRAPHONS@GSB.OR.TH
ผู้อำ�นวยการฝ่าย

• ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน
โทร.02-2998218
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

นางสาวณัฐสุดา ชุมคง
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
E-mail : NUTSUDAC@GSB.OR.TH

นายอนุรักษ์ นักจารย์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารงานสาขา
E-mail : ANURAKN@GSB.OR.TH

นางสาวมานิดา หุตะจิตต์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย
E-mail : MANIDAH@GSB.OR.TH

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998102
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH

• สายงานเลขาธิการธนาคาร

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998631
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH

นางสาวพนิตสุดา กุลมาตย์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998122
E-mail : CHUKIATT@GSB.OR.TH
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2999196
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH
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นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

นางวัชรา ภาระสิงห์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH

นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

• สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นางสาวสุรีรัตน์ พันธุ์ศิริ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
E-mail : SUREERATP3@GSB.OR.TH

นายวินัย สิทธิ ไวทยาภรณ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH

• ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค
ว่าที่ร้อยตรีเชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
E-mail : CHEDCHAIP@GSB.OR.TH

• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงศ์วิชช์ พิชวงค์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ
E-mail : PONGWISHP@GSB.OR.TH
นายพาวิชช์ รัตนโกมล
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : PARVITR@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าบุคคล
นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH

นางเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคล
E-mail : BENJAMAPORNJ@GSB.OR.TH
นายทรงวุฒิ ไชยอุดม
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
และการตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
E-mail : SONGWUTC@GSB.OR.TH
นายธวัช บุณยะรัตน์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH
นางสาวมนัสนันท์ เมธาลัทธพล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเงินฝาก
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH
นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจร้านค้ารับบัตร
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารการขาย
นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH
นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
E-mail : AREEW@GSB.OR.TH
นางสาวชลลัดดา พันธัย
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
E-mail : CHONLADDAP@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้าบุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH
นางสาวนวลสวาท ชาติทอง
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
E-mail : NOUNSAWATC@GSB.OR.TH
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ
ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายปฏิบตั กิ ารธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH
นางกิ่งแก้ว สุทธิวานิช
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH
นางสาวจุไรรัตน์ จินดาประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรและร้านค้ารับบัตร
E-mail : JURAIRATJ@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางสุจินตนา หงษ์ทอง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
นางชญานิษฐ์ บุญนาค
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้ารายย่อย
E-mail : CHAYANIDB@GSB.OR.TH
นายสมบุญ จึงคูพัฒนา
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH
นายสมชาย อาภรณ์พงษ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH
นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อย
และองค์กรชุมชน
E-mail : NAPAPHANK@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
นางสาวอุสุมา ปิงมอย
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1
E-mail : USUMAP@GSB.OR.TH
นางสาวเอมอัชนา แรงขำ�
รักษาการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 2
E-mail : AMEACHANAR@GSB.OR.TH

นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
E-mail : SIWAMONS@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : SUDARATK3@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
นางสุกัญญา วิชิตชลชัย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯ และปริมณฑล
E-mail : SUKUNYAV@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
นายบุญชอบ แสงภักดี
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH
นางสาวสุณีรัตน์ มิ่งขวัญปิยะกุล
รักษาการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ
E-mail : SUNEERATM@GSB.OR.TH
นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH
นายสมชาย ไชยาคำ�
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายนิติการ
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

นางสาวพรรณพิศ คงลาภ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายคดี
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH

นายพรลภัส กองธนาศิริกุล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH

นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารคดี
E-mail : NITIPOOMS@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH
นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH
นางรักษยา ศิริบริรักษ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH
นายพสิษฐ์ ประภาพันธศักดิ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
E-mail : PHASITP@GSB.OR.TH
นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการค้าและปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Start up
นายเฉลิมวงศ์ วงศ์จำ�ปา
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
E-mail : CHALOEMWONGW@GSB.OR.TH
นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH
นางพิกุล ปัทมาลัย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
E-mail : PIKULP@GSB.OR.TH

นางสุวณี ท้วมมา
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้
E-mail : SUWANEET@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารงานกลาง
นายชาญเชพ ชินบานทอง
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการพัสดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH
นายปกรณ์ ทวิพัฒน์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริการกลาง
E-mail : PAKORNT@GSB.OR.TH
นายธงชัย สุมา
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
E-mail : THONGCHAIS3@GSB.OR.TH

• สายงานกำ�กับและควบคุม
นายธีระ ทองประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
E-mail : THIRAT@GSB.OR.TH
นางดวงใจ กุศลฉันท์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
E-mail : DUANGJAIK@GSB.OR.TH
นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำ�นวย
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกำ�กับธุรกิจ
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH
นางสาวพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH
นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
E-mail : NUTTAWANC@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารการเงิน
นางวิดา ภูษิตประภา
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH
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นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail : SUTHEERAK@GSB.OR.TH
นางสาวภาวินี นพตระกูล
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH
นางสาวพัชร์รัฐ ไพศาลสินทรัพย์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน
E-mail : PATCHARATP@GSB.OR.TH

• สายงานการลงทุน
นายณัทธร โพธิแพทย์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH
นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH
นางสาวสุวรรณี พานทองดี
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน
E-mail : SUWANNEEP@GSB.OR.TH

• สายงานการเงิน
นางสุนันท์ แสวงศรี
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH
นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

• สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์พงษ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH
นางสาวสุชานันท์ สุดใจนาค
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
E-mail : SUCHANANS@GSB.OR.TH

• สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH
นายอมร สุขสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารความเสี่ยง
นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตันสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

• สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
นายพรชัย ชาดระวี
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH
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นางสาวสุรางคนา รอดวรรณะ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH
นายเจษฎา ตุลยกิจวัตร
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญ่และการลงทุน
E-mail : JESDAT@GSB.OR.TH

นางสุภัทรา พุทธวิริยะ
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 5
E-mail : SUPATRAP@GSB.OR.TH
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 6
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 3

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

นายชาญชัย ฝอยทอง
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 7
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายคเชนทร์ บุญวงค์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 8
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH

นางสุกัญญา เตชะอารีรัตน์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : SUKANYAT@GSB.OR.TH
นายโกศล รุจิวิวัฒนกุล
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
E-mail : KOSOLR@GSB.OR.TH

• สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายไพศักดิ์ แก้วกำ�เหนิดพงษ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH
นายศุภชัย ดิษสาริบุตร
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

• สายงานตรวจสอบภายใน
นายสรรพนันท์ จันทาทิพวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH
นายกิตติ ศิริตันหยง
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในสำ�นักงานใหญ่
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH
นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH
นายศิริชัย ไพศาลนันทน์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
E-mail : SIRICHAIP@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 1
นายวิมล ทุ่งทอง
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH
นายสมเกียรติ อารีจิตพานิช
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 2
E-mail : SOMKIERTA@GSB.OR.TH
นายธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 3
E-mail : THEERASAKK@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 2
นายธงชัย ศรีมณฑก
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 4
E-mail : THONGCHAIS2@GSB.OR.TH

เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 9
E-mail : SUCHANP@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 4
นายศรชัย จันโทวงษ์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 10
E-mail : SORNCHAIJ@GSB.OR.TH
นางสุนันท์ เสทือนวงษ์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 11
E-mail : SUNUNS@GSB.OR.TH
นางปิยหทัย ปิยะรัมย์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 12
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 5
นางสาวนวลนารถ สายสุทธิวงษ์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 13
E-mail : NUANNATS@GSB.OR.TH
นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 14
E-mail : PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH
นางอารีวรรณ อมะรักษ์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 15
E-mail : AREEWANA@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 6
นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 16
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH
นายเรวัตร ศฤงคาร
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 17
E-mail : RAWATS@GSB.OR.TH
นายโกวิท ธีระกุล
ผู้อำ�นวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 18
E-mail : KOWITT@GSB.OR.TH

ธนาคารออมสินภาค 1

470 อาคาร 17 ชั้น 2, 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3,
0-2299-8183, 0-2299-8184
โทรสาร 0-2299-8473, 0-2299-8187
E-mail: rm1@gsb.or.
สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝาก
470 อาคาร 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-299-8000 ต่อ 010180, 010119, 010120, 010122,
010125, 010129, 010130, 010136
โทรสาร 0-2279-9567
E-mail: bm9602@gsb.or.th

ทำ�เนียบสาขา
GOVERNMENT
SAVING BANK
BRANCHS

สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนการตลาดสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111,
020110, 020109, 020108, 020106
โทรสาร 0-2299-8710, 0-2279-9368
E-mail: market.phahol@gsb.or.th
สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E-mail: csd.phahol@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง

2000/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสาร 0-2277-9435
E-mail: loan8201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยขวาง
2000/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-7500
E-mail: bm0029@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)
บริเวณอาคารที่จอดรถศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762
โทรสาร 0-2541-2762 ต่อ 17
E-mail: bm0005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ
417/14 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-9865, 0-2644-9866
โทรสาร 0-2644-9865 ต่อ 21
E-mail: bm0027@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดินแดง
53/32 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 08-6011-6625, 08-6011-7480, 08-7803-5738
โทรสาร 0-2643-4242 ต่อ 20
E-mail: bm0028@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว
593/5-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558,
โทรสาร 0-2513-3661
E-mail: bm0031@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง
ภายในอาคารสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณกระทรวงการคลัง
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444
โทรสาร 0-2298-5898 ต่อ 18
E-mail: bm0044@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เอสพละนาด รัชดาภิเษก
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก
เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-2
โทรสาร 0-2642-3163
E-mail: bm0144@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา อีสท์วอเตอร์
1 อาคาร East Water ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127,
08-4537-9883
โทรสาร 0-2272-0528
E-mail: bm0152@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พญาไท
ห้องเลขที่ A201-202 ชั้น 2 อาคาร A
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เลขที่ 34 ถ.พญาไท แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรสาร 0-2354-5060
E-mail: bm0159@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา
แกรนด์ พระราม 9
ห้องเลขที่ 518B ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2160-2463-4
โทรสาร 0-2160-2463
E-mail: bm0171@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ห้องเลขที่ 2CR134 ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา
ลาดพร้าว 2 ) เลขที่ 669 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรสาร 0-2512-1936-7 ต่อ 108
E-mail: bm0173@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
ห้องเลขที่ 1 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 เลขที่ 1177
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2043-5060-61
โทรสาร 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
โทรสาร 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,
โทรสาร 0-2513-7074 ต่อ 18
E-mail: bm0033@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556
โทรสาร 0-2562-0716
E-mail: bm0034@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จตุจักร
ภายในกองอำ�นวยการตลาดนัดจตุจักร
ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรสาร 0-2618-3052 ต่อ 23
E-mail: bm0047@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พงษ์เพชร
205/84-85 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960
โทรสาร 0-2954-1039
E-mail: bm0129@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประชาชื่น
83 ปากทางเข้าหมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17
E-mail: bm0101@gsb.or.th

6

ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน
416/8-9 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรสาร 0-2910-3905 ต่อ 20
E-mail: bm0036@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง
326 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606
โทรสาร 0-2566-2606 ต่อ 20
E-mail: bm0102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสาร 0-2537-0369-71
E-mail: bm0150@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดวงศกร
80/2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรสาร 0-2563-5213 -15 ต่อ 20
E-mail: bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี วงศ์สว่าง
ห้องเลขที่ A203-4 ชั้น 2 อาคาร A ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี วงศ์สว่าง
โครงการวงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ เลขที่ 888 ถ.วงศ์สว่าง
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214
โทรสาร 0-2586-7215
E-mail: bm0158@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1691 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรสาร 0-2541-1501
E-mail: bm0160@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งหมอชิต 2
เลขที่ 999 สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรสาร 0-2537-8097-99 ต่อ 200
E-mail: bm0174@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประชานิเวศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรสาร 0-2580-9383-4 ต่อ 108
E-mail: bm0194@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กรีนพลาซ่า (วังหิน)
525 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรสาร 0-2578-6038 ต่อ 111
E-mail: bm0196@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน ตลาด อ.ต.ก.
(เดิมเป็นสาขาอินสแควร์) ย้ายวันที่ 3 เม.ย. 60
ภายในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถ.ย่านพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2279-3881-2
โทรสาร 0-2279-3881-2 ต่อ 17
E-mail: bm0058@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ตั้งอยู่ ชั้น 2 ห้องเลขที่ C205A โครงการ Suzuki Avenue รัชโยธิน
เลขที่ 234 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรสาร 0-2513-6279-80 ต่อ 111
E-mail: bm0060@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่
363/6-9 หมู่ที่ 8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-7
โทรสาร 0-2521-2909
E-mail: loan8203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่
363/6-9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 ต่อ 114
E-mail: bm0103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
22/53 หมู่ที่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรสาร 0-2531-6144-6 ต่อ 18
E-mail: bm0141@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดยิ่งเจริญ
651 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-6394-5
โทรสาร 0-2521-6396
E-mail: bm0151@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนสรงประภา
310/91-92 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรสาร 0-2566-3357
E-mail: bm0161@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
ห้องเลขที่ LDD-407-03 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคาร 2) เลขที่ 222 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-25043778-9
โทรสาร 0-25043778-9
E-mail: bm0068@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไอที สแควร์
ห้องเลขที่ A18-20 ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่
เลขที่ 333/100 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรสาร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17
E-mail: bm0052@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กรมการกงสุล
123 ชั้น 2 อาคารกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745,
08-6012-5276, 09-2757-9289
โทรสาร 0-2574-5745 ต่อ 15
E-mail: bm0056@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสาร 0-2575-0351 ต่อ 19
E-mail: bm0140@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A)
AM-1-010 ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรสาร 0-2143-8779-80 ต่อ 17
E-mail: bm0149@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
126-128 ชั้น BC1 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60
โทรสาร 0-2143-8958-60 ต่อ 19
E-mail: bm0043@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัชรพล
12/8-9 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707
โทรสาร 0-2347-0706
E-mail: bm0172@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประดิพัทธ์
96/5 อาคารบางกอกลิฟวิ่ง ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2278-4356-7
โทรสาร 0-2278-4358
E-mail: bm0137@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเดอะ แจส รามอินทรา
ชั้น 1 ห้องเลขที่ A-106-107 โครงการเดอะแจส รามอินทรา
เลขที่ 87 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2046-4189, 0-2046-4190
โทรสาร 0-2046-4189, 0-2046-4190
E-mail: bm0067@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามแสน
ห้องเลขที่ L1-13 ชั้น L1 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์
เลขที่ 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรสาร 0-2241-9252
E-mail: bm0165@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราชวัตร

ธนาคารออมสินสาขา แยกพิชัย
316, 318,320 ถ.อำ�นวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรสาร 0-2241-0919
E-mail: bm0175@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญผล
1210-1212 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรสาร 0-2612-5203 ต่อ 106
E-mail: bm0011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 2

ธนาคารออมสินสาขา ป้อมปราบ
1/1-2 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903
โทรสาร 0-2222-3860
E-mail: bm0039@gsb.or.th

316,318,320 ชั้น 2 ถ.อำ�นวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5, 087-8034696
โทรสาร 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
โทรสาร 0-2241-4511 ต่อ 16
E-mail: bm0010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีย่าน
785-787 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903,
08-5662-9303
โทรสาร 0-2243-0295
E-mail: bm0009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง
1 ถ.เตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2241-2012, 08-6010-3489,
08-7803-4783
โทรสาร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E-mail: bm0035@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา
อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459
E-mail: bm0049@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสาร E-mail: bm0024@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง
159 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-8505
โทรสาร 0-2282-8505
E-mail: bm0023@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสาร 0-2628-2785
E-mail: bm0024@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทำ�เนียบรัฐบาล
1 ทำ�เนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411,
08-6010-2099
โทรสาร 0-2281-8537 ต่อ 13
E-mail: bm0025@gsb.or.th

1769 ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0142 - 5
โทรสาร 0-2257-0147 - 8
E-mail: rm2@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางรัก
1231 ชั้น 3 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6181-2,0-2630-9420 ต่อ 20
E-mail: loan8205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางรัก
1231 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสาร 0-2630-9808 ต่อ 20
E-mail: bm0018@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี
1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2254-4453 ต่อ 19
E-mail: loan8206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี

1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-2939
โทรสาร 0-2253-2939
E-mail: bm0037@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ์
133 ซอย 3 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสาร 0-2612-0070
E-mail: bm0026@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วรจักร
90-92 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2376
โทรสาร 0-2621-2198
E-mail: bm0022@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวลำ�โพง
405 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสาร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E-mail: bm0012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จักรวรรดิ
327-335 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรสาร 0-2224-5307
E-mail: bm0021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทร
151-153 ปากซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444
โทรสาร 0-2212-5444 ต่อ 20
E-mail: bm0017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามสแควร์ วัน
388 ชั้น 6 อาคารสยามสแควร์ วัน ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรสาร 0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E-mail: bm0059@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถ.จันทน์
226,228 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009,0-2676-3010,0-2286-5852
โทรสาร. 0-2676-3009 ต่อ 14
E-mail: bm0046@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามพารากอน
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ห้องเลขที่ 404
เลขที่ 991 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรสาร 0-2610-9600 ต่อ 14, 0-2610-9601 ต่อ 14
E-mail: bm0061@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีลม
144,144/1 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977-8
โทรสาร 0-2634-4977 ต่อ 13
E-mail: bm0051@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เยาวราช
452 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสาร 0-2622-8385
E-mail: bm0138@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น G อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรสาร 0-2648-3289
E-mail: bm0157@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพลทินัม
เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 222/1283-84
เลขที่ 222 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรสาร 0-2 121-9593
E-mail: bm0065@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มาบุญครอง
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4ห้องเลขที่ PLA.F04.
D003000 เลขที่ 444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2064-4006
โทรสาร 0-2064-4007
E-mail: bm0069@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน์ ทาวเวอร์

อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ บริเวณชัน้ G
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0-2259-3397-8
โทรสาร 0-2259-3397-8 ต่อ 17
E-mail: bm0195@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ต้นซุง แอฟเวนิว

1769 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0139 ถึง 41
โทรสาร 0-2257-0139 ถึง 41 ต่อ 25
E-mail: loan8207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พร้อมพงษ์

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส พระราม 4

ธนาคารออมสินสาขา ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

• ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์

659 ปากซอยสุขมุ วิท 39 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสาร 0-2662-7274
E-mail: bm0038@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย

1210 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสาร 0-2249-7951 ต่อ 204
E-mail: bm0014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค์

492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสาร 0-2252-7319 ต่อ 20
E-mail: bm0042@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามย่าน

1529,1531 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสาร 0-2216-8230
E-mail: bm0013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จามจุรีสแควร์

อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ G 319 ห้องที่ 124-125 ถ.พญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสาร 0-2160-5113
E-mail: bm0055@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองหล่อ

159/7-8 ซ.สุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรสาร 0-2392-5583
E-mail: bm0145@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้องเลขที่ 020P2002 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
พระราม 4 เลขที่ 3300 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2350-3041
โทรสาร 0-2350-3042
E-mail: bm0199@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
1769 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0137
โทรสาร 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
โทรสาร 0-2391-6034-7 ต่อ 16
E-mail: loan8208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระโขนง

1176 ถ.สุขมุ วิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรสาร 0-2712-4115
E-mail: bm0040@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน

219, 221 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465 ต่อ 20
E-mail: bm0122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคำ�แหง 2

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง 2 ถ.บางนา-ตราด กม.8
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2397-6106
โทรสาร 0-2397-6106 ต่อ 17
E-mail: bm0125@gsb.or.th

ห้องเลขที่ B401/NN ชัน้ 4 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถ.ราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรสาร 0-2251-0010
E-mail: bm0155@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคำ�แหง

ธนาคารออมสินสาขา กรุงเทพ ทาวเวอร์

ธนาคารออมสินสาขา บางนา

ห้องเลขที่ G04 ชัน้ G อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์
เลขที่ 2170 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรสาร 0-2308-0088-9 ต่อ 12
E-mail: bm0188@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส

