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14 รายงานประจําป 2559

 ธนาคารออมสินมุ่งมั�นในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ�งแวดล้อมครอบคลุมผลกระทบทั �ง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิ�งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด เติบโต ยั�งยืน ตอบแทนคืนสู่สงัคม “ออมสิน
สร้างโลกสีชมพ”ู มุง่หมายให้ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของธนาคารออมสนิทกุคน ได้นําแนวปฏิบตัด้ิานการพฒันาสูค่วามยั�งยืน 
ธนาคารเพื�อสงัคม มาใช้เป็นสว่นหนึ�งในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายที�ตั �งไว้
 จากนโยบายดังกล่าวธนาคารออมสินได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมที�ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินควบคู่ไป
กบัการสง่เสริมศกัยภาพด้านต่างๆ แก่ชมุชน ทั �งโครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมที�สง่เสริมด้านการศกึษา วิชาการ ด้านกีฬา และ
ศลิปวฒันธรรม ด้านสงัคมชมุชน และสิ�งแวดล้อม รวมทั �งโครงการบวร รอบรั �วออมสนิ เพื�อเป็นการเสริมสร้างรากฐานที�ดีในทกุๆ ด้าน 
นําไปสูก่ารก้าวเดินด้วยกนัอยา่งยั�งยืน

ออมเศรษฐกิจ
1. การสงเสริมการออม และสรางวินัยทางการเงิน
 1.1 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที�18)
 ธนาคารออมสินได้ริเริ�มโครงการธนาคารโรงเรียนโดยมีรูปแบบจําลองสาขา
ของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษาเพื�อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเป็น
ผู้ ดําเนินการด้วยตนเองภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขาที�ทําหน้าที�
พี�เลี �ยงและสนบัสนนุการพฒันาตอ่ยอดให้เยาวชนมีนิสยัรักการออม และเติบโต
เป็นผู้ ใหญ่ที�มีฐานการออมมั�นคงต่อไป ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินเริ�ม
ดําเนินการมาตั �งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบนั (สิ �นปี 2559) ธนาคารโรงเรียนมี
จํานวน 1,207 แหง่ นกัเรียนที�เป็นสมาชิก 2,290,253 คน จํานวนบญัชีเงินฝาก 
2,333,076 บญัชี เงินออมสะสมทั �งหมด 972,670,553.04 ล้านบาท

 1.2 โครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School Bank)
 ปฏิวตัิธนาคารโรงเรียนสู่ยคุ Digital Banking 4.0 กิจกรรมส่งเสริมการออมให้กบันกัเรียนและโรงเรียนที�เป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน มีจดุประสงค์เพื�อสง่เสริมและสร้างวินยัทางการเงินให้แก่เยาวชน โดยการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านโลก
ออนไลน์แบบสนกุสนานและปลอดภยั ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุม่ลกูค้าธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ซึ�งในปัจจบุนัธนาคารได้

ธนาคารออมสินกับการพัฒนาสูความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาสูความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ออกแบบและพฒันาสื�อออนไลน์สามมิต ิVirtual School Bank เพื�อสง่เสริมและสร้างวินยัทาง
การออมเงินให้แก่เยาวชนในรูปแบบใหม ่ที�ต้องการเรียนรู้การออมเงิน โดยการทอ่งโปรแกรม
จําลองในโลกออนไลน์เสมือนจริง (Virtual 3D) ซึ�งเป็นเครื�องมือในการนําเสนอภาพเคลื�อนไหว
เสียงและสื�อมลัติมีเดียอื�นๆ โดยสามารถเชื�อมโยงสงัคมออนไลน์ (Social Network) และ
สร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี และเพื�อให้ทนัต่อความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ �น
อยา่งรวดเร็ว ซึ�งใน Virtual School Bank จะประกอบด้วยอาคารธนาคารโรงเรียน อาคาร
ฝึกปฏิบตัิงานธนาคาร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ อาคารธนาคารออมสินสาขา
เสมือนจริง และสถานที�สําคญัตา่งๆ รวมถงึแหลง่ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในประเทศไทย

2. สงเสริมศักยภาพลูกคาฐานราก และ SMEs ดวยการใหความรู 
 และสนับสนุนเงินทุน
 2.1 ตลาดนัดประชารัฐสีชมพ ูงานส่งเสริมช่องทาง และศักยภาพ
  ในการประกอบอาชีพลูกค้าฐานราก และประชาชนทั�วไป
 ด้วยนโยบายของธนาคารออมสิน ในการเป็นสถาบันการเงินของรัฐเพื�อการพัฒนาสงัคมสู่ความยั�งยืนในการออมเศรษฐกิจ
ด้วยการสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs การให้ความรู้และสนบัสนนุเงินทนุ การเสริมสร้างศกัยภาพทางการเงิน การสง่เสริม
ช่องทางการจําหน่ายสินค้า การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชมุชน และสงัคมในระดบัฐานราก อนัจะส่งผลให้
ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ �นอย่างยั�งยืนต่อไป ซึ�งสอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของรัฐบาลในปัจจบุนั อีกทั �ง ส่งเสริมการลดใช้ถงุพลาสติกที�ย่อยสลายยาก และกล่องโฟม สร้างโอกาสการจําหน่าย
สินค้าให้ประชาชนฐานราก และกลุ่มผู้ ประกอบการรายย่อย ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการส่งเสริมประชาชนฐานราก 
และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสร้างความสมัพันธ์ที�ดีระหว่างธนาคาร ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ทั �งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรสาธารณกศุล ในปี 2559 มีลกูค้าของธนาคารร่วมออกร้านขายสินค้าทั �งหมด 914 ร้านค้า มียอดจําหน่ายที�เกิดขึ �นจาก
การจดังาน รวมทั �งหมด 8,385,612 บาท สร้างการหมนุเวียนให้กบัเศรษฐกิจฐานรากตามวิสยัทศัน์ธนาคาร ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 
2559 มีดงันี � 

 2.2 โครงการธนาคารภมูปัิญญา
 ธนาคารภมิูปัญญา มุ่งสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมถึงการรับผิดชอบต่อสงัคม และ
ชมุชน โดยการให้ความชว่ยเหลือ สนบัสนนุ และร่วมมือในการพฒันาชมุชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม การเสริมสร้างศกัยภาพทางการเงิน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการรายย่อย วตัถปุระสงค์เพื�อสง่เสริมพฒันาตนเอง และอาชีพ อนัจะสง่ผล
ให้สังคมในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ �นอย่างยั�งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการศึกษา 
และเรียนรู้ การทะนบํุารุงศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม การอนรัุกษ์ ฟื�นฟ ูและเผยแผภ่มิูปัญญาท้องถิ�น ตลอดจนเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ ได้ดําเนินโครงการสง่เสริมภมิูปัญญา พฒันาสูค่วามยั�งยืนในปี 2559 รวมทั �งสิ �น 22 องค์ความรู้ ได้แก่
 1. IN MILK Herb+
 2. Mr. Muay Thai and Senses of Thai
 3. กระดาษซบันํ �ามนัจากหยวกกล้วย
 4. หมอนกก

ครั้งที่ จํานวนรานคา
(ราน)

ยอดจําหนาย
(บาท)สถานที่ จํานวนผูเขาชมงาน

(คน)

จงัหวดันครศรีธรรมราช
จงัหวดัหนองคาย
จงัหวดักาญจนบรีุ
จงัหวดัชยันาท
จงัหวดัเชียงราย
จงัหวดัมหาสารคาม
       รวม

1
2
3
4
5
6

158
153
176
165
139
123
914

964,160.-
1,818,370.-
1,620,346.-
1,190,197.-

938,510.-
1,854,029.-
8,385,612.-

5,000
4,500
3,000
1,100
2,000
3,000

18,600

 5. เรือจําลองสําเภาไทย
 6. ผลติภณัฑ์จากกะลามะพร้าว
 7. พรมแฟนซี
 8. บนัไดไม้ไผพ่บัได้

 ด้วยนโยบายของธนาคารออมสิน ในการเป็นสถาบันการเงินของรัฐเพื�อการพัฒนาสงัคมสู่ความยั�งยืนในการออมเศรษฐกิจ
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 9. โอง่ผ้าไหม
 10. แปรรูปผ้าปักด้นมือ (ยาโน)
 11. ภาพแกะสลกัหนงัตะลงุ
 12. ปั �นลงิจากดนิสอพอง
 13. นกคุ้ม
 14. พดัหอม
 15. จกัสานก้านจาก
 16. ศาลพระภมิูทรงไทยไม้สกั
 17. กลองยาว
 18. จกัสานเตยปาหนนับ้านดหุนุ
 19. ปลาตะเพียนใบลาน
 20. ถ่านอดัแทง่แฟนซีรูปหวัใจ
 21. มีดอรัญญิก
 22. ผ้าบาติก

 จดักิจกรรมสง่เสริมภมิูปัญญา พฒันาสูค่วามยั�งยืน จํานวน 2 ครั �ง ดงันี �
  - ฝึกอบรมการทําฟาร์มโคนม และแปรรูปนํ �านมโค ณ ศนูย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวนั จ.เชียงราย 
 - ฝึกอบรมการปลกูผกัในระบบเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชมุชนชีววิถี จ.นา่น

3. การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคดิพลิกธุรกจิไทย” Startup Thailand by GSB (ปีที� 4) 
 เป็นหนึ�งในนโยบายของทางธนาคารออมสินคือการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารออมสินกบัลกูค้า ชุมชน สงัคม และ
สิ�งแวดล้อมในฐานะสถาบนัการเงินที�อยูคู่ก่บัสงัคมไทยมาช้านาน ได้เลง็เหน็ถงึความจําเป็นที�จะสง่เสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหมไ่ด้รู้จกั
การสร้างสรรค์ธรุกิจ พร้อมกระบวนการเปลี�ยนความคดิให้เป็นการลงมือทํา ธนาคารออมสนิจงึจดัทําโครงการประกวด “ออมสนิ สุดยอด
แนวคดิพลกิธุรกจิไทย” Startup Thailand by GSB เพื�อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นสว่นหนึ�งของ Startup Center ที�รัฐบาล
จดัตั �งขึ �นเพื�อเชื�อมโยงทกุภาคส่วนเข้าด้วยกนั โดยปีที�ผ่านมาโครงการประกวดนี �ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั�วประเทศ มีผลงาน
ที�เข้าร่วมการประกวดจํานวน 1,305 ทีม และมีผู้ ที�สนใจตดิตามโครงการมากกวา่ 100,000 คน ถือได้วา่โครงการนี �ประสบความสําเร็จ
เป็นอยา่งมาก สาํหรับในปี 2559 ธนาคารได้ขยายชว่งอายขุองผู้สมคัรเพื�อเปิดโอกาสให้กบักลุม่เปา้หมายที�เป็นคนทํางานรุ่นใหมม่ากขึ �น 
โดยกําหนดให้ผู้สมคัรต้องมีอายรุะหวา่ง 16-30 ปี ทีมละไมเ่กิน 3 คน สง่ผลงานเข้าร่วมประกวด 1 ทีม ตอ่ 1 แนวคดิธรุกิจภายใต้คอนเซป็ต์ 
“ทาํได้เลย ทาํได้เร็ว ทาํได้จริง” เงินรางวลัมลูคา่รวมกวา่ 3,000,000 บาท ผลการประกวดในปี 2559 โดยทีมที�ชนะเลศิในปีนี �คือ
 1. รางวัลชนะเลิศ คือทมี Healthticket ชื�อผลงาน Healthticket เงนิรางวัล 1,000,000 บาท
 คือการให้บริการทางการแพทย์ที�มีคณุภาพ และได้มาตรฐานสากลเป็นสิ�งที�ผู้คนในทั�วทุกมมุโลกจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน 
“การท่องเที�ยวเชิงสขุภาพ” ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ที�สงูมาก และมีปัจจยับวกมากมาย 
ทั �งทางด้านราคา บุคลากร เครื�องมือที�ทันสมัย สถานพยาบาลที�ได้มาตรฐานระดับสากล และสภาพแวดล้อมที�เกื �อหนุนต่อ
การทอ่งเที�ยวเชิงสขุภาพ ด้วยเหตนีุ �ทีม Healthticket จงึต้องการเข้ามาเป็นสื�อกลางในการจดัหาบริการทางการแพทย์ในประเทศที�ตรง
กบัความต้องการของผู้คนในทกุมมุโลก ผ่านระบบ One Stop Service Booking Marketplace ที�ช่วยให้คนไข้ชาวตา่งชาติสามารถ
ค้นหาบริการทางการแพทย์ที�ตรงกบัความต้องการ สามารถนดัหมายแพทย์ และโรงพยาบาล และอํานวยความสะดวกในการเดนิทางมา
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ใช้บริการในราคาที�รับประกนัได้วา่คุ้มที�สดุ นอกจากการบริการทางการแพทย์แล้ว คนไข้ยงัสามารถที�จะเพิ�มบริการทางด้านการเดนิทาง
และทอ่งเที�ยว เชน่ การจองตั�วเครื�องบนิ การจองโรงแรม การดแูลการเดนิทางการจดัหาร้านอาหาร และขอคําแนะนําด้านการทอ่งเที�ยว
โดยมีผู้ประสานงาน 24 ชั�วโมงตลอดการเดนิทาง 
 2. รองชนะเลิศอันดับ1 คือทีม Pitak ชื�อผลงานโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนหัตถกรรมจักสาน
ไม้ไผ่ของชุมชน บ้านเมืองน้อย เงนิรางวัล 500,000 บาท แนวคดิของผลติภณัฑ์จกัสานไม้ไผที่�มีอตัลกัษณ์ของชมุชน บ้านเมืองน้อย 
ต.ศรีสวา่ง อ.นาโพธิ� จ.บรีุรัมย์ มีลกัษณะงานหตัถกรรมที�ทําด้วยมือจากภมิูปัญญาที�เป็นแบบเฉพาะชมุชน ผสมผสานการออกแบบให้
มีความร่วมสมยัตอบสนองกลุม่เปา้หมาย
 3. รองชนะเลิศอันดบั 2 คือทมี Lawender ชื�อผลงาน Lawender เงนิรางวัล 300,000 บาท กฎหมายเป็นเรื�องไกลตวัสําหรับ
ประชาชนระดบั Mass หรือในบางครั �งผู้ ที�ต้องการที�ปรึกษาด้านกฎหมายไม่สามารถเข้าถึงนกักฎหมายที�มีคณุภาพหรือค่าใช้จ่ายใน
การสรรหาที�ปรึกษาทางกฎหมายมีราคาที�สงูมาก ด้วยเหตนีุ �จึงจดัตั �ง Lawender ทีมงานคณุภาพที�ให้ปรึกษาด้านกฎหมายสําหรับ
กลุ่มคนทุกสาขาอาชีพทุกระดบัที�มีปัญหาทั �งในด้านธุรกิจ หรือปัญหาด้านสินทรัพย์ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่าน Lawender to 
Search และ Lawender to Draft ทีมงานผู้ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายที�จะชว่ยดแูลคณุทกุขั �นตอน ทั �งเรื�องเอกสาร และการทําสญัญา
ร่างกฎหมายในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึการเตรียมเอกสารในชั �นศาล จะทําให้กฎหมายเป็นเรื�องงา่ย และเป็นเรื�องใกล้ตวั 
 รวมถึงรางวลัชมเชยอีก 7 ทีม ได้รับทนุตั �งตวัรางวลัละ 50,000 บาท สําหรับ 10 ผลงานสดุท้าย นอกจากจะได้เงินรางวลัแล้ว
ยงัมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Outing Startup เตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ณ ประเทศญี�ปุ่ น

ออมสังคม
1. การสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และยกยองผูมีคุณธรรม และจริยธรรม
 1.1 โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดเีด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม (ปีที� 10)
 ธนาคารออมสนิ ร่วมกบั กระทรวงศกึษาธิการ จดัขึ �นตั �งแตปี่ 2550 ปีมหามงคล ที� พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช
ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พสกนิกรไทยร่วมใจกนัเพื�อเทิดพระเกียรติ และสนองแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย
นําเรื�อง “คณุธรรม” ซึ�งเป็นองค์ประกอบที�สําคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นคณุสมบตัิที�สําคญัของโรงเรียน และ
นกัเรียนที�เข้าประกวดในโครงการนี � ธนาคารออมสินเล็งเห็นความสําคญัของการสร้างจิตสํานึกด้านคณุธรรมให้กบัเด็กและเยาวชน 
โดยร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน (สพฐ.) และสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) จดัประกวด
สถานศกึษาที�ดําเนินการสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตัจิริงด้านคณุธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน่ และ
ประกวดนกัเรียน นกัศึกษาที�มีความประพฤติดีเด่นด้านคณุธรรม จริยธรรม น้อมนําหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวนัโดยธนาคารออมสินสนบัสนนุงบประมาณ
เป็นรางวลั และคา่ใช้จา่ยในการจดัประกวดโรงเรียน และนกัเรียนดีเดน่ตั �งแตปี่ 2550-2559 
โดยจดัประกวดตอ่เนื�องเป็นระยะเวลา 10 ปี ในการพิจารณาตดัสินผลการประกวดในรอบ
สดุท้ายนี � เป็นการคดัเลือกโรงเรียนดีเด่นในสงักดั สพฐ. และ สอศ. จํานวน 44 โรงเรียน 
จาก 225 โรงเรียน และนกัเรียนดีเดน่ในสงักดั สพฐ. และ สอศ. จํานวน 110 คน จากนกัเรียน 
1,218 คน โดยโรงเรียนที�ชนะการประกวดโรงเรียนดีเด่นจะได้รับเงินสนบัสนนุการศึกษา
โรงเรียนละ 100,000 บาท พร้อมโลป่ระกาศเกียรตคิณุ และนกัเรียนที�ชนะการประกวดนกัเรียน
ดีเดน่จะได้รับเงินทนุการศกึษา รางวลัละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร

 1.2 โครงการปณิธานความด ีปีที� 2
 ธนาคารออมสิน ร่วมกบั สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ดําเนินโครงการปณิธาน
ความดี เพื�อให้ประชาชนได้มีโอกาสรวมใจถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที� 9 และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ ในชว่งเวลาระหวา่งปี 2558-2560 โดยการตั �งปณิธาน
ความดีซึ�งจะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง และสงัคมทางอ้อมธนาคาร ออมสนิจดัทํากระปกุเขียนปณิธานความดี เพื�อนําไปแขวนที�ต้นไทรทอง 
(ต้นปณิธานความดี) รวบรวมให้กบัสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี โดยตลอด 2 ปี มีประชาชนจากทั�วประเทศร่วมเขียนปณิธาน
ความดีกบัธนาคารออมสนิกวา่ 20,000 ความดี
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2. การสงเสริมศักยภาพเยาวชน
 2.1 โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที� 8)
 ตามที�กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีหลักสูตรเกี�ยวกับการเรียนการสอน
ด้านกีฬา เพื�อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในชั �นเรียนมาโดยตลอดนั �น
ธนาคารออมสิน ได้มองเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้
มีนโยบายและมอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม จัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เพื�อเป็น
การเพิ�มโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาที�เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนได้
พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ซึ�งจัดอย่างต่อเนื�องมาตั �งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา เพิ�ม
เวทีสนามแข่งขัน และนําความสามารถของตนเองไปใช้ประโยชน์ทั �งในระดับของการศึกษา และประกอบอาชีพต่อไปใน
อนาคต โดยเชื�อมั�นว่าจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที�สามารถพึ�งพาตนเองได้ในอนาคต ตลอดจนสามารถนําความสามารถ
ดงักลา่วเป็นบนัไดก้าวเข้าสูโ่ครงการช้างเผือกของสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ หรือก้าวเข้าสูส่ายอาชีพ หรือระดบัประเทศตอ่ไป อนัจะสง่ผล
ให้เยาวชนของสมาชิกธนาคารโรงเรียนสามารถเตบิโตเป็นทรัพยากรบคุคลที�ทรงคณุภาพตอ่สงัคม และประเทศชาต ิในปี 2559 ธนาคาร
ออมสนิจดัการแขง่ขนักีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟตุบอล (ชาย) 18 ปี วอลเลย์บอล (หญิง) 18 ปี บาสเกตบอล (ชาย) 18 ปี และสนบัสนนุ
การสร้างทีมฟตุบอลช้างชมพทูกุภมิูภาคทั�วประเทศ มีนกัเรียนที�สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนกวา่ 57,000 คน

 2.2 โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที� 8)
 ธนาคารออมสนิเลง็เหน็ถงึความสําคญัของนกัเรียน หรือสมาชิกธนาคารโรงเรียน โดยจดักิจกรรมที�มุง่เน้นความมีนํ �าใจเป็นนกักีฬา 
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยั รู้รักสามคัคี อนัเป็นสิ�งสําคญัที�จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต และส่งผลให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนสามารถเติบโต
เป็นทรัพยากรบคุคลที�ทรงคณุค่าต่อสงัคม และเพื�อเป็นการส่งเสริมสนบัสนนุ พฒันาทกัษะด้านอื�นๆ ให้แก่สมาชิกธนาคารโรงเรียน

ให้มีศกัยภาพมากยิ�งขึ �น ธนาคารจึงได้ริเริ�มจดัการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสนิ ตั �งแตปี่ 2552 เป็นต้นมา โดยจดัเวทีการประกวด เพื�อให้นกัเรียนที�เป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ได้มีการฝึกฝนพฒันาทกัษะทางด้านดนตรี ซึ�งจะส่งผลให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในสิ�งที�ตนเองถนัดให้เกิดประโยชน์ ทั �งในด้านการนําไป
ศกึษาตอ่ และประกอบอาชีพได้ในอนาคต และในปี 2559 ธนาคารออมสนิได้จดัประกวดดนตรี 
2 ประเภท คือ Symphonic Band มีนกัเรียนเข้าร่วมกวา่ 500 คน และวงโยธวาทิต มีนกัเรียน
เข้าร่วมจํานวนกวา่ 7,500 คน พร้อมสนบัสนนุทนุการศกึษาเพื�อพฒันาตอ่ยอดทางด้านดนตรี
ทั �ง 2 ประเภท เป็นจํานวนเงินกวา่ 2,000,000 บาท

 2.3 โครงการประเมนิ และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
  และวทิยาศาสตร์ (ปีที� 7)
 โครงการประเมิน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจําปี 
2559 (Thailand Education Development and Evaluation Tests) โครงการดงักลา่วเป็น
โครงการที�ธนาคารออมสนิ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
บริษัท เอด ู พาร์ค จํากดั ร่วมกนัดําเนินการจดัการสอบประเมิน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยธนาคารออมสิน ได้สนบัสนนุงบประมาณโครงการ 
เป็นเงิน 3,996,000 บาท ทั �งนี � ธนาคารออมสนิได้สนบัสนนุโครงการประเมิน และพฒันาสูค่วาม
เป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดงักลา่วมาตั �งแตปี่ 2553–2559 รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 
29,528,000 บาท โดยในปี 2559 มีนกัเรียนที�สมคัรสอบทั �งสองวิชาจํานวนกวา่ 167,000 คน 
และมีโรงเรียนที�เข้าร่วมโครงการทั �งสองวิชาจํานวนกวา่ 1,400 โรงเรียน
 2.4 สนับสนุนโครงการการเพชรยอดมงกุฎวชิาภาษาไทย ประวัตศิาสตร์ 
  และภาษาอังกฤษ (ปีที� 3)
 ธนาคารออมสิน ได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนที�มีศกัยภาพทางด้านวิชาการ ซึ�งที�ผ่านมาได้มีการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของเยาวชนในหลายส่วน ได้แก่ โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อมุง่เสริมสร้างวินยัทางการออม คณุธรรม จริยธรรม และสง่เสริมให้นกัเรียน และเยาวชนได้รู้จกัการใช้เวลาวา่งให้
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เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง เกิดความรักสามคัคีในหมูค่ณะ นอกจากที�กลา่วมา ธนาคารออมสนิได้เลง็เห็นถงึความสําคญัของการพฒันา
คณุภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ดงันั �น เพื�อเป็นการส่งเสริมนกัเรียน และเยาวชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ซึ�งกนัและกนั พฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดบัมาตรฐานตามความถนดัเฉพาะทางด้าน
วิชาการ จนเป็นที�ยอมรับในสงัคม ธนาคารจึงมีนโยบายสนบัสนนุการจดักิจกรรมเกี�ยวกบัวิชาการ ซึ�งนอกจากจะจดัให้มี “โครงการ
ประเมินและพฒันาสูค่วามเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” แล้ว ธนาคารออมสินยงัได้ร่วมมือกบัมลูนิธิร่มฉตัร โดยพระพรหม
มงัคลาจารย์ ประธานมลูนิธิร่มฉตัร ในการสนบัสนนุ โครงการจดัสอบแขง่ขนัภาษาไทย ประวตัศิาสตร์ และภาษาองักฤษ “เพชรยอดมงกฎุ”
เพื�อพฒันาทกัษะด้านวิชาการ และสง่เสริมการสร้างทรัพยากรบคุคลที�มีคณุภาพอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศชาติตอ่ไป
ในอนาคต ในปี 2559 ธนาคารออมสนิมอบเงินสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัเป็นเงิน 3,000,000 บาท และมีนกัเรียนเข้าร่วมกวา่ 8,000 
คน โรงเรียนเข้าร่วมกวา่ 2,300 โรงเรียน

 2.5 โครงการค่ายพฒันาศักยภาพเดก็ และเยาวชนในความดแูลของกรมคุมประพฤต ิ
  “กจิกรรมค่ายก้าวใหม่ ใจสีชมพ”ู (ปีที� 4)
 เดก็และเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที�มีความสําคญัตอ่การพฒันาประเทศชาติในอนาคต แตปั่จจบุนัมีเดก็ และเยาวชนที�พลาดพลั �ง
กระทําผิดกฎหมายจํานวนมาก และเข้าสู่ระบบการคมุประพฤติ เพื�อฟื�นฟปูรับเปลี�ยนความคิดและพฤติกรรมให้อยู่ในระเบียบ และ
บรรทดัฐานของสงัคม ธนาคารออมสิน และกรมคมุประพฤติ จึงได้มีการทําข้อตกลงร่วมกนัเพื�อประสานความร่วมมือในการพฒันา
ศกัยภาพเดก็ และเยาวชนในความดแูลของกรมคมุประพฤต ิภายใต้ชื�อโครงการ “คา่ยพฒันาศกัยภาพเดก็ และเยาวชนในความดแูลของ
กรมคมุประพฤต”ิ ซึ�งดําเนินงานมาอยา่งตอ่เนื�องตั �งแตปี่ 2556 โดยกรมคมุประพฤตใิช้หลกัสตูรลกูเสอืสามญัในการจดัคา่ยฯ มีการอบรม
ให้ความรู้ในหวัข้อหลกัๆ ได้แก่ กิจกรรมสร้างความเข้าใจ และตระหนกัรู้ในตนเอง กิจกรรมสร้างคณุคา่ในตนเอง กิจกรรมเข้าฐานผจญภยั
กิจกรรมทกัษะลกูเสอื และมีการอบรมให้ความรู้ในหวัข้อการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู้ประโยชน์ของ
การออม และกิจกรรมจิตอาสาชว่ยเหลือสงัคม และกิจกรรมเรียนรู้ฝึกอาชีพ 
 ในปี 2559 ธนาคารออมสนิ และกรมคมุประพฤติ ได้จดักิจกรรมดงักลา่วขึ �นภายใต้ชื�อ 
“กิจกรรมคา่ยก้าวใหม่ ใจสีชมพ”ูกระจายทั�วทกุภมิูภาคตา่งๆ ได้แก่ จงัหวดัตาก (แม่สอด) 
อบุลราชธานี นครราชสีมา อดุรธานี สตลู ภเูก็ต นครสวรรค์ สริุนทร์ ประจวบคีรีขนัธ์ และ
เชียงใหม ่โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกวา่ 600 คน

 2.6 กจิกรรมสนับสนุนโรงเรียน ตชด. (ปีที� 7)
 ธนาคารออมสินเห็นถึงความสําคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนในถิ�นทุรกันดาร โดยได้เริ�มดําเนินโครงการสนบัสนุนให้กับโรงเรียนในสงักัด
กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดนต่อเนื�องมาตั �งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนัเป็นปีที� 7 
วตัถปุระสงค์เพื�อให้เดก็ และเยาวชน ได้รับโอกาสทางการศกึษาที�มีคณุภาพและมีมาตรฐาน 
มีวสัดอุปุกรณ์ และสื�อการเรียนการสอนที�ทนัสมยั มีสภาพแวดล้อมที�เอื �ออํานวยตอ่การเรียน
การสอน นําไปสูก่ารสร้างเด็ก และเยาวชนที�มีคณุภาพให้กบัสงัคมตอ่ไป โครงการเกี�ยวกบั
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที�ธนาคารออมสนิให้การสนบัสนนุไปแล้ว มีดงันี � 
 1. สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา ซึ�งเป็นโครงการที�มี
วตัถปุระสงค์เพื�อมุง่เน้นพฒันาเดก็ และเยาวชนในถิ�นทรุกนัดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศกึษาที�มีคณุภาพ โดยจดัสร้างอาคารเรียนพร้อม
อปุกรณ์ภายในห้องเรียน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบริเวณอาคาร เพื�อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนที�ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อม
ที�เอื �ออํานวยตอ่การเรียนการสอน โดยสนบัสนนุงบประมาณให้กบัโรงเรียนในสงักดักองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดนไปแล้วตั �งแต่
ปี 2553-2559 จํานวน 10 แหง่ เป็นเงิน 24,885,017.13 บาท
 2. สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ�งเป็นโครงการตามแผนพฒันาเด็ก และเยาวชนในถิ�นทุรกันดารตาม
พระราชดําริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี วตัถปุระสงค์เพื�อพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน ด้วยกิจกรรม
พฒันาประสทิธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครู และการเรียนการสอนทางไกล การฝึกอาชีพ สง่เสริมให้มีวสัดอุปุกรณ์ และสื�อการเรียน
การสอนที�ทนัสมยั และปรับปรุงห้องสมดุให้เป็นที�สาํหรับการศกึษาค้นคว้าตั �งแตปี่ 2555-2559 จํานวน 104 แหง่ เป็นเงิน 10,613,916 บาท
 3. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื�อง 3 ปี (ปี 2554-2559) ซึ�งเป็นการสนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่เนื�องให้แก่นกัเรียน โรงเรียน
ในสงักดักองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดนที�มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ จํานวนทนุละ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 1,200,000 บาท
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3. การดําเนินงานเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชน
 3.1 โครงการประกวด ชุมชนประชารัฐสีชมพู
 ธนาคารออมสิน ส่งเสริมให้ชุมชนมีแนวคิดในการพฒันาตนเอง จากการมีส่วนร่วมกนั
ระหวา่งสมาชิกในชมุชน รวมถงึสนบัสนนุให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งธนาคาร หนว่ยงาน
ภาครัฐในพื �นที� และชมุชนทั�วประเทศ ซึ�งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาชมุชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ�งพาตนเองได้ นําไปสู่
ความยั�งยืนตามยทุธศาสตร์ของรัฐบาลที�ให้ความสาํคญักบัการประสานพลงัในทกุภาคสว่น โดยในปี 2559 จงึได้ริเริ�ม โครงการประกวด
ชมุชนประชารัฐสีชมพ ูขึ �นโดยมีชมุชนที�สนใจเข้าร่วมโครงการ 432 ชมุชนและมีการคดัเลือกรอบแรกให้เหลือ 100 ชมุชนคดัเลือกรอบ 2 
เหลือ 20 ชมุชนคดัเลือกรอบ 3 เหลือ 10 ชมุชน คดัเลือกชมุชนชนะเลศิ และรองชนะเลศิ รวมเงินสนบัสนนุทั �งสิ �น 3,000,000 บาท โดย
ชมุชนที�ได้รางวลัมีดงัตอ่ไปนี �
 1. ชุมชนชนะเลิศ ได้แก่ ชมุชนบ้านห้วยเดื�อ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ได้รับทนุสนบัสนนุจํานวน 500,000 บาท จากแผนงาน ชมุชน
ธรรมชาตศิกึษาบ้านห้วยเดื�อ
 2. รองชนะเลิศอันดบั 1 ได้แก่ วิสาหกิจชมุชนชีววิถี บ้านใหมพ่ฒันา หมูที่� 4 จงัหวดันา่น ได้รับทนุสนบัสนนุจํานวน 300,000 
บาท จากแผนงาน การพฒันาสูช่มุชนต้นแบบด้านการอนรัุกษ์ และใช้ประโยชน์จากพืชสมนุไพร
 3. รองชนะเลิศอันดบั 2 ได้แก่ ชมุชนบ้านห้วยสะพาน จงัหวดักาญจนบรีุ ได้รับทนุสนบัสนนุจํานวน 200,000 บาท จากแผนงาน 
อนรัุกษ์ป่าชมุชนบ้านห้วยสะพานสามคัคี

     3.2 กจิกรรมตู้กับข้าวสีชมพู
    ธนาคารออมสิน จดักิจกรรมตู้กบัข้าวสีชมพ ู มีวตัถปุระสงค์เพื�อส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารในชุมชน 
เป็นตู้ กับข้าวของชุมชนที�อยู่ใกล้ตัว มีอาหารครบ 5 หมู่ให้รับประทาน มีสุขภาพดีจากการกินอาหาร
ปลอดสารพิษ ส่งเสริมการทําเกษตรที�ครอบคลมุการจดัการพืช ดิน นํ �า และสตัว์ ใช้พื �นที�ส่วนที�ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้ชมุชนเป็นเจ้าภาพหลกัในการขบัเคลื�อนการลงมือทําการเกษตรเพื�อสร้างแหล่ง
อาหารในชมุชน โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจพึ�งตนเอง ตามแนวทางพระราชดําริของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ประยกุต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม ่ทําตามกําลงัเริ�มจากเลก็ไปหาใหญ่ จากงา่ยไปหายาก
บนรากฐานการรู้จกัตวัเองด้วยการรู้จกัพอ รู้จกัอดุรูรั�วเพื�อลดรายจา่ย และสง่เสริมการพฒันาทรัพยากรนํ �าและป่า ตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ� พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที� 9 ในโครงการ “84 พรรษา ประชารวมใจภกัดิ� รักษ์นํ �า รักษ์ป่า” เนื�องใน
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวนัที� 12 สงิหาคม 2559 เพื�อความสมดลุของทรัพยากรธรรมชาตป่ิาไม้ และนํ �า โดยธนาคาร
ออมสนิสนบัสนนุงบประมาณทั �งหมดจํานวนกวา่ 1,000,000 บาท ซึ�งกิจกรรมดงักลา่วมีชมุชนเข้ารวมจํานวนทั �งหมด 23 ชมุชน และ
ประชาชนที�สนใจเข้าร่วมกวา่ 30,000 กวา่คน จํานวนครัวเรือนกวา่ 9,000 ครัวเรือน

 3.3 โครงการช่วยเหลือคนพกิาร
 ตามแผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาตฉิบบัที� 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผนยทุธศาสตร์
ที� 3 เสริมพลงัอํานาจให้คนพิการ และผู้ดแูลคนพิการเพื�อความมั�นคง และความก้าวหน้าด้านอาชีพ
หรือการทํางานการประกอบอาชีพอิสระที�ดําเนินการภายใต้พระราชบญัญตัสิง่เสริม และพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 2)  พ.ศ. 2556 และระเบียบคณะกรรมการ
สง่เสริม และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาตวิา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการให้สมัปทานจดัสถานที�จําหนา่ยสนิค้าหรือบริการ
จดัจ้างเหมาชว่งงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจดัให้มีอปุกรณ์ หรือสิ�งอํานวยความสะดวก ลา่มภาษามือ หรือให้
ความชว่ยเหลอือื�นใดแก่คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการ พ.ศ. 2558  ซึ�งบงัคบัให้สถานประกอบการ หรือหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบตัิ
ตามให้ถกูต้องตามระเบียบ และกฎหมายอยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นระบบที�ชดัเจน เน้นการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ด้วยมีหลกัการสาํคญั
ในการสร้างสงัคมที�บรูณาการเพื�อคนพิการ และทกุคนในสงัคม ไมเ่ลอืกปฏิบตัติอ่คนพิการ และผู้ดแูลคนพิการ รวมถงึการสร้างเสริมเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ตอ่ความพิการ คนพิการ ผู้ดแูลคนพิการ และครอบครัว ทั �งนี � เพื�อให้คนพิการสามารถเข้าถงึสทิธิอยา่งแท้จริง สงัคมมีความรู้
ความเข้าใจคนพิการ และมีสว่นร่วมลดความเหลื�อมลํ �าสร้างทางเลอืกและสร้างโอกาสการหารายได้ให้แก่คนพิการ ผู้ดแูลคนพิการ และ
ครอบครัว พฒันาศกัยภาพกําลงัแรงงาน ฝึกทกัษะฝีมือเพื�อการประกอบอาชีพ และเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ 
สร้างขวญั และกําลงัใจให้กบัคนพิการ ผู้ดแูลคนพิการ และครอบครัว การดําเนินงานปี 2559 ธนาคารออมสนิได้ประสานหนว่ยงานเตรียม
ความพร้อมจดัโครงการชว่ยเหลอืคนพิการปี 2560 จํานวน 100 คน โดยใช้งบประมาณปี 2559 และได้ดําเนินการแล้ว ดงันี �
 1. กรมพฒันาฝีมือแรงงานอนมุตัหิลกัสตูร เพื�อการฝึกอบรม จํานวน 4 หลกัสตูร
 2.  สํานกังานจดัหางานกรุงเทพเขตพื �นที� 10 อนมุตัโิครงการ

ภาครัฐในพื �นที� และชมุชนทั�วประเทศ ซึ�งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาชมุชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ�งพาตนเองได้ นําไปสู่

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ประยกุต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม ่ทําตามกําลงัเริ�มจากเลก็ไปหาใหญ่ จากงา่ยไปหายาก

สง่เสริม และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาตวิา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการให้สมัปทานจดัสถานที�จําหนา่ยสนิค้าหรือบริการ
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 3.4 กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา ปี 2559
 มีวตัถปุระสงค์เพื�อทําบบํุารุงพระพทุธศาสนา อนัเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในชมุชน โดย
การจดัซื �อเทียนพรรษาถวายให้กบัวดั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร จงัหวดัละ 8,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 616,000 บาท

 3.5 ออมสินห่วงใยช่วยผู้ประสบภยัธรรมชาติ
 “โครงการออมสนิหว่งใยชว่ยผู้ประสบภยัธรรมชาต”ิ ตามประเภทของภยัธรรมชาต ิธนาคาร
ออมสนิได้ชว่ยเหลือ และสนบัสนนุงบประมาณในปี 2559 ดงันี � 
 ภยัหนาว ธนาคารออมสนิร่วมแบง่ปันความอบอุน่ให้กบัพี�น้องชาวไทยทั�วประเทศที�ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภยัหนาว โดยมอบผ้าหม่กนัหนาว ในพื �นที�ภาคเหนือ และภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ รวมงบประมาณสนบัสนนุจํานวนกวา่ 1,200,000 บาท
 อุทกภัยนํ �าท่วม ธนาคารออมสินร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที�ประสบ
อทุกภยัทั�วประเทศ โดยมอบถงุยงัชีพรวมงบประมาณสนบัสนนุจํานวนกวา่ 3,700,000 บาท
 ผู้ประสบอัคคีภัย ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื�อช่วยเหลือผู้ประสบ
อคัคีภยัจากเหตกุารไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนเนื�องจากไฟป่า รวมงบประมาณสนบัสนนุจํานวน 
กวา่ 300,000 บาท

 3.6 การพฒันา และนําเสนอผลิตภณัฑ์ และบริการเพื�อสร้างสรรค์สังคม
  กจิกรรม “ทาํบตัร ปันเสื �อ”
 ธนาคารได้จดัทําโครงการ “ทําบตัร ปันเสื �อ” เพื�อให้ลกูค้าที�สมคัรบตัรเดบติในเดือนธนัวาคม 
2559 ได้มีสว่นร่วมกบัธนาคารในการทําความดีชว่ยเหลือสงัคม โดยบริจาคเสื �อดําให้กบัผู้ ที�ขาดแคลน และผู้ ด้อยโอกาสได้รับโอกาสใส่
เสื �อดําร่วมถวายความอาลยัให้กบัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช โดยมีกําหนดให้เริ�มแจกให้กบัประชาชนก่อนกําหนด
พระราชพิธีทรงบําเพญ็พระราชกศุลสตมวาร (100 วนั) ซึ�งตรงกบัวนัที� 20 มกราคม 2560 หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไข ลกูค้าผู้สมคัรบตัร
เดบติของธนาคารทกุประเภท 1 บตัร ตอ่ 1 บญัชี มีสว่นร่วมในการบริจาคเสื �อดํา 1 ตวั ผลการจําหนา่ยบตัรเดบติในเดือนธนัวาคม 2559 
รวมทั �งสิ �น 321,829 บตัร ผลติแล้ว 100,000 ตวั และจดัสง่เสื �อดําให้กบัธนาคารออมสนิภาค เพื�อนําไปจดัสรรมอบให้กบัผู้ ที�ขาดแคลน 
และผู้ ด้อยโอกาสทั�วประเทศ

ออมสิ่งแวดลอม
1. การสรางและสงเสริมจิตสํานึกในการดูแล และรักษาสิ่งแวดลอม
 1.1 กจิกรรมเยาวชนสัมพนัธ์ ประจาํปี 2559 
 เป็นโครงการ และกิจกรรมเพื�อเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ� พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที� 9 เนื�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
และหนงัสือจากสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เรื�องแนวทางการพฒันาทรัพยากรนํ �า
และป่า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ� พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที� 9 เพื�อเป็นการสนองแนวทางการจดักิจกรรม
ดงักลา่วประกอบกบัปัจจบุนัปัญหาทรัพยากรนํ �าทวีความรุนแรงมากขึ �น สง่ผลกระทบปัญหาหลายด้าน ซึ�งไมว่า่จะมนษุย์ สตัว์ป่า และ
สิ�งแวดล้อม ล้วนได้รับความเดือดร้อนทั �งสิ �น จากการพฒันาเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที�ผา่นมา ทําให้มี
ความต้องการใช้ที�ดินเพื�อการเกษตรของประชาชนเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็ว อีกทั �งภาวะขาดแคลนนํ �าขณะนี �กําลงัเป็นเรื�องที�หลายประเทศ
ให้ความสําคญัอย่างยิ�ง เนื�องจากนํ �าเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นตวัขบัเคลื�อนเศรษฐกิจอย่างหนึ�ง ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้นํ �าภาคการเกษตร อตุสาหกรรม ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ดงันั �น จึงจําเป็นต้องฟื�นฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากร
นํ �าให้กลบัคืนมาดังเดิม โดยมีแนวทางการให้การศึกษาเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อมการสร้างจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม และ
การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมโดยให้เอื �อสิ�งแวดล้อม ธนาคารออมสินจึงจดักิจกรรมเยาวชนสมัพนัธ์ ให้สอดคล้องกับ
พนัธกิจธนาคารในด้านธนาคารเพื�อสงัคม ธนาคารออมสนิได้ตระหนกัในการอนรัุกษ์ และให้ความสําคญัในเรื�องทรัพยากรนํ �า จงึได้จดั
กิจกรรมอนรัุกษ์ทรัพยากรนํ �า อาทิ การสร้างฝายชะลอนํ �า พฒันาคคูลอง รณรงค์ไมทิ่ �งขยะมลูฝอยและสิ�งปฏิกลูลงแมนํ่ �า เป็นต้น ในปี 2559 
โดยได้จดักิจกรรมธนาคารออมสนิทั �ง 18 ภาค และใช้งบประมาณโครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยาวชนสมัพนัธ์ เงินสาธารณประโยชน์ 
คา่ใช้จา่ยในการสนบัสนนุการจดักิจกรรมให้แก่นกัเรียนที�ปฏิบตังิานธนาคารโรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท จํานวน 1,086 แหง่นี �มีจํานวน
นกัเรียนเข้าร่วมทั �งหมด 6,967 คน โดยปลกูต้นไม้ จํานวน 5,450 ต้น ทําฝายและซอ่มแซมจํานวน 6 ฝาย ปลอ่ยปลาจํานวน 64,449 ตวั 
และ EM BALL บําบดันํ �าเสียจํานวน 300 ลกู ธนาคารออมสนิสนบัสนนุจํานวนทั �งสิ �น 10,860,000 บาท
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ขอมูลทางการเ งินที่สําคัญ

จุดเดนในรอบ 5 ป

 งบกาํไรขาดทนุ 
 รายได้ดอกเบี �ย
 คา่ใช้จา่ยดอกเบี �ย
 รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ
 รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ
 รายได้จากการดําเนินงานอื�น
 คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอื�น
 กาํไรจากการดาํเนินงาน
 หนี �สญู หนี �สงสยัจะสญู  และขาดทนุจากการด้อยคา่
 และปรับโครงสร้างหนี �
 กาํไรสุทธิ1/

 กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื�นสทุธิ
 กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม
งบดุล 
 สนิทรัพย์รวม
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ 
 เงินให้สนิเชื�อ2/

 หนี �สนิรวม
 เงินฝาก2/

 สว่นของทนุ
อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ (ร้อยละ) 
 อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์สทุธิเฉลี�ย (ROA)1/

 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุเฉลี�ย  (ROE)1/

 อตัราสว่นรายได้ดอกเบี �ยสทุธิตอ่สนิทรัพย์สทุธิเฉลี�ย (NIM) 
 คา่ใช้จา่ยดําเนินงานตอ่รายได้รวมสทุธิ (Cost / Income)1/

 เงินให้สนิเชื�อตอ่เงินฝาก (L/D)
 อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงทั �งสิ �น (CAR)3/

 อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงชั �นที� 1 (Tier I Ratio)3/

 อตัราสว่นสนิเชื�อที�หยดุรับรู้รายได้ตอ่เงินให้สนิเชื�อรวม 
 (gross NPLs)2/

 อตัราสว่นคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อที�หยดุรับรู้รายได้ 
 (LLR / NPLs)
พนกังาน  
สาขา  
หนว่ยให้บริการ4/ 
เครื�องอตัโนมตับิริการตนเอง (Self Service) 
ธนาคารโรงเรียน  

 99,226 105,620 106,955 103,815 104,335  0.5 
 50,083 51,713 51,301 45,749 44,087  (3.6)
 49,143 53,907 55,654 58,066 60,248  3.8 
 2,705 3,741 4,008 4,590 4,781  4.2 
 3,106 2,636 1,319 3,070 3,242  5.6 
 31,258 33,908 34,062 34,985 32,776  (6.3)
 23,696 26,376 26,919 30,741 35,495  15.5 
 2,402 4,467 4,688 8,042  9,549   18.7 

 21,294 21,909 22,231 22,699 25,946  14.3 
  4,494   (4,948)  (603)  (1,437)  5,629  491.7
 25,788 16,961 21,628 21,262 31,575  48.5 
     
 1,962,550 2,176,901  2,259,016   2,400,468   2,509,588   4.5 
 249,177 250,633  268,815   246,127   283,604   15.2 
 1,585,145 1,678,309  1,802,971   1,919,659   1,901,851   (0.9)
 1,828,834 2,040,042  2,111,917   2,248,713   2,339,181   4.0 
 1,679,764 1,879,425  1,952,504   2,082,706   2,159,136   3.7 
 133,716 136,859  147,099   151,755   170,407   12.3 
     
 1.16 1.07  1.01   1.00   1.08  
 17.21 16.13  16.03   15.37   16.59  
 2.69 2.62  2.51   2.56   2.51  
 56.93 56.28  55.98   53.35   48.14  
 94.35 89.28  92.32   92.15   88.06  
 10.63 10.56  11.11   10.80   11.54  
 9.75 9.88  10.21   10.24   10.86  
 1.06 1.14  1.37   1.61   2.04  

 171.21 168.60  148.22   142.84   136.53  

 13,787 14,666 15,366 15,653 15,927 
 932 1,001 1,025 1,043 1,056 
 160 156 152 163 154 
 6,341 6,505 7,534 7,764 8,234 
 733 853 973 1,086 1,207 

หนว่ย : ล้านบาท

1/ ตั �งแตปี่ 2554 มีคา่ใช้จา่ยรายการพิเศษ ได้แก่ คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท 
 โดยปี 2558 เป็นปีสดุท้าย และเงินประเดมิเข้าโครงการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพทยอยจา่ย 10 ปี
2/  เงินให้สนิเชื�อและเงินฝากได้รวมธรุกรรมที�ทํากบัสถาบนัการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน 
 ซึ�งบนัทกึในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ทั �งด้านสนิทรัพย์และหนี �สนิด้วย
3/  คํานวณตามเกณฑ์ Basel II ตั �งแตปี่ 2554       
4/ ประกอบด้วย หนว่ยให้บริการบนอําเภอ รถ และเรือเคลื�อนที�        

2558
(ปรับปรุง)

25592556 เปลี่ยนแปลง
(% YoY)

25572555



23ธนาคารออมสิน

1/ ตั �งแตปี่ 2554 มีคา่ใช้จา่ยรายการพิเศษ ได้แก่ คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท 
 โดยปี 2558 เป็นปีสดุท้าย และเงินประเดมิเข้าโครงการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพทยอยจา่ย 10 ปี
2/  เงินให้สนิเชื�อและเงินฝากได้รวมธรุกรรมที�ทํากบัสถาบนัการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน 
 ซึ�งบนัทกึในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ทั �งด้านสนิทรัพย์และหนี �สนิด้วย
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 ปี 2559 เป็นปีแห่งความสูญเสียครั �งยิ�งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมิูพลอดลุยเดช เมื�อวนัพฤหสับดีที� 13 ตลุาคม 2559 ปวงข้าพระพทุธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างธนาคาร
ออมสนิ ขอกราบแทบพระบาทสง่เสดจ็สูส่วรรคาลยั และขอน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่มรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาที�สดุมิได้  
 ในรอบปี 2559 ธนาคารออมสินได้มีบทบาทสําคญัยิ�งตอ่การสร้างอนาคตที�มั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืนของประเทศและประชาชน 
โดยเป็นกลไกสําคญัในการสนบัสนนุและขบัเคลื�อนเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั �งการดําเนินงาน
ตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในมิติต่างๆ อาทิ การจดัตั �งกองทนุ “SMEs Private Equity Trust Fund” โครงการสินเชื�อ
ดอกเบี �ยตํ�า (Soft Loan) ระยะที� 2 โครงการ Soft Loan เพื�อปรับเปลี�ยนเครื�องจกัรและเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสําหรับผู้ประกอบการ
SMEs โครงการ Soft Loan เพื�อช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล” โครงการบ้านประชารัฐ ทั �งสินเชื�อเพื�อพฒันา
โครงการที�อยูอ่าศยั (Pre Finance) และสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั (Post Finance) สําหรับประชาชนผู้ มีรายได้น้อยที�ไมเ่คยมีกรรมสทิธิ�ใน
ที�อยู่อาศยัมาก่อน รวมทั �งโครงการบ้านประชารัฐบนที�ราชพสัด ุ (บ้านธนารักษ์ประชารัฐ) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อย
ในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐใน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสินเชื�อประชารัฐเพื�อประชาชน มาตรการประชารัฐเพื�อแก้ไข
ปัญหาหนี �สินประชาชนภายใต้นโยบาย รัฐบาล และโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื�อพฒันาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่
ผู้ประกอบอาชีพรายยอ่ยใน ชมุชนเมือง จํานวน 150,000 คน โครงการลงทะเบียนเพื�อสวสัดกิารแหง่รัฐ โดยเปิดรับลงทะเบียนผู้ มีสทิธิ
ในโครงการกว่า  2.5 ล้านราย เพื�อดําเนินการโอนเงินเข้าบญัชีตามมาตรการเพิ�มรายได้ให้แก่ผู้ มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน
เพื�อสวสัดิการแห่งรัฐ และรับลงทะเบียน PromptPay นอกจากนี �ได้ร่วมโครงการของขวญัปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ในโครงการ
ลดดอกเบี �ยให้ประชาชนรายย่อย โดยคืนดอกเบี �ยให้ลกูค้าที�มีประวตัิการชําระหนี �ดี และปรับโครงสร้างหนี � ในส่วนของต้นเงินกู้และ
พกัดอกเบี �ยผิดนดัและดอกเบี �ยปกตใินชว่งเวลาที�ผิดนดั ให้ลกูค้าที�มีหนี �ค้างและลกูค้าที�ตดัหนี �สญูแล้ว
 ในการกํากบัดแูลธนาคารออมสนิ คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสนิได้ร่วมกนัพิจารณากําหนดทิศทาง นโยบาย และ
ยทุธศาสตร์ธนาคาร รวมทั �งทบทวนระเบียบธนาคารออมสินที�สําคญั อาทิ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี นโยบายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายบริหารความเสี�ยงด้านเครดติ นโยบายสนิเชื�อ
ธรุกิจ นโยบายสนิเชื�อรายยอ่ย นโยบายการสอบทานสนิเชื�อ นโยบายการประเมินราคาหลกัประกนัและอสงัหาริมทรัพย์ นโยบายกํากบั
การปฏิบตัิงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล นโยบายการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก 
นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการพฒันาสูค่วามยั�งยืน “ธนาคารเพื�อสงัคม ธนาคารออมสนิ” และประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน โดยมีการบรูณาการกระบวนการกํากบัดแูลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี�ยง (Risk 
Management) และการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑ์ (Compliance) เพื�อให้มีผล
การดําเนินงานเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งยืน รวมทั �งมีมาตรฐานการบริหารจดัการระดบัสากล นอกจากนี � ได้ส่งเสริมการจดักิจกรรม
รณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานร่วมประกาศเจตจํานงสจุริตเป็นองค์กรที�มีคณุธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
พร้อมมีสว่นร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม (CSR) สง่ผลให้คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยูที่�ร้อยละ 91.94 ดีขึ �นจากปีก่อน 
 จากผลการดําเนินงานปี 2559 ที�มีการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ดี ทั �งการเติบโตทางธุรกิจและการให้บริการแก่สงัคมและชุมชน 
ต้องขอขอบคณุคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทกุคนที�มุง่มั�นทุม่เทในการปฏิบตัหิน้าที�อยา่งเตม็ความสามารถใน
การผลกัดนัให้ธนาคารออมสนิเป็นมากกวา่สถาบนัการเงิน โดยเป็นธนาคารเพื�อสงัคมอยา่งแท้จริง  และต้องขอขอบคณุลกูค้า พนัธมิตร
ทางธรุกิจ และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องในทกุภารกิจของธนาคารที�ให้ความไว้วางใจ และการสนบัสนนุด้วยดีเสมอมา โดยผมขอให้คํามั�นสญัญา
วา่จะมุง่มั�นสร้างสรรค์บริการทางการเงินที�มีคณุคา่มอบให้แก่ลกูค้า ประชาชน และสงัคมตลอดไป

สารจากประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายกลุศิ  สมบตัศิิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสนิ
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ออมสินเทิดทูนยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
 วนัที� 22 เมษายน 2559 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี แหง่พระมหากรุณาธิคณุที�พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 
เสดจ็พระราชดําเนินทรงเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั และอาคารสาํนกังานใหญ่ธนาคารออมสนิ 
ถนนพหลโยธิน ตั �งแตว่นัที� 22 เมษายน 2509 ซึ�งพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชดํารัสอวยพรแก่ธนาคารออมสนิในวาระอนัสาํคญันี � 
นบัเป็นสริิมงคลและเกียรตยิศแก่คณะผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างธนาคารออมสนิยิ�งนกั โดยธนาคารได้จดังานเฉลมิพระเกียรตแิสดง
พลดุอกไม้ไฟชดุ “ออมสินของแผ่นดินเปนปิ�นแห่งธานี 50 ปี บารมีพระบริบาล” อย่างยิ�งใหญ่และสง่างาม และจดัแสดงนิทรรศการ
เทิดพระเกียรตย้ิอนรําลกึถงึเหตกุารณ์เมื�อพทุธศกัราช 2509
 เนื�องในโอกาสมหามงคลปีที� 70 แหง่การครองสริิราชสมบตั ิ ธนาคารได้จดัทํากระปกุออมสนิเฉลมิพระเกียรตฉิลองสริิราชสมบตัิ
ครบ 70 ปี ในวนัที� 9 มิถนุายน 2559 นบัเป็นกระปกุออมสนิเฉลมิพระเกียรตใิบสดุท้ายที�ธนาคารจดัทําขึ �นโดยได้รับพระบรมราชานญุาต
ให้เชิญตราสญัลกัษณ์มาประดบัด้านหน้ากระปกุออมสนิ  
 วนัที� 14 ตลุาคม 2559 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างธนาคารออมสนิ ได้ร่วมแสดงพลงัแหง่ความจงรักภกัดี
และน้อมรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุ โดยพร้อมใจถวายความอาลยัที�บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์หน้าธนาคารออมสนิ
ด้วยการยืนสงบนิ�งเป็นเวลา 99 วินาที ซึ�งเป็นเวลาเดียวกบัที�ขบวนพระบรมศพเคลื�อนจากโรงพยาบาลศริิราชมายงัพระบรมมหาราชวงั
และได้กําหนดให้มีกิจกรรมยืนสงบนิ�งเพื�อถวายความอาลยัหลงัเคารพธงชาติและลดธงครึ�งเสา ในเวลา 08.00 น. ที�สํานกังานใหญ่ 
ตลอดชว่ง 30 วนัแรกแหง่การเสดจ็สวรรคต 
 นอกจากนี � ได้ดําเนินกิจกรรมเพื�อรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุ อาทิ จดัทําภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมีสําหรับเปิดใน
โรงภาพยนตร์ ชดุ “พระมหากษัตริย์แหง่การออม” จดัทําสารคดีเฉลมิพระเกียรต ิ“สายธารพระราชไมตรี” และ “ตามรอยเสดจ็ฯ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์” จดันิทรรศการ “น้อมนําพระราชดํารัสสูวิ่ถีการออมอยา่งยั�งยืน” และร่วมกบักระทรวงวฒันธรรมจดัพิมพ์หนงัสอื “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช” และ “99 พระบรมราโชวาท น้อมนําราษฎร์ร่มเย็นเป็นสขุศานต์” เพื�อมอบแก่ประชาชน
ทั�วประเทศ

2559 ปแหงการรวมแรงรวมใจเปนหนึ่งเดียว (Collaboration for Excellence)
 ทา่มกลางภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ที�ฟื�นตวัอยา่งช้าๆ ซึ�งคาดวา่จะขยายตวัอยูที่�ร้อยละ 3.2 สอดคล้องกบัเศรษฐกิจโลกที�
ยงัคงเปราะบาง โดยแรงขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทยยงัคงมาจากการใช้จา่ยและการลงทนุของภาครัฐผา่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆ 
การใช้จ่ายของภาคเอกชนที�ขยายตวัได้ดี และภาคการท่องเที�ยวที�ยงัขยายตวัได้อย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยงัคง
หดตวัตอ่เนื�องตามเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าที�ชะลอลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที�เป็นคูค้่าสําคญั 
 แม้จะอยู่ในช่วงที�เศรษฐกิจเริ�มฟื�นตวั แต่ธนาคารยงัคงรักษาผลประกอบการในปี 2559 ให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ โดยสินทรัพย์และ
เงินฝากมีการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.5 และ 3.7 ตามลําดบั ขณะที�เงินให้สนิเชื�อลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.9 ทั �งนี � จากการรับคืน
เงินกู้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจกว่า 100,000 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ�มขึ �นจากปีก่อนร้อยละ 6.9 โดยมีกําไรสทุธิ
จํานวน 25,946 ล้านบาท อตัราส่วนหนี �ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (gross NPLs) ร้อยละ 2.04 ของสินเชื�อรวม อตัราส่วนสภาพคล่อง
ต่อเงินฝากตามกฎหมาย ร้อยละ 22.55 และอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี�ยงทั �งสิ �น ร้อยละ 11.54 ทั �งนี � จากประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์และหนี �สิน การบริหารสภาพคล่อง การบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ และการบริหารความเพียงพอของ
เงินกองทนุ ให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมทั �งด้านผลตอบแทนและความเสี�ยง
 ปี 2559 ถือเป็นปีแหง่ออมสนิยคุใหม ่หรือ GSB New Era ภายใต้ Aspiration : Digital Transformation ที�ให้ความสําคญักบั
ลกูค้าทกุ Generation ด้วยกลยทุธ์ Customer Centric ที�มุง่พฒันาผลติภณัฑ์ บริการ และชอ่งทางการให้บริการ และการบรูณาการ
การสื�อสารทางการตลาดสมยัใหม ่เพื�อตอบโจทย์ลกูค้าแตล่ะกลุม่

ธนาคารเพื่อคนรุนใหม
 มีการเปิดตวัผลติภณัฑ์บตัรและบริการอิเลก็ทรอนิกส์ รองรับการใช้ชีวิตในยคุดจิิทลัของคนรุ่นใหม ่โดยร่วมมือกบับริษัท FinTech 
ในการสร้างสรรค์นวตักรรมบริการทางการเงินที�สําคญั อาทิ Mobile Banking (MyMo) / Digital Salak on MyMo / Credit Card / Cash 
Card และการออก Debit Card รูปแบบใหมต่าม life style และความนิยมของคนรุ่นใหม ่รวมทั �งการสร้าง GSB New Generation อาทิ 
เปิดธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง “GSB Virtual School Bank” บนเวบ็ไซต์ www.gsbschoolbank.com เปิดเวบ็ไซต์ GSBGen.com 
สําหรับเดก็ วยัรุ่นและคนรุ่นใหม ่(Kid Club, Teen Club และ Youth Club) โครงการประกวด “GSB GEN Star Campus” เพื�อคดัเลือก
หนุม่สาวที�มีคณุสมบตัิทั �งบคุลกิภาพ ความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ และเป็นแบบอยา่งที�ดีในสงัคม มาทําหน้าที�เป็นตวัแทน

สารจากผูอํานวยการธนาคารออมสิน
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(นายชาตชิาย  พยหุนาวีชยั)
ผู้ อํานวยการธนาคารออมสนิ

ประชาสมัพนัธ์ให้กบัธนาคารออมสนิ รวมทั �งการจดักิจกรรมครอบครัวขาปั�น “GSB Gen Family Bikes” กิจกรรม GSB Gen Art Contest 
ประกวดวาดภาพภายใต้แนวคดิ “ออมศลิป์ ถิ�นไทย” และกิจกรรม “GSB GEN Shocking Pink” ที�สร้างนวตักรรมบริการทางการเงิน
สดุขั �ว สําหรับคน Gen Y  เพื�อเป็นแรงจงูใจให้เดก็และเยาวชนเหน็การออมเป็นเรื�องชีวิตประจําวนัที�นา่ตื�นเต้นและนา่สนใจ

ธนาคารเพื่อสังคม
 มีเป้าหมายการพฒันาสู่ความยั�งยืนตาม SDGs ของสหประชาชาติ ภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” โดยดําเนิน
กิจกรรมโครงการที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคม อาทิ “โครงการออมสินจากร้อยสูเ่งินล้าน” ด้วยแนวคิดพลิกธุรกิจไทย ทําได้เลย ทําได้เร็ว 
ทําได้จริง เพื�อตอ่ยอดเป็น SMEs Start Up “โครงการออมสินประชารัฐสีชมพ”ู ที�สนบัสนนุและจดักิจกรรมทั �งร้านค้าประชารัฐสีชมพ ู
ชมุชนประชารัฐสีชมพ ู และตลาดนดัประชารัฐสีชมพ ู และ “โครงการสานฝันเยาวชนสูค่วามเป็นเลิศ” จดัประกวดและแข่งขนัทั �งด้าน
ดนตรี กีฬา และวิชาการ เพื�อสง่เสริมเยาวชนให้สามารถก้าวสูค่วามเป็นมืออาชีพ

ธนาคารเพื่อประชาชน
 ในการดําเนินภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื�อขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) ผา่นโครงการ SMEs Private Equity Trust Fund โครงการ GSB Start up และโครงการสนิเชื�อดอกเบี �ยตํ�า (Soft 
Loan) แก่ผู้ประกอบการ SMEs การสนบัสนนุกลุม่ประชาชนรายย่อยและฐานราก ผ่านโครงการธนาคารประชาชน สินเชื�อประชารัฐ
เพื�อประชาชน มาตรการประชารัฐเพื�อแก้ไขปัญหาหนี �สินประชาชน สินเชื�อแก้ไขปัญหาหนี �ครูและบคุลากรทางการศกึษา มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนรายย่อยที�ประสบปัญหาอทุกภยัและวิกฤติภยัแล้ง โครงการบ้านประชารัฐ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื�อพฒันาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชมุชนเมือง 1.5 แสนคน โครงการ National e-Payment 
(GSB PromptPay) รับลงทะเบียนระบบสวสัดิการภาครัฐ และโอนเงินตามมาตรการเพิ�มรายได้ให้แก่ผู้ มีรายได้น้อยกวา่ 2.6 ล้านคน
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดบัหมู่บ้าน และโครงการเพิ�มศกัยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั �งนี � จากการสํารวจ
ความเชื�อมั�นของเศรษฐกิจฐานราก โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน พบว่า ดชันีความเชื�อมั�น
เศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economics Sentiment Index : GSI) ณ สิ �นปี 2559 มีแนวโน้มเพิ�มขึ �นเป็นระดบั 49.9 จากระดบั 
44.9 ในช่วงต้นปี 2559 และดชันีคณุภาพชีวิตของประชาชนฐานราก (GSB Quality of Grassroots Life Index : GLI) ของกลุม่ที�
เป็นลกูค้าธนาคารออมสนิสงูกวา่คา่เฉลี�ยของประชาชนฐานรากทั �งประเทศ
 จากความร่วมมือร่วมใจกนัผลกัดนัเปา้หมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมตา่งๆ พร้อมกบัการปรับปรุงกระบวนการที�สําคญั 
ทั �งกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจดัการ การตรวจสอบและควบคมุภายใน การกํากบัดแูลกิจการที�ดี และการบริหารความเสี�ยง 
เพื�อเตรียมความพร้อมเข้าสูม่าตรฐานสากล ภายใต้การกํากบัและตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560 โดยมีผลสําเร็จ
เป็นที�ประจกัษ์ตอ่หน่วยงานภายนอก นํามาซึ�งรางวลัเกียรติยศตา่งๆ ทั �งในระดบัองค์กร ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านผู้ นําองค์กร ที�สร้าง
ความภาคภมิูใจแก่พวกเราชาวธนาคารออมสนิยิ�งนกั
 สําหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ �นตอ่เนื�องจากปี 2559 ที�คาดวา่จะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3 - 4 จากปัจจยั
สนับสนุนในด้านการลงทุนของภาครัฐที�ยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื �นฐานขนาดใหญ่ รวมทั �งภาคการ
ท่องเที�ยว การผลิตภาคเกษตร การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทนุของภาคเอกชนที�มีแนวโน้มขยายตวัได้ดี ขณะที�มีปัจจยัเสี�ยง
จากความผนัผวนของทิศทางเศรษฐกิจโลก
 ทิศทางการดําเนินงานของธนาคารออมสินในปี 2560 ซึ�งเป็นปีที� 104 ของธนาคารออมสิน หรือ GSB New Century ที�มุ่งสู่
การเป็นผู้ นํานวตักรรมทางการเงินและสงัคมยคุใหม ่“Leadership in Financial & Social Innovations” ที�มี 6 กลยทุธ์สําคญั “เศรษฐกิจ
พอเพียง สง่เสริมการออมและสร้างวินยัทางการเงิน แก้หนี �นอกระบบ ธนาคารผู้สงูวยั SMEs Start up และ Digi-Thai Banking”
 ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างธนาคารออมสิน ขอขอบคุณลกูค้า พนัธมิตร และผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องทุกท่าน 
ที�มอบความไว้วางใจให้ธนาคารออมสนิและเป็นมิตรที�ดีมาโดยตลอด ขอขอบคณุคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างทกุทา่น 
สําหรับความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ�งเดียว นําพาองค์กรสูอ่อมสนิยคุใหมอ่ยา่งเตม็รูปแบบ 
 ทา่มกลางปัจจยัแวดล้อมที�มากระทบมากมาย แตย่งัสามารถดําเนินตามพนัธกิจในการขบัเคลื�อนระบบเศรษฐกิจไทยและสนอง
นโยบายรัฐบาลได้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการสนบัสนนุบริการทางการเงินแก่ประชาชนฐานรากทั�วประเทศ และขอให้คํามั�นวา่จะสร้างสรรค์
นวตักรรมบริการทางการเงินที�มีคณุคา่ ตอบโจทย์ด้านการเงินของทกุกลุม่ลกูค้า นํามาซึ�งความพงึพอใจสงูสดุของผู้ ใช้บริการ จะเป็น 
“มากกวา่การธนาคาร ธนาคารเพื�อสงัคม” พร้อมที�จะร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขบัเคลื�อนประเทศไทยเข้าสู่
ยคุ Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื�อก้าวสูศ่ตวรรษที� 2 ของธนาคารออมสนิได้อยา่งสงา่งาม
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 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จํานวน 3 ท่าน ที�เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
หลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทําหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที�ตามขอบเขต อํานาจหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามระเบียบกระทรวง
การคลงั วา่ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คูมื่อการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบตามคําสั�งธนาคารออมสิน เฉพาะที� 
2-22/2559 เรื�อง แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ สั�ง ณ วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผลตั �งแต่วันที� 24 ธันวาคม 2558 
ประกอบด้วย        
  นายพิษณ ุ วิชิตชลชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ
  นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ
  นายชศูกัดิ� สาลี กรรมการตรวจสอบ 
 โดยมีผู้ชว่ยผู้ อํานวยการธนาคารออมสนิ สายงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ) ตามระเบียบวาระที�เกี�ยวข้อง รวม 13 ครั �ง เพื�อมุง่เน้นการสร้างกระบวนการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการธนาคารออมสนิ
ทราบทกุครั �ง สรุปสาระสําคญัได้ดงันี �

การสอบทานงบการเงิน  
   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลงัการสอบทานของผู้สอบบญัชีรายไตรมาส และการตรวจสอบ
งบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีประจําปี ร่วมกับสายงานตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร 
รวมถงึพิจารณาการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเดน็ที�มีนยัสาํคญั และให้ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ 
เพื�อให้มั�นใจวา่กระบวนการจดัทํางบการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูที�เป็นสาระสาํคญัเพียงพอ มีความถกูต้อง เชื�อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการควบคุมภายในธนาคารออมสินตามระเบียบ คตง.ข้อ 6 รายไตรมาสและ
ประจําปี การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการลดภาระหนี �ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การรายงานเรื�อง
ร้องเรียนของธนาคาร การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ e-Payment ของธนาคารออมสินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล การรายงานผลการตรวจสอบการควบคมุการปฏิบตัิงานของ
ผู้ ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) การรายงานผลการเข้าสงัเกตการณ์ในกรณีอาชญากรไซเบอร์
โจรกรรมเงินที�ตู้  ATM ของธนาคารออมสิน การรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบ Mobile 
Banking (MyMo) ร่วมกบับริษัทที�ปรึกษาภายนอก ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจวา่ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารจดัการของธนาคาร
ออมสินมีความเหมาะสม รัดกมุเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีการสอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี�ยงรายเดือนและ
รายไตรมาส เพื�อลดหรือควบคมุความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ เหมาะสม มีประสทิธิภาพ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่ธนาคารออมสนิ 
พร้อมทั �งได้เสนอแนะแนวทางเพื�อให้เกิดระบบการควบคมุที�รัดกมุ ปอ้งกนัความเสี�ยง ความเสียหาย และการทจุริตที�อาจจะเกิดขึ �น 

รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน ประจําป 2559
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การสอบทานการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของธนาคาร 
และหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามการดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการรายงานผลการสอบทาน
สถานะทางการเงิน (Due Diligence) โดยสํานกังานสอบบญัชีภายนอก และการสอบทานและการติดตามการปฎิบตัิตามระเบียบ 
ข้อบงัคบั วิธีปฏิบตัิงาน ประกาศ และคําสั�งที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานของธนาคารออมสนิ ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจวา่ทกุหนว่ยงานปฏิบตังิาน
ได้อยา่งถกูต้องและสร้างระบบการควบคมุภายในให้เกิดความรัดกมุยิ�งขึ �น
 
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบตัรสายงานตรวจสอบภายใน เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที�
และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน สิทธิ หน้าที� และความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที� รวมถึงได้อนมุตัิการปรับแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปี 2559 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2559 แผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน 
โดยครอบคลมุทกุเรื�องที�อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี � เพื�อเสริมสร้างความมั�นใจในงานตรวจสอบ
ภายในยิ�งขึ �น จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ และจัดทําแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 
ประจําปี 2559 รวมทั �งได้มีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พฒันาความรู้ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบตัร
วิชาชีพอยา่งตอ่เนื�อง
 
การหารือรวมกับผูสอบบัญชี  
   คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้ สอบบัญชีเกี�ยวกับขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญชี ข้อตรวจพบ และ
ข้อเสนอแนะ เพื�อมิให้มีการปฏิบตัิการตรวจสอบที�ซํ �าซ้อน ทําให้เกิดการประสานงานที�ดี ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี

การหารือกับผูบริหารระดับกลุมงานและระดับธนาคารออมสินภาค
 คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้บริหารระดบักลุ่มงานและระดบัธนาคารออมสินภาค เพื�อรับทราบนโยบาย แนวทาง
การบริหารจดัการ การควบคมุภายใน การบริหารความเสี�ยงของกลุม่งานและธนาคารออมสนิภาค รวมถงึปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ในการ
บริหารจดัการ ทั �งนี � เพื�อหาแนวทางปอ้งกนัและเสนอแนะการแก้ไข มิให้เกิดผลกระทบตอ่ธนาคาร

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั �งมีการประเมินตนเองตามแนวทาง
การปฏิบตัิที�ดีของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั รวมถึงการส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ารับการอบรม เพื�อเพิ�มพูนความรู้ที�เกี�ยวข้องกับบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าที�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ตามที�กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
   ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ�งมีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ สอบบัญชี โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 
3,060,000.00 บาท     
  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นยํ �าให้ธนาคารออมสนิมีการสร้างจิตสํานกึที�ดีให้กบัพนกังานทกุระดบัชั �นในองค์กร 
ให้มีความสามคัคีเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวกนั และมีความเสียสละ เพื�อให้ธนาคารออมสนิสามารถขบัเคลื�อนไปได้อยา่งยั�งยืน

(นายพิษณ ุ วิชิตชลชยั)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ เป็นกระบวนการให้ความเชื�อมั�น (Assurance Service) และการให้
คําปรึกษา (Consulting Service) อย่างเที�ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื�อเพิ�มคณุคา่และปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 
 โดยการตรวจสอบภายในจะมีสว่นช่วยให้องค์กรบรรลเุปา้หมายด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี�ยง
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลภายในองค์กร ยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือ
การปฏิบตังิานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 
 ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ บริหารของธนาคารได้ให้ความสําคัญและ
สง่เสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือปฎิบตังิานตรวจสอบ โดยมีเปา้หมายร่วมกนั คือ การประเมิน
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในของธนาคาร เพื�อให้สามารถปอ้งกนัหรือลดความเสี�ยงจากการปฏิบตังิาน
 ในปี 2559 กลุม่ตรวจสอบปฏิบตัติามกรอบการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ ดงันี �

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน   
  ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทกุคนมีคณุวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรี  และกลุม่ตรวจสอบสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับความรู้ ทกัษะ และพฒันาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย เพื�อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที�ด้วย
ความเชี�ยวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื�อง และสง่ผู้ตรวจสอบภายใน
เข้ารับการอบรมไมน้่อยกวา่ 40 ชั�วโมงตอ่คนตอ่ปี ปัจจบุนัมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวฒิุบตัรวิชาชีพรวมทั �งสิ �น 4 วฒิุบตัร ได้แก่ วฒิุบตัร
ผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนญุาต (Certified Information System Auditor : CISA) จํานวน 7 คน ใบอนญุาตเป็นผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต (Certified Public Accountant : CPA) จํานวน 3 คน ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified 
Professional Internal Auditors of Thailand : CPIAT) จํานวน 15 คน และ Certified Information Security Management System 
Auditor 2 Lead Auditor Training Course (Based on ISO/IEC 27001 : 2013 standard) จํานวน 1 คน

โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน 
 ธนาคารออมสินมีการปรับโครงสร้างจากสายงานตรวจสอบภายใน เป็น กลุ่มตรวจสอบ เมื�อวันที� 18 พฤศจิกายน 2559 
อย่างไรก็ตาม งานตรวจสอบภายในสามารถปฎิบตัิงานได้อย่างเป็นอิสระ มีการรายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ อํานวยการธนาคารออมสนิ รวมทั �ง ได้จดัทํากฎบตัรกลุม่ตรวจสอบ ซึ�งกําหนดบทบาทความรับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน
และเผยแพร่ให้พนกังานในธนาคารออมสินทกุคนรับทราบ นอกจากนี � ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ก่อนการปฏิบตังิานตรวจสอบทกุครั �ง
 
ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
  กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที�เกี�ยวข้อง และมี
การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคมุภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผู้บริหารหนว่ยรับตรวจที�เกี�ยวข้อง

การตรวจสอบภายใน
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หนาที่ความรับผิดชอบของกลุมตรวจสอบ
 การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในครอบคลมุความครบถ้วนและความเชื�อถือได้ของข้อมลูทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย คําสั�งต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ระบบงานที�มีผลกระทบสําคญัต่อการดําเนินงานและการรายงานความเหมาะสมของ
การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั �งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กลุ่มตรวจสอบให้
ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิบตัิงานตรวจสอบทุกครั �งจะมีการประเมินสภาพ
แวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมการควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมทั �งมีการสอบทาน
และประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของการควบคมุภายใน เพื�อชว่ยปอ้งกนัการทจุริตที�อาจเกิดขึ �นในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน  
 กลุ่มตรวจสอบจดัทําแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายในประกอบด้วย แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  แผนการตรวจสอบ
ประจําปี และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด  พิจารณาจากความเสี�ยงที�อาจทําให้วตัถปุระสงค์ของหนว่ยงานและธนาคารไมบ่รรลผุล
ตามที�กําหนดไว้ มีการนําปัจจยัเสี�ยงของสายงานบริหารความเสี�ยงมาใช้ทกุปัจจยั ประกอบกบัปัจจยัเสี�ยงที�กลุม่ตรวจสอบกําหนดขึ �น 
เพื�อจดัลาํดบัความเสี�ยงในการกําหนดแผนการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องกบัทรัพยากรของกลุม่ตรวจสอบ เพื�อให้เกิดประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กร เมื�อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุง จะมีการติดตามผลให้
หน่วยรับตรวจดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
การปรับปรุงแก้ไขของหนว่ยรับตรวจรายไตรมาสและรายปีนําเสนอผู้ อํานวยการธนาคารออมสนิและคณะกรรมการตรวจสอบ 

การรักษาคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน 
   กลุ่มตรวจสอบได้จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายหลงัการปฏิบตัิงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง และ
การประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยนําผลการประเมินทั �งหมดมาวิเคราะห์เพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
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นายกุลิศ  สมบัติศิริ
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
อาย ุ53 ปี

การศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธรุกิจ University of Southern California, U.S.A.
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลงัสาธารณะ San Diego State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค�าแหง 

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั อธิบดี กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
• พ.ศ. 2557 - 2558  ผู้อ�านวยการ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลงั 
• พ.ศ. 2554 - 2557    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2553 - 2554    ท่ีปรึกษาด้านพฒันารัฐวิสาหกิจ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  กระทรวงการคลงั                  
• พ.ศ. 2551 - 2553   รองผู้อ�านวยการ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2550 - 2551   ผู้อ�านวยการ ส�านกับริหารเงินตรา กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2548 - 2549   รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิส�านกังาน กสทช.

การอบรม
• หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 10
• หลกัสตูร การพฒันานกับริหารระดบัสงู (นบส.) รุ่นท่ี 40 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน  
 ส�านกังาน ก.พ.
• หลกัสตูร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 54 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน)

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
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นายประภาศ  คงเอียด
•	กรรมการธนาคารออมสนิ
•	ประธานกรรมการบรหิาร
•	ประธานกรรมการกจิการสัมพนัธ์
อาย ุ54 ปี

การศกึษา
• ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
• ประกาศนียบตัร เนตบิณัฑิตไทย ส�านกัอบรมศกึษากฎหมาย
 แหง่เนตบิณัฑิตยสภา
• ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร ส�านกัอบรมศกึษากฎหมาย
 แหง่เนตบิณัฑิตยสภา
• International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.), 
 Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.

ประวตักิารท�างาน
• พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั รองปลดักระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2558 - 2558  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2555 - 2558  ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2555 - 2555 ผู้ พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลอาญา
• พ.ศ. 2546 - 2555 ผู้ พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
• พ.ศ. 2544 - 2546 ผู้ พิพากษาประจ�ากระทรวง ชว่ยงานในต�าแหนง่
  ผู้ พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม
• หลกัสตูร การก�ากบักิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 15 สถาบนัพระปกเกล้า
• หลกัสตูร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 56 วิทยาลยัปอ้งกนั
 ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ประจ�าปีการศกึษา 
 2555-2556
• หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6
• หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 21
• หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 9/2015 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
 รุ่นท่ี 2/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจุบนั
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ�ากดั (มหาชน)



35ธนาคารออมสิน

นายสุทธิชัย  สังขมณี 
กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ	(กวพ.ออมสิน)
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการบรรจุ	แต่งตั้ง	ย้ายและสับเปลี่ยน	เลื่อนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง
อาย ุ60 ปี

การศึกษา 
• ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาการจดัการเพ่ือการพฒันา 
 มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์
• ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2557 - 2559  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2556 - 2557 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2556 - 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2555 - 2556 รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2551 - 2555 สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

การอบรม
• หลกัสตูร การพฒันานกับริหารระดบัสงู (นบส.)  สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน  
 ส�านกังาน ก.พ.
• หลกัสตูร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 6 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
• กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
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นายพิพัฒน์  ขันทอง
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
อาย ุ59 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาบริหารธรุกิจ/พาณิชยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การคลงั มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาด้านประสทิธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2550 - 2557 สรรพากรภาค ส�านกังานสรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั
• พ.ศ. 2546 - 2550 สรรพากรภาค ส�านกังานสรรพากรภาค 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

การอบรม
• หลกัสตูร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปศส.) รุ่นท่ี 2 สถาบนัพระปกเกล้า
• หลกัสตูร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 48 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ
• หลกัสตูร การพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้ระดบัสงู (พตส.) รุ่นท่ี 3 
 สถาบนัพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้ ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ากดั (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากดั
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นายพิษณุ  วิชิตชลชัย
กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ62 ปี

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

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายตราสารหนี ้บริษัท หลกัทรัพย์ เออีซี จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2559  กรรมการผู้จดัการ บริษัท หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)                   
• พ.ศ. 2555 - 2557  กรรมการผู้จดัการอาวโุส บริษัท หลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากดั
• พ.ศ. 2553 - 2555  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ�ากดั
• พ.ศ. 2545 - 2553  กรรมการผู้จดัการอาวโุส บริษัท หลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ�ากดั 
• พ.ศ. 2544 - 2548  ผู้ พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง
• พ.ศ. 2534 - 2543  ผู้ชว่ยกรรมการและกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ดอยช์ มอร์แกน เกรนฟิวล์ (ประเทศไทย) จ�ากดั
• พ.ศ. 2531 - 2534   ผู้จดัการฝ่ายสถาบนัและตา่งประเทศ บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2526 - 2531 ฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

การอบรม  
• หลกัสตูร การก�ากบักิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) 
 รุ่นท่ี 15 สถาบนัพระปกเกล้า
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program Class 39/2016 สถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20/2015 
 สถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22/2004 
 สถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จ�ากดั (มหาชน)
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นางวรรณิภา  ภักดีบุตร
กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อาย ุ53 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธรุกิจ San Diego State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จ�ากดั
• พ.ศ. 2546 - 2559  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากดั
• พ.ศ. 2542 - 2546 กรรมการอ�านวยการฝ่าย บริษัท ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากดั

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (กวท.)
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นายเจษฎา  พรหมจาต
•	กรรมการธนาคารออมสิน
•	กรรมการตรวจสอบ
อาย ุ55 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 
  บริษัท ชไูก จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2557      รองประธานกรรมการ บริษัท ซ๊ีด เอม็คอท จ�ากดั   
• พ.ศ. 2556 - 2557 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และปฏิบตัิ
  หน้าท่ีหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน (CFO) 
  บริษัท อสมท จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - 2555       กรรมการ บริษัท ทรูวิชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2556       หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน (CFO) 
  บริษัท อสมท จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2552       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2558      กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั
• พ.ศ. 2551 - 2557       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ชไูก จ�ากดั (มหาชน)

การอบรม      
• หลกัสตูร การก�ากบัดแูลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 14 สถาบนัพระปกเกล้า
• หลกัสตูร Ethical  Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 5/2559 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 
 รุ่นท่ี 12 สถาบนัพระปกเกล้า

• หลกัสตูร นกับริหารยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต
 ระดบัสงู (นยปส.) รุ่นท่ี 1 สถาบนัการปอ้งกนัและปราบปราม
 การทจุริตแหง่ชาต ิ
• หลกัสตูร TCLA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 9 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 7/2004 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 45/2004 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ชไูก จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการก�ากบัดแูลสญัญาร่วมด�าเนินกิจการโทรทศัน์สี ระหวา่ง 
 บริษัท อสมท จ�ากดั (มหาชน) และบริษัท บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์ จ�ากดั
• กรรมการก�ากบัดแูลสญัญาให้สทิธิใช้ประโยชน์ศนูย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยม
 ยา่นพหลโยธิน ระหวา่ง การรถไฟแหง่ประเทศไทย และบริษัท เซน็ทรัล 
 อินเตอร์พฒันา จ�ากดั
• กรรมการบริหารการก่อสร้างสว่นตอ่ขยาย โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
 และสถาบนัการแพทย์จฬุาภรณ์
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นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกุล
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรจุ	แต่งตั้ง	ย้ายและสับเปลี่ยน	เลื่อนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง
อาย ุ63 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2554 - 2556  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง 
  ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - 2554  รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงาน สายงานกลัน่กรองสนิเช่ือ 
  ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2553 รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานสายงานธรุกิจขนาดใหญ่ 
  ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ�ากดั
• พ.ศ. 2552 - 2557 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากดั
• พ.ศ. 2546 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จ�ากดั (มหาชน)

การอบรม
• หลกัสตูร โครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงูในยคุโลกาภิวตัน์ ปี 2552 รุ่นท่ี 5 (Ex - PSM 5) 
 มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มลูนิธิ สวค.)
• หลกัสตูร โครงการสมันาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 13/2004 
 สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย
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พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต
กรรมการธนาคารออมสิน
อาย ุ63 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า
 
ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2556 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ
• พ.ศ. 2556 - 2557 ประธานคณะท่ีปรึกษากองทพับก
• พ.ศ. 2555 - 2556 ผู้ชว่ยผู้บญัชาการทหารบก กองทพับก
• พ.ศ. 2553 - 2555 รองเสนาธิการทหารบก กองทพับก
• พ.ศ. 2552 - 2553 แมท่พัน้อยท่ี 1 กองทพับก
• พ.ศ. 2551 - 2552 รองแมท่พัภาคท่ี 1 กองทพับก

การอบรม
• หลกัสตูร ชัน้นายพนั (Infantry Officer Advanced Course) สหรัฐอเมริกา
• หลกัสตูร ชัน้นายพนั (Regimental Officer Advanced Course) ออสเตรเลีย
• หลกัสตูร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลกัสตูร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ชดุท่ี 50
• หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 16/2004
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นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการธนาคารออมสิน
อาย ุ54 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท พฒันาบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท Master of Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั
• พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเพ่ือการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแหง่เอเชีย
• พ.ศ. 2559 - 2560 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2558 ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการบริหารส�ารองของกลุม่ธนาคารโลก
• พ.ศ. 2553 - 2556 ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั
• พ.ศ. 2549 - 2553 อคัรราชทตู (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลงั) ส�านกังานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลงั
                              ประจ�าสหราชอาณาจกัรและยโุรป กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ
• พ.ศ. 2548 - 2549 ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายการเงิน การออม และการลงทนุ ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั
• พ.ศ. 2547 - 2548 ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านการเงิน ส�านกันโยบายการเงิน การออม และการลงทนุ 
  ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

การอบรม
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 
 สถาบนักรรมการ บริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
• หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School
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นายชูศักดิ์  สาลี
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการตรวจสอบ
อาย ุ63 ปี

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

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2553 - 2559 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2540 - 2559 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ�ากดั
• พ.ศ. 2541 - 2547 กรรมการ บริษัท อยธุยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิง่ จ�ากดั
• พ.ศ. 2536 - 2540 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2533 - 2536 ประธานกรรมการ บริษัท ซตีิค้อร์ปลสิซิง่ ประเทศไทย จ�ากดั
• พ.ศ. 2528 - 2536 ผู้อ�านวยการฝ่ายสนิเช่ือรายยอ่ย Business and Professional Lending
  ธนาคารซตีิแ้บงก์ ประเทศไทย
• พ.ศ. 2522 - 2527 ผู้ชว่ยผู้จดัการ ฝ่ายสนิเช่ือ (Corporate Lending) ธนาคารทิสโก้