ห้องเลขที่ 215A ชัน้ 2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์
เลขที่ 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรสาร 0-2654-0599
E-mail: bm0191@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกตเวย์ เอกมัย

ห้องเลขที่ 3127 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
เลขที่ 982/22 ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรสาร 0-2108-2691-2 ต่อ 15
E-mail: bm0190@gsb.or.th
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ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897
โทรสาร 0-2718-5929 ต่อ 20
E-mail: bm0109@gsb.or.th
3040-42 ถ.สุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 18
E-mail: bm0124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก

2225-7 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ซอยรามคำ�แหง 51/1
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสาร 0-2319-9139 ต่อ 19
E-mail: bm0134@gsb.or.th

ห้องเลขที่ BK103 ชั้น 1 บริเวณโซน A โครงการต้นซุง แอฟเวนิว
เลขที่ 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรสาร 0-2148-1043
E-mail: bm0169@gsb.or.th
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคาร B ห้องเลขที่ B2
33-B2 34 ชั้น 2
เลขที่ 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรสาร 0-2108-6129-30 ต่อ 15
E-mail: bm0185@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปตท.ประเวศ

953/4 สถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. บริษัท เอสซีจี ประเวศ จำ�กัด
เลขที่ 953 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรสาร 0-2727-8562
E-mail: bm0186@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์

(เดิมเป็นสาขาเซเลเบรท บดินทรเดชา) ย้ายวันที่ 21 ธ.ค. 60
ห้องเลขที่ A223 ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2538-2523
โทรสาร 0-2538-7740
E-mail: bm0197@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ห้องเลขที่ 426 เลขที่ 587, 589 ถ.เทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรสาร 0-2399-4542-3 ต่อ 10
E-mail: bm0057@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะไนน์ พระราม 9

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 ชั้น 1
ห้องเลขที่ F01B07000-F01B08000
เลขที่ 999/1-4 ถ.พระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2056-7882-3
โทรสาร 0-2056-7882-3 ต่อ 20
E-mail: bm0062@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น
72 ชั้น 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-0370, 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556 ต่อ 18
E-mail: loan8209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองจั่น

72 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343,
0-2377-4828, 0-2377-4858
โทรสาร 0-2374-1343 ต่อ 202
E-mail: bm0108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4

1748-1750 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789, 02933-7700
โทรสาร 0-2530-5210, 0-2933-6789,02933-7700 ต่อ 13,26
E-mail: bm0030@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม.7

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชัน้ 2
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2780-2036-7
โทรสาร 0-2780-2037
E-mail: bm0132@gsb.or.th

168,170 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรสาร 0-2510-9716 ต่อ 17
มือถือเงินฝาก 08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสินเชื่อ 08-6016-4501
E-mail: bm0127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอนสแควร์

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ

ธนาคารออมสินสาขา พาราไดซ์ พาร์ค

ห้องเลขที่ 3056D ชัน้ 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรสาร 0-2138-5730
E-mail: bm0167@gsb.or.th

ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3S-R5
เลขที่ 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318
E-mail: bm0053@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
เลขที่ 109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรสาร 0-2521-8215
E-mail: bm0136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส รามคำ�แหง

ห้องเลขที่ B207 ชั้น 2 โซนสถาบัน ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส
เลขที่ 86/1 ซอยรามคำ�แหง 110 ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสาร 0-2372-3559
E-mail: bm0143@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ ทาวน์

ชั้น 2 ห้องเลขที่ F-204 ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ทาวน์
เลขที่ 7/2-7 ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173, 098-835-2004,
087-803-9280, 086-016-3942
โทรสาร 0-2111-3174
E-mail: bm0162@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว

ภายในศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ห้องเลขที่ AF-10,11
ชั้น 1 เลขที่ 2539 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรสาร 0-29349001-2 ต่อ 15
E-mail: bm0183@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว 101

ศูนย์การค้าแฮปปี้ อเวนิว ลาดพร้าว 101 อาคารทาวเวอร์ นอร์ท
ห้องบี 5 ชั้น 1 เลขที่ 787/101 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรสาร 0-2187-0236-7 ต่อ 18
E-mail: bm0184@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 308-309
เลขที่ 69, 69/1, 69/2, 69/4 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1
โทรสาร 0-2553-6201
E-mail: bm0063@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล

ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล อาคาร I ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302-303
เลขที่ 213, 215 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230
โทร. 0-2102-2007
โทรสาร 0-2102-2007
E-mail: bm0064@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี
88/20-22 ชั้น 2 หมู่ที่ที่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-2168-70
โทรสาร 0-2540-2168-70 กด 18
E-mail: loan8296@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี

88/26-28 ชั้น 1 หมู่ที่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสาร 0-2517-1241
E-mail: bm0105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก

30 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185
โทรสาร 0-2543-1185 ต่อ 17
E-mail: bm0104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง

1793 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรสาร 0-2326-9955 ต่อ 17
E-mail: bm0106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพรอมานาด

เลขที่ 589/7-9 ภายในศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรสาร 0-2947-5949
E-mail: bm0130@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า

ห้องเลขที่ F1/4-5 ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรสาร 0-2329-9393
E-mail: bm0131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร์

458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสาร 0-2183-0183
E-mail: bm0148@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ 2

ภายในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (ห้องเลขที่ B004 ชั้น B)
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรสาร 0-2508-3840-2 ต่อ 18
E-mail: bm0182@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
ภายในศูนย์การค้าไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ห้องเลขที่ B3-B4 ชั้น 2 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31
ถ.ฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-5211-12
โทรสาร 0-2360-5211-12
E-mail: bm0198@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุวินทวงศ์

ห้องเลขที่ 2CR243 ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุวินทวงค์
เลขที่ 123 ถ.สุวินทวงค์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-0034
โทรสาร 0-2540-0035
E-mail: bm0066@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 3

40 ชั้น 2 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-4825-7
โทรสาร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027
E-mail: rm3@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 3 (ที่ตั้งสำ�นักงานชั่วคราว)

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2413-2234 ต่อ 25
E-mail: rm3@gsb.or.th

สำ�นักราชดำ�เนิน-งานธุรกิจเงินฝาก

40 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรสาร 0-2224-1893
E-mail: bm9801@gsb.or.th

สำ�นักราชดำ�เนิน- ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ

40 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรสาร 0-2224-0229
E-mail: bm9803.CB@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศิริราช

87 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2848-9189 ต่อ 11-16
โทรสาร 0-2848-9189 ต่อ 17
E-mail: loan8211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช

87 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935
โทรสาร 0-2411-2085
E-mail: bm0118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพลู

852-854 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสาร 0-2466-4177 ต่อ 16
E-mail: bm0111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าพระ

31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสาร 0-2467-3866 ต่อ 20
E-mail: bm0115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ์

132/26-27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2412-8781
โทรสาร 0-2411-2115
E-mail: bm0116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน์

379/20 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสาร 0-2466-1815
E-mail: bm0117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ

ห้องเลขที่ BS-C5A ชั้น B ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
เลขที่ 129 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสาร 0-2477-7146
E-mail: bm0142@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ห้องเลขที่ 405 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรสาร 0-2433-9754
E-mail: bm0154@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หน้าพระลาน

25-27 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2224-8060 ต่อ 13
E-mail: bm0004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย

ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287
E-mail: bm0006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางลำ�ภูบน

23-26 ถ.สิบสามห้าง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687 ต่อ 18
E-mail: bm0007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร์

250/7-9 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365-66
โทรสาร 0-2282-6366 ต่อ 16
E-mail: bm0008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด

239 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377
โทรสาร 0-2223-2377 ต่อ 16
E-mail: bm0019@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

• ธนาคารออมสินเขตบางแค

• ธนาคารออมสินเขตราษฏร์บูรณะ

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2413-2234 ต่อ 25
E-mail: loan8212@gsb.or.th

1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2428-2733-5
โทรสาร 0-2428-2733-5 ต่อ 22
E-mail: loan8213@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 326 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที่ 160 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2903
โทรสาร 0-2416-2903 ต่อ 16
E-mail: bm0187@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์บูรณะ

ธนาคารออมสินสาขา เมโทร เวสต์ทาวน์

ธนาคารออมสินสาขา บางแค

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรสาร 0-2413-1519 ต่อ 3
E-mail: bm0110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน

170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2881-4170
โทรสาร 0-2434-6242
E-mail: bm0120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด

3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสาร 0-2435-6353
E-mail: bm0121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเศรษฐกิจ

1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสาร 0-2444-0501 ต่อ 11
E-mail: bm0133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งสายใต้

24/6 หมูท่ ่ี 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4
โทรสาร 0-2894-6052 ต่อ 17
E-mail: bm0054@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางแค

ห้องเลขที่ 3S-F8-F9 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
เลขที่ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรสาร 0-2454-7001
E-mail: bm0135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทศกัณฐ์

612/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรสาร 0-2410-1491 ต่อ 18
E-mail: bm0164@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผัก

105/2 หมูท่ ่ี 11 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรสาร 0-2435-3059
E-mail: bm0166@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแขม

16/12-13 หมูบ่ า้ นชวนชืน่ เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ (เพชรเกษม 81)
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรสาร 0-2431-2618-9 ต่อ 4
E-mail: bm0179@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอน บางแค

333 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรสาร 0-2458-2476
E-mail: bm0193@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ พาร์ค
กาญจนาภิเษก

ห้องเลขที่ W-02 อาคาร W ชัน้ 1 โซนพลาซา
ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
เลขที่ 8/9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสรรพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2111-3941-2
โทรสาร 0-2111-3942
E-mail: bm0168@gsb.or.th

10

1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสาร 0-2428-1679
E-mail: bm0107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ่

12 ถ.ในวงเวียน แขวงบางยีเ่ รือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776
โทรสาร 0-2465-3231 ต่อ 15
E-mail: bm0112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจ้าพระยา

291-293 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 24
E-mail: bm0114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร

1411 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำ�ภูลา่ ง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรสาร 0-2439-3858 ต่อ 13
E-mail: bm0126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร

8/45 หมูท่ ่ี 10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379
โทรสาร 0-2415-1370 ต่อ 20
E-mail: bm0123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 ซอย 64

324, 326, 328 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรสาร 0-2451-4597-8 ต่อ 111
E-mail: bm0156@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งครุ

52 ถ.ประชาอุทศิ แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรสาร 0-2426-0416
E-mail: bm0163@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หมูบ่ า้ นเพชรชายทะเล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610
โทรสาร 0-2464-5611
E-mail: bm0170@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2

ห้องเลขที่ GCR117 ชัน้ 1 ห้างบิก๊ ซี พระราม 2
เลขที่ 127 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรสาร 0-2415-7357
E-mail: bm0177@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก

ห้องเลขที่ 3CR309 ชัน้ 3 ห้างบิก๊ ซี บางปะกอก
เลขที่ 278 หมูท่ ่ี 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรสาร 0-2427-7951-2 ต่อ 106
E-mail: bm0178@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)
315 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690
โทรสาร 0-2415-9690 ต่อ 17
E-mail: bm0180@gsb.or.th

(เดิมเป็นสาขาเทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์) ย้ายเมือ่ วันที่ 9 พ.ย. 59
ศูนย์การค้าเมโทร เวสต์ทาวน์ ชัน้ 2 อาคาร C ห้องเลขที่ C204-C205
เลขที่ 212/2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2496-1894
โทรสาร 0-2496-1893
E-mail: bm0192@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอคอนสยาม

ห้องเลขที่ 503-504 ชัน้ 5 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
เลขที่ 299 ซอยเจริญนคร 5 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2005-5243 0-2005-5343
โทรสาร 0-2005-5243 ต่อ 19
E-mail: bm0072@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสาร 0-2291-4182
E-mail: loan8214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม

2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125
โทรสาร 0-2292-0125
E-mail: bm0016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งมหาเมฆ

572/1-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2677-5731
E-mail: bm0015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ์

604/128,134 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรสาร 0-2284-0486
E-mail: bm0045@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางโพงพาง

247/1-3 ซอยประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701
E-mail: bm0048@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง

1060 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824
โทรสาร 0-2876-1824 ต่อ 12
E-mail: bm0128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรี ออน ธรี

ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าทรี ออน ธรี
เลขที่ 295 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4882
โทรสาร 0-2291-4880
E-mail: bm0139@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ห้องเลขที่ 201 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เลขที่ 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2164-0057-8
โทรสาร 0-2164-0059
E-mail: bm0146@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขที่ 106 ชัน้ 1 ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
เลขที่ 88/8 ซ.จันทน์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรสาร 0-2212-5237
E-mail: bm0176@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)
458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรสาร 0-2291-3662
E-mail: bm0181@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินท์-อินเตอร์เซค

A11, A12 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าอินท์-อินเตอร์เซค
เลขที่ 982 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2293482-3
โทรสาร 0-2293482-3
E-mail: bm0189@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 4

927/16 ชัน้ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3146-7
โทรสาร 0-3441-3146-7 ต่อ 341112
E-mail: rm4@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ชัน้ 3 หมูท่ ่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409
โทรสาร 0-3240-1409 ต่อ 21
E-mail: loan8215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี

204 ชัน้ 2 หมูท่ ่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสาร 0-3242-5159 ต่อ 15
E-mail: bm1101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่ายาง

233/1 หมูท่ ่ี 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555
E-mail: bm1102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแหลม

386/2 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพชรบุร-ี บ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรสาร 0-3248-1096
E-mail: bm1103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอำ�

499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3243-3743
E-mail: bm1104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาย้อย

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส ท่ายาง

ธนาคารออมสินสาขา สามร้อยยอด

ธนาคารออมสินสาขา บ้านลาด

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน เพชรบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำ�ปราณ

ชัน้ G ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ท่ายาง
เลขที่ 777 หมูท่ ่ี 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรสาร 0-3246-3844
E-mail: bm1109@gsb.or.th
42/29 หมู่ที่ 6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-2051
โทรสาร 0-3249-2052
E-mail: bm1111@gsb.or.th
ชั้น 2F ห้อง RR-218 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี
เลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-1834-5
โทรสาร 0-3249-1834 ต่อ 17
E-mail: bm1112@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ถ.หาดเจ้าสำ�ราญ ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรสาร 0-3240-5542
E-mail: bm1106@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์

444/5 หมูท่ ่ี 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรสาร 0-3278-8499 ต่อ 14
E-mail: bm1108@gsb.or.th

54/2 หมูท่ ่ี 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรสาร 0-3269-9588
E-mail: bm1211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บลูพอร์ต หัวหิน

• ธนาคารออมสินเขตราชบุรี

5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรสาร 0-3261-1015, 0-3261-1550
E-mail: bm1201@gsb.or.th

209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรสาร 0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อ 17
E-mail: loan8217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน

207 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045 ต่อ 18
E-mail: bm0901@gsb.or.th

21/2 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3267-1024, 0-3267-1996
E-mail: bm1203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ค่ายธนะรัชต์

125 หมู่ที่ 3 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสาร 0-3262-1695
E-mail: bm1204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน

ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี

ธนาคารออมสินสาขา แก่งกระจาน

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพานน้อย

ธนาคารออมสินสาขา ประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารออมสินสาขา สะพานจอมเกล้า

130 หมูท่ ่ี 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรสาร 0-3249-4388
E-mail: bm1107@gsb.or.th

9/92-9/93 หมูท่ ่ี 2 ต.ปากน้�ำ ปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสาร 0-3263-1457
E-mail: bm1210@gsb.or.th

ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ห้องเลขที่ B06
เลขที่ 8/89 ซอยหมูบ่ า้ นหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
โทร. 0-3252-3258
โทรสาร 0-3252-3258
E-mail: bm1212@gsb.or.th

167/10 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำ�เนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234, 0-3269-1876
E-mail: bm1205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าปล้อง

13/12-14 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6
โทรสาร 0-3251-6326
E-mail: bm1209@gsb.or.th

5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสาร 0-3261-1810 , 0-3260-3439
E-mail: loan8216@gsb.or.th

120 หมูท่ ่ี 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234
E-mail: bm1105@gsb.or.th
1 ถ.พงษ์สรุ ยิ า ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222
E-mail: bm1106@gsb.or.th

28 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอดจ.ประจวบคีรีขันธ์
77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276
E-mail: bm1208@gsb.or.th

26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสาร 0-3262-1441
E-mail: bm1206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี

603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221
E-mail: bm1207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโป่ง

169 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรสาร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail: bm0902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม

105 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรสาร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail: bm0903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดำ�เนินสะดวก

259 หมูท่ ่ี 8 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.ดำ�เนินสะดวก อ.ดำ�เนินสะดวก
จ.ราชบุรี 70130
โทร. 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001
E-mail: bm0904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากท่อ

462/1 หมูท่ ่ี 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1150
E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง

225 หมูท่ ่ี 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241
โทรสาร 0-3226-1241
E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแพ

314/6 หมูท่ ่ี 5 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสาร 0-3238-1005
E-mail: bm0907@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สวนผึ้ง

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร นครปฐม

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสุริยวงศ์

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม

ธนาคารออมสินสาขา สามพราน

ธนาคารออมสินสาขา รอยัลพาร์ค

ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา

314/20-21 หมู่ที่ 1 ถ.ราชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี 70180
โทร. 0-3273-1832
โทรสาร 0-3273-1859
E-mail: bm0908@gsb.or.th
143/15-16 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรสาร 0-3232-5474
E-mail: bm0909@gsb.or.th
ชั้น 1 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค
เลขที่ 11 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-7994
โทรสาร 0-3232-7995
E-mail: bm0910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บ้านโป่ง

ห้องเลขที่ GCR 102-103
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรสาร 0-3222-1645
E-mail: bm0911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดเพลง

129/14 หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทร. 0-3239-8072
โทรสาร 0-3239-8073
E-mail: bm0912@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149
E-mail: loan8218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร

927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1111, 0-3481-0909
โทรสาร 0-3441-1111
E-mail: bm0701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระทุ่มแบน

1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-1555
โทรสาร 0-3447-1555 ต่อ 16
E-mail: bm0702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพ้ว

332/47-49 หมู่ที่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรสาร 0-3448-1333
E-mail: bm0703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชัย

822 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112
โทรสาร 0-3441-1112
E-mail: bm0704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์แจ้

19/47-48 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3449-4648
โทรสาร 0-3449-4649
E-mail: bm0705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พันท้ายนรสิงห์

189/131-133 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรสาร 0-3445-8079
E-mail: bm0706@gsb.or.th
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144/801-802 หมู่ที่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรสาร 0-3447-4803
E-mail: bm0707@gsb.or.th
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-0160, 0-3471-0161
โทรสาร 0-3471-0160
E-mail: bm0601@gsb.or.th
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195
E-mail: bm0602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคนที

44/2 หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533
E-mail: bm0603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร

592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3472-0806
โทรสาร 0-3472-0804
E-mail: bm0604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ห้องเลขที่ 286 ชั้น 2
98 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3446-6889 , 0-3446-6885
โทรสาร 0-3446-6885
E-mail: bm0708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 5

145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสาร 0-2951-1572
E-mail: rm5@gsb.or.th, rm5a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครปฐม

ห้องเลขที่ RT-3 ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าโฮมโปร นครปฐม
ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรสาร 0-3421-2196
E-mail: bm0811@gsb.or.th
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำ�เภอสามพราน ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรสาร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E-mail: bm0802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ้อมใหญ่

11/4 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 0-2420-3655 ต่อ 201, 203-206
E-mail: bm0804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครชัยศรี

136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสาร 0-3433-1564 ต่อ 202
E-mail: bm0805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศาลายา

26/24, 26/25 หมู่ที่ 5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรสาร 0-2441-0987 ต่อ 16
E-mail: bm0808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี อ้อมใหญ่

17/17 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรสาร 0-2431-1366
E-mail: bm0810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4

169/142-143 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3882-4, 0-2497-3880-2
โทรสาร 0-2497-3882-7 ต่อ 103 0-2497-3880-2 ต่อ 103
E-mail: bm0812@gsb.or.th

24, 26, 28 ชั้น 3 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรสาร 0-3427-2551
E-mail: loan8219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหวาย

ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

24, 26, 28 ชั้น 2 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสาร 0-3425-4636
E-mail: bm0801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเลน

45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำ�ริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047
E-mail: bm0803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กำ�แพงแสน

182 หมู่ที่ 1 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรสาร 0-3435-1379
E-mail: bm0806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร์

243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979 ต่อ 19
E-mail: bm0807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตูม

33/1 หมู่ที่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรสาร 0-3438-1392
E-mail: bm0809@gsb.or.th

71/9-10 หมู่ที่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรสาร 0-3431-8685-7 ต่อ 108
E-mail: bm0813@gsb.or.th
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 334 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เลขที่ 99/19, 99/20 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรสาร 0-2429-6935 ต่อ 102
E-mail: bm0814@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชั้น 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสาร 0-3451-7038
E-mail: loan8220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี

210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582
E-mail: bm1301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าม่วง

241/1 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสาร 0-3461-2812
E-mail: bm1302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (กาญจนบุรี)

281 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019
โทรสาร 0-3456-1194 ต่อ 16
E-mail: bm1303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะกา

ธนาคารออมสินสาขา ปากเกร็ด

ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน

ธนาคารออมสินสาขา แคราย

1/22-23 ม. 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสาร 0-3454-3235
E-mail: bm1304@gsb.or.th

100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสาร 0-2583-3376
E-mail: bm0206@gsb.or.th

248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3463-0443
E-mail: bm1305@gsb.or.th

115/30-32 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรสาร 0-2588-4779 ต่อ 24
E-mail: bm0207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก

ห้องเลขที่ 3/1, 3/2 ชัน้ 4 ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เลขที่ 30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
ตู้ปณ.65 ปณฝ.งามวงศ์วาน นนทบุรี 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรสาร 0-2550-0418
E-mail: bm0211@gsb.or.th

82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446
E-mail: bm1306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ

301 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312 ต่อ 20
E-mail: bm1307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหญ้า

152/12-13 หมู่ที่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8019, 0-3458-8020
โทรสาร 0-3458-8019 ต่อ 14
E-mail: bm1308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรสาร 0-2193-8214
E-mail: bm0213@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

256/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรสาร 0-3458-1199
E-mail: bm1309@gsb.or.th

ห้องเลขที่ A-15, 16 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เลขที่ 562, 566 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรสาร 0-2527-8716 ต่อ 17
E-mail: bm0214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดผาสุก

ธนาคารออมสินสาขา ท่าน้ำ�นนทบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยกระเจา

ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี

ธนาคารออมสินสาขา ด่านมะขามเตี้ย

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)

ธนาคารออมสินสาขา บ่อพลอย

160/179-180 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรสาร 0-3451-8880
E-mail: bm1310@gsb.or.th
54 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328
โทรสาร 0-3467-7327
E-mail: bm1311@gsb.or.th
5/3 หมู่ที่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรสาร 0-3467-2583
E-mail: bm1312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช่องสะเดา

(เดิมเป็นสาขาเอราวัณ) ย้ายเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61
79/2 หมู่ 3 ริมถนนสาย 3199(ถนนลาดหญ้า-เอราวัณ
กิโลเมตรที่ 36) ต.ช่องสะเดา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โทร. 0-3451-0308
โทรสาร 0-3451-0309
E-mail: bm1313@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774
โทรสาร 0-2589-9774 ต่อ 15, 16 / 0-2589-9884 ต่อ 15, 16
E-mail: loan8297@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท์

145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรสาร 0-2951-3494
E-mail: bm0209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นนทบุรี

22/31 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207
โทรสาร 0-2525-0216, 0-2526-6518,0-2967-3207 ต่อ 15
E-mail: bm0201@gsb.or.th

137 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสาร 0-2967-2016
E-mail: bm0217@gsb.or.th
55/622-623 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรสาร 0-2503-3822
E-mail: bm0208@gsb.or.th
101-101/1 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรสาร 0-2980-7003
E-mail: bm0219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์

ภายในโครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ์
เลขที่ 62/32 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรสาร 0-2924-4680
E-mail: bm0221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าสลากไทย

ตั้งอยู่ชั้น 2 โครงการศูนย์การค้าสลากไทย
เลขที่ 347 ถ.สนามบินน้ำ� ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8
โทรสาร 0-2580-6229
E-mail: bm0222@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2
92-92/1 หมู่ที่ 1 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490, 087-8056279, 086-0288511,
086-0288540, 087-8056234
โทรสาร 0-2597-1491
E-mail: loan8221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง

26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรสาร 0-2571-7970 ต่อ 13
E-mail: bm0203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย

99/99 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรสาร 0-2883-7837 ต่อ 17
E-mail: bm0204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ่

107 หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรสาร 0-2595-1625 ต่อ 21
E-mail: bm0205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรใหญ่

101 หมู่ที่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670, 086-0275388, 085-6641145
โทรสาร 0-2598-9112
E-mail: bm0210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ์ บางใหญ่

ห้องเลขที่ R-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บางใหญ่
เลขที่ 87 หมู่ที่ 6 ถ.ตลิ่งชัน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2
โทรศัพท์มือถือ 087-027-6613, 087-027-7039
โทรสาร 0-2595-0300
E-mail: bm0215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
6/6-7 หมู่ที่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสาร 0-2446-6336
E-mail: bm0216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวทองสแควร์

ห้องเลขที่ 5/62-63 ชั้น 1 และห้องเลขที่ 5/76 ชั้น 2 หมู่ที่ 1
โครงการบัวทองสแควร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรสาร 0-2925-8900
E-mail: bm0218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรน้อย

92-92/1 หมู่ที่ 1 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรสาร 0-2597-1493
E-mail: bm0220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสท์เกต ชั้น 3 ห้องเลขที่ 340
เลขที่ 199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2194-2986-7
โทรสาร 0-2194-2986
E-mail: bm0223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร C
ห้องเลขที่ 118-120
เลขที่ 555/9 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรสาร 0-2102-3503
E-mail: bm0224@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเจ้าพระยา

ชั้น 1 ห้อง 1B เจ้าพระยาพลาซ่า เลขที่ 67/12 หมู่ที่ 10
ถนนบางกรวย- ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2117-4113
โทรสาร 0-2117-4116
E-mail: bm0225@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสาร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 16
E-mail: loan8222@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรรณบุรี

24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020 ต่อ 24
E-mail: bm1001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองพี่น้อง

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งคอก

111/11-12 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรสาร 0-3558-9413
E-mail: bm1013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 6

310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน้�ำ โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419
โทรสาร 0-5622-2350, 0-5623-1564
E-mail: rm6@gsb.or.th

61 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014
E-mail: bm1002@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์

ธนาคารออมสินสาขา สามชุก

ธนาคารออมสินสาขา สวรรค์วิถี

890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-2019
E-mail: bm1003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต์

310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน้�ำ โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสาร 0-5622-6510
E-mail: loan8223@gsb.or.th
310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน้�ำ โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรสาร 0-5622-2436
E-mail: bm2510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค์

552-553 หมู่ที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรสาร 0-3558-1481
E-mail: bm1004@gsb.or.th

46 ถ.เวสสุวรรณ์ ต.ปากน้�ำ โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อ 18
E-mail: bm2501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช

170/5 หมูท่ ่ี 4 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสาร 0-5634-1053
E-mail: bm2502@gsb.or.th

350 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสาร 0-3557-8410
E-mail: bm1005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปลาม้า

ธนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี

ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสัย

263 หมู่ที่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสาร 0-3558-7363
E-mail: bm1006@gsb.or.th

123/1 หมูท่ ่ี 2 ถ.บรรพตพิสยั -หนองสังข์ ต.ท่างิว้ อ.บรรพตพิสยั
จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรสาร 0-5627-9103
E-mail: bm2504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อู่ทอง

ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว

158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083 ต่อ 15
E-mail: bm1007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านช้าง

470 หมู่ที่ 1 ถ.สามชุก-ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495
E-mail: bm1008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย์

1649 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรสาร 0-3559-1658 ต่อ 13
E-mail: bm1009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าไซ

570/4 หมูท่ ่ี 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรสาร 0-3557-7136
E-mail: bm1010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนางพิม

170/9 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรสาร 0-3552-5782
E-mail: bm1011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี

ห้องเลขที่ 206 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี
เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรสาร 0-3545-4244
E-mail: bm1012@gsb.or.th

14

765 หมูท่ ่ี 6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008
E-mail: bm2506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี นครสวรรค์ 1 บริษัท นิภาพรพัฒน์ จำ�กัด
เลขที่ 320/11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-3393-4
โทรสาร 0-5623-3395
E-mail: bm2517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี

300 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541 ต่อ 23
E-mail: bm2505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าตะโก

371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรสาร 0-5624-9333
E-mail: bm2507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากฟ้า

68 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362
โทรสาร 0-5624-1362
E-mail: bm2508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัว

51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรสาร 0-5625-1333, 0-5632-3146
E-mail: bm2509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแสง

19-21 ถ.แสงสันติสุข ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรสาร 0-5628-2166, 0-5628-2697
E-mail: bm2503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไพศาลี

399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสาร 0-5625-9554
E-mail: bm2514@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000
โทร. 0-5651-4577
โทรสาร 0-5651-4577
E-mail: loan8225@gsb.or.th

143/1 หมูท่ ่ี 4 ถ.สุขาภิบาล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212
โทรสาร 0-5629-1291
E-mail: bm2511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัยธานี

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดศรีนคร

ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง

ธนาคารออมสินสาขา หนองปลิง

ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก

558/68-69 หมูท่ ่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรสาร 0-5688-1619
E-mail: bm2512@gsb.or.th

220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070
E-mail: bm3301@gsb.or.th
276/1 หมูท่ ่ี 5 ถ.หนองฉาง-อุทยั ธานี อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี 61110
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077
E-mail: bm3302@gsb.or.th

704-705 หมูท่ ่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรสาร 0-5625-6027
E-mail: bm2513@gsb.or.th

53/4 ถ.หนองฉาง-ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี 61160
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085
E-mail: bm3303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเบน

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไร่

ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง

ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท

248/4-6 หมูท่ ่ี 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรสาร 0-5629-6319
E-mail: bm2515@gsb.or.th
139/4-5 หมูท่ ่ี 5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรสาร 0-5629-3135
E-mail: bm2516@gsb.or.th

45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสาร 0-5653-9264
E-mail: bm3304@gsb.or.th
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576
โทรสาร 0-5641-2576
E-mail: bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย์

ธนาคารออมสินสาขา โพทะเล

ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห์

ธนาคารออมสินสาขา ทับคล้อ

45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธานี ต.คุ้งสำ�เภา อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท 17110
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478
โทรสาร 0-5649-1111
E-mail: bm3202@gsb.or.th
51 ถ.ภูวสุวรรณวิถี ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264
โทรสาร 0-5646-1111
E-mail: bm3203@gsb.or.th

763 หมูท่ ่ี 2 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก ต.โพทะเล อ.โพทะเล
จ.พิจติ ร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสาร 0-5668-1147
E-mail: bm3107@gsb.or.th
350/2-3 หมู่ที่ 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรสาร 0-5664-1744-5
E-mail: bm3108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลพบุรี 1

บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) สาขาลพบุรี 1 ชัน้ 2
ห้องเลขที่ 2 CR203
เลขที่ 2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3678-4498, 0-3678-4499
โทรสาร 0-3678-4498, 0-3678-4499 ต่อ 19
E-mail: bm1712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450
E-mail: loan8228@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หันคา

• ธนาคารออมสินเขตลพบุรี

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ์

ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี

ชั้น 3 เลขที่ 321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1500, 0-3648-1501
โทรสาร 0-3648-1500 ต่อ 26
E-mail: loan8227@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนสระแก้ว

ธนาคารออมสินสาขา หล่มสัก

274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009
E-mail: bm3204@gsb.or.th
4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท 17140
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280
โทรสาร 0-5648-1111
E-mail: bm3205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา

347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238
โทรสาร 0-5649-9100
E-mail: bm3206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่ ชัยนาท

226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-4256, 0-3642-0132, 0-3641-1045
โทรสาร 0-3641-4256 ต่อ 17
E-mail: bm1707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลพบุรี

26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585
โทรสาร 0-3641-1072 ต่อ 16
E-mail: bm1701@gsb.or.th

30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรสาร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
E-mail: bm3001@gsb.or.th
356 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401
E-mail: bm3002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ่

194 หมูท่ ่ี 16 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1624, 0-5678-1881
E-mail: bm3003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด

363/6-7 ถนนทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1165-6
โทรสาร 0-5641-1165 ต่อ 22
E-mail: bm3207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม

75/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร. 0-3648-6217
โทรสาร 0-3648-6561
E-mail: bm1702@gsb.or.th

128-129 หมูท่ ่ี 4 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรสาร 0-5673-1221, 0-5673-1559
E-mail: bm3004@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิจิตร

ธนาคารออมสินสาขา โคกสำ�โรง

ธนาคารออมสินสาขา หล่มเก่า

ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน

ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมี่

ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี

ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร

ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม

ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน

ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�นารายณ์

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ

ธนาคารออมสินสาขา ท่าวุ้ง

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์

ธนาคารออมสินสาขา หนองม่วง

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดท่าพล

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ลพบุรี

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หล่มสัก

22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 66110
โทร. 0-5662-1422
โทรสาร 0-5662-1422 ต่อ 21
E-mail: loan8226@gsb.or.th
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265
E-mail: bm3102@gsb.or.th
602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264
E-mail: bm3101@gsb.or.th
41 ถ.ประเทืองถิน่ อ.บางมูลนาก จ.พิจติ ร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070
E-mail: bm3103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามง่าม

190 หมูท่ ่ี 13 ถ.พิจติ ร-กำ�แพงเพชร อ.สามง่าม จ.พิจติ ร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166
E-mail: bm3104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ

20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรสาร 0-5699-0899
E-mail: bm3105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก

282/9 หมูท่ ่ี 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก
จ.พิจติ ร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสาร 0-5669-9232
E-mail: bm3106@gsb.or.th

2 ถ.ศรีสำ�โรง ต.โคกสำ�โรง อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800
โทรสาร 0-3644-1800
E-mail: bm1703@gsb.or.th
61 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261
โทรสาร 0-3647-1074 ต่อ 20
E-mail: bm1704@gsb.or.th
140 หมู่ที่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500
โทรสาร 0-3649-1471
E-mail: bm1705@gsb.or.th
23 หมู่ที่ 5 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำ�นารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0-3646-1181
โทรสาร 0-3646-1181 ต่อ 18
E-mail: bm1706@gsb.or.th
321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 0-3648-1188
E-mail: bm1708@gsb.or.th
535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250
โทรสาร 0-3643-2249
E-mail: bm1710@gsb.or.th
(เดิมเป็นสาขาเทสโก้โลตัส ลพบุรี) ย้ายวันที่ 16 ธ.ค. 59
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2 ห้องเลขที่ RLB-2F-RR-TBC
เลขที่ 555/5 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3668-7801-2
โทรสาร 0-3668-7802
E-mail: bm1711@gsb.or.th

580 หมูท่ ่ี 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238, 0-5674-7185
E-mail: bm3005@gsb.or.th
908 หมูท่ ่ี 13 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5675-4058, 0-5679-1444
E-mail: bm3006@gsb.or.th
1101 หมูท่ ่ี 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 0-5676-1590-1
E-mail: bm3007@gsb.or.th
36/6 หมูท่ ่ี 5 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรสาร 0-5679-8822
E-mail: bm3008@gsb.or.th
929 หมูท่ ่ี 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรสาร 0-5671-2565
E-mail: bm3009@gsb.or.th

38/1 หมูท่ ่ี 12 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6575
โทรสาร 0-5673-6574
E-mail: bm3010@gsb.or.th
เลขที่ 70 ถ.สามัคคีชยั ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรสาร 0-5670-4856
E-mail: bm3011@gsb.or.th

15

ธนาคารออมสินสาขา วังโป่ง

688 หมู่ที่ 1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรสาร 0-5692-3649 ต่อ 15
E-mail: bm3012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย

199-199/2 หมู่ที่ 3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรสาร 0-5679-7851
E-mail: bm3013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาค้อ

98/1-2 หมู่ที่ 8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 0-5671-3313
โทรสาร E-mail: bm3014@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ หล่มสัก

เลขที่ 119 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1803
โทรสาร 0-5670-1803
E-mail: bm3011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 7

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667, 0-5540-3668
โทรสาร 0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail: rm7@gsb.or.th, rm7a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1
902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-55248985
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5525-8557
E-mail: bm2701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะปราง

262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร 0-5524-1524
E-mail: bm2708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขานางพญา

902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572
โทรสาร 0-5525-8572,0-5524-8772
E-mail: bm2703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางระกำ�

57/1 หมู่ที่ 7 ต.บางระกำ� อ.บางระกำ� จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511
โทรสาร 0-5537-1039
E-mail: bm2707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มิตรภาพ

16/113-114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสาร 0-5524-8762
E-mail: bm2710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก

ห้องเลขที่ 2CR204/1A-1B ชั้น 2 บิ๊กซี พิษณุโลก
เลขที่ 939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรสาร. 0-5530-2282
E-mail: bm2712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโคกมะตูม

132/10-11 ถ.พระองค์ดำ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-1624-5
โทรสาร. 0-5530-1625
E-mail: bm2715@gsb.or.th

16

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

ห้องเลขที่ 328-329 ชั้น 3ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5533-8454-5
โทรสาร 0-5533-8454
E-mail: bm2716@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
เลขที่ 444 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424 , 0-5533-0425
โทรสาร 0-5533-0425
E-mail: bm2718@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2

ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย

94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 0-5561-0487, 0-5561-1545
โทรสาร 0-5561-1545
E-mail: bm2601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรคโลก

66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร 0-5564-1613
E-mail: bm2602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสำ�โรง

517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสาร 0-5531-1798-9
E-mail: loan8230@gsb.or.th

243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำ�โรง
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร 0-5568-1636
E-mail: bm2603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมพิราม

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย

271-2 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร 0-5536-9063
E-mail: bm2702@gsb.or.th

690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร 0-5567-1479
E-mail: bm2604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังทอง

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งเสลี่ยม

517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร 0-5531-1427
E-mail: bm2705@gsb.or.th

187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้าอำ�เภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร 0-5565-9192
E-mail: bm2605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครไทย

ธนาคารออมสินสาขา กงไกรลาศ

303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรดำ�ริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสาร 0-5538-9027
E-mail: bm2706@gsb.or.th

66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรสาร 0-5569-1232
E-mail: bm2606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ

ธนาคารออมสินสาขา คีรีมาศ

116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสาร 0-5538-1448
E-mail: bm2709@gsb.or.th

20 หมู่ที่ 16 ถ.กำ�แพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสาร 0-5569-3162
E-mail: bm2607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดโบสถ์

ธนาคารออมสินสาขา บ้านด่านลานหอย

289-289/1 หมู่ที่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสาร 0-5536-1389
E-mail: bm2711@gsb.or.th

49/3 หมู่ที่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรสาร. 0-5568-9173
E-mail: bm2608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกระทุ่ม

81-83 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีนคร-ปลายราง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรสาร. 0-5565-2387
E-mail: bm2609@gsb.or.th

146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสาร 0-5539-1122
E-mail: bm2704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุโขทัย

ธนาคารออมสินสาขา ทรัพย์ ไพรวัลย์

222/1-3 หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรสาร. 0-5529-3243
E-mail: bm2713@gsb.or.th

ห้องเลขที่ GCR149 ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาสุโขทัย
เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0081
โทรสาร. 0-5561-0082
E-mail: bm2610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองตม

• ธนาคารออมสินเขตกำ�แพงเพชร

953/3 หมู่ที่ 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรสาร. 0-5536-6151
E-mail: bm2714@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง

643 หมู่ที่ 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรสาร. 0-5539-9499
E-mail: bm2717@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสาร 0-5561-3032 ต่อ 24
E-mail:loan8231@gsb.or.th