การอบรม
• หลกัสตูร เพ่ือกรรมการบริษัทมืออาชีพ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจ�ากดั
• กรรมการ บริษัท ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
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นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย
กรรมการและเลขานุการ	ธนาคารออมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการบรรจุ	แต่งตั้ง	ย้ายและสับเปลี่ยน	เลื่อนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง
อาย ุ57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ (การจดัการ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (BBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั  ผู้อ�านวยการ ธนาคารออมสนิ
• พ.ศ. 2555 - 2557  รองกรรมการผู้จดัการ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

การอบรม     
• หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 22 (วตท.) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
• หลกัสตูร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 6 (ปรม.) สถาบนัพระปกเกล้า
• หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 116 (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นท่ี 2 (ปธพ.) 
 สถาบนัพระปกเกล้า และแพทยสภา
• หลกัสตูรพิเศษ ส�าหรับผู้น�าระดบัสงูด้านการเมืองการปกครอง เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ
 ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รุ่นท่ี 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลกัเพ่ือแผน่ดนิ (ประเทศไทย) 
• หลกัสตูร เสาหลกัเพ่ือแผน่ดนิผู้น�าระดบัสงูตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
 รุ่นท่ี 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลกัเพ่ือแผน่ดนิ (ประเทศไทย)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จ�ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริหาร บริษัท หลกัทอง จ�ากดั
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นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย
ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
• 2558 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
• 2526 - 2557  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

การอบรม     
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
 มหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program 
 รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับ
 ผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.) 
 สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ ส�าหรับผู้น�าระดับสูงด้านการเมือง
 การปกครอง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตาม
 แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 (สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน 
 (ประเทศไทย) 
• หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้น�าระดับสูงตาม
 แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 รุ่นที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน 
 (ประเทศไทย)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท หลักทอง จ�ากัด

นายบุญสน  เจนชัยมหกุล 
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสินอำวุโส 
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อายุ 53 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรม
 อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยี
 แห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology)
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน 
• 2558 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2553 - 2558   รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2552 - 2553  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
    สารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• 2550 - 2552  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรม 
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) 
 รุ่น 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ 
 (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
 หอการค้าไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LPS) รุ่นที่ 1 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
 รุ่นที่ 6 ส�านักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
 ประกันภัย (คปภ.)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

นางสาวกรประณม  วงษ์มงคล 
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน กลุ่มยุทธศำสตร์
อายุ 58 ปี

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

ประวัติการท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ กลุม่ยทุธศาสตร์
• 2555 - 2559 รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ กลุม่ปฏบิตักิาร 
   รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
   กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล             
• 2551 - 2555 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
   สายงานบริหารความเสี่ยง
• 2551 - 2559 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
   กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• 2554 - 2557 กรรมการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
• 2550 - 2552 กรรมการ บริษัท จี สตีล จ�ากัด (มหาชน)
• 2549 - 2550 กรรมการ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน
   การเงิน (บบส.)
• 2546 - 2549 ผู้อ�านวยการฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ (Corporate 
   Banking) : ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
• 2544 – 2545 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ : 
   ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จ�ากัด (มหาชน)

การอบรม
• หลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3  
• หลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (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)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด (มหาชน) 

คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน
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นายน�าพร  ยมนา
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสินกลุ่มทรัพยำกรบุคคล
อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน 
• 2558 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
    กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• 2553 - 2558  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
    สายงานทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสิน
• 2551 - 2553  ผูต้รวจการธนาคารออมสิน สายงานเงนิฝาก
    ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ 
• 2547 - 2551  ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
    ธนาคารออมสิน
    ผู้อ�านวยการฝ่ายการสลากออมสิน
    และเงินฝาก ธนาคารออมสิน
    ผู้อ�านวยการส�านักผู้อ�านวยการ 
    ธนาคารออมสิน

การอบรม
• หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 (Problem Solving & Decision Making)
• หลักสูตร Senior Management Leadership Development 
 Nanyang Business School, GSB and HeyGroup 
 in Singapore
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
 และการเงินไทย
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

นางวิภาภรณ์  ชัยรัตน์   
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยง
อายุ 54  ปี

การศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน    
• 2558 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  
    กลุ่มบริหารความเสี่ยง
• 2553 - 2558   ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  
    สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ     
• 2551 - 2553  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
    สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
• 2550 - 2551  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน
• 2548 - 2550  ผู้อ�านวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
    และสินเชื่อภาครัฐ สายงานการลงทุน
• 2530 - 2548  พนักงานธนาคารออมสิน 
• 2552 - ปัจจุบัน  ผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
    (Single License)
• 2542 - ปัจจุบัน  ผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader License) 
• 2541 - ปัจจุบัน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการอบรม   
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59   
 วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
 กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 (ปรม.15) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร “นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 
 (Fiscal Management Program)” สถาบันวิทยาการและ
 เศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร “นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.)” รุ่นที่ 3 สถาบัน
 วิทยาการและเศรษฐกิจและการคลังกระทรวงการคลัง
• หลักสูตร “GSB Leadership Program for Senior 
 Management” ณ ประเทศสิงคโปร์ 
• ความรู้ด้านการเงินและความเสี่ยงในตราสารหนี้ Merill 
 Lynch’s 2007 Asian Reverse Roadshows ณ ประเทศ
 สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “GSB Advance Executive Program”  
 ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “GSB Middle Management Leadership 
 Program” ณ ประเทศสิงคโปร์ 
• หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาวิเคราะห์/วินิจฉัย รุ่นที่ 1
• หลักสูตรที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด
• คณะกรรมการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้า
 ลาดกระบัง

นายอิสระ  วงศ์รุ่ง
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน กลุ่มลูกค้ำบุคคล
อายุ 50 ปี

การศึกษา
• ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจท่ัวไปและการเงิน) 
 มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั (AU)
• ปรญิญาตร ีบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไปและการตลาด) 
 มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั (AU)
ประวัติการท�างาน 
• 2558 - ปัจจุบนั รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ กลุม่ลกูค้าบคุคล
• 2557 - 2558 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
• 2558 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1991)
• 2555 - 2557 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ลสีซ่ิงกสกิรไทย จ�ากัด 
   (รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย)
• 2551 - 2557 กรรมการ บมจ. เมอืงไทยประกันภยั
• 2548 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จ�ากดั 
   (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย)
• 2543 - 2548 กรรมการบรหิารฝ่ายขายและการตลาด 
   บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลสีซิง่ (ประเทศไทย)
• 2540 - 2542 ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. การ์เดียนประกนัภัย 
   (ประเทศไทย) ในกลุม่ธนาคารทิสโก้
• 2538 - 2539 ผูอ้�านวยการฝ่ายส�านักงานอ�านวยสนิเช่ือ ธนาคารทสิโก้
• 2531 - 2537 เริม่งานท่ีฝ่ายการตลาดและเครดิตเช่าซือ้ ธนาคารทสิโก้
การอบรม
• ก�าลงัศกึษาหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 24/2017
• หลกัสตูรส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู Corporate Governance for Executives 
 (CGE) รุน่ 5/2015 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• หลกัสตูรนักบรหิารการเงินการคลังภาครฐัระดบัสงู (บงส.) รุ่นที ่2 กรมบญัชกีลาง
• หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
 ส�าหรับนักบรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 15 (ปปร.15) สถาบนัพระปกเกล้า
• หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู ภมิูพลงัแผ่นดิน รุน่ท่ี 1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• หลกัสตูรการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุน่ท่ี 5 
 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร
• หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ที ่5 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• หลกัสตูรส�าหรบักรรมการบรษิทั Director Accreditation Program (DAP) 
 รุน่ 114/2015 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิป์ระจ�าคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 
 กระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ารวจ สภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ
• กรรมการบรหิาร สถาบนัธนาคารออมสนิโลก (WSBI) วาระ 3 ปี
• กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการลงทุน บรษัิท ทิพยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)
• เลขานุการคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว 
 สภานิตบิญัญัติแห่งชาติ
• ท่ีปรึกษา สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศกึษาและสมัมาชีพ โครงการส่งเสรมิและพฒันา
 การศกึษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชด�าร ิในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี
• กรรมการสภาวัฒนธรรมไทย-จนี ด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
• รองเลขาธิการ หลกัสตูรนักบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัระดับสงู (บงส.) 
 รุน่ท่ี 2 กรมบัญชกีลาง
• รองประธาน หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” (นมธ.) 
 รุน่ท่ี 5 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานกลุม่สเีขียว หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม” (นมธ.) 
 รุน่ท่ี 5 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานชมรมกอล์ฟ หลกัสูตรนักบรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพือ่สังคม” (นมธ.) 
 รุน่ท่ี 5 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• รองประธานรุน่ หลกัสตูรการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงข้ันสงู รุ่นที ่5 
 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร
• ประธานกลุม่กุญชรศกึ หลกัสตูรการบรหิารจัดการด้านความม่ันคงขัน้สงู 
 รุน่ท่ี 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร
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นายวิทัย  รัตนากร
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 
กลุ่มลงทุนและบริหำรกำรเงิน
อายุ 47 ปี 

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

ประวัติการท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
• 2558 - 2559   รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
• 2554 - 2557  ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน  
    บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - 2554  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
    บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
• 2550 - 2553  กรรมการ บริษัท จัดการกองทุน
    นครหลวงไทย จ�ากัด
• 2550 - 2551        กรรมการ บริษัท จีพีเอฟพร็อพเพอร์ตี้ 
    แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
• 2548 - 2553       กรรมการ บริษัท แอลซี (ไทยแลนด์) จ�ากัด
• 2548 - 2553        กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ากัด 
    (มหาชน)
• 2546 - 2553  ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักลงทุนทางเลือก 
    (ฝ่ายลงทุนพิเศษ) กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
    ข้าราชการ

การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) 
 รุ่น 17 ศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 74 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Executive Program for Senior Management 
 (EX-PSM) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
• Financial Executive Development Program (FINEX) 
 รุ่น 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด

นายพิเชฐ  ธรรมวิภาค
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 
กลุ่มลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
อายุ 59 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดารภาครัฐและภาคเอกชน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(การพัฒนา) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
• 2551 - 2558  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
• 2547 - 2551  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสินภาค
• 2545 - 2547  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินภาค
• 2543 - 2545  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสินเขต

การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับ
 ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4 
 (นมธ.4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด

นายโชคชัย  คุณาวัฒน์
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน กลุ่มปฏิบัติกำร
อายุ 53 ปี

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

ประวัติการท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มปฏิบัติการ
• 2558 - 2559  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
• 2556 - 2558  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
    สายงานการตลาด
• 2547 - 2556  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

การอบรม
• ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Senior Management Leadership Development 
 Program : Nanyang Business School, GSB and 
 HeyGroup in Singapore
• การบูรณาการทางการตลาด นวัตกรรมทางการเงินและ
 ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
• การบริหารการเงินขั้นสูง รุ่นที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และ
 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Senior Management Executive Leadership Program : 
 Nanyang Business School in Singapore
• GSB Advanced Executive Program (Delivering 
 Customer Value,Partnering for Success and Leading 
 Change), IBM Executive Business Institute in USA
• GSB Executive Education Programme in Singapore
• โครงการสัมนาผู้บริการธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 22 
 สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงนิไทย (TIBFA)
• 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 
 The 7 Habits of Highly Effective People

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์
 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 
กลุ่มลูกค้ำฐำนรำกและสนับสนุนนโยบำยรัฐ
อายุ 56 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 มหาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุม่ลกูค้าฐานรากและสนับสนนุนโยบายรฐั
• 2558 - 2559  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    สายงานปฎิบัติการลูกค้าบุคคล
• 2558         ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  
    สายงานลูกค้าฐานราก
• 2553 – 2559  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  
    สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล
• 2552 - 2553       ผู้อ�านวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 
    ธนาคารออมสิน
• 2547 - 2552       ผู้อ�านวยการฝ่ายสินเชื่อเคหะ 
    ธนาคารออมสิน
• 2547                 ผู้อ�านวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ 
    ธนาคารออมสิน

การอบรม
• 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 
• การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem 
 Solving and Decision Making)
• การบริหารการเงินขั้นสูง
• 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly 
 Effective People)
• Credit Scoring Workshop For Basel II

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้แทน บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด

นายอมรฤทธิ์  จันทร์ประสิทธิ์
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 
กลุ่มก�ำกับและธรรมำภิบำล
อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล
• 2558 - 2559   ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    สายกิจการสาขา 5
• 2556 - 2558  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
• 2553 - 2556  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสินภาค
• 2548 - 2553  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสินเขต

การอบรม
•  หลักสูตร The new frontier of banking business 
 in the digital world
• หลักสูตร Credit Skills for Creditor Expert (Module A,D) 
 คณะกรรมการสินเชื่อ รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 
 รุ่นที่ 6/2559 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร SDGs and Post-2015 Business Engagement A
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพ
 รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : 
 SEPA)
• ประเด็นของสถาบันการเงินที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
 ตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายก่อการร้าย
• การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
 Businness analysis Program คณะเศรษฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “ผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคาร
 พาณิชย์” (Compliance Officer) รุ่น 10 คณะนิติศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง (Training for 
 Successor) Nanyang Technology 
 ณ ประเทศสิงคโปร์

นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
อายุ 53 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน  รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มตรวจสอบ
• 2556 - 2559  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
    กลุ่มตรวจสอบ
• 2552 - 2556  ผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา

การอบรม
• International Conference, The Institute of Internal 
 auditors (USA, Netherlands, Canada, New York, Japan)
• 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors
 Conference, Queen Sirikit National Convention Center
• Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• IOD’s National Director Conference 2013
• Fraud and Corruption Prevention Conference
• Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End 
• Integrating GRC Functions : Risk Management 
 Compliance and Audit บริษัท Deloitte
• Twenty Years of Trust and Adding Values 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน
• Risk Management and Corporate Governance Practices 
 in Financial Institutions จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Fraud Management and Networking 
• INTERNAL AUDITING; A Critical Component 
 of Governance
• GSB Middle Management Leadership 
 Program 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการบริหาร ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
 และสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร ชมรมตรวจสอบและป้องกัน
 การทุจริต สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
 แห่งประเทศไทย
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นางพัชลีพร  วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนกิจกำรสำขำ 4

นายมนัส  พิรณฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนกิจกำรสำขำ 1

นางอนงค์  สุริยะโชติ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนกิจกำรสำขำ 2

นางนิตยา  มัชฌิมา
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนกิจกำรสำขำ 3
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นายสราวุร  ณ  นคร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนวำงแผนและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นางสาวเกษศิริ  สวาสดิ์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนกิจกำรสำขำ 5

นางรสริน  โศจิพันธ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน 

สำยงำนกิจกำรสำขำ 6

นางพิชญ์สินี  ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนเลขำธิกำรธนำคำร
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นางสาวนพวรรณ  รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรธุรกิจลูกค้ำบุคคล

นางสาวประดา  เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายกิตติพงศ์  บุญยิ่ง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำรำยย่อย และองค์กร

นางรจเรข  สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนบริหำรกำรขำย
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นายพินิจ  แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนลูกค้ำธุรกิจ SMEs

นายชูเกียรติ  ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ

นายวีระชัย  อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และภำครัฐ

นายระวี  อุ่นภัทร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนบริหำรหนี้และกฎหมำย
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นางร�าไพ  บุญลาภ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนบริหำรงำนกลำง

นางศิริวรรณ  ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนบริหำรกำรเงิน

นางสาวปภากร  รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนกำรลงทุน

นางสาวพรรณสรร  ทองบุนนาค
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนก�ำกับและควบคุม
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นางนงนุช  ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนกำรเงิน

นางสุภาภรณ์  สายทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์

นายอนุรักษ์  เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อ

นายวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง
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นายพิษณุ  วุฒิประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำบุคคล

นายเจนจัด  พลไพรินทร์
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหำรกำรเงิน

นายสัณฐาน  อยู่ศิริ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ร้อยโทปรัชญา  ไทยกล้า
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน

กลุ่มลูกค้ำบุคคล

นางจีรนันท์  เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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โครงสรางองคกร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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กลุมลูกคาบุคคล
 กลุมลกูคาบุคคลยงัคงยดึแนวทางการมุงเนนลกูคาเปนศนูยกลาง (Customer Centric) อยางตอเนือ่ง ภายใตแนวคดิทีจ่ะตอบสนอง
ลูกคาไดทุกชวงอายุ (Customer Life Time Value) ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยเกษียณอายุ ดวยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ
โดยเฉพาะชวงอายุ 15-30 ป โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมุงสูการเปน Digi-Thai Banking รวมถึงการสรางประสบการณที่ดีในทุกๆ 
การใชบริการกับธนาคาร โดยในป 2559 กลุมลูกคาบุคคลมีจํานวนลูกคา 9.12 ลานราย จากจํานวนลูกคาธนาคารทั้งสิ้น 19.3 ลานราย 
มยีอดเงนิฝากจํานวน 1,506,781 ลานบาท ยอดสนิเชือ่คงเหลอืจาํนวน 607,965 ลานบาท และจํานวนบตัรอเิลก็ทรอนกิสกวา 1.9 ลานบัตร 
ทัง้นี ้ยงัมกีารพฒันานวตักรรมผลติภัณฑและบรกิาร รวมถงึการจดักจิกรรมสรางความสมัพนัธในแตละกลุมลกูคายอย (Sub Segment) 
ดังนี้

กลุมลูกคาวัยนักเรียน/นักศึกษา
 ธนาคารมุงเนนกลยุทธในการตอยอดกลุมนักเรียน/นักศึกษา เพื่อใหเกิดการใชผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่องไปจนถึง
วัยเริ่มตนทํางาน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัย โดยเฉพาะในดานการสงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงินให
กับเยาวชน ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมและ Life Style ของลูกคา ตามแนวทางการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) 
ทีธ่นาคารยงัคงยดึถอือยางตอเนือ่งมาจนถงึปจจบุนั อาท ิผลติภณัฑเงนิฝาก Youth Savings ท่ีออกแบบมาสําหรบักลุมนักเรยีน /นักศกึษา
โดยเฉพาะ ดวยอตัราดอกเบีย้ทีส่งูถงึ 1.25% ตอป และไมจาํกดัจาํนวนครัง้การถอนในแตละวัน นอกจากผลิตภัณฑเงนิฝากท่ีใหดอกเบีย้
ทีส่งูแลว ธนาคารยังออกแบบลายหนาบตัรเดบิตทีส่วยงาม Barbie GSB GEN Card เปนลาย Barbie ตุกตาแฟชัน่ระดบัโลก ดวย Concept 
“You Can Be Anything” พรอมสิทธิประโยชนมากมาย เชน สวนลดในการซื้อตุกตา Barbie สวนลดในราน B2S และสิทธิ์ในการ
ดูภาพยนตรในราคาพเิศษ เปนตน นอกจากนี ้ยงัไดเพิม่ชองทางการสนับสนุนลูกคากลุมนักเรยีน/นักศึกษา โดยเฉพาะกลุมธนาคารโรงเรียน
เพือ่สรางประสบการณนอกหองเรียนผานโลกออนไลน สอดคลองกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารท่ีตองการลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู
ในรูปแบบสื่อการออมสมัยใหม “Virtual School Bank By GSB” ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงในโลกสังคมออนไลน (Virtual 3D) ซึ่ง
เปนเครื่องมือในการนําเสนอผานภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อ Multimedia อื่นๆ ที่จะสามารถสงไปยังกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 

การพัฒนาธุรกิจและการบริการ
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 นอกจากนี ้ธนาคารยงัเสรมิสรางประสบการณทีด่ใีหกบักลุมนกัเรียน/นักศกึษา ผานการจดักจิกรรมสรางความสมัพนัธ GSB GEN 
โดยเปดตัว 4 กิจกรรมที่สรางสรรคเพื่อการเรียนรูและเพิ่มทักษะใหแกเด็กและเยาวชน ผานเว็บไซต GSBGEN.COM ไดแก GSB GEN 
Campus Star เปนโครงการประกวดคดัเลอืกหนุมสาว เพือ่เปนตวัแทนของคนรุนใหมทีม่คีณุสมบตัทิัง้บคุลกิภาพ ความรู ความสามารถ 
ปฏิภาณไหวพริบและเปนแบบอยางที่ดีในสังคม GSB GEN Art Contest จัดประกวดวาดภาพภายใตแนวคิด “ออมศิลป ถิ่นไทย” 
เพื่อสรางเสริมงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
GSB GEN Family Bikes 2559 จัดขึ้นภายใตแนวคิด “ความรักมั่นคง ครอบครัวมั่นคง สุขภาพมั่นคง” สนุกกับกิจกรรมปนจักรยาน
แบบครอบครัว สะสมสติ๊กเกอรหรือคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลชุดนักปน GSB GEN Shocking Pink การสรางเอกลักษณใหมของ
วัฒนธรรมทางการเงินสําหรับคน GEN Y เพื่อเปนแรงจูงใจใหเด็กและเยาวชนเห็นการออมเปนเรื่องชีวิตประจําวันที่นาตื่นเตนนาสนใจ 
นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มสาระความรูในเร่ืองของการสรางวินัยทางการเงินมากขึ้น เพ่ิมหมวดหองสมุดดิจิทัล สําหรับการคนควาหาความรู 
และเพิ่มเติมสิทธิพิเศษ (สวนลด) ใหสมาชิกสามารถเลือกดีลที่เหมาะสมกับ Life Style ของแตละกลุม
 กจิกรรมประกวดสดุยอดแนวคดิ พลกิธรุกจิไทย เพือ่สงเสรมิใหคนรุนใหมรูจักสรางสรรคสิง่ทีเ่ปนประโยชนตอตนเอง ครอบครวั 
สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอม และมองเหน็ความเปนไปไดในการเปลีย่นความคดิด ีๆ  ใหเปนธรุกจิทีส่ามารถจบัตองไดจรงิ โดยในป 2559 
มีผูสมัครเขารวมแขงขันกวา 1,300 ทีม

กลุมลูกคาวัยเริ่มตนทํางาน
 ธนาคารมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการใหม รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรม 
Life Style และความตองการบริการทางการเงินสําหรับลูกคาวัยเริ่มตนทํางานในยุคดิจิทัล เพื่อสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาใน
กลุมนี้เพิ่มมากขึ้น โดยยังคงยึดแนวทางการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) อยางตอเนื่อง จากการนําเสียงของลูกคา 
(VOC) มาเปนปจจยัหลกั ตลอดจนนาํปจจยัภายนอกทีท่าทายในหลายดานมาเปนปจจยับวกในการเพิม่ฐานลูกคาใหมๆ  เชน การเขามา
ของเทคโนโลยีใหมๆ การเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดของ
การทําธุรกรรมการเงินออนไลน (online) ผานสมารทโฟน (Smart 
Phone) และนโยบายภาครฐั เปนตน ซึง่ในป 2559 ธนาคารไดพฒันา
ตอยอดบริการ Mobile Banking (MyMo) ดวยการเพิ่ม Feature ใหม 
เพื่อมุงสูการเปน Digi-Thai Banking คือ Digital Salak โดยลูกคา
สามารถซื้อสลากออมสินผานบริการ MyMo ไดสะดวกและรวดเร็ว 
ตอบโจทยลูกคากลุ มน้ีเปนอยางดี นอกจากนี้ บริการ MyMo 
ยังไดพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทําธุรกรรมทางการเงิน
อีกมากมาย ภายใตการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก 
ISO/IEC 27001 : 2013 อาทิ บริการ PromptPay บริการรับชําระ
สินเชื่อใหตนเองและบุคคลอื่น บริการรับชําระและเรียกดูเงินฝาก
สงเคราะหชีวิต รวมถึงการสงตอขอมูลการทํารายการ (Share 
inbox) ไปยังโซเชียลมีเดีย (social media : Line, WeChat, Email, 
WhatsApp, Facebook) และเพิ่มพันธมิตรรานคาในการชําระ
คาสินคาและบริการกับผูใหบริการมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี � ยงัพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์บตัรอิเล็กทรอนิกส์ที�ตอบโจทย์ความต้องการกลุม่ลกูค้าวยัเริ�มต้นทํางานมากขึ �น เช่น 
Premium Credit Card ด้วย Concept “วางใจ...ใหอ้อมสินดูแลทกุการใชจ่้ายของคณุ” และสนิเชื�อบตัรเงินสด Prima Card เพื�อเพิ�ม
ความคลอ่งตวัให้แก่ลกูค้า โดยไมต้่องมีหลกัทรัพย์หรือบคุคลคํ �าประกนั ด้วยอตัราดอกเบี �ยเพียง 19% ตอ่ปี พร้อมโปรโมชั�นฟรีคา่ธรรมเนียม
การใช้วงเงินนานถงึ 12 รอบบญัชี
 สําหรับดานชองทางการใหบริการ ธนาคารไดมีการปรับปรุงสาขาใหบริการ (Look & Feel) และการขยายชองทาง Self Service 
ใหมากขึน้ เพือ่เสรมิสรางภาพลกัษณทีท่นัสมยั ควบคูกบัการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications) 
เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาวัยเริ่มตนทํางาน ดวยรูปแบบสื่อและเครื่องมือที่ทันสมัย ผานชองทางโซเชียลมีเดียตางๆ อาทิ Line, Facebook, 
YouTube, Instagram และ Twitter อยางตอเนื่องตลอดทั้งป
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กลุมรายไดปานกลาง
 ในป 2559 ธนาคารยังคงใชกลยุทธการรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหม  โดยปรับปรุงผลิตภัณฑทั้งดานเงินฝากและ
สินเชือ่ใหมคีวามเหมาะสมและตรงกบัความตองการของลกูคากลุมรายไดปานกลางมากขึน้  สาํหรบัผลติภณัฑดานเงนิฝาก  ไดมกีารนาํเสนอ
ผลิตภัณฑเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบมีระยะเวลา และเงินฝากสงเคราะหชีวิต ไดแก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เงินฝาก
เผือ่เรยีกพเิศษ 8 เดอืน สลากออมสนิพิเศษ 3 ปและ 5 ป และ เงนิฝากสงเคราะหชวิีตและครอบครวั แบบออมสนิสบายใจ 16/8
รวมท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย “เทศกาลลดหยอนภาษี” เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกวางแผนทางการเงินไดตรงตาม
ความตองการและเตรยีมความพรอมสําหรบัการเกษยีณในอนาคต โดยการสรางผลตอบแทนอยางมัน่คงในระยะยาว สําหรบัดานสนิเชือ่
ไดนําเสนอสินเชื่อและโปรโมชั่นที่หลากหลายและตรงกับทุกความตองการของลูกคา ไดแก สินเชื่อเคหะ “เคาะประตูมาอยูดวยกัน” 
สินเชื่อเคหะโครงการ “สงสุขทายปกับ GSB Home Loan” สินเชื่อเคหะลูกคาดี “GSB Top Up” และ สินเชื่อ OD Happy Life 
 นอกจากนี้ ธนาคารไดมีนําเสนอบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Precious ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมแกลูกคากลุมรายไดปานกลาง 
อีกทั้ง ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับการเขาสูยุคดิจิทัล โดยการเพิ่มชองทางการชําระเงินคาสินคาและบริการออนไลน 
(Online Payment) ผาน MyMo ใหหลากหลายมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การจดักจิกรรมสงเสรมิการขายตางๆ ทีต่รงกบัความตองการของลกูคา

กลุมลูกคาสินทรัพยสูง
 ในป 2559 ธนาคารใหความสําคัญกบัการรกัษาความสัมพนัธกบักลุมลกูคา
สินทรัพยสูงที่เปนลูกคาเดิมของธนาคาร และมุงเนนการขยายฐานลูกคาใหม
โดยเฉพาะลูกคาสินทรัพยสูงในเขตภูมิภาค เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันในตลาด และสรางความแตกตางจากคูแขง ซึ่งกลุมลูกคาสินทรัพยสูง
เปนกลุ มลูกคาหน่ึงท่ีธนาคารใหความสําคัญและมุ งยกระดับการดูแล 
โดยพฒันาผลติภณัฑและการบรกิาร รวมถงึสทิธิประโยชนพเิศษตางๆ ทีต่อบสนอง
ความตองการของลูกคาที่มีความตองการออมเงินในรูปแบบที่มีความเส่ียงต่ํา
แตไดรับผลตอบแทนสูง และตองการสิทธิประโยชนท่ีพิเศษกวาบุคคลทั่วไป
เพื่อเนนยํ้าความเปนลูกคาคนพิเศษ ซึ่งธนาคารใช สลากออมสินพิเศษ 
ทั้งสลากออมสิน 3 ป และ 5 ป รวมถึงเงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑหลักที่ลูกคากลุมนี้ชื่นชอบและใชบริการกับธนาคารเปนประจํา 
ในการตอยอดไปสูผลิตภัณฑและบริการอื่น ที่มีสิทธิพิเศษใหแกลูกคา และ

สรางรายไดคาธรรมเนียมแกธนาคาร เชน Prestige Credit Card บัตรเครดิตธนาคารออมสินท่ีมีสิทธิประโยชนมากมายสําหรับ
ลูกคากลุมสินทรัพยสูงท่ีใชจายผานบัตร อาทิ การไดสวนลดจากการใชบริการรานอาหาร รานคาชั้นนํา และพิเศษสุดกับสิทธิคุมครอง
ความเสียหายจากการเดินทาง ทั้งรางกาย กระเปาเดินทาง ทรัพยสินภายในบาน เปนตน ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรสาขาใหมีทักษะ 
ความรูความชํานาญเพื่อเปนนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน รวมถึงมุงเนนการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหลูกคาอยางมืออาชีพ 
และเพิม่การลงพืน้ทีข่องทมีงานในสวนกลางเพือ่ชวยช้ีแจงแนวทางการขายใหสาขามากขึน้ ตลอดจนจดักจิกรรมสรางความสมัพันธกบัลกูคา 
และใหความรูดานการเงิน การลงทุน แกลูกคากลุมทายาทสินทรัพยสูง เปนการตอยอดและสรางความผูกผันใหแกลูกคากลุมทายาท 
เพื่อการมาใชบริการกับธนาคารตอไปในอนาคต

กลุมลูกคาขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ลูกคากลุมขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนกลุมลูกคาที่ธนาคารใหความสําคัญและใหการสนับสนุนในดานตางๆ มาเปน
ระยะเวลานาน จากการท่ีธนาคารมีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและมีฐานลูกคาท่ีเปนหนวยงานขอตกลง
จํานวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ โดยในป 2559 ธนาคารยังคงมุงเนนการกระตุนการใชบริการของลูกคาในหนวยงานขอตกลงเดิม 
ที่มีประวัติการชําระหนี้ดี และการเพิ่มจํานวนหนวยงานขอตกลงใหมเพื่อเปนสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคา และเปนการสงผาน
ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารที่มีเง่ือนไขพิเศษตามความตองการของลูกคากลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเนนที่
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ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการดานคาใชจายในการอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐานดานตางๆ เชน คาใชจาย
ดานที่อยูอาศัย คาใชจายเก่ียวกับบุตร คาใชจายในการซื้อสินคาท่ัวไปเพื่อการครองชีพ อาทิ สินเช่ือเคหะและสินเชื่อสวัสดิการ 
สําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีหนวยงานทําขอตกลงกับธนาคาร โดยใหสิทธิประโยชนดานอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวา
บุคคลทั่วไป รวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑการกูที่พิเศษสําหรับลูกคากลุมนี้ และผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส อาทิ บัตรเครดิตและสินเชื่อ
บัตรเงินสด รองรับความตองการใชเงินดวนเพื่อความจําเปนพื้นฐาน หรือในกรณีฉุกเฉิน เชน Premium Credit Card และ Precious 
Credit Card ที่ตอบสนองลูกคาที่มีพฤติกรรมซื้อสินคาและบริการจากรานคาออนไลน หรือรานคาชั้นนําที่รับบัตรเครดิต VISA สินเชื่อ
บัตรเงินสด Prima Card ซึ่งเปนบริการสินเชื่อเอนกประสงค ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ท่ีใหวงเงินสูงสุด 5 เทาของเงินเดือน 
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกคากลุมนี้

กลุมเกษียณอายุ     
 โครงสรางประชากรไทยกาํลงัเขาสูสงัคมผูสูงอาย ุ(Ageing Society) ดงันัน้ ในป 2559 รฐับาลจงึไดมมีตเิหน็ชอบการออกมาตรการ
เพือ่รองรบัสงัคมผูสงูอาย ุธนาคารไดเหน็ถงึความสาํคญัของสถานการณดงักลาว จงึใหความรวมมือกบัรฐับาลเพือ่ออกมาตรการชวยเหลอื
ประชาชนเพือ่รองรบัสงัคมผูสงูอาย ุโดยจะนาํเสนอผลติภณัฑและบรกิาร ไดแก เงนิฝากประชารฐัเพือ่ผูสูงวยัสาํหรบัประชาชนทีมี่อายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยใหดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย
เผื่อเรียกสําหรับผูฝากทั่วไป รอยละ 1 ตอป (วงเงินฝาก
ไมเกิน 1 ลานบาท) สินเชื่อที่อยูอาศัยแบบ Reverse 
Mortgage โดยใหผูสูงวัยสามารถนําที่อยูอาศัยที่ปลอด
ภาระหนี้ มาคํ้าประกันสินเชื่อ วัตถุประสงคเพื่อการยังชีพ 
โดยธนาคารจะจายเงินกูใหเปนรายเดือนไมเกิน 20 ป 
เมือ่รวมอายผุูกูและสญัญากูแลวตองไมเกิน 85 ป สนิเชือ่
เคหะลูกกตญัสํูาหรบัผูทีอ่ปุการะเล้ียงดบูดิามารดา
ทั้งของตนเองและคูสมรส โดยผูกูตองมีชื่อในทะเบียน
บานเดยีวกบับิดาและมารดาไมนอยกวา 1 ป  หรอืมหีลกัฐาน
การหักลดหยอนภาษีคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาใน
การยื่นภาษีไมนอยกวา 1 รอบบัญชี เพื่อนําไปจัดหาหรือ
ซอมแซมที่อยูอาศัย วงเงินสินเช่ือสูงสุดรอยละ 100 ของ
ราคาประเมินหลักทรัพย ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6 -12 เดือน และสามารถผอนชําระไดถึงอายุ 65 ป และสินเชื่อประชารัฐเพื่อผูสูง
วัยสําหรับผูที่มีอายุ 60 ถึง 70 ป ที่ตองการนําไปใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ วงเงินไมเกิน 2 แสนบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
1 ตอเดือน
 นอกจากการออกผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนการรวมมือกับภาครัฐแลว ธนาคารยังดําเนินกลยุทธรักษาฐานลูกคาเดิมโดยการ
พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคากลุมเกษียณอายุมากขึ้น โดยการนําเสนอโปรโมช่ันสําหรับ
ลูกคาที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อสวัสดิการสําหรับขาราชการบํานาญและลูกจางประจํา (โดยใชบําเหน็จตกทอดเปน
หลักประกัน) สามารถรับสิทธิ์สวนลดสําหรับการซื้อผลิตภัณฑกลุม SCG Eldercare Solution นอกจากน้ี ธนาคารไดมีการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ GSB PromptPay ผาน MyMo เพื่อใหลูกคากลุมน้ีสามารถรับสวัสดิการของรัฐผานชองทางดิจิทัลของธนาคารไดสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกดวย             
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1. ภาพรวมผลการดําเนินงาน
 ภายใตทิศทางการดําเนินงานป 2559 ที่มุงสูการเปนธนาคารออมสินยุคใหม “GSB New ERA : GSB Digital Transformation” 
โดยมีการบริหารดานลูกคาและตลาดแบบ Customer Centric เนนการทํา Branding and Marketing และพัฒนา Product / Sales & 
Service ที่เขาถึงและตอบโจทยความตองการของลูกคา ควบคูไปกับมีเปาหมายการพัฒนาสูความยั่งยืน (Sustainable Development) 
การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเตรียมความพรอม ดานการกํากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงเพื่อเขาสู
มาตรฐานสากล ทามกลางภาวะเศรษฐกิจทีฟ่นตวัอยางคอยเปนคอยไป โดยอาศยัการกระตุนจากภาครฐั ผลประกอบการตามงบการเงนิ
ป 2559 ที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ธนาคารออมสินมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 
2,509,588 ลานบาท เปนอันดับ 4 ของระบบธนาคารไทย และมีกําไรสุทธิ 25,946 ลานบาท สูงกวาปกอน 3,247 ลานบาท หรือ
รอยละ 14.3 เมื่อรวมรายการกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขายกับราคาตลาดแลว จะมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม 31,575 ลานบาท 
สูงกวาปกอน 10,313 ลานบาท

1/ กรณีไมรวมคาใชจายผลประโยชนพนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 (ทยอยรับรู 5 ป ตั้งแตป 2554  โดย ป 2558 เปนปสุดทาย = 5,346.71 ลานบาท) 
 และเงินประเดิมเขาโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ทยอยจาย 10 ป ป 2559 = 2,643.13 ลานบาท และป 2558 = 1,727.39 ลานบาท)

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิน

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน

หนวย : ลานบาท

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนเฉลี่ย (ROE)

 60,248 58,066 2,182 3.8 
 4,781 4,590 191 4.2 
 3,242 3,070  172  5.6 
 32,776 34,985  (2,209) (6.3)
 9,549 8,042 1,507 18.7 
 25,946 22,699 3,247 14.3 
 5,629  (1,437)  7,066  491.7
 31,575 21,262  10,313  48.5 
 1.191// 1.08 1.311// 1.00  
 18.271// 16.59 20.171// 15.37  

เปลี่ยนแปลง (yoy)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559

เพิ่ม (ลด)
2558

%
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รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุน 
 1.1 รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

 ป 2559 มีรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 60,248 ลานบาท สูงกวาป 2558 จํานวน 2,182 ลานบาท หรือรอยละ 3.8 ที่สําคัญจากการบริหาร
พอรตสินทรัพยและหน้ีสินใหสอดคลองกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและสภาพคลอง สงผลใหคาใชจายดอกเบี้ยและเงินรางวัล
ตํ่ากวาปกอน โดยยังมีสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Spread) รอยละ 2.49 และอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (NIM) 
รอยละ 2.51 

 1.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 ป 2559 มีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,781 ลานบาท สูงกวาป 2558 จํานวน 191 ลานบาท หรือรอยละ 4.2  ที่สําคัญ
จากรายไดคานายหนา/รับชําระเบี้ยประกัน จากโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกคาที่ทําประกันคุมครองวงเงินสินเช่ือ 
และรายไดจากธรุกจิบตัรและบรกิารธรุกรรมอเิลก็ทรอนิกส ท่ีมกีารเปดตัวผลิตภณัฑบตัรและบรกิารอเิล็กทรอนิกสเพือ่รองรบัการใชชวีติ
ในยคุดจิทิลัของคนรุนใหม อาท ิบตัรเครดติ บตัรกดเงนิสด และบตัรเดบติรปูแบบใหมตามไลฟสไตล (GSB Gen Card, Barbie) ชองทาง
การใหบริการ Mobile Banking (MyMo) และ Digital Salak on MyMo โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและโปรโมชั่นตางๆ 
 ทั้งน้ี ธนาคารไดดําเนินการยกเวนคาธรรมเนียมการใหบริการ Mobile Banking อาทิ บริการแจงเตือนอัตโนมัติ (สําหรับผูสมัคร
ใชบริการกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) บริการโอนเงิน
ในเขตสํานักหักบัญชี เพื่อจูงใจใหลูกคามาสมัครและใชบริการมากขึ้น นอกจากน้ี ธนาคารไดยกเวนคาธรรมเนียมการถอนเงินสด
ขามเขตผานตู ATM/ADM เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 

2/ รวมรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อระหวางสถาบันการเงินที่รวมอยูในรายไดดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
3/ รวมคาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณที่รวมอยูในคาใชจายดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนวย : ลานบาท

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิตอรายไดรวมสุทธิ

เปลี่ยนแปลง (yoy)
2559

เพิ่ม (ลด)
2558

%

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หนวย : ลานบาท

รายไดดอกเบี้ย
 เงินใหสินเชื่อ2/

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
 เงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
 เงินฝาก3/

 เงินรางวัลสลากออมสิน
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
 เงินนําสงกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Spread)
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (NIM)

เปลี่ยนแปลง (yoy)
2559

เพิ่ม (ลด)
2558

%

 104,335 103,815  520  0.5 
 95,896 94,977  919  1.0 
 3,741 3,486  255  7.3 
 4,698 5,352  (654) (12.2)
 44,087 45,749  (1,662) (3.6)
 29,337 32,850  (3,513) (10.7)
 10,408 10,755  (347) (3.2)
 896 456  440  96.5 
 3,446 1,688  1,758   104.1 
 60,248 58,066 2,182 3.8 
 4.46% 4.69%  
 1.97% 2.14%  
 2.49% 2.55%  
 2.51% 2.56%  

 5,368 5,022 346 6.9 
 587 432 155 35.9 
 4,781 4,590 191 4.2 
 7.00% 6.98%
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 1.3 รายไดจากการดําเนินงานอื่น

 ป 2559 มรีายไดจากการดําเนินงานอืน่ 3,242 ลานบาท สงูกวาป 2558 จํานวน 172 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 5.6 จากเงนิปนผล
หุนสามญัและหนวยลงทนุ รายไดจากการดาํเนินงานอืน่ๆ (กาํไรจากทรพัยสนิรอการขาย) และกําไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คาและปรวิรรต
เงินตราตางประเทศ (กําไรจากสัญญาลวงหนา) ขณะที่กําไรสุทธิจากเงินลงทุนตํ่ากวาปกอน  

 1.4 คาใชจายจากการดําเนินงาน

 ป 2559 ธนาคารมีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น 32,776 ลานบาท ต่ํากวาป 2558 จํานวน 2,209 ลานบาท หรือรอยละ 6.3
รายการที่สําคัญ ไดแก
 • คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 3,028 ลานบาท (ปนี้ไมมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานในอดีตเนื่องจากทยอยรับรู
ครบ 5 ปแลว)
 • คาตอบแทนหนวยงานในการชําระสินเชื่อลดลง 342 ลานบาท (ตามยอดคงเหลือเงินใหสินเชื่อขอตกลงกับหนวยงานที่ลดลง)
 • ขณะที่ คาใชจายอื่นเพ่ิมขึ้น 653 ลานบาท (คาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาบริการ และคาตัดจําหนายสิทธิการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
 • คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณเพ่ิมขึ้น 523 ลานบาท (การขยายชองทางการใหบริการ การปรับปรุงพื้นที่/
ภูมิทัศน และการพัฒนาระบบงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา) 

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

รายไดจากการดําเนินงานอื่น
 กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากธรุกรรมเพือ่คาและปรวิรรตเงนิตราตางประเทศ
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ
 รายไดเงินปนผล
 รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่น
รายไดจากการดําเนินงานตอรายไดรวมสุทธิ

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น
 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
 เงินบําเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน
 คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
 คาตอบแทนหนวยงานในการชําระสินเชื่อ
 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น
คาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดรวมสุทธิ

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เปลี่ยนแปลง (yoy)

2559

2559

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

2558

2558

%

%

   
 184 104  80  76.9 
 22 515  (493) (95.7)
 1,956 1,497  459  30.7 
 1,080 954  126  13.2 
 3,242 3,070  172  5.6 
 4.75% 4.67%  

   
 16,651 19,679 (3,028) (15.4)
 3,204 3,219 (15) (0.5)
 5,249 4,726 523 11.1
 3,462 3,804 (342) (9.0)
 4,210 3,557 653 18.4
 32,776 34,985 (2,209) (6.3)
 48.14% 53.35%  

รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่น  3,242 3,070  172  5.6  3,242 3,070  172  5.6  3,242 3,070  172  5.6  3,242 3,070  172  5.6  3,242 3,070  172  5.6  3,242 3,070  172  5.6 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น  32,776 34,985 (2,209) (6.3) 32,776 34,985 (2,209) (6.3) 32,776 34,985 (2,209) (6.3) 32,776 34,985 (2,209) (6.3) 32,776 34,985 (2,209) (6.3) 32,776 34,985 (2,209) (6.3)
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 ในป 2559 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 9,549 ลานบาท สูงกวาปกอน 1,507 ลานบาท ที่สําคัญจากการตั้งสํารอง
หนี้สงสัยจะสูญของสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ สินเชื่อธุรกิจทั่วไป สินเชื่อพัฒนาองคกรชุมชน สินเชื่อเคหะ และสินเช่ือธุรกิจ
ขนาดใหญ จากการเลื่อนชั้นหนี้เปนชั้นกลาวถึงเปนพิเศษและตํ่ากวามาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึง สินเชื่อที่มีความเสี่ยงจะเปน NPLs 
ในอนาคต นอกจากนี้ มีการตั้งสํารองสวนเกิน (General Provision) จํานวน 2,000 ลานบาท เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร

2. ฐานะการเงิน

 ณ สิ้นป 2559 สินทรัพยรวมของธนาคารมีจํานวน 2,509,588 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 109,120 ลานบาท หรือ
รอยละ 4.5 จากการระดมเงินฝากดวยผลิตภัณฑที่ลูกคานิยมและนําเงินไปบริหารสภาพคลองและเงินลงทุน รวมท้ังใหสินเช่ือตาม
พันธกิจและโครงการตามนโยบายภาครัฐ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
 2.1 เงินใหสินเชื่อ
 ณ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมียอดเงินใหสินเชื่อจํานวน 1,901,851 ลานบาท (รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณ) 
ลดลงจากสิน้ป 2558 จํานวน 17,808 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 0.9 โดยมสีดัสวนสนิเชือ่แกบคุคลรายยอยรอยละ 70.1 สนิเชือ่แกภาครฐั
และสถาบันการเงินรอยละ 23.7 และสินเชื่อแกภาคธุรกิจเอกชนรอยละ 6.2 ที่สําคัญ ไดแก
 • สินเชื่อแกภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน ลดลง 14,739 ลานบาท (รอยละ 3.4) ที่สําคัญจากการรับคืนกอนครบกําหนด
  ป 2560 ของกระทรวงการคลัง อยางไรก็ตาม สินเชื่อโครงการ Soft-Loan เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับผูประกอบการ SMEs 
  และเงินใหกูแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) ยังคงเพิ่มขึ้น
 • สินเชื่อแกบุคคลรายยอย ลดลง 11,633 ลานบาท (รอยละ 0.9) สวนใหญจากสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ และสินเชื่อบุคคล 
  ประเภทสินเชื่อสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาและการปรับโครงสรางหนี้
หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
และการปรับโครงสรางหนี้

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ 3/

หนี้สินรวม
เงินฝาก 4/

สวนของทุน

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เปลี่ยนแปลง (yoy)

2559

2559งบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

2558

2558

%

%

3/ รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณภายใตพ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 306,891 ลานบาท 
 และในป 2558 จํานวน 260,131 ลานบาท
4/  รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณภายใต พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 21,795 ลานบาท

สินทรัพยรวม

  1,051   569   482  84.7 
  8,755   7,473   1,282  17.2 
  (257)  -     (257)  -   
 9,549 8,042  1,507  18.7 

 2,509,588 2,400,468 109,120  4.5  
 324,962 219,998  104,964   47.7  
 283,604 246,127 37,477  15.2  
 1,901,851 1,919,659 (17,808) (0.9)
 2,339,181 2,248,713 90,468  4.0  
 2,159,136 2,082,706 76,430  3.7  
 170,407 151,755 18,652  12.3  

หนี้สินรวม 2,339,181 2,248,713 90,4682,339,181 2,248,713 90,4682,339,181 2,248,713 90,4682,339,181 2,248,713 90,4682,339,181 2,248,713 90,468  4.0 4.0 4.0

สวนของทุน 170,407 151,755 18,652170,407 151,755 18,652170,407 151,755 18,652170,407 151,755 18,652170,407 151,755 18,652  12.3 12.3 12.3
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  - สนิเชือ่เพือ่พฒันากลุมอาชีพ ลดลง 35,010 ลานบาท (ครแูละบคุลากรทางการศึกษา) และสินเชือ่แกบคุคลท่ัวไป ลดลง 9,955 
   ลานบาท (สินเชื่อสวัสดิการ) จากยอดรับคืน และปดบัญชีชําระหนี้ รวมทั้งการระมัดระวังการใหสินเชื่อ
  - ขณะที่ สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เพิ่มขึ้น 25,745 ลานบาท (รอยละ 8.4) และสินเชื่อแกประชาชนฐานราก (สินเชื่อเพื่อสังคม
   และชุมชน สินเชื่อธุรกิจหองแถว และสินเชื่อธนาคารประชาชน) เพิ่มขึ้น 7,587 ลานบาท (รอยละ 4.8)
 • สินเช่ือแกภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น 8,564 ลานบาท (รอยละ 7.8) จากการขยายธุรกิจของแตละกลุมผูประกอบการและ
  การสนับสนุนจากภาครัฐ

 2.2 เงินฝาก
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารมเีงินฝากจํานวน 2,159,136 ลานบาท (รวมเงนิฝากจากสถาบนัการเงนิและสหกรณ) เพิม่ขึน้จาก
สิ้นป 2558 จํานวน 76,430 ลานบาท หรือรอยละ 3.7 จากการออกผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีมีเงื่อนไขและอัตราผลตอบแทนท่ีจูงใจของ
เงินฝากสลากออมสิน เงินฝากเผื่อเรียก และเงินฝากประจํา รวมทั้ง มีกิจกรรมสงเสริมการขายและสงเสริมการออมอยางตอเนื่อง อาทิ 
การซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอพพลิเคชั่น MyMo และโปรโมช่ันเงินฝากในงานมหกรรมการเงินตางๆ เปนตน เพื่อรองรับเงินฝาก
ที่ทยอยครบกําหนด และเตรียมสภาพคลองสําหรับปลอยสินเชื่อตามพันธกิจและนโยบายรัฐ

 2.3 เงินลงทุนสุทธิ
  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารมเีงนิลงทนุสทุธจิาํนวน 283,604 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2558 จาํนวน 37,477 ลานบาท หรอื
รอยละ 15.2 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตร ธปท. ตราสารทุน และพันธบัตรตางประเทศ ตามลําดับ จากยอดครบกําหนดรวมกวา 
114,000 ลานบาท และการขายเพื่อทํากําไร ทั้งนี้ ธนาคารเนนลงทุนตอในตราสารหน้ีภาครัฐท่ีปราศจากภาระผูกพันเพื่อการบริหาร
สภาพคลอง โดยพจิารณาเงนิลงทนุในหลกัทรพัยทีม่แีนวโนมด ีและมีผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามกรอบนโยบายการลงทนุของธนาคาร

3/ รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณภายใตพ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 306,891 ลานบาท 
 และในป 2558 จํานวน 260,131 ลานบาท

4/  รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณภายใต พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 21,795 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

282,482
986
136

283,604

245,031
967
129

246,127

37,451
19

7
37,477

15.3
2.0
5.4

15.2

เปลี่ยนแปลง (yoy)
2559

เพิ่ม (ลด)
2558

%
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 2.4 สวนของทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสวนของทุนจํานวน 170,407 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 18,652 ลานบาท
หรือรอยละ 12.3 จากกําไรสุทธิประจําป จํานวน 25,946 ลานบาท และมีสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 
(Mark to Market) เพิม่ขึน้จากป 2558 จาํนวน 5,628 ลานบาท ขณะทีน่าํเงนิสงกระทรวงการคลงัในป 2559 รวมทัง้สิน้ 12,922 ลานบาท 

 2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย
 ธนาคารไดคํานวณเงินดํารงกองทุนตามแนวทาง Basel II ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ท่ีครอบคลุมประเภทความเสี่ยง
และสะทอนความเสี่ยงของสินทรัพยและภาระผูกพันท้ังสิ้นของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น
จาํนวน 146,918 ลานบาท คดิเปนรอยละ 11.54 ของสนิทรพัยถวงนํา้หนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน สูงกวาเกณฑขัน้ต่ํารอยละ 8.5 ทีก่าํหนด
โดย ธปท. โดยเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน 138,186 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.86 ของสินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 
(สวนใหญมาจากกําไรสะสมหลังหักเงินนําสงกระทรวงการคลังในแตละป) 
 อยางไรก็ตาม อัตราดังกลาวยังไมนับรวมกําไรสุทธิประจําป 2559 ซึ่งหากรวมกําไรสุทธิของป 2559 ตามที่กระทรวงการคลังจัดสรร
หลังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดตรวจสอบและรับรองงบการเงินแลว จะทําใหธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 

 2.6 คุณภาพเงินใหสินเชื่อ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
สินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงนิกองทนุทัง้สิน้ : สนิทรพัยถวงนํา้หนกัตามความเสีย่งทัง้สิน้
เงนิกองทนุชัน้ที ่1 : สนิทรัพยถวงนํา้หนกัตามความเสีย่งทัง้สิน้

สินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)
สัดสวนตอเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น (รอยละ)
สินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)
สัดสวนตอเงินใหสินเชื่อสุทธิ (รอยละ)
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน
สัดสวนตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (รอยละ)
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
สํารองที่กันไวแลวตอสํารองที่พึงกัน (รอยละ)

138,186
8,732

146,918
1,272,962

11.54%
10.86%

128,836
7,000

135,836
1,257,651

10.80%
10.24%

9,350 
1,732 

11,082 
15,311 

7.3 
24.7 

8.2 
1.2 

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เปลี่ยนแปลง (yoy)

2559

2559

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

2558

2558

%

%

 38,720 30,872  7,848  25.4 
 2.04 1.61  
 11,507 9,444  2,063  21.8 
 0.62 0.50  
 52,867 44,097 8,770 19.9 
 136.53 142.84  
 47,889 37,893 9,996 26.4 
 110.40 116.37
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) จํานวนทั้งสิ้น 
38,720 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.04 ของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินที่เปนรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน) เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 7,848 ลานบาท ที่มีอัตรา gross NPLs รอยละ 1.61 สําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ
หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 11,507 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 0.62 ของเงินใหสินเชื่อสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 2,063 ลานบาท ที่มีอัตรา net NPLs รอยละ 0.50
 คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 52,867 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2558 จาํนวน 8,770 
ลานบาท โดยเฉพาะคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน 
และสินเชื่อบุคคลประเภทสินเช่ือสวัสดิการ ตามลําดับ จากการเลื่อนชั้นหน้ีเปนช้ันตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 
รวมถึง สินเชื่อที่มีความเสี่ยงจะเปน NPLs ในอนาคต นอกจากนี้ มีการตั้งสํารองสวนเกิน (General Provision) จํานวน 2,000 ลานบาท 
เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร 
 ทั้งนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกวาเงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 4,978 ลานบาท 

 2.7 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพยตามงบการเงิน จํานวน 2,509,588 ลานบาท โดยมีหนี้สินรวมจํานวน 2,339,181 
ลานบาท และสวนของทุน จํานวน 170,407 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุนเทากับ 13.7 เทา 
 แหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญมาจากเงินฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 86.0 ของสินทรัพยรวมสําหรับแหลงใชไปของเงินทุนที่สําคัญ 
ไดแก เงินใหสินเชื่อสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.8, 11.6 และ 25.6 
ตามลําดับ
 ทั้งนี้เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป มีจํานวนมากกวาแหลงใชไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ซึ่งถือวาเปนปกติของ
ธรุกจิธนาคาร อยางไรกต็าม เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาของธนาคารโดยสวนใหญ เมือ่ครบกาํหนดจะมกีารฝากตอในผลติภณัฑใหมทีธ่นาคาร
ออกมารองรับในชวงนั้นๆ จึงมีแนวโนมวาเงินฝากดังกลาวจะอยูกับธนาคารเปนเวลานานกวาระยะเวลาตามสัญญา ทําใหธนาคาร
สามารถใชเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนการใหสินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาวได

หนวย : ลานบาท

แหลงที่มาของเงินทุน
เงินฝาก < 1 ป
เงินฝาก > 1 ป
รวม
แหลงใชไปของเงินทุน
ระยะเวลา < 1 ป
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 เงินลงทุนสุทธิ
 เงินใหสินเชื่อสุทธิ
ระยะเวลา > 1 ป
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 เงินลงทุนสุทธิ
 เงินใหสินเชื่อสุทธิ
รวม

เปลี่ยนแปลง (yoy)
2559 สัดสวน (%) สัดสวน (%)

เพิ่ม (ลด)
2558

%

     
 1,385,618 64.2  1,494,451 71.8   (108,833) (7.3)
 773,518 35.8  588,255 28.2   185,263  31.5 
 2,159,136 100.0 2,082,706 100.0  76,430  3.7 
     
 908,644 36.9  892,610 38.0   16,034  1.8 
 537,543 21.8  349,609 14.9   187,934  53.8 
 146,634 6.0  116,966 5.0   29,668  25.4 
 224,467 9.1  426,035 18.1   (201,568) (47.3)
 1,554,276 63.1  1,459,723 62.0   94,553  6.5 
 94,252 3.8  133,903 5.7   (39,651) (29.6)
 136,835 5.6  129,032 5.4   7,803  6.0 
 1,323,189 53.7  1,196,788 50.9   126,401  10.6 
 2,462,920 100.0  2,352,333 100.0   110,587  4.7 
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 2.8 การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปกอน โดยมีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอ
เงินฝาก อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก และอัตราสวนการพึ่งพาแหลงเงินทุนรายใหญ อยูภายใตเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือน
ระดับความเสี่ยงที่กําหนด
 ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร ซ่ึงจะมีการทบทวนทุกปใหเหมาะสมกับสถานการณและธุรกรรมธนาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเส่ียงสําหรับอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก เพื่อให
ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองที่เพียงพอตอการดําเนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน (ALCO) ทําหนาที่ใน
การควบคุมดแูลสภาพคลองใหเพยีงพอในการดาํเนนิงาน และมกีารพัฒนากระบวนการบรหิารความเสีย่งดานสภาพคลองอยางตอเน่ือง 
อาทเิชน การทดสอบภาวะวกิฤต ิ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิดานสภาพคลอง และระบบการรายงานความเสีย่ง
ดานสภาพคลอง เปนตน

 2.9 วิเคราะหงบกระแสเงินสด
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 28,937 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 
2558 จํานวน 4,056 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 ประกอบดวย 
 • เงินสดสทุธิไดมาจากกจิกรรมดําเนนิงาน จาํนวน 46,963 ลานบาท โดยมกีาํไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัย
  และหนี้สินดําเนินงาน จํานวน 30,752 ลานบาท และมีหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 106,034 ลานบาท ขณะที่สินทรัพย
  ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 89,823 ลานบาท
 • เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 32,747 ลานบาท ที่สําคัญจากเงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย จํานวน 
  203,066 ลานบาท เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 1,642 ลานบาท เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมี
  ตัวตน จาํนวน 24 ลานบาท และเงนิสดจายในการซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัรวม จาํนวน 20 ลานบาท ขณะทีม่เีงนิสดรบัจากการขาย
  เงินลงทุนในหลักทรัพย จํานวน 171,854 ลานบาท เงินสดรับจากเงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทรวม จํานวน 134 ลานบาท 
  และเงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 19 ลานบาท
 • เงินสดสทุธใิชไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จาํนวน 18,270 ลานบาท ประกอบดวย เงนินาํสงกระทรวงการคลงัเพือ่เปนรายไดแผนดิน 
  จํานวน 12,922 ลานบาท และเงินกูยืมระหวางสถาบันการเงินระยะยาว จํานวน 5,348 ลานบาท

3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายแผนงาน / โครงการ ป 2559 ที่สําคัญ
 ธนาคารออมสินมีการจัดทําแผนวิสาหกิจระยะ 5 ป แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป และแผนธุรกิจรายกลุมลูกคาเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกระบวนการจัดทําแผนไดบูรณาการเขากับแนวคิดระบบ BSC, EVM, Risk Management และ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร
ระดับ กลุม/สายงาน/ฝาย/ภาค และมีการสื่อสารแผนไปสูการปฏิบัติ ผานชองทางตางๆ รวมท้ังการถายทอดลงสูตัวชี้วัด (KPIs) จาก
ระดับธนาคารถึงระดับบุคคล
 ณ สิ้นป 2559 มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

เงินฝากเพิ่มสุทธิ (ลานบาท)

17,800

41,200

25,946

76,430

จากการบริหารสินทรัพยและหนี้สินตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย       
ในตลาดและสภาพคลอง ทําใหมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิสูงกวาแผน 
รวมทั้ง มีคาใชจายดําเนินงาน และตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ตํ่ากวาแผน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
และการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ

จากการปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝาก และสลากออมสินพิเศษ 
รวมทั้ง การจัดกิจกรรมสงเสริมการออม และกระตุนยอดขาย
ตอเนื่องทั้งป

วิเคราะหผลตางจากแผนดานการเงิน แผน ผล
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1. ดานการพัฒนาสูความยั่งยืน 
สงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงิน

เด็กและเยาวชน

ประชาชนทั่วไป

 เปดธนาคารโรงเรียนเพิ่ม 122 แหง รวมเปดดําเนินการแลว 1,208 แหง 
 จัดการประกวดดนตรี มีนักเรียนเขารวม 7,942 คน
 - จัดประกวดวงโยธวาทิต มีนักเรียนเขารวม 7,500 คน
 - จัดประกวด Symphonic Band มีนักเรียนเขารวม 442 คน
 สนับสนุนการจัดการแขงขันวิชาการ มีโรงเรียนเขารวม 3,803 แหง 
 และนักเรียนเขารวม 175,146 คน
 - คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร : โรงเรียนเขารวม 1,494 แหง / นักเรียนเขารวม 167,096 คน
 - ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร : โรงเรียนเขารวม 2,309 แหง / 
  นักเรียนเขารวม 8,050 คน
 จัดกิจกรรมชุมชนประชารัฐสีชมพู (บวร) 10 แหง
 จัดกิจกรรมคายกาวใหม ใจสีชมพู เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในความดูแลของ
 กรมคุมประพฤติ 10 ครั้ง
 สนับสนุนเงินในโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ตชด. 10 แหง  
 เงินออมเพื่อนอง โดยจัดกิจกรรมมอบทุนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 10,092 ทุน

 พัฒนากลุมองคกรการเงินชุมชนเปนสถาบันการเงินชุมชน
 - จัดอบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพ 1,320 แหง
 - จัดประกวดการบริหารจัดการองคกรการเงินชุมชนดีเดน 73 รางวัล
 จัดอบรม Financial Literacy 11,209 คน         
 สนับสนุนรานคาประชารัฐ 102 แหง
 จัดกิจกรรมงาน “ตลาดนัดประชารัฐสีชมพู” 6 ครั้ง มีรานคาเขารวม 914 รานคา
 คัดเลือกชุมชนประชารัฐสีชมพู 10 ชุมชน จากชุมชนเขารวม 432 แหง

ผลการดําเนินงาน ป 2559ดานที่มิใชการเงิน

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ (ลานบาท)

NPLs ของสินเชื่อรวม (รอยละ)

NIM (รอยละ)

38,072

2.00

2.44

(17,808)

2.04

2.51

จากการรับชําระคืนกอนกําหนดของสินเชื่อภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการชําระคืนและปดบัญชีชําระหนี้ สงผลให
สินเชื่อรวมตํ่ากวาแผน ขณะที่ยอดอนุมัติ/จายเงินกูสูงกวาแผน

สามารถรักษาระดับคุณภาพสินทรัพยไดใกลเคียงกับแผน 
ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟนตัวไมเต็มที่ ปญหาหนี้ภาค
ครัวเรือน และปญหาเงินเดือนของลูกหนี้หนวยงานขอตกลง
ไมเพียงพอหักชําระหนี้ 

จากการบริหารสินทรัพยและหนี้สินใหสอดคลองกับทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดและสภาพคลอง โดยสามารถบริหารตนทุน
ดอกเบี้ยใหลดลง แมวาจะนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจสูงกวาปกอน โดยที่ยังรักษาอัตราสวน
สภาพคลองใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนด 
และสูงกวาเกณฑ ธปท.

วิเคราะหผลตางจากแผนดานการเงิน แผน ผล
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2. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

3. ดานชองทางการใหบริการ

4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ

เปดสาขา/หนวยใหบริการ/
บูธแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

การใหบริการเครื่อง Self Service

ชองทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ

ระบบงานตางๆ 

ระบบประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA)

พัฒนาบุคลากร

 เงินฝากออมสินประเภทใหม ไดแก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน, 9 เดือน, 5 เดือน (1/59),              
 5 เดือน (2/59), 11 เดือน (1/59), 103 วัน, 7 เดือน (1/59), 4 เดือน (2/59), 8 เดือน, 70 วัน
 เงินฝากสงเคราะหชีวิตรูปแบบใหม ไดแก ออมสินสบายใจ 16/8, ออมสินสบายใจ 20/10,                
 ออมทรัพย 10/1, ทรัพยมั่นคง 10/7 พลัส
 เปดใหบริการบัตรเครดิต
 เปดใหบริการบัตร People Card (บัตรเงินสด)
 เปดใหบริการสินเชื่อเบิกเกินบัญชีที่ใชสลากคํ้าประกัน โดยถอนเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส

 สาขา 17 แหง รวมทั้งสิ้น 1,056 แหง
 หนวยใหบริการ 3 แหง รวมทั้งสิ้น 17 แหง
 บูธแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 4 แหง รวมทั้งสิ้น 23 แหง

 เครื่อง ATM รวมทั้งสิ้น 6,377 เครื่อง 
 เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 1,073 เครื่อง
 เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 69 เครื่อง 
 เครื่องฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 715 เครื่อง 

 ปรับปรุงระบบ Internet Banking
 เปดใหบริการ Digital Salak on MyMo
 เปดใหบริการ CORPORATE INTERNET BANKING แกลูกคานิติบุคคลทั่วไป

 ปรับปรุงเครื่อง ATM/ADM ตามมาตรฐาน PCI และรองรับ Chip Card
 พัฒนาระบบงานสืบคนขอมูลผาน Mobile Search
 ระบบ Enterprise Service Bus (ESB)
 ระบบจัดเก็บขอมูลแบบรวมศูนย
 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสาร                        

 จัดสงพนักงานเขารวมสัมมนา/อบรม 791 คน

 ฝกอบรม/สัมมนา 35,057 คน
 e-learning 19,090 คน
 ใหทุนการศึกษาพนักงาน 64 ทุน

ผลการดําเนินงาน ป 2559ดานที่มิใชการเงิน
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 ธนาคารได้ทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางการดําเนินงานเพื�อให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัภารกิจของธนาคาร และเป็น
ไปตามแนวนโยบายผู้ ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) และแนวนโยบายการดําเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
(Policy Guideline for SFIs) ซึ�งเป็นแนวทางที�ภาครัฐมีตอ่ธนาคารออมสิน โดยกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยม สําหรับแผน
วิสาหกิจปี 2560 - 2564 ไว้ดงันี �

วิสัยทัศน
 เป็นผู้ นําในการสง่เสริมการออม เพื�อการพฒันาประเทศอยา่งยั�งยืน และเสริมสร้างความสขุและอนาคตที�มั�นคงของประชาชน

พันธกิจ
 1. สง่เสริมการออมและสร้างวินยัทางการเงิน
 2. สนบัสนนุการลงทนุและการพฒันาประเทศ
 3. สง่เสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
 4. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที�ตอบสนองและทนัตอ่ความต้องการของประชาชน
 5. เป็นธนาคารเพื�อสงัคม

ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในป 2560
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 พร้อมคา่นิยมองค์กร (Core Value) ที�มีความเชื�อมโยงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ของธนาคาร ไปสูก่ารนําไปปฏิบตัจินเป็น
วฒันธรรมองค์กร ดงันี �

 สําหรับกรอบทิศทางในการดําเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2560-2564 ธนาคารเน้นขบัเคลื�อนภารกิจ เพื�อมุง่สู ่ GSB New ERA : 
Digi-Thai Banking “Digital for all Thais” ตอ่เนื�องจาก Digital Transformation ในปีก่อน โดยยงัมุง่มั�นนําเทคโนโลยีและนวตักรรม
มาพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้บริการ เพื�อส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินให้ลกูค้า 
โดยเฉพาะลกูค้ารายย่อยและฐานรากได้ใช้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงง่ายและปลอดภยั พร้อมสร้างความเข้าใจในผลิตภณัฑ์และ
บริการ ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื�อให้ลกูค้ามีความพร้อมในการใช้บริการ ตลอดจนการสร้างโอกาสในการเข้าถงึ
แหลง่เงินทนุและบริการทางการเงิน การแก้ไขปัญหาหนี �สนิ การสง่เสริมการออม การสร้างวินยัทางการเงินให้แก่เยาวชนและประชาชน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนสามารถพึ�งพาตนเองได้ และการสนบัสนนุการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐอย่างต่อเนื�อง 
โดยน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหาร ซึ�งทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในปี 2560 มีดงันี �

 ขอบเขตการดําเนินธรุกิจ มุง่เน้นการให้สนิเชื�อรายยอ่ย เพื�อขยายโอกาสการเข้าถงึแหลง่เงินในระบบให้แก่ลกูค้าบคุคล ลกูค้าฐานราก 
และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเลก็ โดยกําหนดสดัสว่นสินเชื�อรายย่อยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 และสินเชื�อรายใหญ่ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 5 ของสนิเชื�อทั �งหมด พร้อมกําหนดเปา้หมายการเตบิโตของเงินฝากและสนิเชื�อตามทิศทางอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) 
เน้นการขบัเคลื�อนภารกิจให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการดําเนินงานที�มุง่สูก่ารเป็น Digi-Thai Banking และสอดคล้องกบันโยบายของ
ภาครัฐ ดงันี �

1. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)
 โดยการบริหารเงินกองทนุให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมสามารถรองรับการขยายธุรกิจและภารกิจหลกัของธนาคารได้อย่างต่อเนื�อง 
บริหารพอร์ตสนิทรัพย์และหนี �สนิทางการเงินให้มีสภาพคลอ่ง อตัราผลตอบแทนและความเสี�ยงในระดบัที�เหมาะสม พร้อมบริหารจดัการ
สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ และกนัเงินสํารองให้เพียงพอตามเกณฑ์ที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด

2. ดานการพัฒนาสูความยั่งยืน (Sustainable Development)
 โดยการพฒันาองค์กรและสงัคมให้ยั�งยืนภายใต้แนวคดิ “ออมสนิสร้างโลกสชีมพ”ู ตามเปา้หมายการพฒันาที�ยั�งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาต ิผา่นเปา้หมายการออมใน 3 ด้าน คือ ออมเศรษฐกิจ ออมสงัคม และออมสิ�งแวดล้อม 
โดยนําแนวคิดการพัฒนาอย่างยั�งยืนและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการในทุกมิติของการดําเนินธุรกิจ โดยผนวก
ความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) เข้าไปในทกุกระบวนการทางธุรกิจ และพฒันาจนเป็นสว่นหนึ�งของขีดความ
สามารถขององค์กร ด้วยการมีสว่นร่วมของทกุคนในองค์กร รวมถงึภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผา่นกิจกรรม/โครงการตา่งๆ 
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3. ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ บริการ และการตลาดที่ตอบสนองและทันตอการเปลี่ยนแปลง
 ของเทคโนโลยี พฤติกรรม และการแขงขันในยุคดิจิทัล (Product and Marketing)
 โดยการยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) เพื�อตอบสนองทั �ง 3 กลุม่ลกูค้า คือ กลุม่ลกูค้าบคุคล กลุม่ลกูค้าฐานราก 
และกลุ่มลกูค้าธุรกิจและภาครัฐ ด้วยการนําเทคโนโลยีที�แปลกใหม่ ทนัสมยัมาพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน 
(Product Innovation & Fintech) ให้เหมาะสมและทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าในแตล่ะกลุม่ เพื�อมุง่สูก่ารเป็น Digi-Thai Banking 
พร้อมทําการตลาดเชิงรุก โดยใช้สื�อ เครื�องมือที�ทนัสมยั และชอ่งทางการตลาดใหม่ๆ  แบบผสมผสาน อยา่งสอดคล้องและตอ่เนื�อง เพื�อสร้าง
การรับรู้ ความคุ้นเคย และความเชื�อมั�นของลกูค้า อนันําไปสูก่ารใช้บริการกบัธนาคารอยา่งตอ่เนื�อง

4. ดานคุณภาพการใหบริการที่เปนเลิศ (Service Excellence)
 โดยยกระดบัคณุภาพการให้บริการและช่องทางบริการที�หลากหลาย ให้ครอบคลมุ เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของ
ลกูค้าแตล่ะกลุม่ เพื�อสง่มอบประสบการณ์การใช้บริการที�ดีในทกุจดุสมัผสั ทั �งชอ่งทางในรูปแบบเดมิ และชอ่งทางแบบ Digital Touch 
Point พร้อมปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ลกูค้าให้มีมาตรฐาน เพื�อสร้างความพงึพอใจและความผกูพนัให้กบัลกูค้า รวมถึงสร้าง
ประสบการณ์ที�ดี (Customer Experience) แก่ลกูค้า

5. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร  
 (Fundamental Capabilities)
 โดยยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการองค์กร และปรังปรุงโครงสร้างพื �นฐานให้มีความสามารถในการแขง่ขนัที�สงูขึ �น ทั �งการพฒันา
ปรับปรุงฐานข้อมลู งานวิจยัเพื�อการพฒันา การบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรบคุคลอยา่งเป็นระบบ การปรับปรุงกระบวนการและ
ระบบงานภายใน ควบคูก่บัการเสริมสร้างศกัยภาพของระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภยั เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพใน
การบริหารจดัการและสร้างมลูคา่เพิ�มให้กบัองค์กร รองรับทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร แบบยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer 
Centric) ไปสู ่GSB New ERA : Digi-Thai Banking “Digital for all Thais” 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญในป 2560
 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)
 • โครงการพฒันาระบบงานบริหารสนิทรัพย์และหนี �สนิ 
 • โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการการลงทนุ
 • แผนงานบริหารและควบคมุหนี �ค้างชําระ
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 ดานการพัฒนาสูความยั่งยืน (Sustainable Development)
 • โครงการ Virtual School Bank 
 • โครงการสานฝันเยาวชนสูค่วามเป็นเลศิ
 • โครงการจากร้อยสูเ่งินล้าน สร้างผู้ประกอบการใหม่
 • โครงการออมสนิประชารัฐสีชมพู
 • แผนงานให้ความรู้ทางการเงิน Financial Literacy แก่ลกูค้าฐานราก และกลุม่องค์กรชมุชน 

 ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ บริการ และการตลาดที่ตอบสนองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 พฤติกรรม และการแขงขันในยุคดิจิทัล (Product and Marketing)
 • แผนงานเพิ�มประสทิธิภาพการให้บริการผา่น MyMo
 • แผนงานพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ  (Fintech)
 • แผนงานสง่เสริมการตลาดธรุกิจอิเลก็ทรอนิกส์
 • แผนงานการสื�อสารธรุกิจและภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิ
 • แผนงานสนบัสนนุผู้ประกอบการ SMEs ผา่นการร่วมลงทนุ (Venture Capital)
 • โครงการ SMEs บญัชีสีขาว

 ดานคุณภาพการใหบริการที่เปนเลิศ (Service Excellence)
 • โครงการ Digital Branch
 • โครงการขยายชอ่งทางให้บริการด้วยเครื�อง Self Service
 • แผนงานการพฒันารูปแบบและความหลากหลายของชอ่งทางการให้บริการ
 • แผนงานเพิ�มประสทิธิภาพกระบวนการให้บริการ

 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร (Fundamental Capabilities)
 • แผนงานการบริหารและพฒันาบคุลากรรองรับการแขง่ขนัในยคุดจิิทลั
 • แผนงานการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจ
 • แผนงานการพฒันาเครื�องมือการบริหารความเสี�ยงและการตรวจสอบเชิงปอ้งกนั
 • แผนงานการพฒันากระบวนการทํางานให้ยืดหยุน่และมีความเป็นอตัโนมตัิ
 • แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมลูลกูค้า
 • แผนงานการจดัทําดชันีความเชื�อมั�นเศรษฐกิจฐานราก

 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2560 อาจมีปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกที�สง่ผลให้การดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนและเปา้หมายที�ธนาคาร
กําหนดไว้ ทั �งจากปัจจยัทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี�ยนแปลงทางสงัคม ประชากร และพฤตกิรรมของลกูค้า นวตักรรม
และเทคโนโลยีการเงินสมยัใหม ่นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบที�ออกบงัคบัใช้ รวมไปถงึการแขง่ขนัของสถาบนัการเงินและไมใ่ชส่ถาบนั
การเงินที�ปรับตวัสงูขึ �น ทั �งนี � ธนาคารจะมีการบริหารจดัการความเสี�ยง โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว 
พร้อมกําหนดแนวทาง มาตรการ และทบทวนกลยทุธ์ของธนาคารและกลยทุธ์ธุรกิจให้ทนักบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอยู่เสมอ 
เพื�อให้ผลดําเนินการของธนาคารบรรลตุามเปา้หมายที�กําหนดไว้
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี

 การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนกลไกสําคัญที่เสริมสรางระบบการกํากับดูแลของธนาคารออมสินใหมีความโปรงใส และมีมาตรฐาน
ชัดเจนเปนสากล ธนาคารไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคลอง
กบัยทุธศาสตรของประเทศ โดยคณะกรรมการธนาคารและฝายจัดการดูแลและบรหิารจดัการ ดวยความรูความสามารถ มคีวามรอบคอบ 
ความซื่อสัตยสุจริต มุงสรางมูลคาเพิ่มและความยั่งยืนในระยะยาว

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ธนาคารมีการจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการธนาคาร 
ผูบริหาร พนักงาน โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการสรางประโยชนท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม ซึ่งการจัด
โครงสรางและกลไกการบริหารจัดการดังกลาว จะตองสะทอนถึงหลักการสําคัญ 7 ประการ ดังตอไปนี้
 1. Accountability ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติตามหนาที่
 2.  Responsibility ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 3. Equitable Treatment การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริตและจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน เชน การจัดซื้อ
จัดจางตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรมและเทาเทียมกัน หากมีการรองเรียน ตองมีคําอธิบายได 
 4.  Transparency ความโปรงใส  ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
  4.1 ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได   
  4.2 มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information Disclosure) แกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
 5. Value Creation การสรางมลูคาเพิม่แกกจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  โดยการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่มลูคาใดๆ นัน้ จะตอง
เปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
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 6. Ethics การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
 7. Participation การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชน ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ  ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการธนาคารมคีวามมุงมัน่ในการสงเสรมิใหธนาคารเปนองคกรทีม่กีารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมุงเนนการสรางประโยชน
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีความสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดในการดําเนินธุรกิจ มีการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ 
เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น รวมตัดสินใจ และรวมมือกันในการดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับ “หลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552” ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง             
 คณะกรรมการธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 1. ผูบริหาร พนักงาน ทุกคนมุงมั่นนําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ทั้ง 7 ประการ คือ Account-
ability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใชในการดําเนินงาน 
มีโครงสรางการบริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารอยางเปนรูปธรรม
 2. คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ มีความเปนอิสระ และมีการจัดแบงบทบาทหนาที่ระหวาง
ประธานกรรมการธนาคารและผูอํานวยการธนาคารออกจากกันอยางชัดเจน
 3. คณะกรรมการธนาคารมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดวสิยัทศัน กลยทุธ นโยบาย และแผนงานท่ีสาํคญัของธนาคาร โดยพจิารณา
ถงึปจจยัเสีย่งและวางแนวทางการบรหิารจัดการทีม่คีวามเหมาะสม รวมท้ังตองดําเนินการเพือ่ใหมัน่ใจวาระบบบญัช ีรายงานทางการเงนิ
และการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ
 4. คณะกรรมการธนาคารและผูบรหิารเปนผูนาํในเรือ่งจรยิธรรม เปนตวัอยางในการปฏบิตังิานตามแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการ
ที่ดีของธนาคาร และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหา ความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 5. คณะกรรมการธนาคารอาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี
ความสําคัญอยางรอบคอบ
 6. คณะกรรมการธนาคารตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการธนาคาร
 7. คณะกรรมการธนาคารเปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของธนาคาร เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของธนาคาร
 8. มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของธนาคาร ท้ังในเรื่องทางการเงินและท่ีไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือได และ
ทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียของธนาคารไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งมีหนวยงานรับผิดชอบเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของธนาคารใหแกลูกคาและประชาชนทั่วไป
 9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอยางเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหา
ที่โปรงใสเปนธรรม

แผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ธนาคารไดนํานโยบายกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีูการปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม โดยมแีผนแมบทการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีป 2559 – 2563  
เปนกรอบในการดําเนินงาน ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก
 ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนากระบวนการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 ยุทธศาสตรที่ 2   สรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
 ยุทธศาสตรที่ 3   กําหนดกรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
 ยุทธศาสตรที่ 4   พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
 ยุทธศาสตรที่ 5   พัฒนาวิชาชีพมาตรฐานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 โครงสรางและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสิน ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 มีองคประกอบ ดังนี้

 อํานาจหนาที่
 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดอํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากับและจัดการธนาคารไว 
ดังนี้ 
 “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน  
 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก
ไมนอยกวาหกคนแตไมเกินสิบสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  
 ใหคณะกรรมการมีอาํนาจหนาทีว่างนโยบายและควบคุมดแูลโดยทัว่ไป ซึง่กจิการของธนาคารออมสนิรวมถงึกาํหนดขอบเขตทัว่ไป
และเงื่อนไขธุรกิจประเภทตางๆ  
 ใหผูอํานวยการเปนผูจัดการธนาคารออมสินมีอํานาจหนาท่ีบริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ขอบังคับและระเบียบ และขอกําหนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่ในการบรรจุ 
แตงตัง้หรอืเลือ่นตาํแหนงหรอืเงินเดอืน ลงโทษ ทางวินัย หรอืถอดถอนจากตาํแหนงพนกังาน ตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
กําหนด และกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย 
ระเบียบ หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ”

 คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
 กรรมการธนาคาร ตองมคีณุสมบตัแิละไมมีลกัษณะตองหาม ตามพระราชบญัญตัคิณุสมบติัมาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ เชน เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง การบัญชี บริหารธุรกิจ 
กลยุทธวางแผนพัฒนา นิติศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เปนตน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถประสบการณท่ี
หลากหลาย โดยกรรมการทุกคนอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการธนาคารดวยความรับผิดชอบ สละเวลาเขารวมกิจกรรมของ
ธนาคาร ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ

 ความเปนอิสระของกรรมการธนาคาร
 กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน เปนไปตามนิยามของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หมายถึง “กรรมการจาก
ภายนอกทีไ่มไดมตีาํแหนงเปนผูบรหิารของรฐัวสิาหกจิ ไมเปนกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูมอีาํนาจผกูพนัรฐัวสิาหกจิ  และเปนอสิระ
จากผูถอืหุนรายใหญ  ผูบรหิารและผูทีเ่กีย่วของ  โดยสามารถทาํหนาท่ีคุมครองผลประโยชนของรฐัหรอืผูถอืหุนทกุรายอยางเทาเทยีมกนั  
และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกับตน”

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

 1 นายกุลิศ  สมบัติศิริ ประธานกรรมการ  
 2 นายประภาศ  คงเอียด กรรมการ
 3 นายสุทธิชัย  สังขมณี กรรมการ
 4 นายพิพัฒน  ขันทอง กรรมการ  
 5 นายพิษณุ  วิชิตชลชัย กรรมการ  
 6 นางวรรณิภา  ภักดีบุตร กรรมการ  
 7 นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการ
 8 นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกุล กรรมการ
 9 นางปรารถนา  มงคลกุล กรรมการ
 10 นายชูศักดิ์  สาลี กรรมการ
 11 นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย กรรมการและเลขานุการ
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 วาระการดํารงตําแหนง
 ประธานกรรมการธนาคารหรอืกรรมการธนาคารท่ีคณะรฐัมนตรแีตงต้ังมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3  ป โดยประธานกรรมการ
ธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับการแตงตั้งอีกได ไมเกิน 2 วาระติดกัน

คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการธนาคารไดแตงตัง้คณะกรรมการชุดยอยเพือ่ทาํหนาทีพ่จิารณากลัน่กรองและใหความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร           
 คณะกรรมการชุดยอยมีองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการบริหาร

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

 1 นายประภาศ  คงเอียด  ประธานกรรมการ
 2 นางปรารถนา  มงคลกุล  กรรมการ
 3 นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกุล  กรรมการ
 4 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน กรรมการและเลขานุการ

  • พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ แผนการดําเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานใหคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
  • พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑการลงทุน การใหสินเชื่อและการประกอบธุรกิจอ่ืนของธนาคารออมสินให
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
  • พิจารณาอนมุติัการลงทนุ  การใหสนิเชือ่  และการประกอบธรุกจิอืน่ของธนาคารออมสนิตามทีค่ณะกรรมการธนาคารออมสนิ
มอบหมาย
  • ควบคุม ติดตามการลงทุน การใหสินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นใหเปนไปตามแผนและเปาหมายของธนาคารออมสิน
  • พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหน้ีท่ัวไปและหน้ีท่ีมีปญหา หลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกัน  
การตัดหนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑเงื่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
  • พิจารณากลัน่กรองและใหความเหน็การลงทนุ  การใหสนิเชือ่  และการจดัซ้ือจดัจางทีอ่ยูในอาํนาจอนมุตัขิองคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
  • พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร งบประมาณ และขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานประจําปของธนาคารออมสิน
  • ติดตามผล ใหความเห็น และขอเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตรและงบประมาณของธนาคารออมสิน
  • พจิารณากลัน่กรองหรอือนมุตักิารโอนงบประมาณ  และ/หรอืเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ ซึง่ไดรบัการจดัสรรงบประมาณ
แลวตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
  • พิจารณาเสนอแนะโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธดานบุคลากร  
คาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจางตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อใหคณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ
  • กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานของธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสรางองคกร บุคลากร 
คาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง รวมทั้งพัฒนาองคกรใหเปนพลวัตและยั่งยืน
  • พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากําลังคน และวิธีการสรรหาบุคลากร ใหสอดคลองกับโครงสรางธนาคารออมสินตอ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
  • กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ใหมีความพรอมในทุกดาน เพื่อใหบุคลากร
มีวิสัยทัศน  มีความรอบรู รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีจิตสํานึกที่ดี
  • กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาในการจางสถาบันการศึกษา บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก หรือท่ีปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินใหเหมาะสม
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  • ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

 1 นายพิษณุ  วิชิตชลชัย   ประธานกรรมการ
 2 นายเจษฎา  พรหมจาต   กรรมการ
 3 นายชูศักดิ์  สาลี   กรรมการ
 4 ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน เลขานุการ

  • สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาํป เพือ่ใหม่ันใจวารายงานทางการเงนินัน้ ไดจดัทาํอยางครบถวนถกูตอง  
และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและเชื่อถือได
  • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง  
  • สอบทานการดําเนินงานของธนาคารออมสินใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี  
ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารออมสิน 
  • สอบทานใหธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี  และพิจารณาความเปนอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 
  • สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ แผนการตรวจสอบประจําป 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร ขอตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงานของ
สายงานตรวจสอบภายใน
  • จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารออมสิน  
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
  • ประสานงานกบัฝายจดัการ ผูสอบบญัช ีและองคกรกาํกบัดูแลอืน่ เพือ่ใหการดําเนินงานของธนาคารออมสินบรรลุวตัถปุระสงค
ตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  • ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา
จําเปน  รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  • กํากับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของจํานวนและทักษะของ
ผูตรวจสอบภายในตามสภาพแวดลอมที่ธนาคารออมสินดําเนินอยู คุณสมบัติที่สําคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร ธุรกิจ และทักษะทางดานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการธนาคารออมสินในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และประเมิน
ผลงานของผูบริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน โดยใหผูบริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาดวย
  • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน
  • ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)
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 3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

 1 นายสุทธิชัย  สังขมณี   ประธานกรรมการ
 2 นางวรรณิภา  ภักดีบุตร กรรมการ
 3 นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกุล  กรรมการ
 4 นางปรารถนา  มงคลกุล   กรรมการ
 5 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ
 6 รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน  กลุมบริหารความเสี่ยง       เลขานุการ
 7 ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง ผูชวยเลขานุการ

 1 นางวรรณิภา  ภักดีบุตร ประธานกรรมการ
 2 นายสุทธิชัย  สังขมณี   กรรมการ
 3 นางปรารถนา  มงคลกุล   กรรมการ
 4 ผูอํานวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ
 5 รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส ทุกทาน  กรรมการ
 6 รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน ทุกทาน  กรรมการ
 7 ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน  สายงานกํากับและควบคุม เลขานุการ
 8 ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการที่ดี                               ผูชวยเลขานุการ

  • กาํหนด ทบทวน และใหความเหน็ชอบ นโยบายการบรหิารความเสีย่ง แผนแมบทบรหิารความเสีย่ง รวมถงึใหความเหน็ชอบ
กลยุทธและแผนการบริหารความเส่ียงดานตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปล่ียนแปลงไป 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่ออนุมัติ
  • ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงของธนาคารออมสินใหอยูในระดับที่เหมาะสม
  • อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
  • ติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลใหระบบการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
  • ดแูลความเพยีงพอของทรพัยากรทีใ่ชในการบรหิารความเสีย่ง เชน บคุลากรของสายงานบรหิารความเสีย่ง ระบบงานในการ
รองรับการบริหารความเสี่ยง
  • พจิารณาระเบยีบ/หลกัเกณฑในการทาํธรุกรรมหรอืการออกผลติภณัฑใหม (Product  Program) ของธรุกรรมตราสารอนพุนัธ
ทีส่งผลกระทบตอความเสีย่ง กอนทีจ่ะนําเสนอเพือ่พจิารณาอนมุตักิารทาํธรุกรรมโดยคณะกรรมการธนาคารออมสนิหรอืคณะกรรมการ
ที่ธนาคารมอบหมายตอไป
  • ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารออมสิน เสนอตอคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
  • ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)
  