160/12 หมู่ที่ 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141
โทรสาร 0-5579-9141 ต่อ 16
E-mail: loan8232@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กำ�แพงเพชร

30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136
โทรสาร 0-5571-1136 ต่อ 15
E-mail: bm2901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรานกระต่าย

5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ.กำ�แพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรสาร 0-5576-1403
E-mail: bm2902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สลกบาตร

1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร 0-5577-1400 ต่อ 16
E-mail: bm2903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง

61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำ�แพงเพชร 62120
โทร. 0-5578-1437
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5579-9639
E-mail: bm2905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กำ�แพงเพชร

ห้องเลขที่ 2CR201 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กำ�แพงเพชร
เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรสาร 0-5585-3862
E-mail: bm2906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ

60/1 หมู่ที่ 6 ถ.กำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ
จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร 0-5576-9472
E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส ขาณุวรลักษบุรี
ห้องเลขที่ 102 ชั้น G
ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ขาณุวรลักษบุรี
เลขที่ 435 หมู่ที่ 5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร 0-5577-2049
โทรสาร 0-5577-2050
E-mail: bm2908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน

เลขที่ 225/4-6 หมู่ที่ 4 ต.คลองน้ำ�ไหล อ.คลองลาน จ.กำ�แพงเพชร
62180
โทร. 0-5578-6306
โทรสาร 0-5578-6307
E-mail: bm2909@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตาก
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสาร 0-5553-4405
E-mail: loan8233@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สอด

299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร 0-5553-1084
E-mail: bm2802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาก

319 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1147
โทรสาร 0-5551-1147
E-mail: bm2801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ระมาด

205/1 หมู่ที่ 4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
จ.ตาก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสาร 0-5558-1175
E-mail: bm2803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พบพระ

ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�ปาด

ธนาคารออมสินสาขา อุ้มผาง

ธนาคารออมสินสาขา มุขศาลา

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาก

ธนาคารออมสินสาขา ท่าปลา

99/5 หมู่ที่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทร. 0-55804-241
โทรสาร 0-55804-241
E-mail: bm2804@gsb.or.th
495 หมู่ที่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสาร 0-5556-1601
E-mail: bm2805@gsb.or.th
98 หมู่ที่ 8 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรสาร. 0-5559-1522
E-mail: bm2806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก

ห้องเลขที่ GCR 112 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตาก
เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร 0-5589-2398
โทรสาร 0-5589-2389
E-mail: bm2807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ

7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-6536
โทรสาร. 0-5553-6537
E-mail: bm2808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าสองยาง

เลขที่ 127/2 หมู่ที่ 2 ถ.ประชาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรสาร 0-5558-9199
E-mail: bm2809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน แม่สอด

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 204
เลขที่ 99/115 ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-0439
โทรสาร 0-5553-0439
E-mail: bm2810@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์

26/3 หมู่ที่ 4 ถ.กงไกรลาศ ต.แสนตอ อ.น้ำ�ปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร 0-5548-1117
E-mail: bm3706@gsb.or.th
9 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสาร 0-5541-7477
E-mail: bm3707@gsb.or.th
141/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.สายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์
ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรสาร 0-5540-6124-5
E-mail: bm3708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน

เลขที่ 154-154/1 หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
53230
โทร. 0-5541-8230
โทรสาร 0-5541-8320
E-mail: bm3709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟากท่า

เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โทร. 0-5548-9423
โทรสาร 0-5548-9425
E-mail: bm3710@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 8

4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสาร 0-5311-6275
E-mail: rm8@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1525, 0-5322-4267-8
โทรสาร 0-5321-1525, 0-5322-4267-8 ต่อ 22
E-mail: loan8235@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูช้างเผือก

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3734
โทรสาร 0-5540-3735
E-mail: loan8234@gsb.or.th

67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรสาร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E-mail: bm3408@gsb.or.th

ธนาคารออมสาขา คลองโพ

ธนาคารออมสินสาขา เชียงใหม่

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5544-0799
โทรสาร 0-5540-3881
E-mail: bm3705@gsb.or.th

18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรสาร 0-5323-4068 ต่อ 24
E-mail: bm3401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุตรดิตถ์

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ

212/9 ถ.สำ�ราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรสาร 0-5541-1063
E-mail: bm3701@gsb.or.th

312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร 0-5323-3057 ต่อ 15
E-mail: bm3414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิชัย

ธนาคารออมสินสาขา หนองหอย

190/1 หมู่ที่ 3 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032
E-mail: bm3702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลับแล

180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร 0-5543-1073
E-mail: bm3703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรอน

78/12 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783
โทรสาร 0-5582-5781
E-mail: bm3704@gsb.or.th

330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรสาร 0-5314-0144 ต่อ 14
E-mail: bm3415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทิพย์เนตร

96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรสาร 0-5320-1500 ต่อ 12
E-mail: bm3418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
ชั้น G และ ชั้น 3 เลขที่ 194/2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
โทรสาร ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
E-mail: bm3425@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ช้างคลาน

ธนาคารออมสินสาขา สันทราย

ธนาคารออมสินสาขา สันป่าตอง

ธนาคารออมสินสาขา นิมมานเหมินทร์

ธนาคารออมสินสาขา มีโชคพลาซ่า

ธนาคารออมสินสาขา สารภี

164/101-102 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสาร 0-5327-6758-9 ต่อ 15
E-mail: bm3427@gsb.or.th
15-15/1 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสาร 0-5321-4658
E-mail: bm3426@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช้างม่อย

196, 198 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสาร 0-5323-5521-3
E-mail: bm3429@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ ชัน้ 2 เลขที่ 192 หมู่ 2
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรสาร 0-5314-2636
E-mail: bm3435@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

307 หมูท่ ่ี 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสาร 0-5349-2973
E-mail: bm3409@gsb.or.th
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ชัน้ 1 โครงการมีโชคพลาซ่า
เลขที่ 206 หมูท่ ่ี 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2, 0-5323-0110
โทรสาร 0-5323-0110 ต่อ 10
E-mail: bm3428@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ริม

114 หมูท่ ่ี 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรสาร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E-mail: bm3410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฝาง

55 หมูท่ ่ี 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209
โทรสาร 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E-mail: bm3406@gsb.or.th

เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ชัน้ 3 ห้อง 347
หมูท่ ่ี 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรสาร. 0-5328-8925
E-mail: bm3438@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่แตง

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส คำ�เที่ยง

ธนาคารออมสินสาขา เชียงดาว

เทสโก้โลตัสคำ�เทีย่ ง ชัน้ 1 เลขที่ 19 ถ.ตลาดคำ�เทีย่ ง ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166-7
โทรสาร 0-5321-5167
E-mail: bm3437@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เม-ญ่าเชียงใหม่

ห้างเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์ ชัน้ 3 (ห้องเลขที่ 325)
เลขที่ 55/5 หมูท่ ่ี 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรสาร 0-5208-1587
E-mail: bm3440@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย

225/5-6 หมูท่ ่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรสาร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5
E-mail: bm3432@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
39 หมูท่ ่ี 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331
โทรสาร 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E-mail: loan8236@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยสะเก็ด

39 หมูท่ ่ี 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5507
โทรสาร 0-5349-5507 ต่อ 18
E-mail: bm3411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 อาคารจอดรถ S1 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5321-8685
โทรสาร 0-5322-1807 ต่อ 15
E-mail: bm3405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่โจ้

9 หมูท่ ่ี 9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394
โทรสาร 0-5335-3394 ต่อ 18
E-mail: bm3421@gsb.or.th
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193/1 หมูท่ ่ี 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสาร 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E-mail: bm3412@gsb.or.th
399 หมูท่ ่ี 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร 0-5345-5243 ต่อ 11
E-mail: bm3417@gsb.or.th

515 หมูท่ ่ี 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5331-1085
โทรสาร 0-5331-1085 ต่อ 15
E-mail: bm3402@gsb.or.th
21/1 หมูท่ ่ี 3 ต.ยางเนิง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสาร 0-5332-1251 ต่อ 16
E-mail: bm3404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมทอง

175/1 หมูท่ ่ี 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1148
โทรสาร 0-5334-1148 ต่อ 16
E-mail: bm3407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮอด

479 หมูท่ ่ี 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรสาร 0-5346-1364-6
E-mail: bm3422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมก๋อย

102 หมูท่ ่ี 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสาร 0-5346-7209-10 ต่อ 15
E-mail: bm3423@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยเต่า

178/1 หมูท่ ่ี 3 ต.ท่าเดือ่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสาร 0-5346-9023
E-mail: bm3424@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หางดง

38/11 หมูท่ ่ี 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951
โทรสาร 0-5345-7040 ต่อ 14
E-mail: bm3419@gsb.or.th

ห้องเลขที่ GCR129/1
บริเวณชัน้ 1 ภายในศูนย์การค้าบิก๊ ซีซปู เปอร์เซ็นเตอร์
เลขที่ 433/4-5 หมูท่ ่ี 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรสาร 0-5344-7828-9 ต่อ 12
E-mail: bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พร้าว

ธนาคารออมสินสาขา แม่แจ่ม

ธนาคารออมสินสาขา แม่อาย

ธนาคารออมสินสาขา แม่วาง

ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง

ธนาคารออมสินสาขา บวกครกหลวง

ธนาคารออมสินสาขา ไชยปราการ

303 หมูท่ ่ี 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทร. 0-5347-4141
โทรสาร 0-5347-4141 ต่อ 16
E-mail: bm3420@gsb.or.th
2 หมูท่ ่ี 7 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร. 0-5345-9268-9
โทรสาร 0-5345-9268-9 ต่อ 14
E-mail: bm3433@gsb.or.th
123 หมูท่ ่ี 3 ถ.เมืองงาย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรสาร 0-5347-7123
E-mail: bm3439@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ สะเมิง

9/2-3 หมูท่ ่ี 12 ต.ช่างเคิง่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรสาร 053-485226
E-mail: bm3434@gsb.or.th
4/10-12 หมูท่ ่ี 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรสาร 0-5348-9448-9
E-mail: bm3436@gsb.or.th
4 หมูท่ ่ี 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร 0-5311-6276-7 ต่อ 4
E-mail: bm3413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันกำ�แพง

54 หมูท่ ่ี 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทร. 085-6691640
โทรสาร E-mail: bm3410@gsb.or.th

8 หมูท่ ่ี 8 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรสาร 0-5333-1200, 0-5333-1008
E-mail: bm3403@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3

ธนาคารออมสินสาขา บ่อสร้าง

288 หมูท่ ่ี 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสาร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E-mail: loan8237@gsb.or.th

276-276/1 หมูท่ ่ี 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรสาร 0-5333-9292-3 ต่อ 4
E-mail: bm3431@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หางดง

หน่วยให้บริการ แม่เหียะ

288 หมูท่ ่ี 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร 0-5344-2071-2 ต่อ 22
E-mail: bm3416@gsb.or.th

ชัน้ 2 ห้องเลขที่ D2 ศูนย์การค้ามะลิเพลส
เลขที่ 32/4 หมูท่ ่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5311-1209
โทรสาร 0-5311-1209
E-mail: bm3430@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำ�พูน

ธนาคารออมสินภาค 9

145 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
(สำ�นักงานชัว่ คราว ระยะเวลาประมาณ 3 ปี)
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร 0-5356-3397-8 ต่อ 25 (สำ�นักงานชัว่ คราว)
E-mail: loan8239@gsb.or.th

254 หมู่ที่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5372-7160, 0-5372-7163
โทรสาร 0-5372-7150
E-mail: rm9@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�พูน

• ธนาคารออมสินเขตลำ�ปาง

186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5351-1056
โทรสาร 0-5351-1056 ต่อ 12
E-mail: bm3601@gsb.or.th

71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5423-1062, 0-5422-2056
โทรสาร 0-5423-1062
E-mail: loan8240@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าซาง

ธนาคารออมสินสาขา สบตุ๋ย

367 หมูท่ ่ี 1 ถ.ลำ�พูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำ�พูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552
โทรสาร 0-5352-0221 ต่อ 16
E-mail: bm3602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลี้

481 หมูท่ ่ี 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำ�พูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสาร 0-5397-9774-5 ต่อ 11
E-mail: bm3603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สะเรียง

164 หมูท่ ่ี 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮอ่ งสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรสาร 0-5368-1168, 0-5368-1992 ต่อ 15
E-mail: bm4101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ฮ่องสอน

28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ� ต.จองคำ� อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสาร 0-5361-1029, 0-5361-2143
E-mail: bm4102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาย

71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสาร 0-5422-3125
E-mail: bm3506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ปาง

15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร 0-5422-7009
E-mail: bm3501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แจ้ห่ม

314/4 หมู่ที่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร 0-5427-1192
E-mail: bm3507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังเหนือ

559 หมู่ที่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ปาง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสาร 0-5427-9099
E-mail: bm3508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซีลำ�ปาง

485/3-4 หมูท่ ่ี 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮอ่ งสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรสาร 0-5369-9906, 0-5369-9805
E-mail: bm4103@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 2 CR 213 ชัน้ 2 บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาลำ�ปาง)
เลขที่ 65 ถ.ไฮเวย์ลำ�ปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรสาร 0-5423-1799
E-mail: bm3510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมลำ�พูน

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง

107/17-18 หมูท่ ่ี 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5358-2098-9
โทรสาร 0-5358-2098-9 ต่อ 17
E-mail: bm3604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโฮ่ง

115/1 หมูท่ ่ี 1 บ้านห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรสาร 0-5398-0200-1 ต่อ 16
E-mail: bm3605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ลาน้อย

73/3 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่ งสอน 58120
โทร. 0-5368-9421-2
โทรสาร 0-5368-9422
E-mail: bm4104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาดลำ�พูนจตุจักร

เลขที่ 381/4-5 หมูท่ ่ี 18 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรสาร 0-5309-3813-4 ต่อ 19
E-mail: bm3606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำ�พูน

บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สาขาลำ�พูน ชัน้ 1 ห้องเลขที่ GCR134
เลขที่ 200 หมูท่ ่ี 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-1801-2
โทรสาร 0-5309-1801
E-mail: bm3607@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ขุมยวม

เลขที่ 481 และ 481/1 หมูท่ ่ี 1 ต.ขุมยวม อ.ขุมยวม
จ.แม่ฮอ่ งสอน 58140
โทร. 0-5369-1220
โทรสาร 0-5369-1221
E-mail: bm4102@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 225 ชั้น 2 โซนธนาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง
เลขที่ 319 ถ.ไฮเวย์ ลำ�ปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5481-1849
โทรสาร 0-5481-1849
E-mail: bm3512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�โท้ง

267/7 หมู่ที่ 5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5422-2250, 0-5422-2299
โทรสาร 0-5422-2250
E-mail: bm3513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะคา

441 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร 0-5428-2017
E-mail: bm3502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา งาว

218 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำ�ปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร 0-5426-1244
E-mail: bm3503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เถิน

129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร 0-5429-1189
E-mail: bm3504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้างฉัตร

116/1 หมู่ที่ 6 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
จ.ลำ�ปาง 52190
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร 0-5426-9120
E-mail: bm3505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ทะ

23 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ทะ-ลำ�ปาง ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำ�ปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร 0-5433-1566
E-mail: bm3509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่เมาะ

548/1 หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำ�ปาง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรสาร 0-5426-6100
E-mail: bm3511@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตแพร่
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463 ,0-5454-4163
โทรสาร 0-5454-3463
E-mail: loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเม่น

492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5463-1637,0-5454-1496
โทรสาร 0-5454-1496
E-mail: bm3805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพร่

76 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร 0-5462-7343
E-mail: bm3801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เด่นชัย

672 หมู่ที่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร 0-5461-3020
E-mail: bm3802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอง

4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคราะห์ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร 0-5459-1626
E-mail: bm3803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร้องกวาง

53/1 หมูท่ ่ี 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร 0-5459-7295
E-mail: bm3804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาดน้ำ�ทอง แพร่

(เดิมเป็นสาขาบิ๊กซี แพร่) ย้ายเมื่อวันที่ 20 ก.ค.61
600/7-8 หมู่ที่ 9 ถ.น้ำ�ทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสาร 0-5453-2831
E-mail: bm3806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลอง

205-205/1 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรสาร 0-5458-3227
E-mail: bm3807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งโฮ้ง

307/6 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5458-9089
E-mail: bm3809@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตน่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสาร 0-5477-5484
E-mail: loan8243@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น่าน

478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรสาร 0-5471-0252
E-mail: bm3901@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เวียงสา

ธนาคารออมสินสาขา จุน

ธนาคารออมสินสาขา เทิง

ธนาคารออมสินสาขา ปัว

ธนาคารออมสินสาขา ปง

ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน

ธนาคารออมสินสาขา นาน้อย

ธนาคารออมสินสาขา ดอกคำ�ใต้

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ธนาคารออมสินสาขา ท่าวังผา

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ธนาคารออมสินสาขา แม่จริม

ธนาคารออมสินสาขา แม่ใจ

464 หมู่ที่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร 0-5478-1175
E-mail: bm3902@gsb.or.th
165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร 0-5479-1241
E-mail: bm3903@gsb.or.th
316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร 0-5478-9127
E-mail: bm3904@gsb.or.th
651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร 0-5479-9110
E-mail: bm3905@gsb.or.th
243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร 0-5476-9077
E-mail: bm3906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท

ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสาร 0-5477-1627
E-mail: bm3907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง

73-73/1 หมู่ที่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรสาร 0-5479 -7534-5 ต่อ 11
E-mail: bm3908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งช้าง

105-105/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรสาร 0-5479-5444
E-mail: bm3909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองแคว

130/1-3 หมู่ที่ 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรสาร 0-5477-7077
E-mail: bm3910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เฉลิมพระเกียรติ

298,298/1 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โทร. 0-5469-3525-6
โทรสาร 0-5469-3526
E-mail: bm3911@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพะเยา
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสาร 0-5449-1843
E-mail: loan8244@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พะเยา

20 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043
โทรสาร 0-5448-1390
E-mail: bm4201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงคำ�

457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร 0-5445-1976
E-mail: bm4202@gsb.or.th

92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ� อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0-5442-0387
โทรสาร 0-5445-9229
E-mail: bm4203@gsb.or.th
200 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทร. 0-5449-7230
โทรสาร 0-5449-7230 กด 11
E-mail: bm4204@gsb.or.th
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรสาร 0-5441-8276
E-mail: bm4205@gsb.or.th
211-211/1 หมู่ที่ 16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5487-0167
โทรสาร 0-5487-0168
E-mail: bm4206@gsb.or.th
65 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โทร. 0-5449-9661
โทรสาร 0-5449-9660
E-mail: bm4207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาท็อปส์ พลาซ่า พะเยา

ห้องเลขที่ RT132 ชั้น 1 ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา
เลขที่ 500 หมู่ที่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร 0-5487-0588
โทรสาร E-mail: bm4208@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1430
โทรสาร 0-5371-1430
E-mail: loan8245@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร 0-5371-5080
E-mail: bm4009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย

513 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710
โทรสาร 0-5371-1774 ต่อ 12
E-mail: bm4001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาน

2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524
โทรสาร 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E-mail: bm4002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่จัน

6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรสาร 0-5377-1456 ต่อ 15
E-mail: bm4003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สาย

80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781
โทรสาร 0-5373-1695 ต่อ 15
E-mail: bm4004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ

142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสาร 0-5379-1153
E-mail: bm4005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงป่าเป้า

20

17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสาร 0-5378-1494 ต่อ 16
E-mail: bm4006@gsb.or.th

38/2 หมู่ที่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527
โทรสาร 0-5379-5503 ต่อ 12
E-mail: bm4007@gsb.or.th
718 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร 0-5365-0812
E-mail: bm4008@gsb.or.th
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสาร 0-5391-2443
E-mail: bm4010@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
99/9 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรสาร 0-5317-9854
E-mail: bm4011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุ้ง

236 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรสาร 0-5395-3168
E-mail: bm4012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สรวย

ภายในปั๊ม ปตท. แม่สรวย เลขที่ 124/2
หมู่ที่ 7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 0-5378-6241-2
โทรสาร. 0-5378-6241-2 ต่อ 11
E-mail.bm4013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านดู่

213-213/1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรสาร. 0-5315-1616
E-mail: bm4014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล

81 หมู่ที่ 2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรสาร 0-5379-7123
E-mail: bm4015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ขะจาน

137/3 หมู่ที่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โทร. 0-5378-9262
โทรสาร 0-5378-9263
E-mail: bm4016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร่องขุ่น

254 หมู่ที่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5372-7218
โทรสาร. 0-5372-7219
E-mail: bm4017@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5377-6133
โทรสาร 0-5377-6132
E-mail: bm4014@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 10

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6622
โทรสาร 0-4232-6622
E-mail: rm10@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรสาร 0-4232-6274 ต่อ 11
E-mail: loan8246@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี

108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรสาร 0-4224-9778
E-mail: bm5801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านผือ

190 หมูท่ ่ี 10 ถ.ชนบทบำ�รุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234
โทรสาร 0-4228-1234 ต่อ 11
E-mail: bm5805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�โสม

ธนาคารออมสินสาขา กุมภวาปี

93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสาร 0-4233-4691
E-mail: bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ็ญ

230 หมู่ที่ 8 ถ.อุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร 0-4227-9262
E-mail: bm5806@gsb.or.th

5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุสาวรีย์เมืองน้ำ�โสม ต.ศรีสำ�ราญ อ.น้ำ�โสม
จ.อุดรธานี 41210
โทร. 0-4228-7056, 0-4228-7297
โทรสาร 0-4228-7297
E-mail: bm5808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านดุง

ธนาคารออมสินสาขา โพศรี

ธนาคารออมสินสาขา โนนสะอาด

559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร 0-4222-1888
E-mail: bm5810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชารักษา

85/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร 0-4224-3545
E-mail: bm5814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บงคำ�

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรสาร 0-4292-0141
E-mail: bm5816@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี

118 หมูท่ ่ี 2 ถ.อุดร-หนองบัวลำ�ภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรสาร 0-4213-0606
E-mail: bm5817@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

214 /1 หมู่ 14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรสาร 0-4220-4914
E-mail: bm5818@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดจับ

323 หมู่ที่ 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสาร 0-4229-3316
E-mail: bm5819@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น 3
เลขที่ 320 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรสาร 0-4292-1254
E-mail: bm5820@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยูดี ทาวน์ อุดรธานี

261 หมูท่ ่ี 10 ถ.บริบาลดำ�ริ ต.ศรีสทุ โธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร 0-4227-1321
E-mail: bm5807@gsb.or.th

188/1 หมู่ที่ 6 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรสาร 0-4284-4645
E-mail: bm5609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสะพุง

369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร 0-4284-1376 ต่อ 20
E-mail: bm5603@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสกลนคร

ธนาคารออมสินสาขา วังสามหมอ

1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร 0-4271-1009 ต่อ 21
E-mail: bm5401@gsb.or.th

146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร 0-4238-7525
E-mail: bm5815@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีธาตุ

207 หมู่ที่ 8 ถ.สมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรสาร 0-4238-2172
E-mail: bm5821@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรสาร 0-4281-4875 ต่อ 21
E-mail: loan8248@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เลย

119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4283-0632
โทรสาร 0-4281-3006 ต่อ 20
E-mail: bm5601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงคาน

ธนาคารออมสินสาขา สกลนคร

ธนาคารออมสินสาขา สว่างแดนดิน

374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร 0-4272-1065 ต่อ 19
E-mail: bm5402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วานรนิวาส

353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสาร 0-4279-1127 ต่อ 5
E-mail: bm5403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังโคน

76/12 หมู่ที่ 8 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร 0-4277-1177 ต่อ 21
E-mail: bm5404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประชาราษฎร์

371/1 หมู่ที่ 1 ถ.มลิวรรณ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร 0-4282-1020
E-mail: bm5602@gsb.or.th

1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร 0-4271-4328 ต่อ 5
E-mail: bm5405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากชม

ธนาคารออมสินสาขา กุสุมาลย์

460 หมู่ที่ 1 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ปากชม อ.ปากชม
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1064
โทรสาร 0-4288-1003
E-mail: bm5604@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2

ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง

98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ราญ ต.หนองหาน อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร 0- 4226-1153
E-mail: bm5803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาอาน

1707 ชั้น 3 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร 0-4271-6658 ต่อ 13
E-mail: loan8249@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านซ้าย

ธนาคารออมสินสาขา หนองหาน

233/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสาร 0-4288-9091
E-mail: bm5608@gsb.or.th

347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร 0-4239-2618
E-mail: bm5813@gsb.or.th

ตั้งอยู่ชั้น 1 ห้องเลขที่ M 103- 104 อาคาร M (The Next Zone)
บริษัท อุดรพลาซ่า จำ�กัด เลขที่ 99/9 ถ.ทองใหญ่
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4293-2960
โทรสาร 0-4293-2977
E-mail: bm5822@gsb.or.th
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ราญ ต.หนองหาน อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1555
โทรสาร 0-4226-1512 , 0-4226-1555 ต่อ 12
E-mail: loan8247@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าลี่

157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร 0-4289-1601
E-mail: bm5605@gsb.or.th

154 หมู่ที่ 1 ถ.นิตโย ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรสาร 0-4279-4478
E-mail: bm5406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านม่วง

5 หมู่ที่ 1 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรสาร 0-4279-4478
E-mail: bm5407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ตากล้า

41/5 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสาร 0-4287-1465
E-mail: bm5606@gsb.or.th

27 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 222 (พังโคน-บึงกาฬ)
ต.คำ�ตากล้า อ.คำ�ตากล้า จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรสาร 0-4279-6551
E-mail: bm5408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเรือ

ธนาคารออมสินสาขา อากาศอำ�นวย

474 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรสาร 0-4289-9332 ต่อ 14
E-mail: bm5607@gsb.or.th

171 หมู่ที่ 1 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.อากาศ อ.อากาศอำ�นวย
จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรสาร 0-4279-9130
E-mail: bm5409@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร

201-4 ชั้น 2 ภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร
ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4297-1718
โทรสาร 0-4297-1719
E-mail: bm5410@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครพนม
34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรสาร 0-4251-4767-8
E-mail: loan8250@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองคาย

736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร 0-4241-1510
E-mail: bm5301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าบ่อ

382 หมู่ที่ 3 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรสาร 0-4243-1025
E-mail: bm5302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนพิสัย

34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสาร 0-4251-3006
E-mail: bm5501@gsb.or.th

66 หมู่ที่ 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร 0-4247-1243
E-mail: bm5303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธาตุพนม

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเชียงใหม่

ธนาคารออมสินสาขา นครพนม

301 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280
โทรสาร 0-4254-1280
E-mail: bm5502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าอุเทน

69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสาร 0-4258-1259
E-mail: bm5503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาแก

443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร 0-4257-1229
E-mail: bm5504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพง

16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร 0-4259-1403
E-mail: bm5505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม

403 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสงคราม- ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร 0-4259-9233
E-mail: bm5506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรณูนคร

81 หมู่ที่ 2 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสาร 0-4257-9508
E-mail: bm5507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาหว้า

เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ถ.นาหว้า-ดอนเชียงบาน ต.นาหว้า อ.นาหว้า
จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4259-5400
E-mail: bm5509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก

151 หมู่ที่ 2 ถ.ปลาปาก-โนนชมภู ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรสาร 0-4258-9309
E-mail: bm5510@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร 0-4242-2979 ต่อ 11
E-mail: loan8251@gsb.or.th
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440 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาอุทิศ ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร 0-4245-1025 ต่อ 12
E-mail: bm5304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
หนองคาย

(เดิมเป็นสาขาสะพานมิตรภาพหนองคาย ) ย้ายเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59
ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 เลขที่ 308 หมู่ที่ 10
ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสาร 0-4242-1428
E-mail: bm5310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาวัง

234 หมู่ที่ 1 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาเหล่า อ.นาวัง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4200-4085
โทรสาร 0-4200-4085
E-mail: bm7606@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
45 หมู่ที่ 1 ถ.บำ�รุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1881
โทรสาร E-mail: loan8301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บึงกาฬ

45 หมู่ที่ 1 ถ.บำ�รุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสาร E-mail: bm7701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรเจริญ

142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร 0-4248-7044
E-mail: bm7702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคาด

161 หมู่ที่ 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร 0-4248-1107
E-mail: bm7703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังคม

ธนาคารออมสินสาขา เซกา

• ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำ�ภู

ธนาคารออมสินสาขา โซ่พิสัย

218 หมู่ที่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรสาร 0-4244-1258
E-mail: bm5311@gsb.or.th
89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรสาร 0-4231-2041
E-mail: loan8302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวลำ�ภู

89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร 0-4231-2165
E-mail: bm7601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีบุญเรือง

164/1 หมู่ที่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4237-5325
E-mail: bm7603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นากลาง

209 หมู่ที่ 14 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร 0-4235-9268 ต่อ 11
E-mail: bm7604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา

155-155/1 หมู่ที่ 6 ถ.พระไชยเชษฐา ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา
จ.หนองบัวลำ�ภู 39270
โทร. 0-4237-2522
โทรสาร 0-4237-2521
E-mail: bm7605@gsb.or.th

264 หมู่ที่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร 0-4248-9110
E-mail: bm7704@gsb.or.th
509 หมู่ที่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร 0-4248-5215
E-mail: bm7705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 11

293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสาร 0-4323-6629, 0-4324-3487
E-mail: rm11@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1
293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสาร 0-4323-7957
E-mail: loan8252@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการ

293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร 0-4324-4945 ต่อ 17
E-mail: bm5011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขอนแก่น

248 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575, 0-4322-0765
โทรสาร 0-4322-5190
E-mail: bm5001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไผ่

713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-2683
โทรสาร 0-4327-2683
E-mail: bm5002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�พอง

309-312 ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร 0-4343-1441
E-mail: bm5005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มะลิวัลย์

180/1 หมู่ที่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรสาร 0-4323-7892
E-mail: bm5008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระนวน

138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร 0-4325-1252 ต่อ 11
E-mail: bm5009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีจันทร์

110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรสาร 0-4322-3044
E-mail: bm5010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรสาร 0-4328-8435
E-mail: bm5014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลรัตน์

248 หมู่ที่ 4 ถ.หน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสาร 0-4344-6010
E-mail: bm5013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธนาคารออมสินสาขา ภูผาม่าน

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวระเหว

ธนาคารออมสินสาขา หนองสองห้อง

ธนาคารออมสินสาขา เทพสถิต

22 หมู่ที่ 1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรสาร 0-4339-6236-38 ต่อ 102
E-mail: bm5012@gsb.or.th
361 หมู่ที่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1767
โทรสาร 0-4349-1757
E-mail: bm5015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีชมพู

202/15-16 ถ.ชุมแพ-อุดรธานี หมู่ที่ 10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023
โทรสาร 0-4339-9023 ต่อ 6
E-mail: bm5018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ

76 หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4481-6669
E-mail: loan8254@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 222-224 บริเวณชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ 2
(คอมเพล็กซ์)
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรสาร 0-4320-4218
E-mail: bm5016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยภูมิ

ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำ�ขอนแก่น

ธนาคารออมสินสาขา ภูเขียว

336/2-4 หมูท่ ่ี 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรสาร 0-4347-2274
E-mail: bm5017@gsb.or.th

20/1 หมู่ที่ 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555
โทรสาร 0-4486-1553
E-mail: bm4702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสวนกวาง

ธนาคารออมสินสาขา จัตุรัส

151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506, 0-4482-5470
โทรสาร 0-4481-1719
E-mail: bm4701@gsb.or.th

245/5 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.คำ�ม่วง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรสาร 0-4344-9699
E-mail: bm5019@gsb.or.th

344 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสาร 0-4485-1433
E-mail: bm4703@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2

60 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสาร 0-4483-1572
E-mail: bm4704@gsb.or.th

427 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9602-4
โทรสาร 0-4328-9604
E-mail: loan8253@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มัญจาคีรี

427 หมู่ที่ 13 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร 0-4328-9504
E-mail: bm5006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พล

9 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร 0-4341-4875 ต่อ 6
E-mail: bm5003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแพ

ธนาคารออมสินสาขา แก้งคร้อ

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรสมบูรณ์

736 หมู่ที่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104
โทรสาร 0-4486-9104
E-mail: bm4705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวแดง

304/2 ถ.พาณิชย์จำ�รูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร 0-4487-2121
E-mail: bm4706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโนนไฮ

199/1 หมู่ที่ 8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร 0-4331-1331 ต่อ 7
E-mail: bm5004@gsb.or.th

270/16-17 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสาร 0-4481-6667
E-mail: bm4707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเวียง

ธนาคารออมสินสาขา คอนสวรรค์

18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรสาร 0-4329-2102 ต่อ 5
E-mail: bm5007@gsb.or.th

44/8 หมู่ที่ 13 ถ.ลาดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสาร 0-4486-7660
E-mail: bm4708@gsb.or.th

567/1-2 หมู่ที่ 6 ถ.จัตุรัส-หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรสาร 0-4489-7034
E-mail: bm4709@gsb.or.th
997-998 หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรสาร 0-4485-5080
E-mail: bm4710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บำ�เหน็จณรงค์

218 ม. 21 ต.บ้านเพชร อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรสาร 0-4485-9362
E-mail: bm4711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านเขว้า

147-147/1 ถ.เทพนิมิตร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรสาร 0-4489-1301
E-mail: bm4712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
445 ชั้น 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร 0-4372-1268
E-mail: loan8255@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาสารคาม

445 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร 0-4372-3675
E-mail: bm5101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกสุมพิสัย

136 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร 0-4376-1830
E-mail: bm5102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรบือ

16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร 0-4377-1687
E-mail: bm5103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วาปีปทุม

69 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385
โทรสาร 0-4379-9385
E-mail: bm5104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยัคฆภูมิพิสัย

370 ถ.วิชิตราษฎร์บำ�รุง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสาร 0-4379-0098 ต่อ 6
E-mail: bm5105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงยืน

511 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสาร 0-4378-1091
E-mail: bm5106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าขอนยาง

337/1-2 หมู่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4397-0044
โทรสาร 0-4397-0045
E-mail: bm5107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาเชือก

65/18 ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรสาร 0-4377-9459
E-mail: bm5108@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชัน้ 1 เลขที่ 76/1-7
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรสาร 0-4397-0504
E-mail: bm5109@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
125 ชัน้ 3 ถ.สุรยิ ะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรสาร 0-4351-4098
E-mail: loan8256@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองพอก

ธนาคารออมสินสาขา สหัสขันธ์

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ธนาคารออมสินสาขา กุฉินารายณ์

56 หมูท่ ่ี 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรสาร 0-4357-9261
E-mail: bm5212@gsb.or.th
166-166/1-2 ถ.สุรยิ เดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรสาร 0-4351-4163
E-mail: bm5213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด

21 หมูท่ ่ี 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรสาร 0-4387-1633
E-mail: bm5712@gsb.or.th
342 หมูท่ ่ี 13 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉนิ ารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร 0-4385-1499
E-mail: bm5702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร้อยเอ็ด

137 หมูท่ ่ี 3 ห้อง 216/1 โซนสถาบันการเงิน ชัน้ 2
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรสาร 0-4354-0948
E-mail: bm5214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาวง

125 ถ.สุรยิ ะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401
โทรสาร 0-4351-1401 ต่อ 110
E-mail: bm5201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ

292 หมูท่ ่ี 18 ถ.เขาวง-นาคู ต.คุม้ เก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรสาร 0-4385-9611
E-mail: bm5710@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์

• ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร

328 หมูท่ ่ี 2 ถ.ออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4358-0162
โทรสาร 0-4358-0162
E-mail: bm5202@gsb.or.th

190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร 0-4381-1511
โทรสาร 0-4381-5800
E-mail: loan8257@gsb.or.th

122 ชัน้ 3 ถ.พิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรสาร 0-4261-2576
E-mail: loan8303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนทอง

ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ์

190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707
โทรสาร 0-4381-1707
E-mail: bm5701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตาล

78 หมูท่ ่ี 2 ถ.นิคมดำ�ริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194, 0-4357-1332
โทรสาร 0-4357-1194
E-mail: bm5203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสัย

447 หมูท่ ่ี 1 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสยั อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด
45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร 0-4358-9376
E-mail: bm5204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสลภูมิ

222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401
โทรสาร 0-4355-1401 ต่อ 18
E-mail: bm5205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน

203 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147, 0-4356-1116
โทรสาร 0-4356-1147
E-mail: bm5206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมไพร

43/2 หมูท่ ่ี 6 ถ.พนมไพรพิทกั ษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091
โทรสาร 0-4359-1401
E-mail: bm5207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ

165 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร 0-4386-1508
E-mail: bm5703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กมลาไสย

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ชะอี

ธนาคารออมสินสาขา ถีนานนท์

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพรเพชร

20/47 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร 0-4382-1154
E-mail: bm5705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยางตลาด

237 หมูท่ ่ี 20 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสาร 0-4389-1582
E-mail: bm5706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส กาฬสินธุ์
ห้อง 115 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
เลขที่ 99/11 ถนนบายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรสาร 0-4381-6942
E-mail: bm5707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทวาภิบาล

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ม่วง

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมรัตต์

31 หมูท่ ่ี 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617
โทรสาร 0-4358-7618
E-mail: bm5210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ชัย

258 หมูท่ ่ี 2 ต.ขามเปีย้ อ.โพธิช์ ยั จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรสาร 0-4356-7097
E-mail: bm5211@gsb.or.th

24

24 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร 0-4268-9315
E-mail: bm7302@gsb.or.th

25 หมูท่ ่ี 1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสาร 0-4383-1338
E-mail: bm5704@gsb.or.th

7 หมูท่ ่ี 7 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075
โทรสาร 0-4359-9075
E-mail: bm5208@gsb.or.th
149/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสาร 0-4351-6753
E-mail: bm5209@gsb.or.th

122 ถ.พิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร 0-4261-1069 ต่อ 23
E-mail: bm7301@gsb.or.th

2 หมูท่ ่ี 6 ต.น้�ำ เทีย่ ง อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสาร 0-4269-1497
E-mail: bm7303@gsb.or.th
70/32-33 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบญุ เรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรสาร 0-4261-1241
E-mail: bm7304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี มุกดาหาร

ห้างบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขามุกดาหาร) เลขที่ 77/11
ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรสาร 0-4266-1962
E-mail: bm7306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมคำ�สร้อย

1 หมูท่ ่ี 5 ต.นิคมคำ�สร้อย อ.นิคมคำ�สร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรสาร 0-4268-1194
E-mail: bm7305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 12

82/1-2 หมูท่ ่ี 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา ต.ทุง่ คลอง อ.คำ�ม่วง
จ.กาฬสินธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรสาร 0-4387-9554
E-mail: bm5708@gsb.or.th

เลขที่ 343 ชั้น 3 หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรสาร 0-4542-4274, 0-4542-4278
E-mail: rm12@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าคันโท

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1

158 หมูท่ ่ี 1 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โทร. 0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรสาร 0-4387-7099
E-mail: bm5709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกุงศรี

201 หมูท่ ่ี 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรสาร 0-4388-1186
E-mail: bm5711@gsb.or.th

1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรสาร 0-4525-4545
E-mail: loan8258@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี

1 ชั้น 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรสาร 0-4524-3795 ต่อ 19
E-mail: bm4401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ

50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร 0-4549-1212
E-mail: bm4407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนชยางกูร

779/7-8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสาร 0-4547-5932
E-mail: bm4410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตระการพืชผล

366/5-6 หมูท่ ่ี 4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสาร 0-4548-1977
E-mail: bm4411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนยุทธภัณฑ์

101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสาร 0-4524-0992
E-mail: bm4412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ ไทร

ธนาคารออมสินสาขา วารินชำ�ราบ

140 ถ.สถิตย์นมิ านกาล ต.วารินชำ�ราบ อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสาร 0-4532-1760
E-mail: bm4404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร

ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม

ธนาคารออมสินสาขา มหาชนะชัย

49 หมูท่ ่ี 24 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 0-4536-1944
โทรสาร 0-4536-1130
E-mail: bm4405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน

661 หมูท่ ่ี 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขือ่ งใน อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร 0-4539-1031
E-mail: bm4406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเมืองใหม่

ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�ยืน

246/5, 246/7, 474 หมูท่ ่ี 5 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรสาร 0-4548-9465
E-mail: bm4415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี

อาคารสุนยี ท์ าวเวอร์ ห้องที่ 105 ชัน้ 1 เลขที่ 512/8 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรสาร 0-4531-7833
E-mail: bm4417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนแจ้งสนิท

319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรสาร 0-4531-6983
E-mail: bm4418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ห้องเลขที่ 334 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรสาร 0-4542-2369
E-mail: bm4420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนมดแดง

65 หมูท่ ่ี 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250
โทรสาร 0-4537-9250
E-mail: bm4408@gsb.or.th
49/1 หมูท่ ่ี 10 ต.ศรีวเิ ชียร อ.น้�ำ ยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสาร 0-4537-1428
E-mail: bm4414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถลมาร์ค

270 หมูท่ ่ี 4 ต.แสนสุข อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรสาร 0-4542-5111
E-mail: bm4416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โขงเจียม

711/11-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรสาร 0-4535-1338
E-mail: bm4419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนผึ้ง

343 หมูท่ ่ี 9 ต.โนนผึง้ อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรสาร 0-4542-4281
E-mail: bm4422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถิตย์นิมานกาล

(เดิมเป็น บิก๊ ซี พิบลู มังสาหาร เปลีย่ นเมือ่ วันที่ 1 ก.ค. 61 )
เลขที่ 83/14 ถนนสถิตย์นมิ านกาล ต.พิบลู อ.พิบลู มังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรสาร 0-4544-1815
E-mail: bm4423@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตยโสธร

ณ ทีว่ า่ การอำ�เภอดอนมดแดง หมูท่ ่ี 12 ถนนคำ�ไฮใหญ่-ท่าศิลา
ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรสาร 0-4530-8222
E-mail: bm4421@gsb.or.th

208 ชัน้ 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรสาร 0-4571-1079
E-mail: loan8260@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดข้าวปุ้น

208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรสาร 0-4571-2463 ต่อ 16
E-mail: bm4501@gsb.or.th

286 หมูท่ ่ี 1 ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรสาร 0-4548-4157
E-mail: bm4424@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2
140 ชั้น 3 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำ�ราบ อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสาร 0-4532-3441
E-mail: loan8259@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำ�เขื่อนแก้ว

110/1 หมูท่ ่ี 2 ถ.เหลีย่ มประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.คำ�เขือ่ นแก้ว
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสาร 0-4579-1300
E-mail: bm4504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย

ธนาคารออมสินสาขา ม่วงสามสิบ

409 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร 0-4578-9456
E-mail: bm4503@gsb.or.th

5/5 ถ.หลวง ต.พิบลู อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสาร 0-4544-1586
E-mail: bm4403@gsb.or.th

อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสาร 0-4549-6147
E-mail: bm4409@gsb.or.th
133 หมูท่ ่ี 2 ต.นาคำ� อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสาร 0-4539-9655
E-mail: bm4413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม

ธนาคารออมสินสาขา ยโสธร

ธนาคารออมสินสาขา เลิงนกทา

24 หมูท่ ่ี 1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสาร 0-4578-1008
E-mail: bm4502@gsb.or.th

260 หมูท่ ่ี 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรสาร 0-4579-9274
E-mail: bm4505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อำ�นาจเจริญ

640 หมูท่ ่ี 19 ถ.เจริญผล ต.บุง่ อ.เมือง จ.อำ�นาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสาร 0-4551-1036
E-mail: bm7501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมราชวงศา

103/7 หมูท่ ่ี 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำ�นาจเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรสาร 0-4546-5386
E-mail: bm7502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลืออำ�นาจ

107 หมูท่ ่ี 2 ต.อำ�นาจ อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรสาร 0-4554-7243
E-mail: bm7503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนวิทยะธำ�รงค์

453/5, 453/6, 453/7 ถ.วิทยะธำ�รงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรสาร 0-4571-4200
E-mail: bm4506@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ชัน้ 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรสาร 0-4561-4000, 0-4564-3436
E-mail: loan8261@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสะเกษ

1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095
โทรสาร 0-4561-2659
E-mail: bm4801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ์

59 หมูท่ ่ี 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้�ำ อ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร 0-4566-1822
E-mail: bm4802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษี ไศล

39 หมูท่ ่ี 14 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร 0-4568-1050
E-mail: bm4803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย์

85/7 หมูท่ ่ี 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร 0-4565-1216
E-mail: bm4804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ

52/2 หมูท่ ่ี 6 ถ.ขุนหาญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615
โทรสาร 0-4567-9046
E-mail: bm4805@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ขุขันธ์

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร์

ธนาคารออมสินสาขา อุทุมพรพิสัย

ธนาคารออมสินสาขา จอมพระ

766 หมู่ที่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร 0-4563-0505
E-mail: bm4806@gsb.or.th
845 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำ�แพง อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273
โทรสาร 0-4563-8296
E-mail: bm4807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพา

ห้องเลขที่ 212/2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สุรินทร์
ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรสาร 0-4404-2772
E-mail: bm4609@gsb.or.th
50 หมู่ที่ 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โทร. 0-4458-1045
โทรสาร 0-4458-1045 ต่อ 17
E-mail: bm4610@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์

444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสาร 0-4561-3555
E-mail: bm4808@gsb.or.th

21 ชั้น 3 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร 0-4461-6806
E-mail: loan8263@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ศรีสุวรรณ

ธนาคารออมสินสาขา บุรีรัมย์

เลขที่ 80 หมู่ที่ 13 ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2349
ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรสาร 0-4560-4065
E-mail: bm4809@gsb.or.th

21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร 0-4461-1600
E-mail: bm4901@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์

371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสาร 0-4463-1998
E-mail: bm4902@gsb.or.th

328/1-3 ชั้น 3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสาร 0-4451-5917
E-mail: loan8262@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร์

353/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรสาร 0-4451-1010
E-mail: bm4601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท

1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสาร 0-4455-1738
E-mail: bm4605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ

52 หมู่ที่ 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร 0-4456-1286
E-mail: bm4602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าตูม

237 หมู่ที่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4459-9095
E-mail: bm4604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ

ธนาคารออมสินสาขา นางรอง

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ปลายมาศ

742 หมู่ที่ 9 ถ.ราษฎร์ดำ�ริ ต.ลำ�ปลายมาศ อ.ลำ�ปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4467-1245
E-mail: bm4904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตึก

49 หมู่ที่ 16 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสาร 0-4468-1075
E-mail: bm4905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง

388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสาร 0-4465-5022
E-mail: bm4906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระสัง

192 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสาร 0-4469-1009
E-mail: bm4907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่

213/1 หมู่ที่ 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร 0-4457-1395
E-mail: bm4606@gsb.or.th

83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสาร 0-4464-1478
E-mail: bm4908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกหนองบัว

ธนาคารออมสินสาขา ทวีกิจ

328/1-3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4459-6400
E-mail: bm4608@gsb.or.th
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274 หมู่ที่ 8 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรสาร 0-4460-1841
E-mail: bm4909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านกรวด

304-303/1 หมู่ที่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรสาร 0-4467-9415
E-mail: bm4910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย

182 หมู่ที่ 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรสาร 0-4464-9498
E-mail: bm4911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านใหม่ ไชยพจน์

183 หมู่ที่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรสาร 0-4461-0968
E-mail: bm4912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 222
เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรสาร 0-4460-0680
E-mail: bm4913@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 13

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-3445-52
โทรสาร 0-4423-0154, 0-4424-1325
E-mail: rm13@gsb.or.th, rm13a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสาร 0-4424-3817
E-mail: loan8264@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรนารี

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4420-5364, 0-4424-1326
โทรสาร 0-4424-1326
E-mail: bm4311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย

149/11 หมู่ 1 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1292, 0-4449-1260
โทรสาร 0-4449-1292
E-mail: bm4308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขมนตรี

164/9 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7498, 0-4425-7598
โทรสาร 0-4425-7498
E-mail: bm4310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ครบุรี

833 หมู่ที่ 4 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.แชะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรสาร 0-4444-4021
E-mail: bm4319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น B
เลขที่ 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรสาร 0-4439-3584
E-mail: bm4321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกรวด

42 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 0-4430-5200-1
โทรสาร 0-4430-5202
E-mail: bm4323@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง

274-274/1 หมู่ที่ 11 ถ.เสิงสาง-โนนสมบูรณ์ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา 30330
โทร. 0-4444-7015-6
โทรสาร 0-4444-7015
E-mail: bm4328@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก

245 หมูท่ ่ี 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
โทร. 0-4449-0331-2
โทรสาร 0-4449-0332
E-mail: bm4329@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน

2/27-28 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-204-2
โทรสาร 0-4422-2042
E-mail: bm4331@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ธนาคารออมสินสาขา จักราช

ธนาคารออมสินสาขา ด่านขุนทด

ธนาคารออมสินสาขา หัวทะเล

ธนาคารออมสินสาขา ปาลิโอ เขาใหญ่

299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรสาร 0-4439-9067, 0-4439-9247
E-mail: bm4320@gsb.or.th
1108/5 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรสาร 0-4492-5021
E-mail: bm4330@gsb.or.th

9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุดทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089
โทรสาร 0-4438-9089
E-mail: bm4313@gsb.or.th
146/1 หมู่ที่ 4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30450
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสาร 0-4436-5886
E-mail: bm4322@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 336 ชั้น 3 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา เลขที่ 990, 998
ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-9431-2
โทรสาร 0-4422-9432
E-mail: bm4336@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทอมินอล 21 โคราช
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2040 ศูนย์การค้าเทอมินอล21 โคราช
เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578
โทรสาร 0-4449-8577
E-mail: bm4335@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส ปากช่อง

ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา พิมาย

ธนาคารออมสินสาขา กลางดง

79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ทางพาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสาร 0-4447-7010
E-mail: bm4315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คง

ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำ�เขียว

ธนาคารออมสินสาขา ประทาย

ธนาคารออมสินสาขา แก้งสนามนาง

153 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสาร 0-4446-1642 ต่อ 6
E-mail: bm4302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง

84 หมูท่ ่ี 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสาร 0-4447-9084
E-mail: bm4316@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ หมื่นไวย

292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093, 0-4447-1888
โทรสาร 0-4447-1821 ต่อ 6, 0-4428-5093
E-mail: bm4305@gsb.or.th
112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสาร 0-4445-9022
E-mail: bm4312@gsb.or.th
52 หมู่ที่ 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสาร 0-4433-9019
E-mail: bm4324@gsb.or.th

517/137 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสาร 0-4492-3131
E-mail: bm4336@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยแถลง

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2

ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย

58/3 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสาร 0-4439-1302
E-mail: bm4326@gsb.or.th

525 ชั้น 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสาร 0-4425-6767 ต่อ 14
E-mail: loan8265@gsb.or.th

121/9-10 หมู่ที่ 9 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรสาร 0-4449-5051
E-mail: bm4334@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3

428/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239, 0-4424-2003
โทรสาร 0-4424-2003
E-mail: bm4301@gsb.or.th

12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรสาร 0-4441-3200
E-mail: loan8267@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล

ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว

525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร 0-4425-7147
E-mail: bm4317@gsb.or.th

12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรสาร 0-4441-1080
E-mail: bm4307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชุมพล

ธนาคารออมสินสาขา ปากช่อง

8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรสาร 0-4426-0234
E-mail: bm4318@gsb.or.th

558 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรสาร 0-4431-1561
E-mail: bm4303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสูง

ธนาคารออมสินสาขา ปักธงชัย

76 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสาร 0-4437-9030
E-mail: bm4309@gsb.or.th

320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4428-4390
โทรสาร 0-4444-1041
E-mail: bm4304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนไทย

ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน

768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสาร 0-4438-1180, 0-4438-1434
E-mail: bm4314@gsb.or.th

ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาปากช่อง เลขที่ 289
หมู่ที่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4492-9408
โทรสาร. 0-4492-9408
E-mail: bm4327@gsb.or.th
461/3-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรสาร 0-4436-2248
E-mail: bm4332@gsb.or.th
111 หมู่ที่ 6 สถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. บ.มุ่งปั้นดี จก.
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำ�เขียว
จ.นครราชสีมา 30370
โทร. 0-4422-8097
โทรสาร 0-4422-8098
E-mail: bm4333@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
96 ถ.เทศบาลดำ�ริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรสาร 0-3721-6082 ต่อ 116
E-mail: loan8268@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี

96 ถ.เทศบาลดำ�ริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร 0-3721-1077 ต่อ 21
E-mail: bm1901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจันตคาม

376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386
โทรสาร 0-3729-1386
E-mail: bm1903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีมหาโพธิ

5 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรสาร 0-3727-9241 ต่อ 11
E-mail: bm1905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304

335-336 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326 , 0-3727-4326
โทรสาร 0-3727-4325
E-mail: bm1906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครนายก

380 ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร 0-3731-1295 ต่อ 20
E-mail: bm2001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนา

24 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร 0-3738-1573
E-mail: bm2002@gsb.or.th

867 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรสาร 0-4441-9214
E-mail: bm4306@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา องครักษ์

148-150 หมู่ที่ 2 ถ.สายองครักษ์-บางน้ำ�เปรี้ยว ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818
โทรสาร 0-3739-1833
E-mail: bm2003@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ลูกกา

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564, 0-2978-0412
โทรสาร 0-2978-0412 ต่อ 26
E-mail: loan8269@gsb.or.th

45 หมูท่ ่ี 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสาร 0-2569-1308 ต่อ 20
E-mail: bm0502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กบินทร์บุรี

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี

431 ถ.เจ้าสำ�อางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรสาร 0-3728-3194 ต่อ 17
E-mail: bm1902@gsb.or.th

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507, 0-2593-3532
โทรสาร 0-2581-6120 ต่อ 25
E-mail: bm0501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองหลวง

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกกบินทร์บุรี

ธนาคารออมสินสาขา รังสิต

566 หมูท่ ่ี 17 ถ.สายกบินทร์บรุ -ี ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรสาร 0-3728-2146
E-mail: bm1904@gsb.or.th

265/42-43 หมูท่ ่ี 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072
โทรสาร 0-2531-3072 ต่อ 11
E-mail: bm0503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกอุดม

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหลุมแก้ว

91/1-2 หมูท่ ่ี 8 ถ.คลองหลวง ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147, 0-2516-5552
โทรสาร 0-2516-5552 ต่อ 22
E-mail: bm0504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี

42/2 หมูท่ ่ี 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนัน่ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178
โทรสาร 0-2546-1432 ต่อ 18
E-mail: bm0507@gsb.or.th

379/264-266 หมูท่ ่ี 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3744-5236-37
โทรสาร 0-3745-5239
E-mail: bm1907@gsb.or.th

23 หมูท่ ่ี 4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616
โทรสาร 0-2599-1616ต่อ 103
E-mail: bm0505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมเจอร์รังสิต

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

ธนาคารออมสินสาขา นวนคร

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส

ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 215 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ปราจีนบุรี
เลขที่ 72 หมูท่ ่ี 3 ต.บางบริบรู ณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3745-4771 ต่อ 2
โทรสาร 0-3745-4771
E-mail: bm1908@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระแก้ว
566 หมูท่ ่ี 17 ถ.สายกบินทร์บรุ -ี ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2013-14
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3724-1013 ต่อ 21
E-mail: bm7401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ

56 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสาร 0-3723-1023 ต่อ 19
E-mail: bm7402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำ�เย็น

802 หมูท่ ่ี 1 ต.วังน้�ำ เย็น อ.วังน้�ำ เย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสาร 0-3725-1063 ต่อ 19
E-mail: bm7403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร

503 หมูท่ ่ี 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร 0-3726-1310
E-mail: bm7404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดโรงเกลือ

555/29-31 หมูท่ ่ี 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสาร 0-3723-0958
E-mail: bm7405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสมบูรณ์

92/1 หมูท่ ่ี 11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรสาร 0-3744-9200
E-mail: bm7406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 14

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596
โทรสาร 0-3533-6595, 0-3533-6597
E-mail: rm14@gsb.or.th

28

439 หมูท่ ่ี 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสาร 0-2567-5009
E-mail: bm0509@gsb.or.th

100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3789, 0-2529-3377
โทรสาร 0-2520-3789, 0-2529-3377 ต่อ 20
E-mail: bm0508@gsb.or.th

819/1-3 ศูนย์การค้าเพียวเพลส ชัน้ 1 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรสาร 0-2549-8032
E-mail: bm0510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเมืองเอก

ธนาคารออมสินสาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

51/085-2-3 หมูบ่ า้ นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-1501
โทรสาร 0-2997-1501
E-mail: bm0513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทียูโดม รังสิต

ห้อง PLZ.2.SHP043 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรสาร 0-2958-5499
E-mail: bm0511@gsb.or.th

ทียูโดม พลาซ่า ห้องเลขที่ B1-20 และ B1-21 พืน้ ที่โซน B ชัน้ 1
เลขที่ 98/16 หมูท่ ่ี 18 ถ.เชียงราก ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-1948-9
โทรสาร 0-2516-1948
E-mail: bm0516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ไทร

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพูนทรัพย์

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ลูกกาคลอง 2

ตลาดพูนทรัพย์ พืน้ ที่โซน A เลขที่ 136/8-3 หมูท่ ่ี 2 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรสาร 0-2581-1608
E-mail: bm0518@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 112 ชัน้ 1 โครงการเอ็ม.ที.อารีนา่ สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์
มอลล์ เลขที่ 222 หมูท่ ่ี 3 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2987-2701-2
โทรสาร 0-2987-2701-2
E-mail: bm0514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามโคก

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส รังสิตคลอง 7

111/241-243 หมูท่ ่ี 2 โครงการ ภัทรไพรเวท 2 ต.สามโคก อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรสาร 0-2192-2357
E-mail: bm0519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี รังสิต 2

ห้องเลขที่ F1/4 ชัน้ 1 ห้างบิก๊ ซี สาขารังสิต 2 เลขที่ 70/1 หมูท่ ่ี 15
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรสาร 0-2531-6927
E-mail: bm0520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดไท

32/402-403 หมูท่ ่ี 9 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3062-3
โทรสาร 0-2520-3062-3 ต่อ 18
E-mail: bm0522@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2
45 หมูท่ ่ี 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรสาร 0-2987-0384 ต่อ 20
E-mail: loan8299@gsb.or.th

146/1-2 หมูท่ ่ี 2 ต.ลำ�ไทร อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสาร 0-2563-1526
E-mail: bm0512@gsb.or.th

ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารังสิตคลอง 7
เลขที่ 41/2 หมูท่ ่ี 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2957-2017
โทรสาร 0-2957-2018
E-mail: bm0515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำ�ลูกกา 2

ห้างบิก๊ ซี เอ๊กซ์ตร้า สาขาลำ�ลูกกา 2 ชัน้ 1 เลขที่ 3/83 หมูท่ ่ี 7
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-3102
โทรสาร 0-2563-3102
E-mail: bm0517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำ�ลูกกา 1

ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำ�ลูกกา 1
เลขที่ 10 หมูท่ ่ี 12 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2152-7767
โทรสาร 0-2152-7767 ต่อ 18
E-mail: bm0521@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1
129 หมูท่ ี่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6122
โทรสาร 0-3534-6122 ต่อ 6
E-mail: loan8270@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู

ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (อยุธยา)

ธนาคารออมสินสาขา เสนา

129 หมูท่ ่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25
โทรสาร 0-3534-6123 ต่อ 26
E-mail: bm0416@gsb.or.th

84/11-13 ถ.อูท่ อง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร 0-3525-1131 ต่อ 24
E-mail: bm0401@gsb.or.th

52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0-3534-1123
โทรสาร 0-3534-1123
E-mail: bm0403@gsb.or.th

402 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0-3520-1234
โทรสาร 0-3520-1234 ต่อ 17
E-mail: bm0402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภาชี

112/12 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0-3539-1323
โทรสาร 0-3539-1323
E-mail: bm0405@gsb.or.th

154 หมู่ที่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร 0-3531-1123 ต่อ 19
E-mail: bm0404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัย

ธนาคารออมสินสาขา ผักไห่

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพรก

1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6123
โทรสาร 0-3535-6222
E-mail: bm0408@gsb.or.th

59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านแพรก-อ่างทอง ต.สำ�พะเนียง อ.บ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร 0-3538-6088 ต่อ 13
E-mail: bm0406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน

ธนาคารออมสินสาขา มหาราช

58 หมู่ที่ 6 ถ.ปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสาร 0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14
E-mail: bm0409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง

126/3 หมู่ที่ 1 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.นครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรสาร 0-3535-9500
E-mail: bm0411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้อย

231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร 0-3527-1630ต่อ 20
E-mail: bm0413@gsb.or.th

3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทร. 0-3538-9123, 084-547-3842 , 084-448-2710
โทรสาร 0-3538-9123
E-mail: bm0407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน

4/6 หมู่ที่ 5 ถ.อยุธยา-บางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059,
084-448-4797, 084-448-3586
โทรสาร 0-3538-1333
E-mail: bm0410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง

ธนาคารออมสินสาขา ป่าโมก

554/ข หมู่ที่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149
โทรสาร 0-3566-1335
E-mail: bm1404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองอินทร์

25/1 หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1030
โทรสาร 0-3658-1030
E-mail: bm1805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิงห์บุรี

891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223
โทรสาร 0-3652-1489 ต่อ 14
E-mail: bm1801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินทร์บุรี

533/11 หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1049, 0-3658-1515
โทรสาร 0-3658-1515 ต่อ 20
E-mail: bm1802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางระจัน

126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3659-1481
โทรสาร 0-3659-1481 ต่อ 4
E-mail: bm1803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าช้าง

2/1 หมู่ที่ 6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0-3659-5209, 0-3659-5244
โทรสาร 0-3659-5209
E-mail: bm1804@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1107
โทรสาร 0-3639-1107 ต่อ18
E-mail: loan8273@gsb.or.th

196/1 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรสาร 0-3537-9123
E-mail: bm0412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสาไห้

139/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0-3574-6044
โทรสาร 0-3574-6044
E-mail: bm0414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี

ธนาคารออมสินสาขา อยุธยาพาร์ค

• ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง

ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำ�พระอินทร์

ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรสาร 0-3580-1252
E-mail: bm0417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

80/21 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรสาร 0-3527-4300
E-mail: bm0419@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51 ชัน้ 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรสาร 0-3532-3745 ต่อ 26, 0-3532-3205 ต่อ 26
E-mail: loan8271@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจ้าพรหม

9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร 0-3524-4784
E-mail: bm0415@gsb.or.th

304 หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรสาร 0-3533-2080
E-mail: bm0418@gsb.or.th

108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1109
โทรสาร 0-3639-1109 ต่อ18
E-mail: bm1608@gsb.or.th
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร 0-3621-1029 ต่อ 18
E-mail: bm1601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท

50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรสาร 0-3561-4500 ต่อ 23
E-mail: loan8272@gsb.or.th

23 หมูท่ ่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสาร 0-3626-6733 ต่อ 11
E-mail: bm1602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่างทอง

ธนาคารออมสินสาขา แก่งคอย

50/2 ถ.เทศบาล2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร 0-3561-1242 ต่อ 19
E-mail: bm1401@gsb.or.th

236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-4663ต่อ 11-19
โทรสาร 0-3624-5163, 0-3624-4663 ต่อ 20
E-mail: bm1603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเศษชัยชาญ

ธนาคารออมสินสาขา หนองแค

202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น้ำ�น้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร 0-3563-1190 ต่อ 3
E-mail: bm1402@gsb.or.th

167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรสาร 0-3637-1234
E-mail: bm1604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ทอง

2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้านหมอ-พระพุทธบาท ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177
โทรสาร 0-3620-1177
E-mail: bm1605@gsb.or.th

483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสาร 0-3564-0050 ต่อ 17-18
E-mail: bm1403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมอ

ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก

438 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร 0-3634-1054 ต่อ 17
E-mail: bm1606@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ธนาคารออมสินสาขา สุขอนันต์ปาร์ค

ธนาคารออมสินสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร์

383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3637-7065
โทรสาร 0-3637-7065 ต่อ 7
E-mail: bm1607@gsb.or.th
179/5 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค
ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสาร 0-3671-1882
E-mail: bm1609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังม่วง

93 หมู่ที่ 7 ต.คำ�พราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรสาร 0-3635-9163
E-mail: bm1610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หินกอง

203 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0-3639-0169
โทรสาร 0-3639-0170
E-mail: bm1611@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สระบุรี ห้องเลขที่ 223 ชั้น 2
เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1500-1
โทรสาร 0-3635-1500
E-mail: bm1612@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 15

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรสาร 0-3838-7025-6
E-mail: rm15@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรสาร 0-3838-6181 ต่อ 20
E-mail: loan8274@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี

164 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรสาร 0-3828-2384 ต่อ 24
E-mail: bm2101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา

111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001
โทรสาร 0-3831-1001 ต่อ 25
E-mail: bm2102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองมน

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร 0-3838-2830 ต่อ 17
E-mail: bm2106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร

726/25 ถ.สุขประยูร ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-3816
โทรสาร 0-3827-3816 ต่อ 19
E-mail: bm2111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค
ศรีราชา
ชั้น 4 ห้อง F407-8 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร 0-3832-5483
E-mail: bm2114@gsb.or.th
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171 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เลขที่ 55/88-89 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรสาร 0-3805-3802
E-mail: bm2119@gsb.or.th
ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1122-1125 ภายในศูนย์การค้าวิคทอรี่ เซ็นเตอร์
เลขที่ 742/5ก-5ข ถนนโพธิ์ทอง ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรสาร 0-3807-9714
E-mail: bm2126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางทราย

137 หมู่ที่ 3 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรสาร 0-3828-8375
E-mail: bm2131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวอุดม

143/16-17 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรสาร 0-3835-1819
E-mail: bm2132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพระยาสัจจา

เลขที่ 178/17 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรสาร 0-3845-5314
E-mail: bm2135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ห้องเลขที่ 419 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
เลขที่ 333/99-100 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสาร 0-3804-3569
E-mail: bm2120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ พัทยา

(เดิมเป็นสาขาพัทยากลาง) ย้ายวันที่ 19 เม.ย. 60
ชั้น B ห้องเลขที่ BS02 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
เลขที่ 190/25 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสาร 0-3841-2361
E-mail: bm2123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พัทยาใต้

ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พัทยาใต้ ห้องเลขที่ GCR122
565/41 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218
โทรสาร 0-3837-3219
E-mail: bm2124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทัพพระยา

316/26 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E-mail: loan8276@gsb.or.th

ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ชั้น B ห้องเลขที่ BS13
เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรสาร 0-3849-3098
E-mail: bm2136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม

หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง

ธนาคารออมสินสาขา บ้านบึง

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2

ธนาคารออมสินสาขา พานทอง

53/71-74 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-0308
โทรสาร 0-3849-0309
E-mail: bm2102@gsb.or.th
285/203-204 หมู่ที่ 5 ซ.นาเกลือ 16 ถ. พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสาร 0-3822-5630-1 ต่อ 13
E-mail: loan8275@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางละมุง

460 หมู่ที่ 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสาร 0-3822-2012
E-mail: bm2105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา

8/46-48 หมู่ที่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643
โทรสาร 0-3842-3643 ต่อ 17
E-mail: bm2110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยาใต้

205/23-24 หมู่ที่ 10 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-8749, 0-3842-5509
โทรสาร 0-3842-8749
E-mail: bm2117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิสัมพันธ์

285/200-202 หมู่ที่ 5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสาร 03822-5933
E-mail: bm2118@gsb.or.th

22 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรสาร 0-3846-2960 ต่อ 18
E-mail: bm2104@gsb.or.th
24 ถ.วิฑูรย์ดำ�ริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร 0-3844-3980 ต่อ 20
E-mail: bm2107@gsb.or.th
85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-38451-115, 0-38451-976
โทรสาร 0-3845-1115 ต่อ 16
E-mail: bm2108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ

204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3820-1153, 0-3874-2539
โทรสาร 0-3820-1153
E-mail: bm2109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหัวฬ่อ

117/5 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0234
โทรสาร 0-3844-0440
E-mail: bm2113@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมตะนคร

69/18-19 หมู่ที่ 6 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรสาร 0-3845-3098
E-mail: bm2129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/37 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรสาร 0-3845-7663
E-mail: bm2133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์

280 หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรสาร 0-3820-9131
E-mail: bm2134@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4

ธนาคารออมสินสาขา บ้านค่าย

99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรสาร 0-3806-8911-4 ต่อ 22
E-mail: loan8305@gsb.or.th

113 หมู่ที่ 2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1009
โทรสาร 0-3864-1009 ต่อ 14
E-mail: bm2203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ

ธนาคารออมสินสาขา บ้านฉาง

359 หมู่ที่ 1 ถ.เทศบาล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร 0-3843-7437 ต่อ 18
E-mail: bm2103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา

664/25-27 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรสาร 0-3848-1542
E-mail: bm2112@gsb.or.th

48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415
โทรสาร 0-3888-0415 ต่อ 14
E-mail: bm2204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ

232/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสาร 0-3865-1765
E-mail: bm2205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพลับหวาน

ธนาคารออมสินสาขา มาบตาพุด

13/234 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรสาร 0-3804-1339
E-mail: bm2115@gsb.or.th

85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสาร 0-3868-1024 ต่อ 22
E-mail: bm2206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุญสัมพันธ์

ธนาคารออมสินสาขา เนินพระ

99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรสาร 0-3806-8938
E-mail: bm2116@gsb.or.th

307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042
โทรสาร 0-3861-9042 ต่อ 17
E-mail: bm2207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดบ้านอำ�เภอ

ธนาคารออมสินสาขา เดอะสตาร์ ระยอง

160 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรสาร 0-3823-5677
E-mail: bm2121@gsb.or.th

ห้อง 1101A ชั้น 1 ศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์สตาร์ ระยอง
109 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสาร 0-3861-0454
E-mail: bm2208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขุมวิท-สัตหีบ

ธนาคารออมสินสาขา ปลวกแดง

4/57-58 หมู่ที่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสาร 0-3843-8078
E-mail: bm2122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามคันทรีคลับ

19/110-111 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรสาร 0-3840-5064
E-mail: bm2127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยา - สุขุมวิท

249 หมู่ที่ 6 อาคารซีซีโชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท-พัทยา
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรสาร 0-3841-4981
E-mail: bm2128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อวิน

310/6-7 หมู่ที่ 3 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรสาร 0-3833-7369
E-mail: bm2130@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939
โทรสาร 0-3862-2939 ต่อ 11, 25
E-mail: loan8277@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระยอง

3 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร 0-3861-1005 ต่อ 22
E-mail: bm2201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกลง

16 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสาร 0-3867-1171 ต่อ 11
E-mail: bm2202@gsb.or.th

625/68-69 หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร. 0-3802-5900-1
โทรสาร 0-3802-5900 ต่อ 14
E-mail: bm2209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น
(เดิมเป็นสาขา แหลมทองพลาซา ระยอง)
เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 58
ชั้น 2 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง
เลขที่ 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรสาร 0-3802-3424
E-mail: bm2210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมพัฒนา ระยอง

4/9 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรสาร 0-3863-7864
E-mail: bm2211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้องเลขที่ 279
เลขที่ 99, 99-1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรสาร 0-3894-2635
E-mail: bm2212@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี
25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรสาร 0-3932-2300 ต่อ 15
E-mail: loan8278@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี

25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรสาร 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 14
E-mail: bm2301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าใหม่

53 ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066
โทรสาร 0-3943-1789 ต่อ 13
E-mail: bm2302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขลุง

29/1 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065
โทรสาร 0-3944-1065 ต่อ 17
E-mail: bm2303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนท่าแฉลบ

573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร 0-3932-8015 ต่อ 15
E-mail: bm2304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว

177 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3938-1010
โทรสาร 0-3938-1010
E-mail: bm2305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยสะท้อน

249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสาร 0-3939-5494 ต่อ 16
E-mail: bm2306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเทศบาล 2

20 ถ.ประชานิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสาร 0-3932-2127
E-mail: bm2307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ

4/105 หมู่ที่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194
โทรสาร 0-3930-9193
E-mail: bm2308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว์ พลาซา จันทบุรี
อาคารเรนโบว์ พลาซา ห้องเลขที่ A2 เลขที่ 22/54-56
หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรสาร 0-3932-8998
E-mail: bm2309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตราด

81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร 0-3951-1083 ต่อ 17
E-mail: bm2401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง

74/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร 0-3959-9155
E-mail: bm2402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะช้าง

23/10 หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง
จ.ตราด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรสาร 0-3955-7398
E-mail: bm2403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองใหญ่

170/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรสาร 0-3958-2183
E-mail: bm2404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด

72 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรสาร 0-3951-2433
E-mail: bm2405@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เกาะกูด

อาคารศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนตำ�บลเกาะกูด อ.เกาะกูด
จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-0432
โทรสาร E-mail: bm2405@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1
369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสาร 0-2389-3346-7
E-mail: loan8279@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ

154 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร 0-2395-0613 ต่อ 11
E-mail: bm0301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลี

29 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร 0-2337-3523 ต่อ 17
E-mail: bm0302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบ่อ

334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร 0-2708-4581 ต่อ 15
E-mail: bm0303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองด่าน

471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร 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.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2175-2015-16
โทรสาร 0-2175-2016
E-mail: bm0310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองสมุทร

369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรสาร 0-2389-3350
E-mail: bm0312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมู่ที่ 6
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรสาร 0-2324-3343
E-mail: bm0315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา

39 หมู่ที่ 6 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2186-8760
โทรสาร 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.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรสาร 0-2758-8744
E-mail: bm0320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
200/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2181-7948
โทรสาร 0-2181-7949
E-mail: bm0318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สมุทรปราการ

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302
เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรสาร 0-2174-2766
E-mail: bm0321@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 ห้องเลขที่ S310
เลขที่ 99/29 หมู่ที่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2007-5327
โทรสาร E-mail: bm0322@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลแพรกษา

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2CR 203-204
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ เลขที่ 94 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรสาร E-mail: bm0319@gsb.or.th

สำ�นักงานเทศบาลแพรกษา เลขที่ 999/995 หมู่ที่ 6
ซอยรักพันธ์ดี 11/1 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 084-4624890
โทรสาร E-mail: bm0315@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา

หน่วยให้บริการ สถานีรถโดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา

อาคาร Bus terminal เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสาร 0-2134-4479
E-mail: bm0310@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2
9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรสาร 0-2425-1096
E-mail: loan8280@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สำ�โรง

407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพานสำ�โรง) ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสาร 0-2394-3670 ต่อ 20
E-mail: bm0305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปู่เจ้าสมิงพราย

14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงกลาง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสาร 0-2183-2042 ต่อ 16
E-mail: bm0307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง

48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร 0-2463-8764
E-mail: bm0308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์

119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรสาร 0-2463-5029 ต่อ 14
E-mail: bm0309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง ชั้น 2
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสาร 0-2394-4007
E-mail: bm0311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจดีย์

9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1092-3
โทรสาร 0-2425-1092
E-mail: bm0314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สำ�โรง 2

ห้องเลขที่ 2CR214 ชั้น 2 ห้างบิ๊กซี สำ�โรง 2
เลขที่ 1293 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรสาร 0-2380-0446
E-mail: bm0317@gsb.or.th

106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075, 0-3851-2075-6
โทรสาร 0-3851-7075 ต่อ 24
E-mail: loan8281@gsb.or.th
1-5 ถ.สันติราษฎร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสาร 0-3851-1076 ต่อ 24
E-mail: bm1501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคล้า

94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรสาร 0-3854-1899
E-mail: bm1502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง

239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016
โทรสาร 0-3853-1016 ต่อ 7
E-mail: bm1503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม

685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร 0-3855-1555 ต่อ 22
E-mail: bm1504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์

106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2432
โทรสาร 0-3881-2589
E-mail: bm1505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 9/2 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรสาร 0-3851-8954
E-mail: bm1506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางน้ำ�เปรี้ยว

247/7-8 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำ�เปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร. 0-3858-1394
โทรสาร 0-3858-1395
E-mail: bm1507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต

7/5-7/6 หมู่ที่ 4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรสาร 0-3859-7806
E-mail: bm1508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 16

20 ชั้น 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสาร 0-7727-2589
E-mail: rm16@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1
101/10 ชั้น 3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร 0-7750-6444 ต่อ 13
E-mail: loan8282@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพร

ธนาคารออมสินสาขา ละแม

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแซะ

ธนาคารออมสินสาขา พะโต๊ะ

101/10 ชั้น 2 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสาร 0-7751-1150
E-mail: bm6101@gsb.or.th
244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0-7759-9252
โทรสาร 0-7758-4225
E-mail: bm6104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำ�ชุมพร

106/3 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ�ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสาร 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E-mail: bm6105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปะทิว

51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094
โทรสาร 0-7759-1111
E-mail: bm6106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระนอง

256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7781-1542
โทรสาร 0-7781-1542 ต่อ 115
E-mail: bm6201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบุรี

151 หมู่ที่ 2 ถ.สถาพร ต.น้ำ�จืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร 0-7789-1235
E-mail: bm6202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเรืองราษฎร์

337 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสาร 0-7782-5756
E-mail: bm6203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบอำ�มฤต

65 หมู่ที่ 13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรสาร 0-7765-6342
E-mail: bm6110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสำ�ราญ

13 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.กำ�พวน อ.สุขสำ�ราญ จ.ระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรสาร 0-7789-3168
E-mail: bm6204@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2
77/32 หมูท่ ่ี 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุง่ ตะไคร อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรสาร 0-7753-6830
E-mail: loan8306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวี

404 หมู่ที่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 0-7753-1205
โทรสาร 0-7753-1255
E-mail: bm6102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลังสวน

16-18 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรสาร 0-7754-1151
E-mail: bm6103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปฐมพร

229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1
โทรสาร 0-7757-6531
E-mail: bm6107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งตะโก

77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรสาร 0-7753-6760
E-mail: bm6108@gsb.or.th

197/6 หมู่ที่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสาร 0-7755-9463
E-mail: bm6109@gsb.or.th
261/2 หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรสาร 0-7753-9207
E-mail: bm6111@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1
20 ชั้น 3 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสาร 0-7727-5794
E-mail: loan8283@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎร์ธานี

490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-3125
โทรสาร 0-7727-2019
E-mail: bm5901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

ชั้น 2 ห้องเลขที่ 237 โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
เลขที่ 209, 209/1, 209/2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรสาร 0-7741-0537
E-mail: bm5916@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาสาร

45 ถ.วิเวก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192
โทรสาร 0-7734-1373
E-mail: bm5903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย

12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรสาร 0-7742-1119 ต่อ 3
E-mail: bm5905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ์

ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล

83/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7735-5112-3
โทรสาร 0-7735-5112
E-mail: bm5919@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาเดิม

92/17-18 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรสาร 0-7735-9752 ต่อ 5, 0-7735-9753
E-mail: bm5920@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละไม

108/10 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรสาร 0-7745-8192-3
E-mail: bm5921@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
88 หมู่ที่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.0-7748-9749
โทรสาร 0-7748-9750
E-mail: bm5922@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหไทย สุราษฎร์ธานี

ชั้น 1 ห้องเลขที่ 106 ศูนย์การค้าสหไทย การ์เด้น พลาซ่า
สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 528/1 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-5340
โทรสาร 0-7727-5341
E-mail: bm5927@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2
103 ชั้น 3 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสาร 0-7731-1262
E-mail: loan8284@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไชยา

465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031
โทรสาร 0-7743-1031
E-mail: bm5902@gsb.or.th

102/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้าอำ�เภอ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883
โทรสาร 0-7737-9019
E-mail: bm5907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ

ธนาคารออมสินสาขา พระแสง

209 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192
โทรสาร 0-7736-1192
E-mail: bm5909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก

3 หมู่ที่ 5 ถ.ชลคราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสาร 0-7737-1280
E-mail: bm5911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทิศ

20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรสาร 0-7728-4977
E-mail: bm5913@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อผุด

119/41 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเกาะ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสาร 0-7742-5131
E-mail: bm5915@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน

50/10-11 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรสาร 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E-mail: bm5917@gsb.or.th

103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร 0-7731-1314
E-mail: bm5904@gsb.or.th
21/1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรสาร 0-7736-9116
E-mail: bm5906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าฉาง

88/1 หมู่ที่ 6 ถ.พุนพิน-ไชยา ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรสาร 0-7738-9113
E-mail: bm5908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าชนะ

393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242
โทรสาร 0-7738-1242
E-mail: bm5910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คีรีรัฐนิคม

176 หมู่ที่ 1 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร 0-7739-1116
E-mail: bm5912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนม

326 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.พนม อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทร. 0-7739-9336
โทรสาร 0-7739-9303
E-mail: bm5914@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา

76/3 หมูท่ ่ี 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โทร. 0-7729-7429-30
โทรสาร 0-7729-7429-30
E-mail: bm5918@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค์

134 /1-2 หมูท่ ่ี 4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรสาร 0-7736-5366
E-mail: bm5923@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี

40/34 หมูท่ ่ี 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรสาร 0-7729-2160
E-mail: bm5924@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี

7/22-23 หมูท่ ่ี 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โทร. 0-7736-7520
โทรสาร 0-7736-7520
E-mail: bm5925@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาขุน

34/3-4 หมูท่ ่ี 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 077-397464
โทรสาร 077-397464 ต่อ 106
E-mail: bm5926@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ชัน้ 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร 0-7621-9018
E-mail: loan8285@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต

125 ชัน้ 2 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร 0-7621-1113
E-mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าตอง

132-138 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรสาร 0-7634-6668
E-mail: bm6402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถลาง

169/10 หมูท่ ่ี 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502
โทรสาร 0-7631-1990
E-mail: bm6403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกฉลอง

(เดิมเป็น สาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง ย้าย เมือ่ วันที่ 10 ส.ค. 61)
1/41-42 หมูท่ ่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรสาร 0-7638-4359 -60
E-mail: bm6404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชิงทะเล

141, 143 หมูท่ ่ี 1 ถ.ศรีสนุ ทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสาร 0-7632-5297
E-mail: bm6405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ห้องเลขที่ TC018-TC020 ชัน้ 2
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต
เลขที่ 74-75 หมูท่ ่ี 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชติ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรสาร 0-7630-7118
E-mail: bm6407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามกอง

371/51-54 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสาร 0-7621-5612
E-mail: bm6406@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ถนนนาใน (ป่าตอง)

(เดิมเป็นสาขาป่าตองโอทอป) ย้ายและเปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 23 ก.พ. 58
140/42-43 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7651-2117-8
โทรสาร 0-7651-2117-8
E-mail: bm6408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี

ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด

55/14 หมูท่ ่ี 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร 0-7659-9224
E-mail: bm6306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ย่านยาว

5/21-22 หมูท่ ่ี 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรสาร 0-7621-3306
E-mail: bm6409@gsb.or.th

2/21-23 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่า
จ.พังงา 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรสาร 0-7647-1305
E-mail: bm6308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะทู้

ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก

(เดิมเป็นสาขากมลา) ย้ายและเปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 26 ก.พ. 58
17/103-104 หมูท่ ่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0-7632-1299
โทรสาร 0-7632-1299
E-mail: bm6410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล

32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรสาร 0-7621-3476
E-mail: bm6411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกท่าเรือ

114/49 หมูท่ ่ี 5 ต.ศรีสนุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7639-6608
E-mail: bm6413@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลวิชิต

56/116-117 หมูท่ ่ี 5 ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา 82220
โทร. 0-7648-6758
โทรสาร 0-7648-6759
E-mail: bm6309@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ตะกั่วป่า

1 ถ.ราษฎร์บ�ำ รุง ต.ตะกัว่ ป่า อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรสาร 0-7642-5112
E-mail: bm6308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 17

289 หมู่ที่ 5 ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรสาร 0-7534-6972
E-mail: rm17@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1
1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรสาร 0-7535-6840
E-mail: loan8287@gsb.or.th

เลขที่ 54/3 หมูท่ ่ี 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชติ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7635-5305
โทรสาร 0-7635-5306
E-mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดหัวอิฐ

• ธนาคารออมสินเขตพังงา

ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช

137 หมูท่ ่ี 1 ถ.กะโรม ต.โพธิเ์ สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-1013
E-mail: bm6012@gsb.or.th

203 ชัน้ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสาร 0-7641-3248
E-mail: loan8286@gsb.or.th

1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรสาร 0-7534-5670 ต่อ 20
E-mail: bm6001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังงา

ธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง

203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร 0-7643-0322
E-mail: bm6301@gsb.or.th

108 ถ.ชายน้�ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0-7551-7212
โทรสาร 0-7551-7212
E-mail: bm6003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว

ธนาคารออมสินสาขา สิชล

37/6 หมูท่ ่ี 2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสาร 0-7659-7373
E-mail: bm6307@gsb.or.th

274 หมูท่ ่ี 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมราช ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635
E-mail: bm6006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย

ธนาคารออมสินสาขา ท่าศาลา

67 หมูท่ ่ี 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุง่ จ.พังงา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร 0-7658-1763
E-mail: bm6303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท้ายเหมือง

72 หมูท่ ่ี 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194
โทรสาร 0-7657-1194
E-mail: bm6304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี

419 หมูท่ ่ี 8 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009
โทรสาร 0-7649-1009
E-mail: bm6305@gsb.or.th

263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129
E-mail: bm6007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ่

4 หมูท่ ่ี 3 ถ.เกียรติด�ำ รง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรสาร 0-7538-6050
E-mail: bm6009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวไทร

68/10-11 หมูท่ ่ี 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมราช ต.หัวไทร อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรสาร 0-7538-9638
E-mail: bm6010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนอม

109 หมูท่ ่ี 3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044
โทรสาร 0-7552-8044
E-mail: bm6011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา

17 หมูท่ ่ี 1 ถ.กะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรสาร 0-7537-4417 ต่อ 16
E-mail: bm6016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ห้องเลขที่ 89/109-110 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-340336-7
โทรสาร E-mail: bm6018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี

11 หมู่ที่ 1 ถ.น้ำ�ตกพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร 0-7539-6157-8
โทรสาร 0-7539-6158 ต่อ 16
E-mail: bm6019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งใหญ่

9 หมูท่ ่ี 2 ถ.ทุง่ ใหญ่-พระแสง ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสาร 0-7548-9097
E-mail: bm6014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด

31 หมูท่ ่ี 1 ถ.ประชาบำ�รุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสาร 0-7538-1290
E-mail: bm6008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทงุ่ สง
เลขที่ 303/2 ถ.ทุง่ สง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรสาร 0-7541-1884
E-mail: bm6017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิปูน

182/1 หมูท่ ่ี 1 ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรสาร 0-7549-9156
E-mail: bm6020@gsb.or.th

ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-322 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช
เลขที่ 8, 9/8 หมู่ที่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7539-2846
โทรสาร 0-7539-2847
E-mail: bm6024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถ้ำ�พรรณรา

ธนาคารออมสินสาขา นาหลวง

99/9 หมูท่ ่ี 14 ต.บ้านลำ�นาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรสาร 0-7548-7879
E-mail: bm6022@gsb.or.th

289 ถ.นครศรีธรรมราช-ปากพนัง หมู่ที่ 5
ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-2578-9
โทรสาร 0-7534-2578 ต่อ 18
E-mail: bm6025@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 1 อาคารไทยบุรี ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสาร 0-7538-4151
E-mail: bm6007@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสาร 0-7541-2931 ต่อ 11
E-mail: loan8288@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งสง

19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7541-1008, 0-7542-1318
E-mail: bm6002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร่อนพิบูลย์

7/1 หมู่ที่ 12 ถ.ตลาดนอก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092, 0-7544-1111
โทรสาร 0-7533-6092
E-mail: bm6004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง

156 หมู่ที่ 2 ถ.ภักดีราษฎร์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสาร 0-7548-1511
E-mail: bm6005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันดี

73 หมูท่ ่ี 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485
E-mail: bm6013@gsb.or.th

289/1 หมูท่ ่ี 3 ถ.ถ้�ำ พรรณรา - ทานพอ
ต.ถ้�ำ พรรณรา อ.ถ้�ำ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรสาร 0-7530-6304
E-mail: bm6021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางขัน

หน่วยให้บริการ ช้างกลาง

249 หมูท่ ่ี 9 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรสาร 0-7575-5711
E-mail: bm6013@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรสาร 0-7521-6042 ต่อ 17
E-mail: loan8289@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรัง

121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063
E-mail: bm6601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ย่านตาขาว

1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432
โทรสาร 0-7528-1432 ต่อ 16
E-mail: bm6602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันตัง

130 ถ.สถลสถานพิทกั ษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7527-1026 ต่อ 14
E-mail: bm6604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ตรัง

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งยาว

24 - 25 ถ.ปะเหลียน-ทุง่ หว้า ต.ทุง่ ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรสาร 0-7520-8051 ต่อ 16
E-mail: bm6606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา

59 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรสาร 0-7528-6310
E-mail: bm6607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง

74/19-20 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389
โทรสาร 0-7521-5388 ต่อ 16
E-mail: bm6608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตูล

13 ถ.บุรวี านิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรสาร 0-7471-1058 ต่อ 11
E-mail: bm6801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละงู

384 หมูท่ ่ี 4 ถ.ละงู-ปากบารา ต.กำ�แพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรสาร 0-7478-2700 ต่อ 14
E-mail: bm6802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ (สตูล)

306-306/1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรสาร 0-7478-7338
E-mail: bm6803@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้�ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสาร 0-7562-2419 ต่อ 21
E-mail: loan8290@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้�ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7561-1251
โทรสาร 0-7561-1251 ต่อ 11
E-mail: bm7201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวนาง

420/2-3 หมูท่ ่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 0-7569-5641
โทรสาร 0-7569-5641 ต่อ 26
E-mail: bm7206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเก่า

36-36/1 ถ.ศรีพงั งา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 0-7566-4440
โทรสาร 0-7566-4441
E-mail: bm7207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองท่อม

28/4 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จ.กระบี่ 81120โทร. 0-7569-9207
โทรสาร E-mail: bm7202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวลึก

3/1 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 0-7561-0835 ,0-7561-0836
โทรสาร 0-7561-0836
E-mail: bm7203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เหนือคลอง

1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสาร 0-7569-1509
E-mail: bm7204@gsb.or.th

ห้องเลขที่ 213 ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสาร 0-7582-0484
E-mail: bm6605@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เกาะลันตา

ธนาคารออมสินสาขา ป่าบอน

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ทับ

หน่วยให้บริการ ศรีนครินทร์

305/8-9 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรสาร 0-7568-4313
E-mail: bm7205@gsb.or.th
231/1 หมู่ที่ 10 ต.ลำ�ทับ อ.ลำ�ทับ จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรสาร 0-7570-2193
E-mail: bm7208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่

ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR 102/2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี กระบี่
เลขที่ 349 หมู่ที่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรสาร 0-7570-115
E-mail: bm7209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลายพระยา

121/54 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา
จ.กระบี่ 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรสาร 0-7567-7272 ต่อ 18
E-mail: bm7210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาพนม

371/11-12 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม
จ.กระบี่ 81140
โทร. 0-7568-9448-9
โทรสาร 0-7568-9448-9
E-mail: bm7211@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพัทลุง
601 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7467-3534
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7469-5008 ต่อ 12
E-mail: bm6705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง

601 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081
โทรสาร 0-7461-3126
E-mail: bm6701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน

795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121
E-mail: bm6702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน

598 ถ.เขาชัยสน-จงเก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7468-1206
E-mail: bm6704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าพะยอม

424-425 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม
จ.พัทลุง 93210
โทร. 0-7484-1299
โทรสาร 0-7484-1300
E-mail: bm6706@gsb.or.th
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137/1 หมู่ที่ 10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสาร 0-7484-1633
E-mail: bm6707@gsb.or.th
316 หมู่ที่ 1 ต.ลำ�สินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7460-5754-5
โทรสาร 0-7460-5754-5
E-mail: bm6701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 18

30/6 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
(อาคารชั่วคราว)
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร 0-7431-1222 ต่อ 2013
E-mail: rm18a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90280 (สำ�นักงานชั่วคราว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสาร 0-7433-1377 ต่อ 24
E-mail: loan8292@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สงขลา

30/6 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
(อาคารชั่วคราว)
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-74 31-1018
โทรสาร 0-7431-1018 ต่อ 21
E-mail: bm6501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระโนด

1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338,0-7439-1095
โทรสาร 0-7439-3338
E-mail: bm6503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ

13 หมู่ที่ 3 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสาร 0-7439-7196
E-mail: bm6506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จะนะ

1 หมู่ที่ 2 ถ.ดำ�รงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรสาร 0-7420-7117
E-mail: bm6508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพา

33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสาร 0-7437-6288
E-mail: bm6509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาทวี

4 หมู่ที่ 1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร. 0-7437-1998
โทรสาร 0-7437-1998 ต่อ 18
E-mail: bm6510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะบ้าย้อย

29 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร 0-7437-7173
E-mail: bm6512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิงหนคร

280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทร.0-7433-1720 , 0-7433-1958
โทรสาร 0-7433-1720
E-mail: bm6515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
90/177-178 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรสาร 0-7455-8037 ต่อ 108
E-mail: bm6517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วชิรา สงขลา

119 ถ.ราชดำ�เนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรสาร 0-7432-3177
E-mail: bm6523@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส สงขลา

ห้อง 110 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา
64 หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรสาร. 0-7430-7995-6 ต่อ 106
E-mail: bm6526@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสาร 0-7426-1969ต่อ 23
E-mail: loan8293@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่

156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสาร 0-7424-3031
E-mail: bm6502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา

101 ถ.กาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร 0-7441-2445
E-mail: bm6504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ

254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำ�ธร ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร 0-7438-9114
E-mail: bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ

474/52 หมู่ที่ 5 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสาร 0-7454-1031
E-mail: bm6507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีภูวนารถ

54-54/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสาร 0-7423-2624
E-mail: bm6511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร์

139 ถ.ศิริมงคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทร. 0-7444-4125 ,0-7452-1618
โทรสาร 0-7452-1618 ต่อ 17
E-mail: bm6513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่ ใน

1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930, 0-7425-2889
โทรสาร 0-7425-2889ต่อ 12
E-mail: bm6514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง

93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทร. 0-7438-6602
โทรสาร 0-7438-6602
E-mail: bm6516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไทย-จังโหลน

999/9,11 หมู่ที่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.สำ�นักขาม อ.สะเดา
จ.สงขลา 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสาร 0-7455-7379
E-mail: bm6518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร์

333/25-26 หมู่ที่ 4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7421-4420-1
โทรสาร 0-7421-4420
E-mail: bm6519@gsb.or.th

หน่วยให้บริการทุ่งยางแดง

ที่ว่าการอำ�เภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง
จ.ปัตตานี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรสาร 0-7348-9092
E-mail: bm6904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รือเสาะ

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา ยะลา

ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส

ธนาคารออมสินสาขา บ้านพรุ

ธนาคารออมสินสาขา เบตง

24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร 0-7323-1413
E-mail: bm7002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี

258 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสาร 0-7365-1707
E-mail: bm7106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา

ธนาคารออมสินสาขา สุคิริน

ธนาคารออมสินสาขา ยะหา

ธนาคารออมสินสาขา สุริยะประดิษฐ์

ธนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4

หน่วยให้บริการ เจาะไอร้อง

62/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรสาร E-mail: bm6520@gsb.or.th
432/5-6 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรสาร 0-7438-4997
E-mail: bm6522@gsb.or.th
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 333 โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
1518/1-2 ถ.กาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7433-9910-11
โทรสาร 0-7433-9910 ต่อ 106
E-mail: bm6524@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)

179, 181 หมู่ที่ 6 ถ.ชูพันธ์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรสาร 0-7425-1802
E-mail: bm6527@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่

ชั้น 1 ห้องเลขที่ CGR135 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด
(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2
เลขที่ 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7455-5132
โทรสาร 0-7455-5133
E-mail: bm6528@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร 0-7333-6975
E-mail: loan8294@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปัตตานี

88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร 0-7333-5107
E-mail: bm6901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี

4/1 ถ.สุริยะ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร 0-7341-1018
E-mail: bm6902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์

120 หมู่ที่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร 0-7343-1048
E-mail: bm6903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจิก ปัตตานี
300/22 -23 หมู่ที่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-3206
โทรสาร 0-7333-3207
E-mail: bm6904@gsb.or.th

หน่วยให้บริการกะพ้อ

ที่ว่าการอำ�เภอกะพ้อ หมู่ที่ 2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรสาร 0-7349-4195
E-mail: bm6902@gsb.or.th

หน่วยให้บริการแม่ลาน

ที่ว่าการอำ�เภอแม่ลาน(อาคารสำ�นักงานที่ดินอำ�เภอแม่ลาน)
หมู่ที่ 4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรสาร 0-7346-9454
E-mail: bm6903@gsb.or.th

435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7321-2390
โทรสาร 0-7324-4077
E-mail: bm7001@gsb.or.th

85/7 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร 0-7328-9462
E-mail: bm7003@gsb.or.th
90 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7329-1231
โทรสาร 0-7329-1231
E-mail: bm7004@gsb.or.th
85, 87 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรสาร 0-7322-2846
E-mail: bm7005@gsb.or.th

หน่วยให้บริการธารโต

112/1-2 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร 0-7357-1008
E-mail: bm7104@gsb.or.th
8 ถ.เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771 , 0-7367-1042
โทรสาร 0-7367-1042 ต่อ 106
E-mail: bm7105@gsb.or.th

115 หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร 0-7365-6366
E-mail: bm7107@gsb.or.th
153/4-5 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรสาร 0-7353-2450
E-mail: bm7108@gsb.or.th
ที่ว่าการอำ�เภอเจาะไอร้อง หมู่ที่ 1 ถ.เจาะไอร้อง-ไอสะเดียร์
ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรสาร 0-7354-4169
E-mail: bm7105@gsb.or.th

ที่ว่าการอำ�เภอธารโต หมู่ที่ 1 ถ.สุขยางค์ ต.ธารโต อ.ธารโต
จ.ยะลา 95150
โทร. 0-7329-7086
โทรสาร 0-7329-7086
E-mail: bm7003@gsb.or.th

หน่วยให้บริการกาบัง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรสาร 0-7320-5969
E-mail: bm7004@gsb.or.th

หน่วยให้บริการกรงปีนัง

ที่ว่าการอำ�เภอกรงปินัง หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7323-8306
โทรสาร 0-7323-8306
E-mail: bm7005@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-2762
โทรสาร 0-7351-2763
E-mail: loan8295@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส

368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรสาร 0-7351-1068 ต่อ 103
E-mail: bm7101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก

11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร 0-7361-1047
E-mail: bm7102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากใบ

40/9-10 หมู่ที่ 3 ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1498 , 0-7358-1211
โทรสาร 0-7358-1211
E-mail: bm7103@gsb.or.th
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