 4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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  • กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และการสอบทานสินเช่ือของธนาคาร ใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎที่กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี นําเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา 
  • กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคารออมสินตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  • กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม นําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา 
  • พจิารณากลัน่กรองแผนงานและงบประมาณประจําป  ดานความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม  และใหคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม นําเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา  
   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและ
งบประมาณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว   
  • กาํหนดหลกัเกณฑการสนบัสนนุกจิกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม (CSR Scoring Model) รวมถงึงบประมาณ
รายจายเพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล
  • สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนให
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ชุมชน ลูกคาและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในกิจกรรม
  • ควบคุมและติดตามการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ การสอบทานสินเช่ือ  
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบถึงการดําเนินงานที่ผิดปกติ
หรือไมถูกตองชอบธรรมโดยเร็ว  
   จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบ อยางนอยเปนรายไตรมาส รวมถึงจัดทํา
รายงานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี การกาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ  การสอบทานสนิเชือ่และความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม
ประจําป 
  • เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จําเปน เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของธนาคารออมสิน ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ การสอบทานสินเชื่อและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมประจําปอยางมีประสิทธิภาพ  
ตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน  คณะกรรมการภายในและผูบริหารของธนาคารออมสิน
  • เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดขางตน อาจเชิญคณะกรรมการตางๆ ท่ีคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ชุดปจจุบันไดแตงตั้งมารวมใหความเห็นหรือพิจารณาในประเด็นที่เก่ียวของ และมีอํานาจออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามที่กําหนดในกฎบัตรมาใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ 
เพื่อมาตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
  • ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance) 

 5.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

 1 นายประภาศ  คงเอียด ประธานกรรมการ
 2 ผูแทนฝายนายจาง  จํานวน  9  คน   กรรมการ
 3 ผูแทนฝายลูกจาง  จํานวน  9  คน   กรรมการ
 4 ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล         เลขานุการ
 5 รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล สวนวินัยและกิจการสัมพันธ ผูชวยเลขานุการ
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  • พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนสงเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ  
  • หาทางปรองดอง และระงับขอขัดแยงในธนาคารออมสิน  
  • พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจางและธนาคารออมสิน   
  • ปรกึษาหารอื เพือ่แกปญหาตามคาํรองทกุขของลูกจาง  หรอืสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิธนาคารออมสิน  รวมถงึการรองทกุข
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
  • ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง 
  • แตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
  • บูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
และการปฏบิตัติามขอกาํหนดของกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบงัคบั  ประกาศ  และหลกัเกณฑ  (Compliance)  เพือ่ใหบรรลถุงึผลการดาํเนนิ
งานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)

 6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูอํานวยการธนาคารออมสิน

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

 1 นางวรรณิภา  ภักดีบุตร ประธานกรรมการ
 2 นายพิพัฒน  ขันทอง กรรมการ
 3 รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน กลุมทรัพยากรบุคคล         เลขานุการ
 4 ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคกร               ผูชวยเลขานุการ

  • เสนอแนะหลกัเกณฑ และวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอาํนวยการธนาคารออมสนิใหเปนไปตามสญัญาจางทาํงาน
บริหารในตําแหนงผูอํานวยการธนาคารออมสินตอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
  • พจิารณาประเมนิผล และรายงานผลการประเมนิผลการปฏิบตังิานของผูอาํนวยการธนาคารออมสนิตอคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ภายใตขอตกลงที่ทําไวกับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจางทํางานบริหาร
  • เสนอแนะอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูอํานวยการธนาคารออมสินตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน
  • เสนอแนะอัตราคาตอบแทนเพิ่มใหกับผูอํานวยการธนาคารออมสินเปนรายป ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารออมสินใหความเห็นชอบ
  • ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance) 

การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไวอยางรอบคอบ การไดรับขอมูลท่ีสําคัญอยาง
ถกูตอง ทนักาล เพือ่ใชประกอบการตดัสนิใจในประเดน็ตางๆ มผีลตอการดาํเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมกีารกาํหนด
การประชมุไวลวงหนาตลอดป กาํหนดประชมุเดอืนละหนึง่ครัง้ และอาจจดัใหมปีระชมุวาระพเิศษตามความเหมาะสม ในป 2559 มกีาร
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร จํานวน 18 ครั้ง เปนวาระปกติ จํานวน 17 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารและผูบริหาร
ระดบัสงู เพือ่กาํหนดวสิยัทศัน พนัธกจิ คานยิม และกาํหนดกรอบทศิทางการดาํเนินงานป 2560 - 2564 จาํนวน 1 ครัง้ โดยจัดสงเอกสาร
การประชมุใหกรรมการลวงหนากอนการประชมุเปนเวลา 7 วัน คณะกรรมการธนาคารไดเขารวมประชมุตามอตัราการเขารวมประชุมได
ตามเกณฑที่กําหนด และในการประชุมกรรมการที่อาจจะมีความเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย ในวาระการประชุมใดจะตองงดออกเสียง
และงดใหความเห็นในวาระการประชุมนั้น หรือออกจากหองประชุม



84 รายงานประจําป 2559

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีการประเมินตนเอง เพื่อชวยใหคณะกรรมการธนาคารไดมีโอกาสทบทวนบทบาทหนาที่และ
การปฏิบัติงานที่ผานมา รวมถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในระหวางป ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับรัฐวิสาหกิจ 
ในป 2559 คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเอง จํานวน 1 ครั้ง ประกอบดวย
 การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร (Self Assessment) ซึ่งมีหัวขอในการประเมิน จํานวน 6 สวน ไดแก การมี
สวนรวมในการประชมุ ความเปนอสิระ ความพรอมในการปฏบิติัภารกจิ ความเอาใจใสตอหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ การปฏบิตัหินาทีใ่น
คณะกรรมการธนาคาร และความคิดเห็นและขอเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด ผลการประเมินอยูในเกณฑประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการธนาคาร (Board Evaluation) ซึง่มหีวัขอในการประเมนิ จาํนวน 6 สวน ไดแก การประชมุ
คณะกรรมการธนาคาร การสือ่สาร ขัน้ตอนการทาํงาน ความสมัพนัธกบัฝายบรหิาร โครงสรางและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการธนาคาร 
และความคิดเห็นและขอเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด ผลการประเมินอยูในเกณฑประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
 คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาการประเมินตนเอง ป 2559 รวมกัน และไดมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการธนาคาร เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป

การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร
 ธนาคารมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการธนาคารเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูท่ีเกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของ
การเปนกรรมการ ซึ่งชวยใหกรรมการไดเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหดียิ่งข้ึน รวมถึงการ
เสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ดานการบริหารจัดการสถาบันการเงินการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการธนาคารทุกทาน ไดเคยผานการอบรมหลักสูตรของสมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยในป 2559 ธนาคารไดสงเสรมิใหกรรมการธนาคารเขารบัการอบรมสมัมนาหลกัสตูรตางๆ 
เพิ่มเติม ไดแก หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) และเคยผานการอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา ไดแก หลักสูตรการ
กํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI) 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
 ในป 2559 ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสินเพิ่มเติม จึงไมมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม

คาตอบแทนของกรรมการธนาคาร
 คาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการธนาคาร ประกอบดวยสามสวน ไดแก คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
และโบนัสกรรมการ 
 1. คาตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต 1 สิงหาคม 2556)
   ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000  บาท
   กรรมการ เดือนละ 10,000  บาท 
  2.  เบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร 
   ประธานกรรมการ ครั้งละ 12,500  บาท
   กรรมการ ครั้งละ 10,000  บาท 
 ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
  2.1 กรรมการธนาคารที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น ที่แตงตั้งโดยบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารแตงตั้ง ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งในอัตราเทากับเบี้ยประชุมกรรมการ
ธนาคาร เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ทั้งนี้ ใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น 
รวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน 
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 3.  โบนัสกรรมการจายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคํานวณโบนัส ดังนี้
   รอยละ 3 ของกําไรสุทธิที่นํามาคํานวณโบนัส แตไมเกินคนละ 60,000 บาท
   ถามีกําไรสุทธิสูงกวา 100 - 11,000 ลานบาท ใหไดรับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 - 60,000 บาทตอป   
         ตามระดับของผลกําไร และถากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ลานบาท ไดรับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000  บาท
   ประธานกรรมการใหไดรับโบนัสเพิ่มสูงกวากรรมการอีกรอยละ 25

คาตอบแทนของผูอํานวยการธนาคารออมสิน
 คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายใหคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานและพจิารณาคาตอบแทนผูอาํนวยการธนาคารออมสนิ
ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการธนาคารออมสินเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ภายใตขอตกลงที่ทําไวกับ
คณะกรรมการธนาคาร และตามเงื่อนไขสัญญาจางทํางานบริหารตลอดจนเสนอแนะอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน เพื่อใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณา

รายงานอัตรากําลังจําแนกตามกลุมและสายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลําดับ รายงานกลุม จํานวนพนักงานและลูกจาง 
(อัตรา)

1
2

3

4

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค
ขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน

กลุมกํากับและธรรมาภิบาล

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค
ขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
สายงานกิจการสาขา 2
สายงานกิจการสาขา 3
สายงานกิจการสาขา 4
สายงานกิจการสาขา 5
สายงานกิจการสาขา 6
สายงานเลขาธิการธนาคาร
ฝายบริหารงานสาขา
ฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ
รวมขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน 
กลุมกํากับและธรรมาภิบาล
สายงานกํากับและควบคุม
รวมกลุมกํากับและธรรมาภิบาล

1
1

3
3,065
2,653
2,549
2,922
3,218
2,419
211
55
18

17,113
5

147
152

คาตอบแทนผูบริหาร

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 
คาตอบแทน  -     -     -     -     3,306,912.44   - 
เบี้ยประชุม 446,600.00  329,548.40  458,709.68  38,290.32   460,000.00   12,000.00 
โบนัส  350,000.00  1,092,369.36   -    13,963,896.93   363,548.39   4,357,463.12 
รวม 2,687,890.33  3,900,373.76  8,174,838.69  23,780,807.25   12,710,460.83   12,389,147.12 

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 
คาตอบแทน  -     -     -     -     3,306,912.44   - 
เบี้ยประชุม 446,600.00  329,548.40  458,709.68  38,290.32   460,000.00   12,000.00 
โบนัส  350,000.00  1,092,369.36   -    13,963,896.93   363,548.39   4,357,463.12 
รวม 2,687,890.33  3,900,373.76  8,174,838.69  23,780,807.25   12,710,460.83   12,389,147.12 

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 
คาตอบแทน  -     -     -     -     3,306,912.44   - 
เบี้ยประชุม 446,600.00  329,548.40  458,709.68  38,290.32   460,000.00   12,000.00 
โบนัส  350,000.00  1,092,369.36   -    13,963,896.93   363,548.39   4,357,463.12 
รวม 2,687,890.33  3,900,373.76  8,174,838.69  23,780,807.25   12,710,460.83   12,389,147.12 

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 
คาตอบแทน  -     -     -     -     3,306,912.44   - 
เบี้ยประชุม 446,600.00  329,548.40  458,709.68  38,290.32   460,000.00   12,000.00 
โบนัส  350,000.00  1,092,369.36   -    13,963,896.93   363,548.39   4,357,463.12 
รวม 2,687,890.33  3,900,373.76  8,174,838.69  23,780,807.25   12,710,460.83   12,389,147.12 

ประเภทเงนิได
ผูอํานวยการธนาคาร

ออมสนิ
ผูอํานวยการธนาคาร

ออมสนิ
ผูอํานวยการธนาคาร

ออมสนิ
รองผูอาํนวยการ

ธนาคารออมสนิอาวโุส
รองผูอํานวยการ

ธนาคารออมสนิอาวโุส
รองผูอาํนวยการ

ธนาคารออมสนิอาวโุส

คาใชจายประจาํป 2557 คาใชจายประจําป 2558 คาใชจายประจําป 2559
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ลําดับ รายงานกลุม จํานวนพนักงานและลูกจาง 
(อัตรา)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

กลุมตรวจสอบ

กลุมทรัพยากรบุคคล

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมบริหารความเสี่ยง

กลุมปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตร

กลุมลงทุนและบริหารการเงิน

กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุน
นโยบายรัฐ

กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ

กลุมลูกคาบุคคล

กลุมตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายใน
รวมกลุมตรวจสอบ
กลุมทรัพยากรบุคคล
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมกลุมทรัพยากรบุคคล
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมบริหารความเสี่ยง
สายงานบริหารความเสี่ยง
สายงานวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อ
รวมกลุมบริหารความเสี่ยง
กลุมปฏิบัติการ
สายงานบริหารงานกลาง
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
รวมกลุมปฏิบัติการ
กลุมยุทธศาสตร
สายงานนโยบายและกลยุทธ
รวมกลุมยุทธศาสตร
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
สายงานการเงิน
สายงานการลงทุน
สายงานบริหารการเงิน
รวมกลุมลงทุนและบริหารการเงิน
กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
สายงานลูกคาฐานราก
รวมกลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs
สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ
รวมกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
กลุมลูกคาบุคคล
สายงานบริหารการขาย
สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล
สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล
รวมกลุมลูกคาบุคคล

รวมอัตรากําลังทั้งหมด

5
307
312

5
239
88
332

9
30
255
258
552

5
97
184
286

5
434
280
719

5
180
185

8
241
123
128
500
15
187
202

5
155
291
92
543
10
261
346
547

1,164

22,062
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือหนวยงานอื่น

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รฐัวสิาหกจิ บรษิทั และหนวยงานอืน่ทีก่รรมการดาํรงตาํแหนงในฐานะกรรมการ

รายชื่อ รายชื่อตําแหนง ตําแหนง

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ

2. นายประภาศ  คงเอียด

3.  นายสุทธิชัย  สังขมณี

4.  นายพิพัฒน ขันทอง

5.  นายพิษณุ  วิชิตชลชัย

6.  นางวรรณิภา ภักดีบุตร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1. กรมศุลกากร
2. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
 (มหาชน)

1. กระทรวงการคลัง
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

1. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1. กรมสรรพากร
2. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด

1. บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
 (มหาชน)

1. บริษัท โอสถสภา จํากัด
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 แหงประเทศไทย (กวท.)

อธิบดี
กรรมการ

รองปลัด
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูแทน
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูจัดการ
กรรมการและกรรมการ
บริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ

 ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน จําแนกเปนเงินเดือน โบนัส และคาใชจายสวัสดิการยอนหลัง 3 ป ต้ังแตป 2557-2559 
ตามตารางดังนี้    

ผลตอบแทนพนักงาน

เงนิเดอืน 6,884,168,391.93  803,616,903.52  7,363,558,259.24  884,437,712.86  7,695,246,062.50  956,637,025.14 
โบนัส 3,105,672,481.70   -    3,167,709,288.35   -    3,261,674,025.14   -   
คาใชจายสวัสดกิาร (รวมลกูจาง)          691,333,258.10   672,420,745.98   769,238,477.32  
รวม 10,681,174,131.73  803,616,903.52  11,203,688,293.57  884,437,712.86  11,726,158,564.96  956,637,025.14 รวม 10,681,174,131.73  803,616,903.52  11,203,688,293.57  884,437,712.86  11,726,158,564.96  956,637,025.14 

เงนิเดอืน 6,884,168,391.93  803,616,903.52  7,363,558,259.24  884,437,712.86  7,695,246,062.50  956,637,025.14 
โบนัส 3,105,672,481.70   -    3,167,709,288.35   -    3,261,674,025.14   -   

รวม 10,681,174,131.73  803,616,903.52  11,203,688,293.57  884,437,712.86  11,726,158,564.96  956,637,025.14 

เงนิเดอืน 6,884,168,391.93  803,616,903.52  7,363,558,259.24  884,437,712.86  7,695,246,062.50  956,637,025.14 
โบนัส 3,105,672,481.70   -    3,167,709,288.35   -    3,261,674,025.14   -   

รวม 10,681,174,131.73  803,616,903.52  11,203,688,293.57  884,437,712.86  11,726,158,564.96  956,637,025.14 

เงนิเดอืน 6,884,168,391.93  803,616,903.52  7,363,558,259.24  884,437,712.86  7,695,246,062.50  956,637,025.14 
โบนัส 3,105,672,481.70   -    3,167,709,288.35   -    3,261,674,025.14   -   

รายการ พนักงาน

คาใชจายประจําป 2557 คาใชจายประจําป 2558 คาใชจายประจําป 2559

พนักงาน พนักงานลกูจาง ลกูจาง ลกูจาง
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวสิาหกจิ บรษิทั และหนวยงานอืน่ทีก่รรมการดาํรงตาํแหนงในฐานะกรรมการ

รายชื่อ รายชื่อตําแหนง ตําแหนง

7.  นายเจษฎา พรหมจาต

8.  นางสาวสมพศิ เจรญิเกยีรตกิลุ

9. นางปรารถนา มงคลกุล

10. นายชูศักดิ์ สาลี

11. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน
กรรมการและ
เลขานุการ

1. การทางพิเศษแหงประเทศไทย

2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 
 (มหาชน)
5. คณะกรรมการกํากับดูแลสัญญารวมดําเนินกิจการ
 โทรทัศนสี ระหวาง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 และบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด
6. คณะกรรมการกํากับดูแลสัญญาใหสิทธิใชประโยชน
 ศูนยการคาบริเวณสามเหลี่ยมยานพหลโยธิน 
 ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย และบริษัท 
 เซ็นทรัล อินเตอรพัฒนา จํากัด
7. คณะกรรมการกอสรางสวนตอขยาย โรงพยาบาล
 จุฬาภรณ และสถาบันการแพทยจุฬาภรณ

1. บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด
2. มูลนิธิ ดร.กําจัด – ปราณี มงคลกุล

3. การทาเรือแหงประเทศไทย
4. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
5. บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอาทเลท จํากัด
7. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

8. ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
9. สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
10. สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
2. บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด 
 (มหาชน)

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
 (มหาชน)
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท หลักทอง จํากัด

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ เลขาฯ และ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผูพิพากษาสมทบ
กรรมการอํานวยการ
สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ 
และวิทยากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

หมายเหตุ    ลําดับที่ 2 และ 5 ดํารงตําแหนงเปนวาระที่สอง
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สรุปคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ประจําป 2559

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิ

คณะกรรมการ 
ธนาคาร

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บรหิาร 

ความเสีย่ง

คณะกรรมการ 
กาํกบัดแูล 

กจิการทีด่แีละ
ความรบัผิดชอบ 

ตอสงัคม 
และสิง่แวดลอม 

คณะกรรมการ 
 กจิการ 
 สมัพันธ

คณะกรรมการ 
ประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน 
 และพจิารณา

คาตอบแทนของ 
 ผูอาํนวยการ

ธนาคารออมสนิ

คณะกรรมการ 
บรรจ ุแตงตัง้ ยาย

และสบัเปลีย่น
และอัตราเงนิเดอืน 
ผูบรหิารระดบัสงู 

 (กจส.) 

1. นายสมชัย  สัจจพงษ (ปธ.)

2. นายประสิทธิ์  สืบชนะ

3. นายสาธิต  รังคสิริ

4. นายวัชรา    ตันตริยานนท

5. นายพิษณุ วิชิตชลชัย

6. นายประภาศ คงเอียด

 รักษาการ ประธานกรรมการ

7. นายวัฒนา โอภานนทอมตะ

8. พลเอก อักษรา  เกิดผล

9. นางธนิษฐา  วงศรวมลาภ

10. นายธัชพล  กาญจนกูล

11. นายกุลิศ  สมบัติศิริ (ปธ.)

12. นายประภาศ  คงเอียด

13. นายสุทธิชัย  สังขมณี

14. นายพิพัฒน  ขันทอง

15. นายพิษณุ  วิชิตชลชัย

16. นางวรรณิภา  ภักดีบุตร

17. นายเจษฎา  พรหมจาต

18. นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกุล

19. นางปรารถนา  มงคลกุล

20. นายชูศักดิ์  สาลี

21. นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย (อธส.)

รวมคาเบี้ยประชุมแตละคณะ

 150,000.00 

 110,000.00 

 110,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 80,000.00 

 110,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 1,280,000.00 

 -   

 150,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 70,000.00 

 100,000.00 

 -   

 120,000.00 

 440,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 150,000.00 

 -   

 120,000.00 

 -   

 -   

 120,000.00 

 -   

 390,000.00 

 -   

 -   

 125,000.00 

 -   

 -   

 60,000.00 

 -   

 70,000.00 

 50,000.00 

 -   

 50,000.00 

 355,000.00 

 -   

 -   

 -   

 40,000.00 

 -   

 50,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 90,000.00 

 -   

 -   

 10,000.00 

 -   

 -   

 62,500.00 

 -   

 -   

 30,000.00 

 -   

 20,000.00 

 122,500.00 

 -   

 125,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 125,000.00 

 -   

 -   

 20,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 50,000.00 

 -   

 -   

 10,000.00 

 80,000.00 

หมายเหตุ    ลําดับที่ 2, 4-5, 7, และ 9 ครบวาระเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 รักษาการ กรรมการธนาคารออมสิน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558   
 ลําดับที่ 6 รักษาการ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558    
 ลําดับที่ 12 และ 15 ดํารงตําแหนงเปนวาระที่สอง    
 ปธ. หมายถึง ประธานกรรมการ  
 อธส. หมายถึง ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

ลาออกวันที่ 1 พ.ย. 2558

ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

ลาออกวันที่ 18 พ.ค. 2558

ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

 ลาออกวันที่ 12 ต.ค. 2558 

ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

 รักษาการแทน อธส. ตั้งแตวันที่ 21 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2558



91ธนาคารออมสิน

 คาตอบแทน 
 รายเดอืน

หนวย : บาท

รวม
คาเบีย้ประชุม

คณะกรรมการ 
วนิิจฉัยปญหา 

เก่ียวกบั
การพัสดุ 

 (กวพ.ออมสนิ) 

โบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิ 
ประจาํป 2559 
ผลงานป 2558

รวม
เบีย้ประชุม

และคาตอบแทน

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
ขอเทจ็จรงิ

โบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิ 
ประจาํป 2559 
ผลงานป 2558 

(เพ่ิมเตมิ)

คณะกรรมการ 
สอบสวน 

ความผิดวนัิย 
พนักงาน 

รวม
เบีย้ประชมุ
คาตอบแทน
และโบนัส

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิ

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 62,500.00 

 -   

 -   

 -   

 62,500.00 

 235,483.87 

 117,741.94 

 117,741.94 

 117,741.94 

 117,741.94 

 117,741.94 

 117,741.94 

 117,741.94 

 117,741.94 

 117,741.94 

 120,000.00 

 1,415,161.33 

 150,000.00 

 410,000.00 

 325,000.00 

 160,000.00 

 270,000.00 

 252,500.00 

 230,000.00 

 372,500.00 

 300,000.00 

 240,000.00 

 340,000.00 

 3,050,000.00 

 218,750.00 

 196,451.61 

 79,596.77 

 196,451.61 

 196,451.61 

 184,333.33 

 15,147.85 

 196,451.61 

 81,854.84 

 196,451.61 

 2,258.06 

 16,935.48 

 13,548.39 

 13,548.39 

 13,548.39 

 13,548.39 

 13,548.39 

 13,548.39 

 13,548.39 

 13,548.39 

 13,548.39 

 207,741.94 

 1,910,811.83 

 164,062.50 

 147,338.71 

 59,697.58 

 147,338.71 

 147,338.71 

 138,250.00 

 11,360.89 

 147,338.71 

 61,391.13 

 147,338.71 

 1,693.55 

 12,701.61 

 10,161.29 

 10,161.29 

 10,161.29 

 10,161.29 

 10,161.29 

 10,161.29 

 10,161.29 

 10,161.29 

 10,161.29 

 155,806.45 

 1,433,108.87 

 -   

 25,000.00 

 10,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 20,000.00 

 55,000.00 

 385,483.87 

 527,741.94 

 442,741.94 

 277,741.94 

 387,741.94 

 370,241.94 

 347,741.94 

 490,241.94 

 417,741.94 

 357,741.94 

 460,000.00 

 4,465,161.33 

 382,812.50 

 343,790.32 

 139,294.35 

 343,790.32 

 343,790.32 

 322,583.33 

 26,508.74 

 343,790.32 

 143,245.97 

 343,790.32 

 3,951.61 

 415,120.96 

 551,451.62 

 466,451.62 

 301,451.62 

 411,451.62 

 393,951.62 

 371,451.62 

 513,951.62 

 441,451.62 

 381,451.62 

 823,548.39 

 7,809,082.03 

 -   

 -   

 50,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 50,000.00 

ลาออกวันที่ 1 พ.ย. 2558

ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

ลาออกวันที่ 18 พ.ค. 2558

ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

 ลาออกวันที่ 12 ต.ค. 2558 

ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

 รักษาการแทน อธส. ตั้งแตวันที่ 21 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2558
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แผนการสืบทอดตําแหนง   
 ธนาคารมีระบบการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพรอมผูบริหารรองรับการทดแทนตําแหนง
งานบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม มีความเพียงพอทั้งในดานปริมาณ และดานคุณภาพรองรับยุทธศาสตรธนาคาร 5 ป โดย
มีการคัดเลือกดวยหลักเกณฑและกระบวนการที่เปนระบบ พรอมท้ังเตรียมความพรอมผูสืบทอดตําแหนงผานกระบวนการพัฒนาทั้ง
ดานการเสริมสรางวิสัยทัศน ภาวะผูนํา การแกไขปญหา พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ Digital Banking & Fintech และสหสาขาการบริหาร
จัดการอยางรอบดาน เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ธนาคารไดกําหนดแผนการเตรียมความพรอมผูสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงใน 4 ระดับตําแหนง ไดแก
 1. ตําแหนงรองผูอํานวยการธนาคารออมสิน/เทียบเทา รองรับตําแหนงผูบริหารสูงสุดขององคกร มีการพัฒนาประเด็น
ปจจุบันที่สําคัญของธุรกิจธนาคาร ทิศทาง นวัตกรรมและการขับเคล่ือนธุรกิจในมิติตางๆ รองรับยุทธศาสตรธนาคาร 5 ป รวมถึง
การเติบโตของธุรกิจธนาคารในยุค Digital พรอมทั้งสงผูบริหารเขารวมอบรมกับสถาบันชั้นนําภายนอก
 2. ตาํแหนงผูชวยผูอาํนวยการธนาคารออมสิน/เทยีบเทา รองรบัตาํแหนง รองผูอาํนวยการธนาคารออมสนิ มกีารพฒันา
ประเดน็ปจจบุนัทีส่าํคญัทางธรุกจิ ทิศทาง และนวตักรรมเพือ่การบรหิารจดัการธรุกจิธนาคารในยคุ Digital Banking พรอมทัง้สงผูบริหาร
เขารวมอบรมกับสถาบันชั้นนําภายนอก
 3. ตําแหนงผูอํานวยการฝาย/ผูอํานวยการภาค/เทียบเทา รองรับตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน มีการ
พัฒนาโดยมุงเนนดานการบริหารจัดการยุคใหม การบริหารการเปล่ียนแปลง กลยุทธการพัฒนาสู Digital Transformation Banking 
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบันภายนอก
 4. ตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย/ผูอํานวยการเขต/เทียบเทา รองรับตําแหนง ผูอํานวยการฝาย/ผูอํานวยการภาค มีการ
พัฒนาโดยมุงเนนดานเสริมสรางภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพในยุค Digital การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนธุรกิจในยุค 
Digital การจัดการการเปลี่ยนแปลง และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบันภายนอก
 นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ป 2559-2563 ที่มีกลยุทธสําคัญ ไดแก พัฒนากระบวนการทํางาน
และโครงสรางองคกรเพือ่มุงเนนลกูคา พฒันาระบบการเรยีนรู ผูนําและบคุลากรใหเกดิความเช่ียวชาญในงาน การเพิม่ขีดความสามารถ
สูการเปน Digital Transformation Banking พฒันาทุนมนษุย เพือ่ทดแทนตาํแหนงและเตรยีมผูนําในอนาคต เสรมิสรางวฒันธรรมองคกร
และความผูกพันเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี และพัฒนาระบบการจัดการความรูมุงสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม

บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
 ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ท้ังภายในและภายนอกธนาคาร จึงไดกําหนดบทบาทเพื่อ
สนองตอบความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้

 หลักการ 
 คณะกรรมการควรรบัรูถงึสทิธขิองผูมสีวนไดสวนเสยีตามทีก่ฎหมายกาํหนด และผูมสีวนไดสวนเสยีควรไดรบัการดแูลจากธนาคาร
ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วของ โดยคณะกรรมการสนับสนุนใหมกีารรวมมอืระหวางธนาคารกบัผูมสีวนไดสวนเสียในการสรางความ
มัน่คง สรางงาน และสรางกจิการใหมฐีานะการเงนิทีม่ัน่คงอยางยัง่ยนื คณะกรรมการควรตระหนักและใหความมัน่ใจวาสิทธขิองผูมสีวน
ไดสวนเสียไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี  

 แนวทางปฏิบัติที่ดี
 1. คณะกรรมการควรพจิารณาระบวุาผูใดคอืกลุมผูมสีวนไดสวนเสยีใหครบถวน  และกาํหนดลาํดบัความสาํคญัใหเปนขอพจิารณา
โดยไมผิดพลาดหรือทําใหการดําเนินกิจการตองลมเหลวหรือไมสําเร็จในที่สุด
 2. คณะกรรมการควรพฒันากลไกการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยีในการสรางเสรมิผลการดาํเนนิงานของธนาคาร  เพือ่สราง
ความม่ันคงอยางย่ังยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ันไดรับทราบอยางเพียงพอ  
เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3. คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน และกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในกรณทีีธ่นาคารมกีารดาํเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม สขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติ  
หรือสวนไดสวนเสียอื่นใดที่เกี่ยวของกับชุมชนหรือทองถิ่น
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การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส
 การเปดเผยขอมูลเปนดัชนีชี้วัดความโปรงใสในการดําเนินการตัวหน่ึงซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นแก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของธนาคารถึงความซ่ือสัตยในการดําเนินงาน และเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินการ ธนาคารจึงให
ความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียใชประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มชองทางใน
การเผยแพรขอมูลตลอดเวลา
 ธนาคารจัดใหมี ศูนยบริการขอมูลขาวสารธนาคารออมสิน เพ่ือเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลขาวสารจากทุกหนวยงาน
เปดเผยใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางเปนทางการ โดยเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชทาง
การเงิน
 สําหรับชองทางที่ธนาคารใชในการเผยแพรสารสนเทศ มีดังนี้
 1. การเปดเผยขอมลูภายนอกองคกร เชน เว็บไซตของธนาคาร www.gsb.or.th จดหมายอเิลก็ทรอนกิส E-mail Address : news@
gsb.or.th หนาจอตู ATM ศนูยบริการลกูคาสมัพนัธ (Call Center) สือ่โฆษณาตางๆ อาท ิโทรทศัน วทิย ุหนงัสอืพมิพ สิง่พมิพและนติยสาร
ตางๆ รวมถึงจอ LCD ประจําทุกสาขา เปนตน
 2. การเปดเผยขอมลูภายในองคกร เชน ระบบสือ่สารภายในองคกร (Intranet) บอรด ประชาสมัพันธภายในองคกร จลุสารออมสนิ 
(รายปกษ) ปายไฟวิ่ง ระบบเสียงตามสาย เปนตน
 ในฐานะท่ีธนาคารเปนรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงการคลงั และเปนหนวยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ไดดาํเนนิการเกีย่วกบัขอมลูขาวสารของธนาคารสูสาธารณะ เพือ่ใหเกดิประโยชนแกประชาชนและผูมสีวนไดสวนเสยีในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของธนาคาร ดังนี้
 1.  การเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ธนาคารไดเผยแพรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไวบนระบบอินเทอรเน็ท ซึ่งประกอบ
ดวยประกาศจัดซื้อจัดจาง ประกาศ TOR ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกสาธารณชนในการสืบคนขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของธนาคาร
 2.  การเปดเผยขอมูลของธนาคารและขอมูลของลูกคาแกหนวยงานและบุคคลภายนอกท่ีรองขอ ธนาคารไดใหความรวมมือกับ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบขอมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอใหพนักงานธนาคารไปใหปากคําใน
ฐานะพยานบุคคล ไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน โดยธนาคาร
จะใหขอมูลภายใตขอบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

การแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น
 ธนาคารใหความสําคัญกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนและสําคัญท่ีตองดําเนินการอยาง
จริงจังในระดับชาติ  โดยลูกคาและประชาชนทั่วไปสามารถแจงเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นหรือแสดงความคิดเห็น
ตอธนาคารไดโดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
 1. Call Center 1115 หรือ โทรศัพทหมายเลข  0 2299 8000
 2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail : news@gsb.or.th
 3. เว็บไซตธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th/contact/form.php
 4. ทางสื่อ Facebook GSB Society
 5. จดหมายหรอืเอกสารรองเรียนสงถงึผูอาํนวยการธนาคารออมสนิ ฝายลกูคาสมัพนัธ ฝายตรวจสอบพเิศษ หรอืหวัหนาหนวยงาน/
สาขาทั่วประเทศ
 6. กลองรับความคิดเห็น เสนอแนะและเรื่องรองเรียน ณ ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญและธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
 7. รายงานหรือแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปช่ันถึงคณะกรรมการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตของธนาคารออมสิน ผานทาง
ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
 8. ฝายตรวจสอบพิเศษเปนหนวยงานตรวจสอบเปนกรณีพิเศษตามที่มีผูรองเรียน มีผูใหขาวสาร หรือตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ 
และสอบขอเท็จจริงเมื่อมีการทุจริตหรือปฏิบัติงานบกพรอง  
 9. ชองทางอื่นๆ เชน รองเรียนผานสื่อ Social Network/สื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ) หนวยงานภายนอกตางๆ เชน 
ธนาคารแหงประเทศไทย  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี(GCC 1111)  กระทรวงการคลงั ศนูยดาํรงธรรม สาํนกังานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เปนตน
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มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน
 เพ่ือเปนการคุมครองสทิธขิองผูรองเรยีนและผูใหขอมลูท่ีกระทาํโดยเจตนาสจุรติ ธนาคารจะปกปดชือ่ ทีอ่ยู หรอืขอมูลใดๆ ทีส่ามารถ
ระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได
 1.  ผูที่แจงเบาะแสหรือผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได หากเห็นวาการเปดเผยน้ัน
จะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองจะทําใหสามารถรายงานความคืบหนา สอบถาม
ขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม ชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. ขอมูลที่ไดรับจะถือเปนความลับ และไมมีการเปดเผยชื่อผูที่แจงเบาะแส หรือผูรองเรียนตอสาธารณชน หากไมไดรับความ
ยินยอม
 3. ผูที่แจงเบาะแสหรือเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการกระทําทุจริตคอรรัปชั่น จะไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของของธนาคาร
 4. กรณีการรองเรียนเปนเท็จหรือเพื่อการกลั่นกรองใสรายจะมีความผิดทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 ธนาคารมกีระบวนการสงเสรมิและทาํใหมัน่ใจวาบคุลากรทุกคนประพฤติปฏบัิติอยางมจีรยิธรรม และจรรยาบรรณในการปฏสิมัพนัธ
ที่ดีตอ ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเปนระบบ โดยคณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและดูแลใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ผานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และปลูกฝง
คณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ตัง้แตการรบัรู การสรางความรูความเขาใจ ความตระหนกั การนาํไปใชในการปฏิบตังิาน การสอบทาน
การติดตามประเมินผล
 ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน มีดังนี้ 

 จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบดวย 2 สวน 
 สวนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แบบแผนและ
วิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 2. การมีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
 3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและธนาคารเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน หรือเอื้อประโยชน
ใหแกผูหนึ่งผูใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย
 4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
 5.   การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
 6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
 7. การมุงตอผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร

 สวนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองยึดถือและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แบบแผน
และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม รวมทั้งอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน 11 ประการ ดังนี้
 1. ใหความรวมมือ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชนของประเทศ
 2. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของธนาคารอยางเครงครัด ตลอดจน
รวมมือดูแลใหพนักงานอื่นปฏิบัติตามดวย
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 3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และยึดมั่นในคุณธรรม
 4. ปฏบิัติหนาที่อยางเต็มกาํลงัความสามารถ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลผุลสาํเรจ็และมปีระสิทธิภาพ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคารและประเทศชาติ
 5. รกัษาความลบัของลกูคา  คูคา  และธนาคารอยางเครงครดั  การเปดเผยขอมลูท่ีเปนความลับจะกระทําไดตอเมือ่มอีาํนาจหนาที่
และไดรับอนุญาต หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
 6. ปฏบิตัหินาทีเ่พือ่ผลประโยชนสงูสดุของธนาคาร ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ไมอาศัยหรอืยอมใหผูอืน่อาศัยงานในตําแหนง
หนาทีข่องตนเองไมวาทางตรงหรอืทางออมหาผลประโยชนจากธนาคาร เพือ่ตนเองหรอืผูอืน่ และไมยอมใหประโยชนสวนตวัหรอืประโยชน
ของบุคคลที่มีความสัมพันธกับตนเองขัดแยงกับผลประโยชนของธนาคาร
 7. รวมมือชวยเหลือกันเก่ียวกับกิจการของธนาคาร รักษาความสามัคคี และไมกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุกอใหเกิดความ
แตกแยกสามคัคหีรอืกอใหเกดิความกระดางกระเดือ่งในบรรดาผูอยูในวงงานของธนาคาร เคารพและใหเกยีรติซึง่กนัและกนั ไมกาวกาย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอื่นโดยมิชอบ ละเวนการกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหผูอื่นเดือดรอน ใหการสนับสนุน
เพื่อนรวมงานอยางจริงใจ 
 8. ไมลอกหรือไมนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนประโยชนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา หรือไมนําผลงานของบุคคลอ่ืนมา
แอบอางเปนผลงานของตนเอง
 9. ไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา สุภาพเรียบรอย เชื่อฟง และไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอ
ผูบงัคบับญัชา ผูอยูใตบงัคบับญัชาตองปฏบิตัติามคาํสัง่ของผูบงัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในกจิการของธนาคารโดยชอบในการปฏบิตักิจิการของ
ธนาคาร ไมกระทาํการขามผูบงัคบับญัชาเหนอืตน เวนแตผูบงัคบับญัชาเหนอืขึน้ไป สัง่ใหกระทาํหรอืไดรบัอนญุาตเปนพเิศษเปนครัง้คราว
 10. รวมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนมุงสรางสรรคและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของธนาคาร

 ทั้งนี้  ผูบริหารและพนักงานตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมธนาคารออมสิน เพิ่มอีก 2 ประการ ดังนี้
 1. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะในการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนตอธนาคาร
อยูเสมอ โดยศึกษาหาความรูและประสบการณ
 2. ใหบริการดวยความสุภาพ เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธ รวดเร็ว ใหความสะดวกในการติดตอ ตลอดจนปรับปรุงการใหบริการ
อยางสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความพึงพอใจของผูใชบริการ

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
 ธนาคารออมสินไดกําหนดจรรยาบรรณตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อเปนหลักปฏิบัติสําหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน  
โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ
 1. จรรยาบรรณของพนักงาน
 2. จรรยาบรรณของผูบริหาร
 3. จรรยาบรรณของกรรมการ
 จรรยาบรรณของพนักงาน ใหถือเปนพื้นฐานที่ผูบริหารและพนักงานจะตองยึดถือปฏิบัติ 
 ผู บริหาร นอกจากจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูบริหารแลว ยังจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามจรรยาบรรณ
ของพนักงานดวย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด พนักงานที่ฝาฝนจรรยาบรรณ หรือ
ผูบังคับบัญชาท่ียินยอมใหผูใตบังคับบัญชาฝาฝนจรรยาบรรณ หากการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัย หรือความผิดทางอาญา 
หรือทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร จะตองถูกดําเนินการทางวินัย หรือทางอาญา หรือตองชดใชความเสียหายทางแพง

 จรรยาบรรณของพนักงาน
  1. จรรยาบรรณพนักงานตอธนาคาร
  (1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน 
  (2) มคีวามรบัผดิชอบตอการปฏิบตัหินาท่ีอยางเตม็กาํลงัความรูความสามารถของตน โดยคาํนงึถงึประโยชนสงูสุดของธนาคาร  
   ไมใชโอกาสหรือใชตําแหนงหนาที่การงานแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น ตลอดจนไมกระทําการใดๆ ที่จะทําให
   ธนาคารสูญเสียประโยชนหรือขัดแยงกับประโยชนของธนาคาร
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  (3) มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีตอธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของธนาคาร โดยดํารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของ
   ธนาคาร  ไมใหรายหรอืใหขอมลูขาวสารอนัจะกอใหเกดิความเส่ือมเสียแกธนาคาร  ชีแ้จงและทําความเขาใจกบับคุคลภายนอก  
   เพื่อรักษาไวซึ่งภาพลักษณที่ดีขององคกร
  (4) หามรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดจากบคุคลอืน่ซึง่มใิชญาติในโอกาสตามประเพณนิียมท่ีมรีาคาหรอืมลูคาในการรบัจาก
   แตละบุคคลแตละโอกาสเกินสามพันบาท
  (5) รักษาขอมูลหรือขาวสารของธนาคารที่ยังไมควรเปดเผยไวเปนความลับ และไมใหขอมูลหรือขาวสารใดๆ ที่ผูมีอํานาจ
   ยังไมอนุญาต
  (6) ตระหนกัถงึความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรกัษาความปลอดภยัของระบบขอมลูสารสนเทศของธนาคาร
  (7) ใชและรักษาทรัพยสินของธนาคารใหไดประโยชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
   รวมทั้งชวยกันดูแลทรัพยสิน สถานที่ทํางานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ
  (8) เอาใจใสอยางจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคารไปสู
   ความเปนเลิศ
  (9) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร

 2. จรรยาบรรณพนักงานตอผูบริหาร
  (1) ใหความเคารพ สุภาพ ออนนอม มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายและปฏิบัติงาน
   ตามลําดับบังคับบัญชา ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร
  (2) ไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา ตลอดจนไมกลาวรายผูบริหารโดยปราศจากมูลความจริง
  (3) ไมวิ่งเตนหรือเรียกรองเพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงหนาที่

 3. จรรยาบรรณพนักงานตอผูรวมงาน
  (1) รักษาและเสริมสรางความสามัคคี รวมทั้งควรเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธระหวางผูรวมงาน
  (2) ใหความรูและถายทอดประสบการณในการทํางานแกผูรวมงาน หรือใหคําปรึกษาแนะนําผูรวมงาน 
  (3) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และพิจารณานําไปใชในทางท่ีเปนประโยชนตองาน
   ของธนาคาร
  (4) ใหความอนุเคราะหและความชวยเหลือผูรวมงานที่ตองการความชวยเหลือซึ่งอยูในวิสัยที่จะพึงกระทําได 
  (5) ไมนําเร่ืองสวนตัวหรือขอมูลของผูรวมงานไปวิพากษวิจารณในทางที่เสื่อมเสียแกผูรวมงาน หรือภาพพจนโดยสวนรวม
   ของธนาคาร
  (6) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน

 4. จรรยาบรรณพนักงานตอตนเอง
  (1) พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเสมอ
  (2) ยึดมั่นในหลักกฎหมาย คุณธรรม ความถูกตอง และไมแสวงหาตําแหนง หรือประโยชนอื่นใดจากผูบังคับบัญชา หรือ
   จากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
  (3) มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเปนพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของพนักงาน
   ธนาคารออมสินไมใหเสื่อมเสีย
  (4) ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานใหกับธนาคารอยางเต็มที่ ไมมาสายกลับกอน หรือเอาเวลางานของธนาคาร
   ไปทําธุระสวนตัว โดยปราศจากความจําเปนอยางแทจริง

 5. จรรยาบรรณพนักงานตอลูกคาและประชาชน
  (1) มีความจริงใจ ใหบริการที่มีคุณภาพดวยความเต็มใจ ใชวาจาสุภาพ ออนโยน 
  (2) ใหบริการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  ยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
  (3) รักษาผลประโยชนของลูกคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ และรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคาหากมีการขัดกันของ
   ผลประโยชนหรือสวนไดเสียกับลูกคาใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด และดําเนินการดวยความโปรงใสทันที
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  (4) รกัษาขอมลูสวนตัวของลกูคาไวเปนความลบั ไมเปดเผยใหผูอืน่ทราบ  เวนแตไดรบัความยนิยอมจากลกูคา และไมนาํขอมลู
   สวนตัวของลูกคาไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น
  (5) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากลูกคาดวยความยินดี และพรอมที่จะชี้แจงขอมูลที่ถูกตองตามสถานะแหงตน 
   หากเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให
   ติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป
  (6) ตองแนะนาํหรอืใหขอมลูหรอืเปดเผยขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการใหบรกิารอยางถกูตองครบถวน  เพือ่ใหลกูคาเกดิประโยชน
   และความเขาใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ

 6. จรรยาบรรณพนักงานตอคูแขง
  (1) ประพฤติปฏิบัติกับคูแขง ภายใตกฎหมาย กรอบกติกาการแขงขันที่ดี
  (2) สงเสรมิการกระทาํ หรอืกจิกรรมใดๆ อนันาํมาซึง่ความเขาใจอนัดรีะหวางกนั และชวยเหลอืเกือ้กลูกนั ในโอกาสทีเ่หมาะสม
  (3) มีทัศนคติตอคูแขงในฐานะเพื่อนรวมธุรกิจที่จะชวยสงเสริมใหธนาคารพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ
 
 7. จรรยาบรรณพนักงานตอสังคม
  (1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชนของสาธารณชนหรือสังคมโดยสวนรวม เชน การเสียสละกําลังกาย กําลังความคิด กําลังทรัพย 
   และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งน้ี การอุทิศตนดังกลาวพึงกระทําในลักษณะที่จะ
   ไมกอใหเกิดความเสียหายตองานของธนาคาร
  (2) ไมกระทําการใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 จรรยาบรรณของผูบริหาร
 1.  จรรยาบรรณผูบริหารตอภาครัฐ
  (1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความเปนธรรมตอภาครัฐ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
   ภาครัฐโดยรวม
  (2) บริหารธนาคารดวยความระมัดระวัง
  (3) ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรูและทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มกําลังความสามารถในทุกกรณี
  (4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
  (5) แจงใหภาครัฐทราบถึงแนวโนมในอนาคตของธนาคารท้ังในดานบวกและดานลบซึ่งจะตองอยูบนพื้นฐานของ
   ความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
  (6) ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะ
  (7) ไมเปดเผยขอมูลลับของธนาคารตอบุคคลภายนอก
  (8) ไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอธนาคาร

 2. จรรยาบรรณผูบริหารตอธนาคาร
  (1) ปฏบิติัหนาทีด่วยความซ่ือสตัยสุจรติ และไมดาํเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีก่อใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอธนาคาร
  (2) ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความระมัดระวังและไตรตรอง ภายใตหลักเกณฑ
   การกํากับดูแลที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
  (3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของธนาคาร
   ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ

 3. จรรยาบรรณผูบริหารตอพนักงาน
  (1) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน
  (2) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
  (3) การแตงตั้งและโยกยายรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองกระทําดวยความสุจริตใจและตั้งอยูบนพื้นฐาน
   ของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
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  (4) ใหความสาํคญัตอการพฒันาความรูความสามารถของพนกังาน  และสนบัสนนุใหมคีวามกาวหนาตามความรูความสามารถ
   อยางทั่วถึง
  (5) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนของพนักงาน ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
  (6) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
  (7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน
  (8) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
  (9) สงเสริมใหพนักงานเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
   ที่อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งองคกร
  (10) เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเรื่องการทําความผิดกฎหมายของธนาคารได
  (11) ใหความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทํางาน
  (12) ใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในธนาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด
 4. จรรยาบรรณผูบริหารตอลูกคาและประชาชน
  (1) ใหบริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได 
  (2) เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (3) การนําเสนอการบริการจะตองไมทําใหลูกคาและประชาชนเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือ
   เงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้นๆ 
  (4) จัดระบบเพื่อใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาและ
   ประชาชนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
  (5) รักษาความลับของลูกคาและประชาชนอยางจริงจัง และสมํ่าเสมอ รวมถึงไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองและ
   ผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
  (6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาและประชาชนอยางเครงครัด 
  (7) กรณีที่อาจไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไดตองรีบแจงใหลูกคาและประชาชนทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณา
   หาแนวทางแกไขปญหา
  (8) ไมคากําไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไมกําหนดเงื่อนไขการคาท่ีไมเปนธรรม ตอลูกคาและ
   ประชาชน
  (9) ควรมีการสรางนวัตกรรมใหม เชน การบริการใหมๆ เพื่อใหลูกคาและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

 5. จรรยาบรรณผูบริหารตอคูคา  
  (1) ไมเรียกรองหรือไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 
  (2) ถามีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียดตอคูคา  
   และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

 6. จรรยาบรรณผูบริหารตอคูแขง
  (1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
  (2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงาน
   คูแขง เปนตน
  (3) ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

 7. จรรยาบรรณผูบริหารตอสังคม
  (1) ไมกระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
  (2) คืนผลกําไรสวนหนึ่งของธนาคารใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสมํ่าเสมอ
  (3) ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม ใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง
  (4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงาน
   กํากับดูแล 
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  (5) ไมกระทําการชวยเหลือสนับสนุนหรือยอมเปนเครื่องมือท่ีจะทําใหเกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
   ระเบียบตางๆ
  (6) ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลและรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
   ระเบียบตางๆ ตอหนวยงานนั้น
  (7) ไมนําเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

 จรรยาบรรณของกรรมการ
 1. จรรยาบรรณกรรมการตอธนาคาร
  (1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
   กอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนของธนาคาร
  (2) นําความรูและทักษะการบริหารมาประยุกตใชอยางเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารดวยความระมัดระวัง
  (3) รักษาเกียรติยศ  ชื่อเสียง  และภาพลักษณที่ดีของธนาคาร
  (4) ไมเปดเผยขอมูลความลับของธนาคารตอบุคคลภายนอก
  (5) ไมใชอํานาจหนาที่ของตนหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการแสวงหา
   ผลประโยชนโดยมิชอบ

 2. จรรยาบรรณกรรมการตอพนักงาน
  (1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรม รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
   พนักงาน
  (2) กําหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ คาตอบแทน และสวัสดิการที่เปนธรรมแกพนักงาน
  (3) สงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน
  (4) ติดตามใหธนาคารดําเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่อยูใน
   กรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งธนาคาร

 3. จรรยาบรรณกรรมการตอลูกคาและประชาชน
  (1) สงเสริมการใหบริการที่มีคุณภาพตอลูกคา
  (2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาและประชาชนอยางตอเนื่อง
  (3) ควรสงเสริมใหธนาคารสรางนวัตกรรมใหม เพื่อใหลูกคาและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
  (4) เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
  (5) กํากับใหธนาคารจัดระบบใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการบริการ และใหลูกคาและประชาชนไดรับ
   การตอบสนองผลอยางรวดเร็ว

 4. จรรยาบรรณกรรมการตอสังคม
  (1) สนับสนุนใหธนาคารมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
  (2) ปฏิบัติและควบคุมใหธนาคารมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
   หนวยงานกํากับดูแล
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การดําเนินงานและกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
 สําหรับป 2559 ธนาคารมุงเนนในการปรับปรุงหลักเกณฑการดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
โดยไดดําเนินการผานกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการ (CG-in-process) ดังนี้
  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินและกฎบัตรคณะกรรมการ
ชุดยอย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายธนาคารและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน โดยเผยแพรผานชองทางการสื่อสารของธนาคาร เชน ระบบอินทราเน็ต 
เว็บไซต อีเมล สื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ตลอดจนมอบคูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ใหกับ
บุคลากรทุกคนของธนาคาร เพื่อใหรับทราบ ศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจและยึดถือเปนหลักการและแนวทางในการปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
  สรางกระบวนการเรียนรูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
  1) คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง เขารับการอบรมสัมมนาของหนวยงานตางๆ เชน สถาบันพระปกเกลา 
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ใน หลักสูตร “Corporate Governance  for Executive (CGE)” “Successful 
Formulation and Execution of Strategy (SFE)” “Ethical Leadership Program (ELP)” และ “Driving Company Success with 
IT Governance (ITG)” 
  2) ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เขารับการอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
   (1) หลักสูตร “จริยธรรมและจรรยาบรรณ” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
   (2) หลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” ผานระบบการเรียนรูออนไลน (E-learning) 
   (3) หลกัสตูร “หลกัธรรมาภบิาลของผูบรหิารสาขา” สําหรบัผูชวยผูจดัการสาขาท่ีไดรบัการคัดเลือกเขารวมโครงการเตรยีม
    ความพรอมผูชวยผูจัดการสาขาหรือเทียบเทา เพื่อรองรับตําแหนงผูจัดการสาขา
   (4) อบรมกรรมฐานบริหารจิตเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยไมถือเปนวันลา เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม
    และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและสามารถนาํมาประยกุตใชในการทาํงานและดาํเนนิชวีติไดอยางถกูตองดงีาม
  จัดใหมีการสื่อสารถายทอดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผานกิจกรรมวันกํากับดูแลกิจการที่ดี
  1) วันกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Day) ประจําป เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร พนักงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีสวนรวมในการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
  2) วันกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) สัญจร เพื่อถายทอดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานสายงานกิจการ
สาขาตระหนักถึงความสําคัญและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สําหรับป 2559 มุงเนนการถายทอดแนวทางในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง ภายใตวัฒนธรรมธรรมาภิบาลธนาคารออมสิน “ความถูกตอง 
โปรงใส ตรวจสอบได” 
  จดักจิกรรมสนบัสนนุรณรงคใหผูบรหิารและพนักงานยดึถอืปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ดังนี้
  1) การใหรางวลัจรยิธรรมและจรรยาบรรณดเีดน ธนาคารออมสนิ เปนประจาํทกุป เพือ่คดัเลอืกผูบรหิาร พนักงานและลกูจาง
ทีม่จีติสาํนกึและทศันคตทิีด่ ี มคีณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏบิตังิานมคีวามรบัผดิชอบตอตนเอง ตองานและตอสงัคม 
เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน  
  2) การออกหนังสืองดการให/การรับของขวัญในเทศกาลปใหมท้ังภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อปองกันการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ ยังมี
หนวยงานภายนอกตางๆ นําของขวัญมามอบให ธนาคารจึงรวบรวมของขวัญปใหมที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียใหกับองคกรการกุศล
เพื่อใชเปนสาธารณประโยชน ไดแก โรงพยาบาลสงฆ บานพักคนชราบางแค และสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี  
  3) กิจกรรม “ทําบญุไหวพระ 9 วดั ณ จังหวดัพระนครศรอียธุยา” และบรรยายธรรม หวัขอ “อรยิสจั 4 หนทางแหงความสาํเรจ็”  
โดยพระพรหมมงัคลาจารย  ผูชวยเจาอาวาสวดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร  เพือ่มุงเนนใหคณะกรรมการธนาคารออมสนิ  ผูบรหิาร  พนกังาน  
และลูกจางกระทําความดีตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ ดํารงชีวิตอยางมีสติ สามารถแกไข
ปญหาตางๆ ดวยเหตุผลและปญญา ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอธนาคารสูงสุด และเกิดความสัมพันธ
อันดีตอกันระหวางพนักงาน ลูกจางและครอบครัว
  4) กิจกรรมบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
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  ติดตามและประเมินผล ธนาคารไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
  1) การสอบทานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อนําผลการสอบทานมาใชพัฒนา
และปรับปรงุกระบวนการกาํกบัดแูลการประพฤตปิฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสนิ  ซึง่จากผลการสอบทาน 
พบวาผูบริหารและพนักงานมีความรูความเขาใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน รอยละ 91.10
  2) การสํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของธนาคาร ไดแก 
ลูกคา รัฐบาล หนวยงานกํากับดูแล คูคา คูความรวมมือ ผูสงมอบ ชุมชนสําคัญ คูแขง สื่อมวลชนและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เกี่ยวกับ
บทบาทการนาํองคกรของผูบรหิารระดับสงูและการนาํหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่มีาใชในการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิ ปรากฏ
ผลการสํารวจ ดังนี้
   (1) รายงานการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานและลูกจางเกี่ยวกับบทบาทของการนําองคกรของผูบริหารระดับสูง
    และการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่มีาใชในการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิโดยผลการสาํรวจในภาพรวมอยู
    ในเกณฑดมีาก มกีารนําหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีจริยธรรมและจรรยาบรรณมาใชในการปฏบิติังาน รอยละ 99.30
   (2) รายงานการสาํรวจความคดิเหน็ของลกูคาและผูมสีวนไดสวนเสยีอืน่ เกีย่วกบับทบาทของการนาํองคกรของผูบรหิาร
    ระดับสูงและการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใชในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยผลการสํารวจใน
    ภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก

ความขัดแยงทางผลประโยชน
 ดานการดําเนินธุรกิจ
 ธนาคารไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยเพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ของธนาคารและตองเปดเผยเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมกับลูกคาเสมอ เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน การกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น 
 ธนาคารกําหนดหลักปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยใหยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักปฏิบัติในคูมือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ซึ่งไดมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ นโยบายกํากับการ
ปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ไดรับการทบทวน เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว และไดประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 พรอมกับเผยแพรใหยึดถือปฏิบัติ
ผานทางอินทราเน็ตของธนาคารแลว ดังนี้
 1. ผูบริหารไขว ธนาคารไดกําหนดกฎเกณฑสําหรับผูบริหารไขว ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 
Interest) โดยผูบริหารดังกลาวจะไมสามารถอนุมัติสั่งทํารายการที่เกี่ยวของกับบริษัทหลักทรัพยที่ตนดํารงตําแหนงได รวมทั้งตอง
ยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลที่เปนความลับเชนเดียวกันดวย
 2. การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดหลักปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎเกณฑในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนี้
  2.1 การกํากับดูแล และควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน และบุคคล
ทีเ่กีย่วของทีม่โีอกาสลวงรูขอมลูภายใน  ธนาคารจะควบคมุดแูลการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลักทรัพยท่ีมลีกัษณะท่ีนาจะเอาเปรยีบตอ
บคุคลภายนอก โดยอาศยัขอมลูภายในนัน้ออกเปดเผยเพือ่ใหผูอ่ืนกระทาํการดงักลาว โดยตนไดรบัประโยชน การรายงานความผดิปกติ
หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยและการพิจารณาดําเนินการแกไขที่ดําเนินการแลว หนวยงานกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Unit) จะดําเนินการตามแนวปฏิบัติของหนวยงานที่กํากับดูแลตอไป
  2.2 การกํากับดูแล การจัดทํา และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย  ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีรายชื่อหลักทรัพยที่
ตองระมัดระวังในการซื้อขาย Watch List การจัดทําบัญชีรายชื่อหลักทรัพยที่หามมิใหซื้อขาย Restricted List และการจํากัดบุคคลที่
มีสวนเกี่ยวของในการรับทราบขอมูลโดยจะติดตามควบคุมการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพยดังกลาวใหเปนไปตามกฎเกณฑใน
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย

 ดานพนักงาน
 ธนาคารถือเปนนโยบายที่สําคัญท่ีจะไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนของธนาคาร จึงกําหนดให
พนักงานทุกคนตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชโอกาสในการเปนพนักงานแสวงหาผลประโยชน
สวนตน จึงกําหนดขอปฏิบัติสําหรับพนักงาน ดังนี้
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 ใหพนกังานทุกคนจัดทาํแบบรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนของพนกังานเปนประจาํทกุป โดยกําหนดใหพนกังาน
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตอหัวหนาหนวยงาน ในกรณีตางๆ ดังนี้
 1) จัดทําแบบรายงานฯ เพื่อทบทวนความขัดแยงทางผลประโยชน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
 2) เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้ง หรือโยกยายตําแหนงงานใหม
 3) เมื่อมีการปรับโครงสรางหนวยงานใหมของธนาคาร 
 4) เมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหมที่ยังไมเคยเปดเผย หรือรายงานมากอน
 ในป 2559 ผลการตรวจสอบไมพบกรณีที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ การทาํรายการหรอืธรุกรรมระหวางธนาคารออมสนิกบับรษัิทจดทะเบยีน องคกรภาครฐั หรอืเอกชนที่
ธนาคารออมสินถือหุนเกินรอยละ 10 หรือกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก กรรมการธนาคาร ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 
รวมทั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวถือหุน หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
 ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 582 วาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขการใหสินเชื่อหรือ
ลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการธนาคาร หรือผูบริหารมีผลประโยชนเกี่ยวของ เพื่อใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบ โปรงใส เปนเหตุ
เปนผล มีความเปนอิสระ ภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี
 ในการพจิารณารายการท่ีอาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน หรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืรายการระหวางกนั ธนาคารไดกาํหนด
ใหมีการดําเนินการ ดังนี้
 1.  ใหปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน วาดวยนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) 
 2. การทําธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของดังกลาวขางตนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสินดวย
มติเปนเอกฉันท
 3. หามกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ ลงทุนกอภาระผูกพัน เขารวมในการพิจารณา
อนุมัติการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพันดังกลาว

การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
 ในป 2559 เปนอีกปหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภายนอกจํานวนมาก และยังคงมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารออมสิน โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง เขามากํากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งการออกกฎเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยตรงดวย โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศ
หลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะท่ี 1 ซึ่งมีผลบังคับใชกับธนาคารออมสินในกลางป 2559 จํานวน 1 ฉบับ
และจะมีผลใชบังคับในตนป 2560 อีกจํานวน 20 ฉบับ นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภายนอกเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของภาครฐั รวมถึงการแกไขเพิม่เตมิกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหเปนมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมพรอมเขารับการประเมิน
ประเทศไทยในการปองกนัปราบปรามการฟอกเงนิและการตอตานการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย (Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) โดยคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการ
ฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ในปนี้ ซึ่งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) จะเปน
ผูประเมินสถาบันการเงินกอน
 ธนาคารไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคารภายใตกฎเกณฑภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวขางตน โดยกลุมกํากับและธรรมาภิบาลเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตามความคืบหนาของกฎเกณฑท่ีเปล่ียนแปลงอยาง
สม่ําเสมอศกึษาผลกระทบทีม่ตีอธนาคาร สือ่สารไปยังคณะกรรมการธนาคาร ผูบรหิาร และพนกังานธนาคารออมสนิ เพ่ือใหทราบแนวทาง
การดาํเนนิธรุกจิอยางในกรณทีีม่กีารออกกฎหมายใหการประกอบธรุกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส (e-Payment) ของสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจ ตองดําเนินการแจงใหทราบ ขึ้นทะเบียน หรือขออนุญาต แลวแตกรณี ทางกลุมกํากับและธรรมาภิบาลไดมีบทบาท
สาํคญัในการกาํกบัและดาํเนนิการยืน่ขอรบัใบอนญุาตดังกลาวตอคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ซึง่ธนาคารไดรบัใบอนญุาต
ดงักลาวเรยีบรอยแลว นอกจากนี ้ไดจดัใหมกีารฝกอบรมใหแกคณะกรรมการธนาคาร ผูบรหิารและพนกังาน รวมทัง้ยนืยนัการดําเนนิธรุกจิ
ของธนาคารโดยมีการสุมสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ทั้งวิธี On-site และ Off-site มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายในเร่ืองการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางใกลชิด เพื่อใหการปฏิบัติงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวนตาม
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กฎเกณฑท่ีกําหนด เพื่อสรางความม่ันใจวาธนาคารออมสินจะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดกฎเกณฑไดอยางครบถวน ถูกตอง และ
เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางกฎเกณฑ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบการเงิน
ไทยที่อาจเกิดขึ้นในป 2560 และ 2561
 จากการกํากับการปฏิบัติงานภายในธนาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑดังกลาวสามารถปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินสูง หรือความเสียหายตอชื่อเสียงของธนาคาร และในป 2559 
ธนาคารออมสินไดรับหนังสือขอบคุณในความรวมมือของธนาคารจากสํานักงาน ปปง. สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(สํานักงาน ป.ป.ส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ ท่ีธนาคารออมสินไดใหความอนุเคราะหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการดาํเนนิการตามกฎหมาย ประกอบกบัผลการตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินของธนาคารออมสิน ในป 2559 สํานักงาน ปปง. และธนาคารแหงประเทศไทย ไมพบความผิดซึ่งหนาในการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย

การใหความรูดานกฎหมาย กฎเกณฑทางการ
 ธนาคารไดดําเนินการจัดหลักสูตรอบรมเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ใหกับคณะกรรมการ ธนาคาร ผูบริหาร และพนักงาน 
เพื่อใหมีความรู ดังนี้

 1. การจัดอบรมใหแกคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

 2. การจัดอบรมใหแกผูบริหาร และพนักงานกลุมกํากับและธรรมาภิบาล
 เพือ่ใหผูบรหิาร และพนกังานธนาคารออมสนิ มคีวามรู ความเขาใจในการปฏิบตังิาน ธนาคารจึงไดมกีารฝกอบรมในหลกัสตูรตางๆ  
เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจของธนาคารไดอยางถูกตอง ดังนี้

ลําดับ หลักสูตร

 1 เตรียมความพรอมใหกับผูบริหารระดับสูง สําหรับการตอบขอซักถามจาก FATF

ลําดับ หลักสูตร

 1 ความรูเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน และตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
  สําหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร รุนที่ 1 - 2
 2 อบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของของธนาคารในการปฏิบัติตาม FATCA/IGA (รวมถึงกฎหมายภาษี
  ที่ออกตาม IGA และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน) 
 3 หลักสูตร “การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ” 
 4 หลักสูตร “การพัฒนาระบบงานตรวจจับการทุจริต”  
 5 หลักสูตร “Cyber Security Awareness”  
 6 หลักสูตร “Risk Management GRC COSO” 
 7 หลักสูตร “Digital Forensic” 
 8 หลักสูตร “Fraud Laws and ICT Laws”  
 9 หลักสูตร “Certified Fraud Examiner (CFE) ” 
 10 หลักสูตร “Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) ” 
 11 หลักสูตร “Certified Information Systems Auditors (CISA) ” 
 12 หลักสูตร “COBIT 5 for Management” 
 13 หลักสูตร “Become a Cyber Security Professional (CSFX) ” 
 14 หลักสูตร “Big Data for Fraud Analytic” 
 15 หลักสูตร “เทคนิคการปองกันสารพัดกลโกงในยุคปจจุบัน” 
 16 หลักสูตร “การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับการนําสงขอมูลเพื่อการจัดทําอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
  ตลาดกรุงเทพ (Bangkok Interbank Offered : BIBOR) ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย” 
 17 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสายงานกํากับและควบคุม 
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การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
 ธนาคารออมสินใหความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
 1. กาํหนดนโยบายปองกนัและปราบปรามการทุจรติคอรรปัชัน่เปนลายลกัษณอกัษรอยางชัดเจนวา  ธนาคารหามการทุจรติคอรรปัช่ัน
ทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสิน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของกับธนาคารไมวา
จะโดยการนําเสนอ (Offering) การใหคํามั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกรอง (Demanding) การใหหรือรับสินบน  
(Giving or Accepting Bribes) หรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น
 2.  โครงสรางของการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
  ธนาคารกาํหนดโครงสรางคณะกรรมการทีท่าํหนาทีก่าํกบัดแูลการปองกนัและปราบปรามการทจุรติคอรรปัชัน่เพือ่บรหิารจดัการ
ความเสีย่งและตดิตามผลการนาํไปปฏบิตัติามขอกาํหนดของกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ ประกาศ หลกัเกณฑตางๆ ทัง้ภายในภายนอก  
และเปนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหการดําเนินงานสัมฤทธิ์ผล ดังนี้
  2.1 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการอนุมัตินโยบาย แผนแมบทและแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่นของธนาคารออมสินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารธนาคารในการดําเนินการตามระเบียบธนาคารออมสิน
วาดวยนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
  2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีบทบาทในการใหคําปรึกษา แนะนํา
การกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น และแตงต้ังคณะกรรมการปองกัน
ความเสี่ยงดานการทุจริตของธนาคารออมสิน เพื่อดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของธนาคารออมสิน
  2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกํากับดูแล ติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน จัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการในการปองกัน คนหา และปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการตรวจสอบ/ติดตามอยางใกลชิด
  2.4 คณะกรรมการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตของธนาคารออมสิน มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แผนแมบท 
และแผนปฏิบัตกิารปองกนัและปราบปรามการทุจรติคอรรปัชัน่ กาํหนดมาตรการและแนวทางปองกนัการทจุรติคอรรปัชัน่ เปนศนูยกลาง
ในการรับรายงานหรือการแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนการกระทําความผิดที่อาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น
 3. กาํหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานเพือ่สอดรบันโยบายปองกนัและปราบปรามการทุจรติคอรรปัชัน่  โดยทบทวนคาํสัง่ธนาคารออมสนิ
ที่ 175/2558 เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
 4.  สงเสริมการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. อยางสมัคร
ใจตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยเริ่มตั้นแตป 2557 จนถึงปจจุบันธนาคารออมสินไดรับผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นทุกป (ป 2557 ไดคะแนน 
87.24 ป 2558 ไดคะแนน 88.93 และป 2559 ไดคะแนน 91.94)
 5. สรางองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น ใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และ
ผูมสีวนไดสวนเสยีทกุกลุมของธนาคารอยางตอเนือ่ง โดยในป 2559 ไดจดักจิกรรม “โครงการออมสนิสีขาว” ภายใตแนวคดิ “การปองกนั
การทุจริตทางไซเบอร” เพื่อสรางความตระหนักตอภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรดวยการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธ 
เรื่อง Cyber Security Awareness โดยประธานกรรมการธนาคารออมสินและผูอํานวยการธนาคารออมสินกลาวนําคณะกรรมการ  
ผูบริหาร  พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสิน แสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหาร ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
 6. ธนาคารมกีารจัดอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการปองกนัและปราบปรามการทุจรติคอรรปัชัน่ เพือ่ใหความรูแกผูบริหารและพนกังาน 
ดังนี้
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 7. ธนาคารไดรับรางวัลชมเชย เรื่อง รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสูความเปนเลิศในการจัดทําแผนงานเสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน  ประจําป  2559  โดยสํานักงาน ป.ป.ช.
 8. นางสาวประดา เสมรบุณย ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับรางวัล “บุคคล
ตนแบบ” ดานความโปรงใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางขององคกร ประจําป 2559 โดยสํานักงาน ป.ป.ช.
 9. ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง จํานวน 100 คน รวมเดินรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นรวมกับองคกรตอตานคอรรัปชั่น  
(ประเทศไทย) ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ทองสนามหลวง

การควบคุมภายใน 
 ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยไดกําหนดใหหนวยงานยอยตั้งแตระดับหนวย สาขา เขต 
สวน สํานัก ภาค ฝาย และสายงาน ประเมินระบบการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อสรางความรับผิดชอบ
ในการควบคมุภายในใหแกพนกังานทกุคนทีเ่ปนเจาของงานในระดับ หนวยงานยอย รวมท้ังการใชทรพัยากรเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธิผล ลดความผิดพลาดความเสียหาย รายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหมัน่ใจอยางสมเหตสุมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเรจ็ตามวตัถปุระสงค ซึง่การควบคุมภายใน
เปนกระบวนการท่ีรวมไวเปนสวนหน่ึงในการปฏบิตังิานตามปกต ิซึง่ยดึแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคมุภายใน ทีค่ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 5 องคประกอบ ดังนี้
 1. สภาพแวดลอมของการควบคุม ธนาคารมีสภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี ผูบริหารของธนาคารไดสรางบรรยากาศของ
การควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความซื่อสัตย จริยธรรม และความโปรงใสโดยไมมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บุคลากร มีความเขาใจ ขอบเขตหนาที่
ของตนเอง รวมทั้งมีความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติ หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมใหพนักงานทั่วท้ังองคกร
เกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน
 2. การประเมินความเสี่ยง ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการ
ประเมินความเส่ียงทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของหนวยงานระดับกิจกรรมที่ชัดเจน 
สอดคลองและเชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จ มีการระบุความเส่ียงจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอการ
บรรลุวตัถปุระสงคของหนวยงาน มกีารวเิคราะหความเสีย่งและจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพือ่ลดขอผดิพลาดและปองกนัขอบกพรอง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
 3. กจิกรรมการควบคมุ ธนาคารมกีารกาํหนดทศิทางการปฏบิตังิาน โดยมนีโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสม ทาํใหมัน่ใจ
ไดวาเมื่อนําไปปฏิบัติแลว ทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไวสามารถทําใหผูปฏิบัติงานทราบไดวา 
หากเกิดความเสี่ยงขึ้น จะมีวิธีปฏิบัติอยางไรในการควบคุมความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง และมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑของทางการ ระเบียบปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกเปนประจําทุกป

ลําดับ หลักสูตร

 1 รูเทาทันการทุจริตทางระบบสารสนเทศ : บทเรียนจากกรณีทุจริตในภาคธนาคารจากทั่วโลกและประเทศไทย 
  การปองกัน และลดความเสี่ยงเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
 2 Cyber Security Awareness
 3 Risk Management GRC - COSO
 4 Digital Forensics
 5 Fraud Laws and ICT Laws
 6 CFE - Certified Fraud Examiner
 7 CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control
 8 CISA - Certified Information Systems Auditors
 9 COBIT 5 for Management
 10 CSFX - Become a Cyber Security Professional
 11 Big Data for Fraud Analytic
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 4. สารสนเทศและการส่ือสาร ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสนองตอบตอความ
ตองการของผูใช โดยมีการสื่อสารไปยังฝายบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบที่เหมาะสม ชวยใหผูรับ
ขอมลูสารสนเทศสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพ และบรรลวุตัถปุระสงคขององคกร โดยใหความสาํคญักบัความปลอดภยั
ในการเก็บรักษาขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบ 
และสรางความตอเนื่องในการใหบริการทางธุรกิจ
 5. การติดตามประเมินผล  ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนด
วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 
โดยกําหนดใหผูบริหารมีหนาท่ีในการควบคุมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลเปนรายครั้ง และหากพบ
ขอบกพรอง หรอืจดุออนทีม่นียัสาํคญั จะตองมกีารตรวจสอบไดวา มกีารควบคุมภายในท่ีดีแลวหรอืไม เพือ่ท่ีจะสามารถดาํเนนิการแกไข
ปญหา หรือขอบกพรองตางๆ ไดทันเวลา
 ธนาคารไดแตงตั้งคณะทํางานประมวลผลในภาพรวม เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทํารายงาน การประมวลผล และการปรับปรุง
การควบคมุภายในใหสอดคลองกบั ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 
ขอ 6. พรอมติดตามรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของหนวยงานยอยเปนรายไตรมาส ควบคุมหนวยงาน
ยอยภายในธนาคารใหปฏิบัติตามแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประมวลผลและ
จัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการธนาคารออมสิน จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดสงสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหคณะจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบเปนรายไตรมาสและรายป 
 ในป 2559 ธนาคารไดเชิญวิทยากรจากธนาคารแหงประเทศไทยมาบรรยายใหความรูเรื่องการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน และเรื่องแนวทางการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีความรู และความเขาใจใน
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหมากย่ิงข้ึน รวมท้ังเขาใจแนวทางในการกํากับดูแลและการตรวจสอบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อจะกําหนดแนวทางการกํากับการปฏิบัติงานของธนาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
หนวยงานกํากับดูแล และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
 นอกจากนี ้ ธนาคารมกีารสงเสรมิใหหนวยงานตางๆ มีแนวทางในการควบคมุภายในทีด่ ีโดยการสรางความตระหนกัรู (Awareness)
และผลักดันใหเกิดแนวทางปองกัน 3 ระดับ (Three Line of Defense) โดยมีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานเขาใจบทบาทของ
ตนเอง รวมทั้ง มีการประสานงานระหวาง Second Line ไดแก หนวยงานบริหารความเส่ียง หนวยงานกํากับดูแล และหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเปน Third Line เพื่อบูรณาการ (Integrated) และแลกเปลี่ยนมุมมองในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธนาคาร
 ประกอบกับธนาคารไดจัดทําแผนงานตางๆ เพิ่มเติม ดังนี้
 1. แผนงานทบทวนการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Process Review)
 2. แผนงานการตรวจสอบและปองกันการทุจริต (Fraud Detection and Prevention) 
 3. แผนงานในการพัฒนาระบบงานในการตรวจสอบ การปฏิบัติที่ไมเปนไปตามคําสั่ง    
 4. แผนงานสรางความรูความเขาใจดานผลิตภัณฑ และการใหบริการทางการเงิน
 โดยท้ัง 4 โครงการ  ธนาคารไดจางท่ีปรกึษามาใหคําแนะนาํ อกีท้ัง เสนอใหธนาคารมหีนวยงานท่ีกาํกบัดแูลดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT Compliance) โดยเฉพาะเพื่อใหสอดคลองกับผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารในปจจุบัน
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1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน
 ปี 2559 ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจปรับตวัในทิศทางที�ดีขึ �น จากปัจจยัสนบัสนนุการใช้จา่ยภาครัฐที�ขยายตวัสงูทั �งรายจา่ยประจํา
และลงทนุ การลงทนุภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึ �นอย่างตอ่เนื�องแตย่งักระจกุตวัอยู่ในบางธุรกิจ สําหรับมลูคา่การสง่ออกสินค้ามีการ
ฟื�นตวัชดัเจนขึ �น ภาคการทอ่งเที�ยวขยายตวัตามจํานวนนกัทอ่งเที�ยวตา่งประเทศที�ได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นและลดคา่ธรรมเนียม
วีซ่าชั�วคราว ประกอบกบัการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ �นตามความเชื�อมั�นผู้บริโภคและผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
ในชว่งปลายปี   
 ทิศทางของธนาคาร มีการให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ�มมากขึ �น โดยมุ่งเน้นการเป็น “GSB NEW ERA : Digi-Thai 
Banking – Digital for All Thais” ซึ�งเป็นการให้บริการ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน
ตลอดจนช่องทางการให้บริการผ่าน Digital Banking และ Fintech เนื�องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคและนกัลงทนุรุ่นใหม่ที�ให้ความ
สนใจการทําธรุกรรมออนไลน์มากขึ �น อยา่งไรก็ตาม ธนาคารได้ตระหนกัถงึภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ซึ�งปัจจบุนัเพิ�มขึ �น
อยา่งรวดเร็วด้วยวิธีการที�ซบัซ้อนมากขึ �น และสง่ผลกระทบอยา่งกว้างขวาง โดยอาจเกิดความเสียหายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ธนาคาร
จงึให้ความสาํคญักบัการปรับปรุงระบบความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทนัสมยั เพื�อปอ้งกนัและลดความเสี�ยงที�อาจ
เกิดขึ �นในอนาคต รวมถงึการตดิตามขา่วความเคลื�อนไหวของการก่ออาชญากรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งใกล้ชิด เพื�อหาแนวทางปอ้งกนั
เหตกุารณ์ที�อาจเกิดขึ �นได้ทนัทว่งที

การบริหารความเสี่ยง
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 ธนาคารยึดหลกัการบริหารความเสี�ยงเชิงบูรณาการที�ครอบคลมุการบริหารความเสี�ยงทั�วทั �งองค์กร เพื�อขบัเคลื�อนการบริหาร
ความเสี�ยงโดยการกําหนดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการธนาคารออมสนิ รวมถงึการแตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้
ความเหน็ในเรื�องตา่งๆ ซึ�งครอบคลมุความเสี�ยงและประเดน็สาํคญัขององค์กรได้อยา่งครบถ้วน โดยให้ข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายจดัการ เพื�อให้
มั�นใจวา่การบริหารความเสี�ยงของธนาคารได้ดําเนินการอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที�กําหนด สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และ
เป็นไปตามแนวทางของหนว่ยงานที�กํากบัดแูล ซึ�งการบริหารความเสี�ยงดําเนินการโดยหนว่ยงานเจ้าของความเสี�ยง (Risk Owner) เป็นผู้ระบุ
ความเสี�ยงและประเมินระดบัความเสี�ยง การกําหนดมาตรการจดัการความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึง
ติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี�ยง โดยครอบคลมุความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจดัการความเสี�ยง
ที�สําคญั เพื�อให้มั�นใจวา่กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ความเสี�ยงขึ �น จะสามารถจดัการความเสี�ยงได้ทนัทว่งที ทั �งนี � สายงานบริหารความเสี�ยง
เป็นผู้ประสานงานและสนบัสนนุหนว่ยงานเจ้าของความเสี�ยง (Risk Owner) ในการดําเนินการตามนโยบายที�ได้รับมอบหมาย และรายงาน
สถานะความเสี�ยงที�สาํคญัตอ่คณะกรรมการธนาคารออมสนิ และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบสถานะความเสี�ยงขององค์กร และรายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี�ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั �ง
มีการสร้างความตระหนกัด้านการบริหารความเสี�ยงให้แก่ผู้บริหารและพนกังานในองค์กรอย่างต่อเนื�อง จนกลายเป็นส่วนหนึ�งของ
วฒันธรรมองค์กร 

2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
  ธนาคารกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการที�ทําหน้าที�กํากบัดแูลระดบักลยทุธ์และนโยบายการบริหารความเสี�ยง ตลอดจนตดิตามผล
การนําไปปฏิบตัิของฝ่ายจดัการ เพื�อให้การบริหารจดัการความเสี�ยงประสานสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการ (Governance) 
และการปฏิบตัติามข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑ์ (Compliance) และเป็นกลไกสําคญัที�ผลกัดนั
ให้การดําเนินงานสมัฤทธิ�ผล คณะกรรมการหลกัที�กํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วย
 1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการให้ความสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ของธนาคาร 
รวมถงึมีการพิจารณาถงึประเดน็ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น เพื�อให้มั�นใจได้วา่ผู้บริหารสามารถนําวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ที�กําหนด
ขึ �นไปปฏิบตัใิห้เกิดผลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
 2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีบทบาทในการกําหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี�ยง 
แผนแมบ่ทบริหารความเสี�ยง รวมถงึให้ความเหน็ชอบกลยทุธ์และแผนการบริหารความเสี�ยงด้านตา่งๆ เพื�อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และธุรกรรมของธนาคารออมสินที�เปลี�ยนแปลงไป รวมทั �งประเมิน ติดตาม และดูแลระดบัความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม 
และรายงานสถานะความเสี�ยงธนาคารออมสิน เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ 
ทั �งนี � กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม มีการประชมุร่วมกนัเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น การบรูณาการ 
และเสริมสร้างการทํางานร่วมกนั
 3) คณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการที�ดแีละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย กลยทุธ์ 
เปา้หมาย และแผนการดําเนินงาน ตลอดจนระเบียบ หลกัเกณฑ์ด้านการกํากบัดแูลกิจการที�ดี การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ การสอบทาน
สนิเชื�อของธนาคารให้สอดคล้องกบักฎหมายและกฎที�กําหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี รวมถงึความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม และให้ความสําคญักับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี�ยวกับการกํากับดแูลกิจการ (Governance) 
การบริหารความเสี�ยง (Risk Management) และการปฏิบตัติามข้อกําหนดของกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑ์ 
(Compliance) เพื�อให้บรรลถุงึผลการดําเนินงานที�เกิดจากการมีสว่นร่วมของทกุหนว่ยงาน (Integrity-Driven Performance)
 4) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการสอบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการควบคมุภายใน การกํากบั
ดแูลที�ดี กระบวนการบริหารความเสี�ยง สอบทานการดําเนินงานของธนาคารให้ถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั วิธีปฏิบตังิาน 
มตคิณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั�งที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงาน รวมทั �งพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทจุริตที�อาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของธนาคาร
 5) คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินธรุกิจ และแผนการควบคมุตดิตาม
การบริหารงาน พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลกัเกณฑ์การลงทนุ การให้สินเชื�อ และการประกอบธุรกิจอื�นของธนาคารออมสินให้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ รวมถึงพิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เสนอแนะนโยบายและกลยทุธ์ด้านบคุลากร ค่าตอบแทน และสวสัดิการของพนกังานและลกูจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
เพื�อให้คณะกรรมการธนาคารออมสนิเหน็ชอบ
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 6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี �สิน มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์และหนี �สิน 
กําหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี �ย สภาพคลอ่ง อตัราแลกเปลี�ยน และด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องให้สอดคล้องกบันโยบาย
บริหารความเสี�ยงของธนาคาร กําหนดอตัราดอกเบี �ยเงินฝากและอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ บริหารโครงสร้าง
ทางการเงินและโครงสร้างอตัราดอกเบี �ยให้สอดคล้องกบันโยบายของธนาคาร กําหนดนโยบายและแนวทางเกี�ยวกบัการกําหนดราคา
โอนผลติภณัฑ์ 
 นอกจากนี � ยงัมีคณะกรรมการที�ทําหน้าที�กํากบัดแูลการบริหารจดัการความเสี�ยงในการดําเนินธรุกิจหลกั อาทิ คณะกรรมการสนิเชื�อ 
คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการบริหารความตอ่เนื�องทางธรุกิจ คณะกรรมการปอ้งกนัความเสี�ยงด้านการทจุริตของธนาคารออมสนิ 
เป็นต้น 

3. การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 
 ธนาคารนําแนวทาง COSO (ERM-Integrated Framework) มาใช้ในการบริหารจดัการความเสี�ยงผา่นกระบวนการจดัทําแผนที�
ความเสี�ยง (Risk Map) โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อลดและปอ้งกนัความเสี�ยงที�จะกระทบตอ่เปา้หมายการดําเนินงานของธนาคาร  (Objective
Setting) ทั �งเปา้หมายทางการเงิน และไม่ใช่การเงินให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารบรรลเุปา้หมายได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ�งแผนที�ความเสี�ยง (Risk Map) นี � กลุม่ธรุกิจ (Business Unit) และกลุม่สนบัสนนุ (Support Unit) ซึ�งเป็นเจ้าของ
ความเสี�ยง (Risk Owner) จะทําการทบทวนประเมินความเสี�ยงไปพร้อมๆ กับการจดัทําเป้าหมายและแผนดําเนินงาน/โครงการ
ประจําปี โดยการระบุปัจจัยเสี�ยงสําคัญนั �นจะเชื�อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และตัวชี �วัดผลการ
ดําเนินงาน (KPIs) หลกัของธนาคาร และเกณฑ์วดัระดบัความเสี�ยงจะต้องสอดคล้องกบัประมาณการทางการเงิน นอกจากนี �แล้ว
หน่วยงานเจ้าของความเสี�ยง (Risk Owner) จะดําเนินการวิเคราะห์ความเสี�ยงเพิ�มเติมในกรณีเกิดเหตุการณ์ที�มิได้คาดหมายไว้ 
กําหนดมาตรการที�จะลด/ควบคมุความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ พร้อมทั �งกําหนดตวัชี �วดัความเสี�ยง (Key Risk Indicators)
ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และคา่เบี�ยงเบนจากระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื�อใช้แจ้งเตือน
ความเสี�ยง (Early Warning) ก่อนที�ผลการดําเนินงานจะไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย ทั �งนี � ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และคา่เบี�ยงเบนจากระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จะเชื�อมโยงกบัตวัชี �วดัผลการดําเนินงาน (KPIs) และประมาณการ
ทางการเงินในระดบั Base Case และไมตํ่�ากวา่ระดบั Worse Case หรือสอดคล้องกบัเพดาน (Limit) หรือสญัญาณเตือน (Trigger) 
ความเสี�ยง โดยสายงานบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�ในการตดิตามวิเคราะห์ความเสี�ยงจากทกุๆ เจ้าของความเสี�ยง (Risk Owner) เพื�อ
รายงานตอ่ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ กรณีผลการบริหารความเสี�ยงไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายหรือมี
ความเสี�ยงสงู จะแจ้งเตือนความเสี�ยงผา่นระบบงาน Risk Monitoring โดยสง่ e-mail ตรงถงึผู้บริหารที�เกี�ยวข้อง เพื�อเร่งรัดผลการบริหาร
ความเสี�ยงให้เป็นไปตามเปา้หมาย โดยในปี 2559 ธนาคารมีปัจจยัเสี�ยงสําคญั จํานวน 12 ปัจจยัเสี�ยง ดงันี �
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4. การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ 
 (Strategic Risk)
 ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกิดจากการ
กําหนดแผนกลยทุธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตัไิมเ่หมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
ทําให้ไมป่ระสบความสาํเร็จตามทิศทางที�กําหนดไว้ ซึ�งสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร
 ธนาคารมีการทบทวนนโยบายและคูมื่อการบริหารความเสี�ยง
ด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk Management Policy) ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตามความเสี�ยงด้านกลยุทธ์
รายงานแก่คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management 
Committee) อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อควบคมุความเสี�ยงด้านกลยทุธ์
ไม่ให้เกินกว่าระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงการคลงั
 ในปี 2559 ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี�ยงทั �งภายในและภายนอก อาทิ ภาวะ
เศรษฐกิจที�ชะลอลงค่อนข้างมาก ภาวะหนี �ครัวเรือนอยู่ในระดบัสงู สง่ผลให้รายได้และความสามารถในการชําระหนี �ของลกูค้าลดลง 
การปลอ่ยสินเชื�อรายยอ่ยชะลอลง ระดบั NPLs เพิ�มขึ �น ธนาคารกําหนดมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษสําหรับลกูค้าที�ได้รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ กลุ่มผู้ มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่สมํ�าเสมอ อาทิ มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี �ประชาชน โครงการ
ลดภาระหนี �ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั�งยืน เพื�อให้ลกูหนี �มีความเข้มแข็ง
สามารถกลับมาเป็นลูกหนี �ที�มีคุณภาพของธนาคารได้ พร้อมกับเร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการให้สนองตอบความต้องการลูกค้า 
มีผลตอบแทนที�จงูใจและมีต้นทนุที�เหมาะสม รวมถงึการสร้างรายได้จากคา่ธรรมเนียมบริการตา่งๆ ซึ�งเป็นรายได้ที�มีความเสี�ยงตํ�ากวา่
รายได้จากการขยายสินเชื�อซึ�งกระทบต่อ BIS ratio ค่อนข้างมาก นอกจากนี � ธนาคารยงัมีความเสี�ยงจากการแข่งขนัในยคุ Digital 
Banking และ Fintech จากพฤตกิรรมการบริโภคที�เปลี�ยนไปอยา่งรวดเร็วของลกูค้า และคูแ่ขง่มีการพฒันาการให้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์
แบบก้าวกระโดด มีการร่วมมือกบัพนัธมิตรตา่งๆ ทําให้ต้นทนุการแขง่ขนัลดลง ธนาคารจงึให้ความสาํคญักบัการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม
ลกูค้าและการก้าวเข้าสูย่คุ Digital Banking โดยมีการให้บริการ Mobile Application (MyMo) ซึ�งลกูค้าสามารถใช้บริการธรุกรรมพื �นฐาน
ผา่น Smart Phone และมีบริการ Digital Salak รวมอยูใ่นแอพพลเิคชั�น MyMo สําหรับการซื �อสลากออมสนิออนไลน์เพื�อความสะดวก
รวดเร็ว และประหยดัคา่ใช้จา่ย 
 อยา่งไรก็ตาม การก้าวเข้าสูย่คุ Digital Banking และ Fintech ทําให้ธนาคารมีความเสี�ยงด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack)
ที�ขยายตวัอย่างรวดเร็วในรูปแบบที�ซบัซ้อนและรุนแรงมากขึ �น ซึ�งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินของธนาคารและ
ของลกูค้าแล้ว ยงักระทบตอ่ความเชื�อมั�นในบริการของธนาคาร ดงันั �น ธนาคารจงึให้ความสําคญักบัการปรับปรุงระบบความปลอดภยั
ของเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทนัสมยั ได้รับการรับรองคณุภาพและความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล (World Class) 
และกําหนดแนวทางในการป้องกนั/ลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต รวมทั �งติดตามความเคลื�อนไหวของภยัอาชญากรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งใกล้ชิด เพื�อหาแนวทางปอ้งกนั/ปิดความเสี�ยงดงักลา่วได้ทนัเหตกุารณ์  

5. การบริหารความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
 ความเสี�ยงด้านตลาด หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี �ย ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทนุที�มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทนุของ
ธนาคาร
 ปี 2559 มีเหตกุารณ์สําคญัที�สง่ผลตอ่เศรษฐกิจโลก อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยนโยบาย จีนปรับลด
คา่เงินหยวนเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารกลางญี�ปุ่ นและยโุรปดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผอ่นคลาย โดยประกาศใช้อตัราดอกเบี �ย
นโยบายตดิลบ ราคานํ �ามนัปรับตวัลดลงจากปริมาณการผลติล้นตลาด สหราชอาณาจกัรมีมตอิอกจากสมาชิกสหภาพยโุรป (Brexit) และ
ผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐที�พลกิความคาดหมาย
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 สําหรับประเทศไทย เศรษฐกิจฟื�นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกลไกของรัฐ อาทิ โครงการพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน มาตรการ
ลดหย่อนภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน โดยคงอัตราดอกเบี �ยนโยบายไว้ที�ระดับร้อยละ 1.50 
เนื�องจากเห็นว่าภาวะการเงินโดยรวมยงัเอื �อต่อการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ ความชดัเจนทางการเมืองหลงัผลการลงประชามติรับร่าง
รัฐธรรมนญู ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยปรับตวัเพิ�มขึ �น (เพิ�มขึ �นสงูสดุร้อยละ 20.54 เมื�อเทียบกบัสิ �นปี 2558) อตัราผลตอบแทน
เฉลี�ยของพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัลดลงทกุชว่งอาย ุ
 ธนาคารออมสินบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมดัระวงัตามนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี�ยงที�กําหนด
โดยคณะกรรมการธนาคาร และมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี�ยงด้านตลาด รวมถึงกําหนดสญัญาณเตือนระดับ
ความเสี�ยง (Trigger) และเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ให้อยูใ่นระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ�งทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง นอกจากนี �มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี �สินดแูลการกําหนดอตัราดอกเบี �ยและบริหาร
ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี �ยให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ รวมถงึมีคณะกรรมการและผู้บริหารที�เกี�ยวข้องตดิตามสถานะพอร์ตการลงทนุ
และความเสี�ยงอยา่งใกล้ชิด ทั �งนี � สรุปสาระสําคญัของกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านตลาดของธนาคารในปี 2559 ได้ดงันี �
 1) การทบทวนนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารความเสี�ยงด้านตลาดให้สอดคล้องกบัเกณฑ์กํากบัดแูล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) นโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี �ยในบญัชีเพื�อการธนาคาร 
(Interest Rate Risk Management in Banking Book Policy) 
 2) การพฒันาเครื�องมือวดั/ประเมิน และควบคมุความเสี�ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
   การประเมินความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี �ย โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบี �ยใหม่
หรืออายสุญัญาคงเหลือระหวา่งสนิทรัพย์และหนี �สนิ (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยที�มี
ตอ่รายได้ดอกเบี �ยสทุธิในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)  
   การวดัผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงปัจจยัเสี�ยงตา่งๆ อยา่งสมํ�าเสมอ อาทิ การประเมินมลูคา่ยตุธิรรม (Mark to Market) 
และการเปลี�ยนแปลงอตัราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี �ที�มีตอ่ราคาตราสารหนี � (Present Value of 1 basis point : PV01) 
   การประเมินมลูคา่ความเสียหายสงูสดุที�อาจเกิดขึ �นจากการทําธรุกรรมภายใต้ภาวะปกต ิโดยใช้แบบจําลอง Value at Risk 
(VaR) ซึ�งเป็นการวดัความเสี�ยงเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงปัจจยัเสี�ยง (Risk Factor) ภายใต้ระดบัความเชื�อมั�น (Confidence Level) และ
ระยะเวลาถือครอง (Holding Period) ที�กําหนด โดยธนาคารได้มีการทดสอบความแมน่ยํา (Back Testing) ของเครื�องมือในการวดั
ความเสี�ยงในรูปแบบจําลอง VaR อยา่งสมํ�าเสมอ
   การทบทวนเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) สําหรับธุรกรรมทั �งในบัญชีเพื�อการค้าและบัญชีเพื�อการธนาคาร โดยมี
การทบทวนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งสมํ�าเสมอ เชน่ การกําหนด PV01 Limit, VaR Limit, Stop Loss Limit และ 
NII Sensitivity Limit เป็นต้น
   การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) สําหรับความเสี�ยงด้านตลาด โดยกําหนดสถานการณ์จําลองที�อาจเกิดขึ �นจากการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งรุนแรงของปัจจยัเสี�ยงด้านตลาด ที�อาจสง่ผลในทางลบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร  เพื�อให้มั�นใจวา่ธนาคาร
สามารถรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นในภาวะวิกฤตไิด้
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   การประเมินประสิทธิผลของอนพุนัธ์ทางการเงินที�ใช้ปอ้งกนัความเสี�ยง เพื�อให้มั�นใจได้ว่าอนพุนัธ์ทางการเงินที�ใช้ปอ้งกนั
ความเสี�ยงมีประสทิธิผลในการปอ้งกนัความเสี�ยง
 3) การตดิตามและรายงานความเสี�ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
   การจดัทํารายงานสถานะการลงทนุและความเสี�ยงด้านตลาด โดยมีการติดตามเป็นรายวนั รายเดือน และรายไตรมาส 
เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการที�เกี�ยวข้อง และผู้บริหารอยา่งสมํ�าเสมอ
   การพฒันาระบบงานสารสนเทศในการตดิตามและควบคมุความเสี�ยงด้านตลาดอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้ระบบสามารถแจ้งเตือน
ลว่งหน้า (Early Warning) ก่อนที�จะเกิดเหตกุารณ์ความเสียหายหรือความเสี�ยงเกินระดบัที�ยอมรับได้ และระงบัการทําธรุกรรมก่อนการ
ดําเนินธรุกรรมที�เกินกวา่เพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ที�กําหนดไว้ ทําให้การตดิตามและควบคมุความเสี�ยงด้านตลาดเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ

6. การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ธนาคารไมส่ามารถชําระหนี �สนิและภาระผกูพนั เมื�อถงึกําหนด 
เนื�องจากไมส่ามารถเปลี�ยนสนิทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทนุได้ แตด้่วยต้นทนุ
ที�สงูเกินกวา่ระดบัที�ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร ทั �งในปัจจบุนัและ
อนาคต นอกจากนี � ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งยงัเกิดจากการที�ธนาคารไมส่ามารถยกเลกิ หรือหกักลบความเสี�ยงที�มีอยูจ่ากสนิทรัพย์
ที�ถืออยู่ได้ ทําให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคาตํ�ากวา่ต้นทนุที�ซื �อมา เนื�องจากสินทรัพย์ที�ถืออยู่มีสภาพคลอ่งตํ�า หรือเกิดจากภาวะตลาด
ขาดสภาพคลอ่ง (Trading Liquidity Risk)
 ในปี 2559 ภาพรวมสภาพคลอ่งในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยงัอยูใ่นระดบัสงู แตป่รับตวัลดลงจากปีก่อน โดยสนิเชื�อยงัคงเพิ�มขึ �น
มากกวา่เงินฝาก แตก่ารขยายตวัของสนิเชื�อยงัอยูใ่นระดบัจํากดัตามภาวะเศรษฐกิจที�ฟื�นตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป และการเพิ�มขึ �นของ
สนิเชื�อที�ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในระดบัสงู ทําให้ธนาคารพาณิชย์ระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเชื�อ ขณะที�เงินฝากขยายตวัเลก็น้อย
จากการออกผลิตภณัฑ์เงินฝากทั �งระยะสั �นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าและรองรับเงินฝากครบกําหนด เพื�อบริหาร
จดัการต้นทนุ ประกอบกบัอตัราดอกเบี �ยเงินฝากยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ�า ทําให้เงินออมบางสว่นโยกย้ายไปผลติภณัฑ์การเงินอื�น อาทิ 
กองทนุรวม ประกนัชีวิต พนัธบตัรออมทรัพย์กระทรวงการคลงั สําหรับธนาคารออมสินมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝาก โดยมีการ
กระจายตวัในแตล่ะชว่งอายเุพื�อให้มีโครงสร้างสนิทรัพย์และหนี �สนิที�เหมาะสม อาทิ เงินฝากเผื�อเรียกพิเศษ 103 วนั เงินฝากเผื�อเรียก
พิเศษ 9 เดือน เงินฝากเผื�อเรียกพิเศษ 11 เดือน และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี รวมทั �งการระดมเงินฝากรายใหญ่ ขณะที�ด้านสินเชื�อ 
ธนาคารได้สนบัสนนุโครงการตามนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ อาทิ สินเชื�ออตัราดอกเบี �ยตํ�า (Soft loan) สินเชื�อ SMEs Start up 
สินเชื�อบ้านประชารัฐ สินเชื�อประชารัฐเพื�อประชาชน โดยธนาคารสามารถจดัหาสภาพคล่องได้เพียงพอที�จะรองรับการดําเนินการ
ในแตล่ะชว่งเวลา และมีความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งอยูภ่ายใต้ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้
 ธนาคารกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง โดยคณะกรรมการธนาคาร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
ทําหน้าที�อนมุตัริะบบวดัตดิตามและควบคมุความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง นอกจากนี � มีคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี �สนิ (ALCO) 
ทําหน้าที�กําหนดแนวทางบริหารสนิทรัพย์และหนี �สนิ กลยทุธ์การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง กํากบัดแูลการปฏิบตังิานให้เป็นไป
ตามกรอบการบริหารความเสี�ยง เพื�อควบคมุความเสี�ยงให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีคณะทํางาน
ด้านบริหารสภาพคล่อง ทําหน้าที�บริหารสภาพคล่อง จดัสรรเงินฝาก เงินลงทนุ และเงินให้สินเชื�อ ให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจ 
เพื�อให้ธนาคารมีสภาพคลอ่งในระดบัที�เหมาะสม และสามารถปฏิบตัติามข้อผกูพนัทางการเงินได้ ทั �งนี � สรุปสาระสาํคญัของกระบวนการ
บริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคารในปี 2559 ได้ดงันี �
 1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์
กํากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทยที�จะนํามากํากบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในปี 2560 รวมทั �งกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร 
 2. การพฒันาเครื�องมือวดั/ประเมิน และควบคมุความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ประกอบด้วย
   การจดัทํารายงานฐานะสภาพคลอ่งสทุธิ (Liquidity Gap Report) โดยจดัทําทั �งแบบอายคุงเหลือตามสญัญาและแบบปรับ
พฤตกิรรม
   การวดัและประเมินความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง โดยใช้อตัราสว่นทางการเงิน เช่น อตัราสว่นสินเชื�อตอ่เงินฝาก อตัราสว่น
สนิทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่เงินฝาก อตัราสว่นการพึ�งพาแหลง่เงินทนุรายใหญ่ เป็นต้น
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   การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้านสภาพคล่อง โดยกําหนดสถานการณ์จําลองตามแนวทางของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีวิกฤตเิฉพาะรายสถาบนัการเงิน (Institution-specific crisis) (2) กรณีวิกฤตทิั �งระบบสถาบนั
การเงิน (Market-wide crisis) และ (3) กรณีที�เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบนัการเงินและวิกฤติทั �งระบบสถาบนัการเงิน 
(Combination of both) ซึ�งในแตล่ะสถานการณ์จะกําหนดสมมตฐิาน เชน่ การไหลออกของเงินฝากที�มากกวา่ปกตใินสดัสว่นที�ตา่งกนั 
การกําหนดอตัราสว่นลดที�จะใช้ปรับลดมลูคา่หลกัทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติ
เป็นประจําทกุไตรมาส ซึ�งผลการทดสอบภาวะวิกฤตใินปี 2559 พบวา่ ธนาคารมีสภาพคลอ่งที�เพียงพอในการรองรับภาวะวิกฤตทิกุกรณี
   การทบทวนเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) และสญัญาณเตือนระดบัความเสี�ยง (Trigger) ด้านสภาพคลอ่ง รวมถงึกําหนด
ระดบัหรือปริมาณสนิทรัพย์ที�มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งสงู (Liquidity Cushion) เพื�อให้ธนาคารมีสภาพคลอ่งเพียงพอรองรับการดําเนิน
ธรุกิจ
   การทบทวนแนวทางและแผนรองรับเหตฉุกุเฉินด้านสภาพคลอ่ง (Contingency Liquidity Plan) ซึ�งได้กําหนดสญัญาณเตือน
ลว่งหน้า (Early Warning Indicator) เพื�อใช้บง่ชี �สถานการณ์ผิดปกตด้ิานสภาพคลอ่งและตดิตามอยา่งสมํ�าเสมอ โดยได้กําหนดบทบาท
หน้าที�ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนขั �นตอนการดําเนินงาน ทั �งนี � ได้มีการทดสอบแผนรองรับเหตฉุกุเฉิน
ด้านสภาพคลอ่ง เพื�อให้มีความพร้อมในการบริหารจดัการ กรณีประสบภาวะวิกฤตด้ิานสภาพคลอ่งที�อาจเกิดขึ �นได้อยา่งเหมาะสมและ
ทนัทว่งที
 3. การตดิตามและรายงานความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ประกอบด้วย
   การจดัทํารายงานตดิตามความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งเป็นรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส รวมถงึประมาณ
การอตัราสว่นด้านสภาพคลอ่งที�สําคญั เพื�อนําเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที�เกี�ยวข้อง 
   การพฒันาระบบงานรายงานอตัราสว่นด้านสภาพคลอ่งเป็นสว่นหนึ�งของระบบงานข้อมลูสารสนเทศเพื�อการบริหาร (EIS) 
เพื�อให้ผู้บริหารระดบัสงูทราบถงึสถานะและความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคารได้อยา่งรวดเร็ว และใช้ประกอบการตดัสนิใจในการ
ควบคมุความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นได้อยา่งทนัทว่งที

7. การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
 ความเสี�ยงด้านเครดติ หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ลกูค้าหรือคูส่ญัญาของธนาคารไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาในการ
จา่ยชําระหนี �คืน หรือไมป่ฏิบตัติามที�ตกลงกบัธนาคาร หรือมีโอกาสที�ลกูค้าอาจไมส่ามารถชําระหนี �คืนได้ จนเป็นเหตใุห้ถกูปรับลดอนัดบั
ความนา่เชื�อถือ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะเงินกองทนุและรายได้ของธนาคาร
 ธนาคารได้ตระหนกัถงึความไมแ่นน่อนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนั จงึได้ตดิตามดแูลอยา่งใกล้ชิด เพื�อจะได้นํามา
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ของการให้สนิเชื�อและการบริหารความเสี�ยงทางด้านเครดติให้มีความเหมาะสม โดยมุง่เน้นพฒันากระบวนการบริหาร
ความเสี�ยงด้านเครดติอยา่งเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตังิานที�ดี ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสนิเชื�อ และพฒันาเครื�องมือบริหาร
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ความเสี�ยงด้านเครดติ เพื�อสนบัสนนุการเตบิโตของสนิเชื�อและเงินลงทนุอยา่งมีคณุภาพ รวมทั �งตดิตามและควบคมุความเสี�ยงด้านเครดติ
ให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ โดยมีสาระสําคญั ดงันี �
 1) กําหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื�อให้ธนาคารมีการจัดการบริหาร
ความเสี�ยงด้านเครดติที�ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคล้องกบักลยทุธ์และนโยบายของธนาคาร
 2)  กําหนดนโยบายสนิเชื�อธรุกิจ เพื�อใช้เป็นกรอบหลกัเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตังิานด้านสนิเชื�อธรุกิจของธนาคาร
ให้มีประสทิธิภาพ 
 3) กําหนดนโยบายสินเชื�อรายย่อย เพื�อใช้เป็นกรอบหลกัเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตัิงานด้านสินเชื�อรายยอ่ยของ
ธนาคารให้มีประสทิธิภาพ 
 4) กําหนดอํานาจในการทบทวนและต่ออายวุงเงินสินเชื�อธุรกิจ รวมทั �งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบตัิในการอํานวยสินเชื�อ
ให้มีความสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร โดยกําหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหวา่งหนว่ยงาน (Check & Balance) ที�สอดคล้อง
กบัหลกัการบริหารความเสี�ยงที�ดี
 5) กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี � ได้แก่
  5.1) กําหนดวงเงินให้กู้ รวมสงูสดุตอ่ราย สําหรับการให้สนิเชื�อแก่บคุคลรายยอ่ยที�ไมมี่หลกัทรัพย์คํ �าประกนั และ/หรือมีบคุคล
คํ �าประกนั เพื�อลดความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ธนาคารยอมรับได้
  5.2) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี �ของลกูค้าสนิเชื�อรายยอ่ย เพื�อให้ผู้กู้ มีเงินได้คงเหลอื
เพียงพอตอ่การดํารงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี �ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
  5.3) กําหนดมาตรฐานกําไรสทุธิของแต่ละธุรกิจ เพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณความสามารถในการชําระหนี �ของลกูค้า
ธนาคารที�มาขอสนิเชื�อให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั
 6) กําหนดโปรแกรมผลติภณัฑ์สนิเชื�อ (Credit Product Program : CPP) เพื�อใช้เป็นแนวทางเบื �องต้นในการพิจารณาสนิเชื�อธรุกิจ
ที�ธนาคารจะสนบัสนนุ และแบบพิจารณารับความเสี�ยงสนิเชื�อธรุกิจ ในการขออนมุตัสินิเชื�อและการตอ่อายวุงเงินสนิเชื�อ ที�มีภาระสนิเชื�อ
ธรุกิจ และ/หรือเงินลงทนุรวม (Total Exposure) ไมเ่กิน 20 ล้านบาท (Check List : CL) เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็น
ไปได้ในการพิจารณาสนิเชื�อแก่ลกูค้าสนิเชื�อธรุกิจ
 7) ทบทวนเพดานเงินให้สนิเชื�อรายภาคธรุกิจ (Industry Limit) เพื�อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนมุตัสินิเชื�อ 
และมิให้มีการกระจกุตวัในธรุกิจใดธรุกิจหนึ�งมากเกินไป 
 8) ทบทวนหลกัเกณฑ์คณุสมบตั ิPrime Bank เพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดคณุสมบตัสิาํหรับใช้ในการพิจารณากําหนด Prime Bank 
 9) พฒันาและปรับปรุงแบบจําลองวดัระดบัความเสี�ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model (ได้แก่ Application 
Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating for Small Business 
Model เพื�อให้สามารถคดักรองและประเมินความเสี�ยงของลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพยิ�งขึ �น รวมทั �งใช้คะแนนเครดิต 
(Bureau Score) ประกอบการพิจารณาร่วมกบัหลกัเกณฑ์การใช้แบบจําลองวดัระดบัความเสี�ยง (Credit Scoring Model) ด้วย 
 10) พฒันาระบบงานเพื�อสนบัสนนุกระบวนการพิจารณาอนมุตัิสินเชื�อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ�มประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี�ยง ได้แก่
  10.1) ระบบงานสนบัสนนุกระบวนการสินเชื�อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึ�งประกอบด้วย ระบบ
พิจารณาอนมุตัสินิเชื�อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลกัประกนัสนิเชื�อ (Collateral Management System : 
CMS) และระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย (LS) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในกระบวนการพิจารณาสนิเชื�อและขีดความสามารถใน
การแขง่ขนั
  10.2) ระบบเพื�อการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าธุรกิจและความเสี�ยงสินเชื�อ ซึ�งประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื�อการวิเคราะห์
ฐานข้อมลูนิติบคุคล (Decision Support System : DSS) ระบบวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน (Optimist) และระบบคํานวณคะแนน
สนิเชื�อ (Blaze Advisor)
  10.3) ระบบฐานข้อมลูเพื�อการบริหารความเสี�ยง (Risk Data Mart) เพื�อสนบัสนนุการคํานวณเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี�ยง 
(BIS Ratio) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ตด้านเครดติ (Credit Portfolio Management)
 11) ตดิตามและควบคมุความเสี�ยงด้านเครดิต อาทิ
  11.1) กําหนดอตัราส่วนการกํากบัลกูหนี �รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื�อควบคมุความเสี�ยง มิให้ธนาคารให้สินเชื�อ 
ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื�อแก่บคุคลหนึ�งบคุคลใด เพื�อไม่ให้มีการกระจกุตวัของความเสี�ยง 
(Concentration Risk) ในลกูหนี �รายใดรายหนึ�ง รวมถงึผู้ ที�เกี�ยวข้องมากเกินไป
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  11.2) กําหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื�อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื�อเป็นการกระจายความเสี�ยง มิให้มีการ
กระจกุตวัในภาคธรุกิจใดธรุกิจหนึ�งมากเกินไป
  11.3) มีการสอบทานเงินให้สินเชื�อ เพื�อติดตามการปฏิบัติงานด้านสินเชื�อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ธนาคารกําหนด 
และสอดคล้องกบัแนวทางของหนว่ยงานกํากบัดแูล
  11.4) มีการติดตามดแูลโครงสร้างและคณุภาพพอร์ตสินเชื�อให้สอดคล้องกบันโยบายธนาคาร รวมทั �งติดตามและควบคมุ
การกระจุกตวัของสินเชื�ออย่างสมํ�าเสมอ เช่น การกระจุกตวัสินเชื�อแยกตามประเภทสินเชื�อ ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี �รายใหญ่ 
เพื�อให้มั�นใจวา่หากเกิดเหตกุารณ์ที�อาจสง่ผลกระทบตอ่ลกูหนี �กลุม่ใดกลุม่หนึ�ง หรือภาคธรุกิจใดธรุกิจหนึ�ง ธนาคารยงัคงมีเงินกองทนุ
เพียงพอที�จะดําเนินธรุกิจตอ่ไปได้
 12) มีกระบวนการบริหารจดัการหนี � (Debt Management Process) เพื�อปอ้งกนัและแก้ไขหนี �ค้างชําระ รวมทั �งดําเนินการให้มี
การฟอ้งร้องหรือประนีประนอมความ และการบริหารจดัการสนิทรัพย์รอการขาย
 13) มีการพฒันาเพื�อเพิ�มศกัยภาพ และทกัษะด้านการให้สนิเชื�อ การลงทนุ การบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต พร้อมสนบัสนนุการ
สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี�ยงด้านเครดติให้แก่พนกังานที�เกี�ยวข้องอยา่งตอ่เนื�อง

8. การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
 ความเสี�ยงด้านปฏบิตักิาร หมายถงึ ความเสี�ยงที�จะเกิดความเสียหายอนัเนื�องมาจากการขาดการกํากบัดแูลกิจการที�ดีหรือขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคมุที�ดี โดยอาจเกี�ยวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตกุารณ์
ภายนอก และสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร ทั �งนี � ความเสี�ยงด้านปฏิบตักิารนบัรวมถงึความเสี�ยงด้านกฎหมายด้วย
 ในปี 2559  ความเสี�ยงด้านปฏิบตักิารของธนาคารมีแนวโน้มเพิ�มสงูขึ �นจากปัจจยัภายนอกธนาคาร โดยเฉพาะจากเหตกุารณ์โจรกรรมเงิน
จากเครื�องถอนเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (ATM) ของกลุม่มิจฉาชีพชาวยโุรปตะวนัออก โดยใช้โปรแกรม Malware สั�งให้เครื�องจา่ยเงิน ทําให้
เงินหายไปจากเครื�อง ATM ในหลายพื �นที� รวมทั �งการทจุริตบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบติ โดยการคดัลอกข้อมลูบตัร และตดิตั �งเครื�องคดัลอก
ข้อมลูบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (Skimmer) ซึ�งเหตกุารณ์เหลา่นี �สง่ผลกระทบตอ่ธนาคารทั �งที�เป็น ตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน ดงันั �น ธนาคารจงึให้
ความสําคญัตอ่การบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตักิาร โดยการบริหารจดัการความเสี�ยงในเชิงรุก เพื�อลดระดบัความเสี�ยงด้านปฏิบตักิาร
ที�สําคญั สามารถรับมือกบัสถานการณ์ที�ไมค่าดคดิได้อยา่งเหมาะสมและทนักาล  
 ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตักิาร โดยให้ทกุหนว่ยงานมีการระบ ุประเมิน ควบคมุ ตดิตาม และรายงานความเสี�ยง
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที�เกี�ยวข้องอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้ทราบถึงระดบัความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจ และสามารถควบคมุ
ความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ ผา่นเครื�องมือตา่งๆ ที�สําคญั อาทิ
 1) การประเมินการควบคมุความเสี�ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) เป็นเครื�องมือที�ช่วยมองภาพ
ความเสี�ยงไปข้างหน้า โดยการระบ ุ ประเมินความเสี�ยง และควบคมุความเสี�ยง รวมถึงการพิจารณาจดัทําแผนการจดัการความเสี�ยง
ที�สําคญั โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง หรือทกุครั �งที�มีการเปลี�ยนแปลงของปัจจยัเสี�ยงที�สําคญัที�ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของธนาคาร 
 2) การจดัเก็บข้อมลูความเสียหายจากความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ (Loss Data Collection) เป็นเครื�องมือที�ช่วยในการติดตาม
ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ โดยเป็นข้อมลูรายละเอียดความเสียหายที�เคยเกิดขึ �นทั �งในอดีตและปัจจบุนั ซึ�งธนาคารมีการจดัเก็บข้อมลู
ความเสียหายผ่านระบบงาน Loss Data เพื�อให้สามารถจดัทํารายงานได้สะดวกรวดเร็ว และมีการจดัเก็บฐานข้อมลูความเสียหาย
ได้อยา่งเป็นระบบ  ซึ�งจะชว่ยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ และตดิตามความเสี�ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 3) การกําหนดดชันีชี �วดัความเสี�ยง (Key Risk Indicators : KRIs) เป็นเครื�องมือที�ชว่ยในการตดิตามความเสี�ยงของธนาคาร เพื�อ
ใช้เป็นสญัญาณเตือนลว่งหน้าเมื�อเกิดข้อผิดพลาด หรือมีความเสี�ยงที�เกินกวา่ในระดบัที�ยอมรับได้ ซึ�งธนาคารจะต้องมีการจดัทําแผน
จดัการที�เหมาะสมเพื�อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย
 4) การบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เป็นเครื�องมือที�ช่วยบรรเทาความ
รุนแรงเมื�อเกิดเหตุการณ์ความเสี�ยงของธนาคาร โดยมีการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทํางานของทั �งธนาคาร 
มีการดําเนินการประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment : RA) ภยัคุกคามที�สําคญัอย่างสมํ�าเสมอ โดยพิจารณาถึงเหตุการณ์ที�
เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกที�ไม่สามารถควบคมุได้ และมีผลต่อการให้บริการอย่างต่อเนื�องของธนาคาร เช่น ภยัธรรมชาต ิ
การก่อวินาศกรรม การชุมนุมทางการเมือง การหยุดชะงกั และความปลอดภยัของระบบงานต่างๆ นอกจากนี � ได้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุกิจ (Business Impact Analysis : BIA) จากการหยดุชะงกัของการให้บริการ เพื�อกําหนดลําดบัของธุรกรรมงาน
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ที�สําคญั และนํามาจดัทําแผนความตอ่เนื�องทางธรุกิจ (Business
Continuity Plan : BCP) และแผนกู้ ระบบงานกรณีฉุกเฉิน 
(Disaster Recovery Plan : DRP) ของธุรกรรมงานที�สําคญั 
เพื�อให้มั�นใจวา่หากเกิดเหตกุารณ์ที�ทําให้การปฏิบตังิานตามปกติ
ต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที�สําคัญจะสามารถดําเนินการได้
อยา่งตอ่เนื�องหรือกลบัมาดําเนินการได้ภายในเวลาที�เหมาะสม  
 ทั �งนี � ธนาคารดําเนินการทดสอบแผนความตอ่เนื�องทางธรุกิจ
ของธุรกรรมที�สําคญัเป็นประจําทุกปี และในปี 2559 ธนาคาร
ได้ดําเนินการทดสอบแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจในวงกว้าง 
(Bank-wide BCP Testing Exercise) ซึ�งเป็นการดําเนินการ
ทดสอบธรุกรรมที�สําคญัพร้อมกนั โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
การทดสอบ ตามที�นโยบายการบริหารความตอ่เนื�องทางธรุกิจกําหนดให้ดําเนินการทดสอบทกุ 3 ปี รวมทั �งมีการทดสอบแผนกู้ระบบงาน
กรณีฉกุเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) สําหรับระบบงานหลกั (Core Banking System)
 นอกจากนี � ธนาคารได้มีการจดัทํานโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตักิารของธนาคาร 
ได้แก่
  นโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Management Policy) เป็นเครื�องมือในการกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงาน และแนวทางในการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคาร โดยมุ่งเน้นการสร้างและพฒันาระบบ
บริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการที�มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวฒันธรรมหลกัขององค์กร อนัจะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัลกูค้า 
เพิ�มความสามารถเชิงการแข่งขนั ตลอดจนสร้างมลูค่าเพิ�มให้กบัธนาคารและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั�งยืน สอดคล้องกบัหลกัการ
บริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตักิารที�ดี และมีหลกัในการคํานวณเงินกองทนุอยา่งเหมาะสมเพียงพอที�จะรองรับความเสี�ยงด้านปฏิบตักิาร
ของธนาคาร
  นโยบายการออกผลติภณัฑ์ใหม ่ (New Product Policy) เพื�อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลติภณัฑ์ใหมข่องธนาคาร  
เพิ�มศกัยภาพเชิงการแขง่ขนั สร้างโอกาสในการเพิ�มรายได้และขยายฐานลกูค้าของธนาคาร การกําหนดกระบวนการพิจารณาการออก
ผลิตภณัฑ์ที�ชดัเจนและเป็นมาตรฐาน จะเป็นกระบวนการสําคญัที�ช่วยลดความเสี�ยงจากการไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย
ทางธรุกิจของธนาคารได้
  นโยบายการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก (Outsourcing Policy) เพื�อใช้เป็นกรอบในการใช้บริการจากผู้ ให้บริการ
ภายนอกของธนาคาร โดยคํานงึถงึความสําคญัของกลุม่งานที�มีตอ่ธนาคารตามแนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งมีหลกัเกณฑ์
ที�สําคญั 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี�ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก การบริหารความตอ่เนื�องในการดําเนินธรุกิจและ
การให้บริการแก่ลกูค้า รวมทั �ง การดแูลคุ้มครองลกูค้า โดยเน้นให้มีระบบในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูของลกูค้า
  นโยบายการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) เพื�อใช้เป็นกรอบ และแนวทาง
การบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจของธนาคาร เพื�อให้มั�นใจว่าในกรณีที�มีเหตกุารณ์ที�ทําให้การปฏิบตัิงานตามปกติต้องหยดุชะงกั 
ธุรกรรมงานที�สําคญัจะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื�อง หรือกลบัมาดําเนินการในเวลาที�เหมาะสม ซึ�งประกอบด้วยการประเมิน
ความเสี�ยง (Risk Assessment : RA) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธรุกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การกําหนดเปา้หมายสาํหรับ
การเรียกคืนการดําเนินงาน การจดัทําแผนความตอ่เนื�องทางธรุกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจดัทําแผนกู้ระบบงาน
กรณีฉกุเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)
  นโยบายการประกนัภยั (Insurance Policy) เป็นแนวทางปฏิบตัเิพื�อให้ทรัพย์สนิ และหนี �สนิหรือความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ �น
ของธนาคารทั �งหมดมีการทําประกนัภยัที�เหมาะสมและครอบคลมุความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �น โดยมีศนูย์กลางในการบริหารจดัการ
การประกนัภยัในภาพรวมได้อยา่งมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัแนวทางของหนว่ยงานที�กํากบัดแูล รวมทั �งมีแนวทางการพิจารณาคดัเลอืก
บริษัทประกนัภยัที�มั�นคง มีประสทิธิภาพ และเพื�อให้มั�นใจได้วา่ธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี�ยงจนอยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 
 ทั �งนี � ทกุนโยบายมีการทบทวนเป็นประจําทกุปี เพื�อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลง อาทิ การดําเนินธรุกิจของธนาคาร 
การปรับโครงสร้างองค์กร การเปลี�ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทั �งเพื�อสร้างความมั�นใจให้กับ
หน่วยงานกํากบัดแูล คณะกรรมการธนาคาร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจดัการ และมีการบริหารความเสี�ยง
ด้านปฏิบตักิารที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ
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9. ความเพียงพอของเงินกองทุน 
 ความเสี�ยงด้านความเพยีงพอของเงนิกองทนุ หมายถงึ ความเสี�ยงที�เงินกองทนุของธนาคารอาจไมเ่พียงพอตอ่การขยายธรุกิจ 
ไมเ่พียงพอที�จะรองรับความสญูเสียหรือผลขาดทนุที�ไมไ่ด้คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถงึไมเ่พียงพอตอ่การรองรับกฎระเบียบ
ของทางการและสภาพแวดล้อมอื�นๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป ทั �งจากความเสี�ยงด้านสนิเชื�อ ด้านตลาด และด้านปฏิบตักิาร 
 ในปี 2559 ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจด้านเงินกองทนุของสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจ โดยใช้แนวทางสากล คือ Basel II และจะมีผลบงัคบัใช้ ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั �งนี � เพื�อเสริมสร้าง
ความมั�นคงและดแูลให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีเสถียรภาพในระยะยาว ทําหน้าที�เป็นกลไกสําคญัในการดําเนินนโยบายของภาครัฐ
ได้อยา่งตอ่เนื�องและมีประสทิธิภาพ 
 ปัจจบุนัธนาคารออมสินมีการคํานวณเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel II (Pillar I) ตั �งแตปี่ 2554 และอยู่ระหวา่งพฒันาระบบ
ฐานข้อมลูเพื�อการบริหารความเสี�ยง (Risk Data Mart) เพื�อรองรับการคํานวณเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel II ให้ครบถ้วนสมบรูณ์
มากขึ �น โดยสินทรัพย์เสี�ยงสว่นใหญ่ของธนาคารมากกวา่ร้อยละ 90 เป็นสินทรัพย์เสี�ยงด้านเครดิต เนื�องจากรายได้หลกัของธนาคาร
มาจากพอร์ตสินเชื�อ ธนาคารจึงต้องบริหารจดัการให้ผลการดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที�ตั �งไว้ และต้องระมดัระวงัไม่ให้ BIS ratio 
ตํ�ากวา่เกณฑ์ขั �นตํ�าที� ธปท. กําหนด (ร้อยละ 8.5) ดงันั �น การกําหนดกลยทุธ์และเปา้หมายการดําเนินงานจงึต้องมีความสมดลุระหวา่ง
ผลตอบแทนกบัความเสี�ยง โดยธนาคารมุง่เน้นการบริหารพอร์ตสนิเชื�อให้เติบโตอยา่งมีคณุภาพ เช่น การใช้ Scoring ในการคดักรอง
ความเสี�ยงลกูค้า การกําหนดอตัราดอกเบี �ยโดยคํานงึระดบัความเสี�ยงของสนิเชื�อแตล่ะประเภท การเพิ�มสดัสว่นสนิเชื�อที�มีหลกัประกนั 
รวมถงึการเพิ�มประสทิธิภาพการตดิตามหนี �และบริหารจดัการหนี �ค้างชําระ เป็นต้น นอกจากนี � ธนาคารยงัมีการแยกบญัชีการดําเนินงาน
เพื�อสาธารณะ หรือ Public Service Account (PSA) ออกจากการดําเนินงานปกต ิเพื�อขอการชดเชยจากภาครัฐอยา่งเหมาะสม และ
ไมนํ่าสนิเชื�อดงักลา่วมาคํานวณเพิ�มสนิทรัพย์เสี�ยง เป็นต้น
 ธนาคารออมสนิมีการทบทวนประมาณการการดํารงเงินกองทนุ (Capital Planning) เพื�อให้สามารถรองรับการขยายตวัทางธรุกิจ
ของธนาคารในระยะสั �น (แผนประจําปี) และในระยะยาว (แผนวิสาหกิจ) มาโดยต่อเนื�อง และกําหนดให้ BIS ratio เป็นตวัชี �วดัผล
การดําเนินงานหลกัของทกุกลุม่งาน เพื�อให้ทกุหน่วยงานบริหารจดัการงาน โดยคํานึงถึงความเสี�ยงที�อาจมีต่อฐานะความมั�นคงของ
ธนาคาร นอกจากนี �ธนาคารยงัมีการกําหนดสญัญาณเตือนระดบัความเสี�ยง (Early Warning) และเพดานความเสี�ยง (Limit) กําหนดวิธี
ปฏิบตัิกรณีเกินเพดานหรือสญัญาณเตือนระดบัความเสี�ยง BIS Ratio พร้อมทั �ง มีการติดตามความเสี�ยงด้านความเพียงพอของ
เงินกองทนุของธนาคาร และทดสอบปัจจยัเสี�ยง และเหตกุารณ์ตา่งๆ ที�อาจมีผลกระทบตอ่ BIS Ratio ในลกัษณะ Portfolio View of Risk 
เพื�อให้มั�นใจได้วา่ ภายใต้สมมตฐิานตา่งๆ ธนาคารยงัมีเงินกองทนุเพียงพอที�จะรองรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น โดยรายงานตอ่ผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการธนาคารออมสนิอยา่งสมํ�าเสมอ 
 ในปี 2559 ธนาคารมีเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง (ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2559) ตามหลกัเกณฑ์ Basel II ที�ร้อยละ 11.54 และ
อตัราสว่นเงินกองทนุชั �นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงคดิเป็นร้อยละ 10.86 สงูกวา่เกณฑ์ขั �นตํ�าที� ธปท. กําหนด ไมตํ่�ากวา่
ร้อยละ 8.5 และอตัราสว่นเงินกองทนุชั �นที� 1 ไมตํ่�ากวา่ร้อยละ 4.25 ซึ�งเพียงพอที�จะรองรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการดําเนินงาน
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ถวายการรับฝาก
ถวายการรับฝากเงินแดพระบรมวงศานุวงศ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ที่ไดดําเนินกิจการมาครบ 103 ป 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปดธนาคารโรงเรียนจิตรลดา
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดธนาคารโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งเปนธนาคาร
โรงเรียนลําดับท่ี 1,111 ของประเทศ ณ อาคาร 7 ระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พรอมทรง
ลงพระนามาภิไธยบนกระปุกออมสินธนาคารโรงเรียนธนาคาร
ออมสินดวย

กิจกรรมเดน

ถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
 พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐินใหธนาคารออมสิน โดยคณะ
ผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสิน รวมกันนําไปถวายพระสงฆ
จําพรรษากาลถวนไตรมาส เพื่อเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
และรวมถวายจตุปจจัยถวายเปนพระราชกุศล ณ วัดมัชฌิมาวาส 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

วันเด็กแหงชาติ
 กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติป 2559 ภายใต แนวคิด “หมูบาน
ออมสิน ถิ่นวิถีแดนไทย” โดยมุงหวังปลูกฝงความเปนไทย ฝกนิสัย
รักการออม และสอดแทรกความรูการเงินการธนาคารใหกับเด็กและ
เยาวชนไทย พรอมมอบกระปุกออมสินลูกเจ๊ียบใหแกเด็กที่ฝากเงิน
ตั้งแต 50 บาทขึ้นไป หรือเปดบัญชีใหม ณ ธนาคารออมสินทุกสาขา
ทั่วประเทศ
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มอบเงินสนับสนุนสมาคมยิมนาสติกฯ 
 สนับสนุนแผนพฒันากฬีายมินาสตกิ สูความเปนเลศิ ประจาํป 2559 
จํานวน 5,000,000 บาท ใหกับสมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย 
โดยมีนาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์  นายกสมาคมยิมนาสติกแหง
ประเทศไทย และคณะรับมอบเงินสนับสนุน ณ หองวชิราวุธ ธนาคาร
ออมสินสํานักงานใหญ

การประกวดวาดภาพ “ออมศิลปถิ่นไทย” 
 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู อํานวยการธนาคารออมสินเปน
ประธานมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ “ออมศิลปถ่ินไทย” ซึ่งเปน
หนึ่งในกิจกรรมของ เว็บไซต GSBGEN.COM โดยมี ศาสตราจารยเมธี 
นนทิวรรธน จันทะผะลิน เปนประธานกรรมการการคัดเลือก และตัดสิน
ผลงานพรอมดวย ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ และ
ผูทรงคุณวุฒิรวมใหเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ ลานโปรโมชั่น บี ชั้น 1 
ศูนยการคาเซ็นทรัล เวสตเกต

ธีรราชา เดอะ มิวสิคัล 
 ธนาคารออมสนิ จดัสรางละครเพลงเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั “ธีรราชา เดอะ มิวสคิลั” เนือ่งในโอกาสครบรอบ 
103 ป ธนาคารออมสิน โดยจัดแสดง ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียรเตอร 
ระหวางวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2559 รวม 5 รอบการแสดง

การประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลก
 ธนาคารออมสิน เปนเจาภาพจัดการประชุมสถาบันธนาคาร
ออมสินโลก Annual Meetings 2016 : Banking in the 21st Century 
ขึน้ ระหวางวนัที ่29 มิถนุายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอวานี 
ริเวอรไซต บางกอก กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลก
จาก 110 องคกร 79 ประเทศทั่วโลกเขารวมการประชุม
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รวมพลังแหงความภักดี 
 ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสิน รวมกิจกรรม 
“รวมพลังแหงความภักดี” อยางพรอมเพรียง โดยรวมกลาว
ปฏิญาณตนเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ และรวมแปรอักษร
เปนเลข ๙ อันเปนการแสดงความจงรักภักดีและนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนหาที่สุดมิได ณ ธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ

รวมถวายความอาลัย

สนับสนุนการจัดทําหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
และหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาท นอมนําราษฎรรมเย็นเปนสุขศานต”

ทําบุญตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศล 
 รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 89 รูป และมอบ
กระปุกออมสินถวายความอาลัย จํานวน 999 ใบ ใหแกลูกคา
ประชาชน เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ และครบ 50 วัน
แหงการเสด็จสวรรคต
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วันออมแหงชาติ
 ธนาคารออมสิน มอบกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย 70 ป ใหแก
ผูฝากเงินหรือเปดบัญชีเงินฝาก เนื่องในวันออมแหงชาติ ประจําป 2559

รวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
 คณะผู บริหารธนาคารออมสิน ร วมพระพิธีธรรมสวด
พระอภธิรรม พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล
อดุลยเดช ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
ดวยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอยางหาที่สุดมิได

วายุภักดิ์รวมใจชวยเหลือประชาชน
 รวมแจกอาหาร นํ้าด่ืม และรมแกประชาชนท่ีมาถวายความ
อาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิล อดลุยเดช ในกจิกรรม 
“วายุภักดิ์รวมใจชวยเหลือประชาชน” ณ บริเวณถนนราชดําเนิน

สนับสนุนนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 
“ธ สถิตในดวงใจนิรันทร”

เปดตัวสารคดี และนิทรรศการ
“ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอรแลนด” 
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บัตรเครดิตใบแรก
 เปดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน “สุขแบบไทย ใชแบบ
พอเพียง” บัตรเครดิตใบแรกของธนาคารออมสิน ซ่ึงมีทั้งหมด 
3 รูปแบบ ณ ชั้น M ศูนยการคาดิเอ็มควอเทียร

GSBGEN.COM
 เปดตัวกิจกรรมการประกวด GSB Gen Campus Star 
หน่ึงในสี่กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางการรับรูและประชาสัมพันธ
เว็บไซต GSBGEN.COM โดยเปนกิจกรรมท่ีเขาถึงกลุมวัยรุน
และตอบโจทยไลฟสไตลคนรุนใหม

ผลิตภัณฑและบริการ

รวมงาน Money Expo 2016
 ธนาคารออมสิน รวมงาน Money Expo 2016  รวม 6 ครั้ง 6 ภูมิภาค ไดแก พัทยา, หาดใหญ, กรุงเทพ, นครราชสีมา, อุดรธานี 
และเชียงใหม
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ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

รวมปฏิบัติการโครงการเพิ่มความเขมแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานใน
พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปดปฏิบัติการ “โครงการ
เพิ่มความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดย
ธนาคารออมสิน ไดรวมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ณ อาคาร
ชาเลนเจอร 2 ศูนยแสดงสินคาและการประชมุอมิแพคเมอืงทองธานี 
จ.นนทบรุี 

ประสาน 65 องคกรภาคีเพิ่มศักยภาพ SME ไทย
 ร วมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “สานพลังประชารัฐ 
สงเสริม SMEs Start up & Social Enterprises” กับ 65 องคกรภาคี 
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี
ลงนาม ณ ศูนยประชุม C asean อาคาร ไซเบอรเวิลด กรุงเทพฯ

รวมปลอยกู “บานประชารัฐ”
 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู อํานวยการธนาคารออมสิน 
ร วมแถลงขาวโครงการบานประชารัฐ กับนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 
รัฐมนตรีช วยว าการกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย ศิริไล 
รองกรรมการผูจัดการกลุมงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห โดย
ธนาคารออมสนิไดจดัสรรวงเงิน 20,000 ลานบาท เพือ่สนับสนนุสนิเชือ่
เคหะตามโครงการบานประชารฐั

โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู
 หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานในพิธีเปดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู โดย
นายชาตชิาย พยุหนาวชัีย ผูอาํนวยการธนาคารออมสนิ กลาวรายงานถงึ
วัตถุประสงคของโครงการฯ โดยมีประธานเครือขาย 4 ภูมิภาค ผูจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน และสื่อมวลชนเขารวมงาน ณ หอประชุมบุรฉัตร 
ธนาคารออมสนิสาํนกังานใหญ
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ลงนามบันทึกขอตกลงโครงการบานธนารักษประชารัฐ
 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึก
ขอตกลงโครงการบานธนารักษประชารัฐ โดยมีคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงดังกลาว ณ กรมธนารักษ กรุงเทพฯ

บริการพรอมเพย
 นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอาํนวยการธนาคารออมสนิ พรอมดวย
คณะผูบริหารธนาคารออมสิน รวมใหการตอนรับ พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสออกบูธ
ประชาสัมพันธและรับลงทะเบียนบริการ พรอมเพย (PromptPay) 
ณ ตกึบัญชาการ 1 ทาํเนยีบรฐับาล

ออมสินรวมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
 ผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสิน รวมในพิธีเปดงานตลาดคลอง
ผดุงกรงุเกษม “คลังพฒันาชาติ ตลาดคลองผดุงสรางชวีติ เสรมิสรางเศรษฐกจิ
มัน่คง” ซึง่กระทรวงการคลังจดัข้ึน ระหวางวนัท่ี 1-23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
โดยมคีณุอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงั เปนประธาน
เปดงาน ณ บริเวณตลาดคลองผดงุกรงุเกษม

รวมพลังขับเคลื่อน SMEs 
 ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสินเชื่อ
ดอกเบีย้ตํา่เพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสาํหรบั
ผูประกอบกจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วงเงิน 30,000 
ลานบาท รวมกบัผูบรหิารสถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรฐัและธนาคารพาณิชย 
17 แหง ณ หอประชมุบรุฉตัร ธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ
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รวมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

แถลงขาวโครงการเพชรยอดมงกฎุ ประจาํป 2559
 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เปนประธานใน
งานแถลงขาวโครงการสงเสรมิการศกึษาเยาวชนดานวชิาการ “เพชรยอดมงกุฎ”
ซึ่งจัดโดย “มูลนิธิรมฉัตร” โดยมีพระพรหมมังคลาจารย (เจาคุณธงชัย) ผูชวย
เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิรมฉัตร คุณวิสิทธิ์ 
ใจเถงิ ผูอาํนวยการโรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั คณุพนิิจ เพชรดารา รองผูอาํนวยการ
โรงเรียนสตรีวิทยา และคุณสุชัญญา ยะคะนอง ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียน
สันติราษฎรวิทยาลัย รวมแถลงขาว ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ

งาน “วันตอตานคอรรัปชั่นแหงชาติ 2559”
 นายกลุศิ สมบติัศริ ิประธานกรรมการธนาคารออมสนิ พรอมดวยผูบรหิาร พนกังาน และลกูจางธนาคารออมสนิ รวมงาน “วันตอตาน
คอรรัปชั่นแหงชาติ 2559” ซึ่งองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) จัดขึ้น ภายใตแนวคิด “กรรมสนองโกง” โดยมี พลเอกประยุทธ 
จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธานเปดงาน และกลาวปาฐกถาพเิศษ “มาตรการ
การจัดการคอรรปัชนัของประเทศไทยอยางรปูธรรม” ณ บรเิวณมณฑลพธิทีองสนามหลวง กรงุเทพมหานคร

แถลงขาวเปดตัวธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง 
Virtual School Bank 
 ธนาคารออมสนิ แถลงขาวเปดตวัโครงการธนาคารโรงเรยีน
เสมอืนจรงิ Virtual School Bank ในรปูแบบเครอืขายสงัคมออนไลน 
เวอรชัน่การเรยีนรูแบบ 3 มติ ิณ ลานสานฝน อทุยานการเรยีนรู 
TK Park ชัน้ 8 ศนูยการคาเซ็นทรลัเวลิด กรงุเทพฯ

การแขงขันกีฬาฟุตบอล ธนาคารโรงเรียน 
รอบชิงชนะเลิศ  
 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน 
เปนประธานในการแขงขันกฬีาฟตุบอล (ชาย) อายุไมเกนิ 18 ป 
ธนาคารโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ ถวยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยทมีชนะเลศิ
ไดรบัถวยพระราชทาน และทนุการศกึษา จํานวน 200,000 บาท 
ไดแก ทมีโรงเรยีนสตรอีางทอง
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 คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความสาํคญัและตระหนกัถงึภาระหน้าที�ในฐานะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของธนาคาร 
รวมทั �งสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี จึงกํากบัดแูลให้การจดัทํางบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ภายใต้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสมและให้ถือปฏิบตัิโดยสมํ�าเสมอ โดยยดึหลกัความระมดัระวงั ถกูต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตสุมผล เพื�อให้สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของธนาคารอยา่งแท้จริง อีกทั �งได้ให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน และเปิดเผยข้อมลูที�สําคญัอยา่งโปร่งใสและเพียงพออยา่งตอ่เนื�อง
 คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีการบริหารจดัการภายใต้ระบบการกํากบัดแูลกิจการที�ดี พร้อมทั �งจดัให้มีการทบทวนระบบการ
บริหารความเสี�ยง ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการกํากบัดแูลที�เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจว่า
ข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา และเพียงพอที�จะดํารงรักษาไว้ซึ�งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกนัความเสี�ยงจาก
การดําเนินงานที�ผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั  
 คณะกรรมการธนาคาร ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งเป็นกรรมการอิสระทั �งสิ �น เพื�อดแูลรับผิดชอบคณุภาพของรายงาน
ทางการเงิน รวมทั �งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ จึงมั�นใจได้ว่างบการเงินของธนาคาร
ดังกล่าวเชื�อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี�ยวกับเรื�องดังกล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที�แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี �แล้ว 
 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกบัการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลได้วา่ งบการเงินของธนาคารสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
มีความเชื�อถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป ถกูต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

(นายกลุศิ สมบตัศิริิ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสนิ

(นายชาตชิาย  พยหุนาวีชยั)
ผู้ อํานวยการธนาคารออมสนิ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
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เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ความเห็น
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อืน่ท่ีแสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีและงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่นแปลง
สวนของเจาของทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงนิสด
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินของธนาคารในรายงานของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความเปนอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ีนๆ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณดังกลาว สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดนิเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีส่าํนกังานการตรวจเงนิแผนดินไดรบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ขอมูลอื่น
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบญัชทีีอ่ยูในรายงานประจาํปนัน้ ธนาคารคาดวาจะสงรายงานประจาํปใหกบัสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินภายหลงั
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
 ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินของธนาคารไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
 ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร คือ การอานและ
พิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
 เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองส่ือสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและ
ฝายบริหารของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
 ผู บริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินของธนาคารที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงินของธนาคาร ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดําเนินงานตอเนื่อง 
เปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแต
ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการธนาคารหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของธนาคาร

รายงานของผูสอบบัญชี

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของสาํนักงานการตรวจเงนิแผนดนิมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แตไมไดเปนการรบัประกนัวาการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจรงิอนัเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
 ในการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิตามมาตรฐานการสอบบญัช ีสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดใชดลุยพนิจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคัญในงบการเงนิไมวาจะเกดิจากการทจุรติ
  หรอืขอผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอความเส่ียงเหลานัน้และไดหลักฐานการสอบ
  บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบ
  ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจาก
  การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่
  ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
  สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู บริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
  การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งของผูบรหิารและจากหลกัฐานการสอบ
  บญัชีทีไ่ดรบั สรปุวามคีวามไมแนนอนทีม่สีาระสําคัญท่ีเกีย่วกบัเหตุการณหรอืสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกดิขอสงสยัอยาง
  มีนัยสําคัญตอความสามารถของธนาคารในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวา
  มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงาน
  การตรวจเงินแผนดนิถงึการเปดเผยทีเ่กีย่วของในงบการเงนิ หรอืถาการเปดเผยดงักลาวไมเพยีงพอ ความเหน็ของสาํนกังาน
  การตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ
  จนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชขีองสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ อยางไรกต็าม เหตกุารณหรอืสถานการณในอนาคต
  อาจเปนเหตุใหธนาคารตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 • ประเมนิการนาํเสนอ โครงสรางและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดเผยวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ
  ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางยุพิน ชลานนทนิวัฒน)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 2

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 
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เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีและดอกเบ้ียคางรบัสุทธิ 5.7
 เงินใหสนิเชือ่แกลกูหน้ี  
 ดอกเบีย้คางรบั  
 รวมเงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คางรบั  
 หกั รายไดรอตดับญัช ี  
 หกั คาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5.8
 หกั คาเผือ่การปรบัมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี ้ 5.9
 รวมเงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คางรบัสทุธิ
เงินใหสินเชือ่แกลกูหน้ีตามธรุกรรมนโยบายรฐัและ
   ดอกเบีย้คางรบัสทุธ ิ 5.33
 เงินใหสนิเชือ่แกลกูหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรฐั  
  สวนทีไ่มมีการชดเชยความเสยีหายจากรฐับาล
  สวนทีมี่การชดเชยความเสียหายจากรฐับาล  
 ดอกเบีย้คางรบัตามธรุกรรมนโยบายรฐั  
  สวนทีไ่มมีการชดเชยความเสยีหายจากรฐับาล  
 รวมเงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีต้ามธุรกรรมนโยบายรฐั
     และดอกเบ้ียคางรบั
 หกั คาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามธรุกรรมนโยบายรฐั  
 รวมเงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีต้ามธุรกรรมนโยบายรฐั
  และดอกเบีย้คางรบัสุทธ ิ  
ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรฐับาลตามธุรกรรมนโยบายรฐั 5.33.4
ทรพัยสนิรอการขายสทุธิ 5.10
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณสุทธ ิ 5.11
สินทรพัยไมมีตัวตนอืน่สุทธ ิ 5.12
สินทรพัยอืน่สทุธ ิ 5.13
 รวมสนิทรพัย

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว
ปรบัปรงุใหม)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว
ปรบัปรงุใหม)

1 มกราคม 2558
(ยอดยกมา

ปรบัปรงุใหม)

1 มกราคม 2558
(ยอดยกมา

ปรบัปรงุใหม)

หมายเหตุ

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธีิสวนไดเสยี

32,711,339
339,592,236

4,040,130
369,890

267,478,862
966,614

1,601,522,775
6,808,526

1,608,331,301
384,528

36,195,760
13,919

1,571,737,094

24,947,336
8,682

7,366

24,963,384
91,182

24,872,202
289,312

2,065,829
8,217,493
1,184,262
5,490,815

2,259,016,078

32,993,023
368,755,444
          -   

128,558
245,031,214

966,614

1,634,886,700
6,261,691

1,641,148,391
412,730

42,425,664
10,879

1,598,299,118

136,061,557
4,781

5,847

136,072,185
1,364,314

134,707,871
625,061

1,985,831
7,876,077
1,487,252
7,611,705

2,400,467,768

28,936,611
479,790,208
          -   

135,736
282,482,428

986,415

1,557,990,126
5,713,894

1,563,704,020
417,530

50,735,152
10,879

1,512,540,459

188,973,591
1,663

25,090

189,000,344
1,880,093

187,120,251
3,257,767
1,618,774
7,761,723
1,355,562
3,602,174

2,509,588,108

32,711,339
339,592,236

4,040,130
369,890

267,478,862
1,147,804

1,601,522,775
6,808,526

1,608,331,301
384,528

36,195,760
13,919

1,571,737,094

24,947,336
8,682

7,366

24,963,384
91,182

24,872,202
289,312

2,065,829
8,217,493
1,184,262
5,490,815

2,259,197,268

32,993,023
368,755,444
           -   

128,558
245,031,214

1,214,888

1,634,886,700
6,261,691

1,641,148,391
412,730

42,425,664
10,879

1,598,299,118

136,061,557
4,781

5,847

136,072,185
1,364,314

134,707,871
625,061

1,985,831
7,876,077
1,487,252
7,611,705

2,400,716,042

28,936,611
479,790,208
            -   

135,736
282,482,428

1,431,707

1,557,990,126
5,713,894

1,563,704,020
417,530

50,735,152
10,879

1,512,540,459

188,973,591
1,663

25,090

189,000,344
1,880,093

187,120,251
3,257,767
1,618,774
7,761,723
1,355,562
3,602,174

2,510,033,400
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ธนาคารออมสิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2559

หนวย : พันบาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี � 

  หนีส้นิและสวนของเจาของ
เงนิรบัฝาก  5.14
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 5.15
หนีสิ้นจายคืนเม่ือทวงถาม  
ภาระในการสงคนืหลกัทรพัย  
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ 5.4
เจาหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรฐั 5.33.5
ประมาณการหน้ีสนิ 5.16
ดอกเบีย้เงนิฝากและพนัธบัตรคางจาย 5.17
คาใชจายคางจาย  
หนีสิ้นอืน่  5.18
 รวมหน้ีสนิ  
สวนของเจาของ  
 เงินทนุท่ีไดรบัพระราชทาน  
 องคประกอบอืน่ของสวนของเจาของ 5.19
 กาํไรสะสม  
  จดัสรรแลว  
   ทุนสํารองเพือ่การขยายงาน
  ยงัไมไดจัดสรร
 รวมสวนของเจาของ  
  รวมหนีส้นิและสวนของเจาของ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว
ปรบัปรงุใหม)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแลว
ปรบัปรงุใหม)

1 มกราคม 2558
(ยอดยกมา

ปรบัปรงุใหม)

1 มกราคม 2558
(ยอดยกมา

ปรบัปรงุใหม)

หมายเหตุ

 งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธีิสวนไดเสยี

1,952,503,728
50,883,651

726,891
4,040,130

681,476
         -   
39,314,431
55,277,818
4,791,764
3,697,030

2,111,916,919

100
5,047,256

19,920,266
122,131,537
147,099,159

2,259,016,078

2,058,138,852
79,744,910

918,758
         -   

930,606
          -   
46,273,203
51,181,620
5,201,462
6,323,969

2,248,713,380

100
3,610,662

22,143,401
126,000,225
151,754,388

2,400,467,768

2,137,341,104
101,313,062

810,225
          -   

659,894
308,446

47,253,943
43,425,421
5,126,776
2,941,960

2,339,180,831

100
9,239,580

24,413,284
136,754,313
170,407,277

2,509,588,108

1,952,503,728
50,883,651

726,891
4,040,130

681,476
         -   
39,314,431
55,277,818
4,791,764
3,697,030

2,111,916,919

100
5,062,284

19,920,266
122,297,699
147,280,349

2,259,197,268

2,058,138,852
79,744,910

918,758
          -   

930,606
          -   
46,273,203
51,181,620
5,201,462
6,323,969

2,248,713,380

100
3,627,224

22,143,401
126,231,937
152,002,662

2,400,716,042

2,137,341,104
101,313,062

810,225
           -   

659,894
308,446

47,253,943
43,425,421
5,126,776
2,941,960

2,339,180,831

100
9,297,987

24,413,284
137,141,198
170,852,569

2,510,033,400

(นายกุลิศ  สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน



132 รายงานประจําป 2559

ธนาคารออมสิน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : พันบาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี � 

รายไดดอกเบีย้ 5.27
คาใชจายดอกเบีย้ 5.28
  รายไดดอกเบีย้สทุธิ
รายไดคาธรรมเนยีมและบรกิาร
คาใชจายคาธรรมเนียมและบรกิาร  
  รายไดคาธรรมเนยีมและบรกิารสทุธ ิ 5.29
กาํไรสุทธจิากธุรกรรมเพือ่คาและปริวรรตเงนิตราตางประเทศ 5.30
กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 5.31
สวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี
รายไดเงนิปนผล
รายไดจากการดาํเนนิงานอืน่ๆ
รายไดจากธรุกรรมนโยบายรฐั 5.33.6
  รวมรายไดจากการดาํเนนิงาน
คาใชจายจากการดาํเนนิงานอืน่ๆ  
 คาใชจายเกีย่วกบัพนกังาน  
 เงินบาํเหน็จรางวัลกรรมการ  
 เงินบาํเหน็จรางวัลพนักงาน  
 คาตอบแทนกรรมการ  
 คาใชจายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ  
 คาตอบแทนหนวยงานในการชาํระสนิเชือ่  
 อืน่ๆ
  รวมคาใชจายจากการดาํเนนิงานอืน่ๆ
คาใชจายจากธรุกรรมนโยบายรัฐ 5.33.7
หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสญู และขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอยคา 5.32
กาํไรสุทธ ิ
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่  
 รายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  
  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคาเงนิลงทุนเผือ่ขาย 5.19
  สวนแบงกําไรเบด็เสรจ็อืน่ในบรษิทัรวม 5.19
   รวมรายการทีจั่ดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง
 รายการทีไ่มจดัประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  
  สวนแบง (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนในบรษัิทรวม  
   รวมรายการทีไ่มจดัประเภทรายการใหมเขาไปไวในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง 
   รวมกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่สทุธ ิ
กาํไรเบด็เสรจ็รวม

25592559 2558
(ปรบัปรงุใหม)

2558
(ปรบัปรงุใหม)

หมายเหตุ
 งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย

102,229,065  
44,641,697  
57,587,368  

5,022,401  
419,762  

4,602,639  
103,605  
514,869  

      -   
1,497,438  

953,933  
1,585,842  

66,845,694  

19,109,188  
3,769  

3,122,222  
4,212  

4,589,209  
3,694,228  
3,450,217  

33,973,045  
2,131,184  
8,042,642  

22,698,823  

(1,436,594)
        -   

(1,436,594)

       -   
       -   

(1,436,594)
21,262,229  

98,884,716 
40,337,474 
58,547,242 

5,343,826 
528,282 

4,815,544 
184,507 

21,652 
        -   
1,955,676 
1,079,940 
5,474,486 

72,079,047 

14,976,371 
3,367 

2,878,672 
4,550 

4,720,843 
3,113,630 
3,717,114 

29,414,547 
7,170,111 
9,548,418 

25,945,971 

5,628,918 
        -   
5,628,918 

        -   
        -   
5,628,918 

31,574,889 

102,229,065  
44,641,697  
57,587,368  

5,022,401  
419,762  

4,602,639  
103,605  
514,869  
209,447  

1,353,208  
953,933  

1,585,842  
66,910,911  

19,109,188  
3,769  

3,122,222  
4,212  

4,589,209  
3,694,228  
3,450,217  

33,973,045  
2,131,184  
8,042,642  

22,764,040  

(1,436,594)
1,534  

(1,435,060)

333  
333  

(1,434,727)
21,329,313  

98,884,716  
40,337,474  
58,547,242  

5,343,826  
528,282  

4,815,544  
184,507  

21,652  
292,102  

1,821,541  
1,079,940  
5,474,486  

72,237,014  

14,976,371  
3,367  

2,878,672  
4,550  

4,720,843  
3,113,630  
3,717,114  

29,414,547  
7,170,111  
9,548,418  

26,103,938  

5,628,918  
41,845  

5,670,763  

(2,794)
(2,794)

5,667,969  
31,771,907  

(นายกุลิศ  สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : พันบาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี � 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน  
 กาํไรสทุธิ
 รายการปรบักระทบกาํไรสทุธิเปนเงนิสดรบั (จาย)   
  จากกจิกรรมดาํเนินงาน 
   คาเสือ่มราคาและรายจายตดับญัชี
   หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู
   สวนปรับมลูคาเงินลงทนุตดับญัชี
   สวนขาดทนุท่ีเกดิจากการโอนเปลีย่นประเภทหลกัทรัพยตดับญัชี
   กาํไรท่ียงัไมเกิดขึน้ - เพือ่คา
   (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอยคาเงนิลงทนุ
   (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอยคาตราสารหนี้
   กาํไรจากการจําหนายทรพัยสนิ
   กาํไรจากการจําหนายทรพัยสนิรอการขาย
   กาํไรจากการจําหนายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย
   กาํไรจากการจําหนายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย - เพือ่คา
   ขาดทุน (กาํไร) จากการแปลงคาเงนิตราตางประเทศ
   (กาํไร) ขาดทุนจากสญัญาลวงหนา
   ขาดทุนจากสญัญาลวงหนา - เพือ่คา
   (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดราคาของทรพัยสนิรอการขาย
   ขาดทุนจากการดอยคาทรพัยสนิ
   ประมาณการหน้ีสนิเพิม่ข้ึน
   รายไดคางรบัอืน่เพิม่ขึน้
   คาใชจายคางจายอืน่ (ลดลง) เพิม่ขึน้
   รายไดจากการรบับรจิาค
   สวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี
   
   รายไดดอกเบีย้สทุธิ
   รายไดเงนิปนผล
   เงนิสดรบัดอกเบีย้
   เงนิสดจายดอกเบีย้
   เงนิสดรบัเงนิปนผล
  กาํไรจากการดาํเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยและหนีสิ้นดาํเนินงาน

25592559 2558
(ปรบัปรงุใหม)

2558
(ปรบัปรงุใหม)

 งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

22,698,823  

1,687,546  
8,074,252  
(368,483)

5,858  
(10,163)
(49,686)
    -    

(6,042)
(128,949)
(465,183)

(49,738)
(490,360)
395,961  

94,501  
(20,843)
   -    

6,958,773  
(491)

508,131  
(12,576)
   -    

38,821,331  
(56,498,095)

(1,497,438)
103,632,953  
(49,943,414)

1,353,215  
35,868,552  

25,945,971  

1,721,111  
9,765,210

(76,505)
5,611  

(7,205)
156,025  

(257,244)
(12,658)

(235,166)
(177,677)

(62,131)
219,812  

(405,288)
127,397  
(15,609)
175,632  
980,740  

(1,731)
(34,849)
(11,020)
    -    

37,800,426  
(55,049,056)

(1,955,676)
100,018,154  
(51,883,067)

1,821,541  
30,752,322  

22,764,040  

1,687,546  
8,074,252  
(368,483)

5,858  
(10,163)
(49,686)
    -    

(6,042)
(128,949)
(465,183)

(49,738)
(490,360)
395,961  

94,501  
(20,843)
    -    

6,958,773  
(491)

508,131  
(12,576)

(209,447)
38,677,101  

(56,498,095)
(1,353,208)

103,632,953  
(49,943,414)

1,353,215  
35,868,552  

26,103,938  

1,721,111  
9,765,210  

(76,505)
5,611  

(7,205)
156,025  

(257,244)
(12,658)

(235,166)
(177,677)

(62,131)
219,812  

(405,288)
127,397  
(15,609)
175,632  
980,740  

(1,731)
(34,849)
(11,020)

(292,102)
37,666,291  

(55,049,056)
(1,821,541)

100,018,154  
(51,883,067)

1,821,541  
30,752,322  
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ธนาคารออมสิน
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : พันบาท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี � 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน (ตอ)  
 สนิทรพัยดาํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
  เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเพือ่คา
  เงนิใหสินเชือ่แกลกูหน้ี
  เงนิใหสินเชือ่แกลกูหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรฐับาลตามธรุกรรมนโยบายรฐั
  ทรพัยสนิรอการขาย
  สินทรพัยอ่ืน
 หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
  เงนิรบัฝาก
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
  หนีส้นิจายคนืเม่ือทวงถาม
  เจาหน้ีตามธรุกรรมนโยบายรฐั
  หนีส้นิอ่ืน
 เงินสดสทุธิไดมาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ  
  เงนิสดจายในการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ
  เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ
  เงนิสดจายในการซือ้เงนิลงทนุในหลกัทรพัย
  เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในหลกัทรพัย
  เงนิสดจายในการซือ้เงนิลงทนุในบริษทัรวม
  เงนิสดรบัจากเงนิปนผลทีไ่ดรับจากบรษัิทรวม
  เงนิสดจายในการซือ้สนิทรพัยไมมตัีวตน
  เงนิสดจายสทิธกิารเชา
 เงินสดสทุธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกจิกรรมลงทนุ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
  เงนิกูยมืระหวางสถาบนัการเงนิระยะยาว
  เงนินําสงกระทรวงการคลัง
 เงินสดสทุธิใชไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นทีม่ตีอเงินสด  
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สทุธ ิ  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม

25592559 2558
(ปรบัปรงุใหม)

2558
(ปรบัปรงุใหม)

 งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

(24,534,997)
6,706,110  

(38,252,851)
(111,817,641)

(335,749)
179,884  
(93,933)

130,202,450  
10,208,301  

191,867  
      -    
375,390  

8,697,383  

(1,636,038)
37,750  

(217,671,753)
233,253,279  

      -    
144,230  
(15,152)

(9,671)
14,102,645  

(5,914,369)
(16,607,000)
(22,521,369)

3,025  
281,684  

32,711,339  
32,993,023  

(111,129,818)
432,855  

76,147,063  
(52,911,231)

(2,632,705)
323,777  
(53,100)

79,202,252  
26,916,323  

(108,533)
308,446  

(284,946)
46,962,705  

(1,641,906)
19,074  

(203,065,774)
171,854,286  

(19,801)
134,135  
(24,285)

(2,755)
(32,747,026)

(5,348,170)
(12,922,000)
(18,270,170)

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

(24,534,997)
6,706,110  

(38,252,851)
(111,817,641)

(335,749)
179,884  
(93,933)

130,202,450   
10,208,301

191,867
     -    
375,390  

8,697,383  

(1,636,038)
37,750  

(217,671,753)
233,397,509

     -    
     -    
(15,152)

(9,671)
14,102,645  

(5,914,369)
(16,607,000)
(22,521,369)

3,025
281,684

32,711,339
32,993,023  

(111,129,818)
432,855

76,147,063  
(52,911,231)

(2,632,705)
323,777   
(53,100)

79,202,252  
26,916,323

(108,533)
308,446

(284,946)
46,962,705

(1,641,906)
19,074  

(203,065,774)
171,988,421  

(19,801)
      -    

(24,285)
(2,755)

(32,747,026)

(5,348,170)
(12,922,000)
(18,270,170)

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

(นายกุลิศ  สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารออมสิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ขอมูลทั่วไป
 ธนาคารออมสินเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ 470 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลัก ดังน้ี การรับฝากเงิน ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาล 
ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชนซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเปนงานธนาคาร โดยมีสาขาอยูทั่วประเทศ 

2. หลักเกณฑและสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 2.1 เกณฑการเสนองบการเงิน
 งบการเงนิทีแ่สดงเงินลงทุนตามวธิสีวนไดเสยีและงบการเงนิเฉพาะธนาคารสําหรบัปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดแสดงรายการ
ตามขอกาํหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที ่สกส. 1/2559 ลงวนัที ่29 มถินุายน 2559 เรือ่ง การจัดทาํและการประกาศงบการเงิน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
รวมทั้งประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของและจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 โดยรวมบญัชขีองสาขาตาง ๆ  ของธนาคารทัง้ประเทศ และรายการบญัชขีองสาํนักงานกองทนุพฒันาเมอืงในภมิูภาค ซ่ึงเปน
หนวยงานหนึ่งของธนาคาร โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันแลว
 ธนาคารจดัทาํงบการเงนิและแสดงหนวยเงนิตราเปนสกลุเงนิบาท ซึง่เปนสกลุเงินทีใ่ชในการดาํเนนิงานของธนาคาร โดยงบการเงิน
แสดงเปนหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเปนหลักลานบาท หรือยกเวนที่ระบุเปนอยางอื่น
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
 งบการเงินท่ีแสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี แสดงเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัรวมดวยวธิสีวนไดเสีย โดยรบัรูรายการเมือ่เริม่แรก
ดวยราคาทุนรวมตนทุนการทํารายการที่เกี่ยวของ มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมา
ดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามสัดสวนที่ธนาคารลงทุนและเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวม
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) และรับรูเงินปนผลที่ไดรับ
จากบริษัทรวมเปนรายไดเงินปนผล 

 2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน
 ธนาคารไดนาํมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรงุใหมตามประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคับใชสําหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 มาถือปฏบิตัแิลว ซ่ึงฝายบรหิารของธนาคารพจิารณาแลววาไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสาํคญัตอนโยบาย
การบัญชแีละงบการเงนิของธนาคาร สาํหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง สญัญาประกนัภยั ไดมกีาร
ยกเวนขอกําหนดบางประการที่กําหนดใหผูรับประกันภัยปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นเปนการชั่วคราว ซึ่งรวมถึง
ขอกําหนดที่ใหผูรับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัย (หมายเหตุขอ 2.5.14)

 2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช
 สภาวชิาชพีบญัชีฯ ไดออกประกาศเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2559 เฉพาะที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้
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     มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 1 มกราคม 2560
     ทางบัญชีและขอผิดพลาด
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย 1 มกราคม 2560
     ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 1 มกราคม 2560
     เงินตราตางประเทศ
 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ ที่มีปญหา 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ 1 มกราคม 2560
     เครื่องมือทางการเงิน
     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ การดําเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินงาน     1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม 1 มกราคม 2560
     การตีความมาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช
 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ กฎหมาย 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต  1 มกราคม 2560
     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  วันที่มีผลบังคับใช
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 1 มกราคม 2560
     และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล และการดอยคา 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2560
 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุน 1 มกราคม 2560
     ขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
     ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นําสงรัฐ 1 มกราคม 2560
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 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2560 เปนตนไป ซึง่ธนาคารอยูระหวางการประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

 2.4 การจัดประเภทรายการใหม
 ขอมูลเปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน
และกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรับปสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ไดมกีารจัดประเภทรายการใหมเพือ่ใหสอดคลองกับการแสดงรายการ
ในงวดปจจุบัน ตามรูปแบบงบการเงินที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 เรื่อง การจัดทําและการประกาศ
งบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึงมีผลกระทบตองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ดังนี้

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
  เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 
  เงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีต้ามธรุกรรมนโยบายรฐัและดอกเบีย้คางรบัสทุธ ิ
  ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
 หนี้สิน 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 รายไดดอกเบี้ย
 คาใชจายดอกเบี้ย
 คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
 รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
 รายไดจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
 คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ
 คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

 (114,756.59) (21,220.89)
 (24,524.14) (3,940.62)
 134,707.87   24,872.20  
 625.06   289.31  
  
 (3,947.80) -    

(1,586.23)
(1,107.52)

(12.49)
(0.05)

 1,585.84
(1,011.61)
 2,131.18  

ยอดยกมา
1 มกราคม 2558

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 2558

 2.5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
  2.5.1 การรับรูรายได
  ธนาคารรับรูรายไดดอกเบ้ียของเงินใหสินเชื่อตามเกณฑคงคาง โดยหยุดรับรูและยกเลิกรายไดดอกเบ้ียที่รับรูไวแลวทั้งหมด
ของเงินใหสินเชื่อที่คางชําระดอกเบี้ยเกิน 3 เดือน และรับรูรายไดเมื่อรับชําระ กรณีลูกหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้จะหยุดรับรูรายได
ตลอดอายุสัญญาและรับรูรายไดเมื่อรับชําระ
  รายไดชดเชยดอกเบีย้ของธรุกรรมนโยบายรฐั รบัรูตามเกณฑคงคาง ตามเง่ือนไขทีม่ตคิณะรฐัมนตรกีาํหนด สาํหรบัรายไดชดเชย
ความเสียหายรับรูเมื่อไดรับการชดเชยจากรัฐบาล
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  รายไดดอกเบีย้ของเงินใหสนิเชือ่ประเภทบคุคลทีม่กีรมธรรมเงนิฝากสงเคราะหชวีติและครอบครวัค้ําประกนัจะบนัทึกรับดอกเบีย้
ลวงหนา ณ วันที่จายเงินใหกู และทยอยรับรูเปนรายไดในแตละเดือนตลอดอายุสัญญา
  รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
  รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุน รับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาในรูปของคะแนนสะสม ที่สามารถนําไปแลกเปนรางวัลหรือใชเปนสวนลดสินคาหรือบริการใน
อนาคต ธนาคารจะปนสวนรายไดจากการใหบริการดวยมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสมเปนรายไดรอการรับรู แสดงรายการภายใต 
“หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อลูกคามาใชสิทธิตามจํานวนของคะแนนสะสมที่ลูกคาไดใชสิทธิ
  รายไดอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนรับรูตามเกณฑคงคาง 
  2.5.2 การรับรูคาใชจาย 
  ธนาคารรับรูคาใชจายดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียเงินกูยืมทุกประเภท คาใชจายรางวัลสลาก เงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และคาใชจายดําเนินงานอื่นตามเกณฑคงคาง
  คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรูโดยการปนสวนคาใชจายตนทุนเงิน คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจาย
จากการดําเนินงานอื่น ๆ ซึ่งวิธีการปนสวนคาใชจายไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
  2.5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ
  2.5.4 ตราสารอนุพันธ
  ธนาคารบันทึกรายการซื้อขายตราสารอนุพันธ ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) โดยมีวิธีการรับรูรายการตราสารอนุพันธ ดังนี้
  ตราสารอนุพันธเพื่อคาบันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมรับรูเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ
  ตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงของธนาคาร รับรูมูลคาตราสารอนุพันธดวยวิธีเดียวกับวิธีที่ใชวัดมูลคาของรายการที่มี
การปองกันความเสี่ยง และรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง
  2.5.5 เงินลงทุน 
  เงินลงทุนของธนาคารประกอบดวย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนเพื่อคา เงินลงทุนเผื่อขาย 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนทั่วไป
  เงินลงทุนเพื่อคา 
  ตราสารหนีห้รอืตราสารทนุในความตองการของตลาด ท่ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ถอืไวในระยะสัน้และจะจาํหนายเพ่ือหากําไรจากการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยแสดงดวยมลูคายติุธรรม กาํไรหรอืขาดทนุทีย่งัไมเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงมลูคายตุธิรรมแสดงรวม
ในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  เงินลงทุนเผื่อขาย 
  ตราสารหนีห้รอืตราสารทนุในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถอืไวเพือ่คาหรอืตราสารหน้ีท่ีจะถอืจนครบกาํหนดแสดงดวย
มลูคายตุธิรรม กาํไรหรอืขาดทนุท่ียงัไมเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงมลูคายตุธิรรมแสดงในกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนในงบกาํไรขาดทนุ
และกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน และแสดงผลสะสมในองคประกอบอืน่ของสวนของเจาของ เมือ่หลกัทรพัยเกดิการดอยคาหรอืมกีารจาํหนาย
หลักทรัพย ธนาคารจะกลับรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมกอนการรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาและผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 
  ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารมีความตั้งใจแนวแนและมีความสามารถท่ีจะถือไวจนครบกําหนดไถถอน จัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกําหนด และแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
  เงินลงทุนทั่วไป 
  ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
  ธนาคารบันทึกรายการซ้ือขายเงินลงทุนในหลักทรัพย ณ วันท่ีเกิดรายการ (Trade date) ราคาทุนของหลักทรัพยท่ีจําหนาย
ระหวางปคํานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนเพื่อคาแสดงในกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  ธนาคารวัดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้โดยอางอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตราสารทุนใน
ความตองการของตลาดวัดมูลคายุติธรรมโดยใชราคาเสนอซื้อครั้งลาสุดจากตลาดในประเทศท่ีมีหนวยงานของรัฐกํากับดูแลและ
หลกัทรพัยดงักลาวมกีารซือ้ขายกนัอยู ณ สิน้วนัทาํการสดุทายของรอบระยะเวลารายงาน และเงนิลงทนุในหนวยลงทนุทีไ่มมกีารซือ้ขายคลอง
วัดมูลคายุติธรรมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน
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  2.5.6 เงินใหสินเชื่อ
  ธนาคารแสดงจํานวนเงินใหสินเช่ือตามจํานวนเงินตนคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยคางรับของเงินใหสินเชื่อไวเปนรายการ
แยกตางหาก ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชี 
  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายไดรอตัดบัญชีไวเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ
  สวนลดจากตัว๋เงนิรบัทีย่งัไมรบัรูเปนรายได ดอกเบีย้รับลวงหนาของเงนิใหสนิเชือ่ และรายไดทางการเงนิรอตดับญัชี แสดงรวม
ในรายไดรอตัดบัญชีเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ 
  2.5.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการกันเงินสํารองตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน
  ธนาคารตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญข้ันตํ่าตามอัตรารอยละท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยคํานวณจากอัตรารอยละของ
ยอดคงคางของตนเงินที่ไมรวมดอกเบ้ียคางรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหน้ีหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ
จากลกูหนี ้หรอืมลูคาปจจบุนัของกระแสเงินสดทีค่าดวาจะไดรบัจากการจาํหนายหลกัประกนั ซึง่มลูคาหลกัประกนัทีใ่ชขึน้อยูกบัประเภท
ของหลกัประกนัและวนัทีม่กีารประเมนิราคาลาสดุ ยกเวน ลกูหนีต้ามสญัญาเชาซือ้คาํนวณจากยอดสทุธหิลงัหกัรายไดรอตัดบญัชี ดังนี้

  สําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารจะกันเงินสํารองเพิ่มเติมจากการพิจารณาความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกหนี้เปนรายตัว
  สําหรับลูกหนี้อื่นหากคาดวาจะเก็บเงินไมไดจะต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน หน้ีสงสัยจะสูญถือเปนคาใชจาย
ในงวดการบัญชีที่รับรูและจะกลับรายการเมื่อไดรับชําระหนี้ 
  การตัดบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญระหวางปนํามาหักจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรูเปนคาใชจาย หนี้สูญรับคืนรับรูเปนรายไดอื่น ๆ และแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  2.5.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
    1. ขาดทนุจากการปรบัโครงสรางหนีท้ีม่ปีญหาซึง่เกดิจากการลดเงนิตนและดอกเบีย้คางรบัของหนีท้ีไ่มชาํระตามกาํหนด
และการใชรูปแบบการปรับโครงสรางหนี้ตาง ๆ เชน การโอนสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ และการปรับโครงสรางหนี้
ในหลายลักษณะ เปนตน รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจํานวน 
    2. การยนิยอมผอนปรนเงือ่นไขการชาํระหนีใ้หแกลกูหนี ้โดยไมมกีารลดตนเงนิและดอกเบีย้คางชาํระทีร่บัรูเปนรายได
กอนการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับคืน โดยใชอัตราดอกเบ้ียของสัญญา
กอนปรบัโครงสรางหนีเ้ปนอตัราคดิลด ในกรณทีีอ่ตัราดอกเบีย้ของสัญญากอนปรบัโครงสรางหนีต้ํา่กวาอตัราตนทนุทางการเงิน ธนาคาร
จะใชอัตราตนทุนทางการเงินเปนอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คํานวณไดดังกลาวตํ่ากวาราคาตามบัญชี 
(เงินตนรวมดอกเบี้ยคางรับที่รับรูเปนรายไดของลูกหน้ี) ธนาคารจะบันทึกเงินสํารองสําหรับสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหน้ี
ทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดนั้น 
    องคประกอบของตนทุนทางการเงิน เชน ตนทุนของเงินรับฝาก เงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ รวมทั้งคาใชจายดําเนินการ 
    3. การรบัชาํระหนีโ้ดยการรบัโอนสินทรพัย ตราสารการเงนิหรอืรบัทุนของลกูหนีท้ีเ่กดิจากการแปลงหนีเ้ปนทนุ ธนาคาร
จะตัดจําหนายยอดลูกหนี้ใหหมดไปและบันทึกบัญชีสวนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีท่ีมีการ
รับโอน โดยใหคํานึงถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวแตเดิมดวย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกบัญชีสินทรัพยที่ไดรับโอนมาดวยมูลคายุติธรรม 
และจํานวนที่ไมสูงกวาราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับที่ธนาคารมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

จัดชั้นปกติ (คางชําระ 0 - 1 เดือน) 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (คางเกิน 1 - 3 เดือน) 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน (คางเกิน 3 - 6 เดือน) 
จัดชั้นสงสัย (คางเกิน 6 - 12 เดือน) 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (คางเกิน 12 เดือนขึ้นไป)

1%
2%

100%
100%
100%

อัตราประเภทการจัดชั้น
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    กรณีรับชําระหนี้บางสวนโดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหน้ีท่ีเกิดจากการแปลงหน้ีเปนทุน
เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตามขอ 3 กอน สําหรับหน้ีสวนท่ีเหลือหากมีการผอนปรนเงื่อนไข
การชําระหนี้จะปฏิบัติตามขอ 2
  2.5.9 ทรัพยสินรอการขาย
  ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยท่ีตกเปนของธนาคาร เน่ืองจากการชําระหน้ีและจากการท่ีธนาคารไดซื้อ
ทรัพยสินที่จํานองไวกับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําส่ังศาล และธนาคารมีความประสงคจะขายทรัพยสินดังกลาวในภาย
หลัง ซึ่งบันทึกดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลหนี้คงคางและดอกเบี้ยคางรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่เจาหนี้มีสิทธิไดรับในวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และบนัทกึเปนการรบัชาํระบางสวน ธนาคารจะทาํการประเมนิราคาทรพัยสนิ และกนัเงินสาํรองสาํหรบัผลตาง
ของราคาตามบัญชีทีส่งูกวาราคาประเมนิมลูคาของทรพัยสนินัน้ในอตัรารอยละ 100 โดยรบัรูเปนคาใชจายหรอืรายไดจากการดาํเนนิงาน
อื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะไมคํานวณหักคาเสื่อมราคาทรัพยสินรอการขาย
  กาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหนายทรพัยสนิรอการขาย รับรูเปนรายไดหรอืคาใชจายจากการดาํเนนิงานอืน่ ๆ  ในงบกาํไรขาดทนุ
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  2.5.10 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
  ที่ดิน อาคาร (ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไมถือกรรมสิทธิ์) และครุภัณฑแสดงดวยราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
  คาเสือ่มราคาบนัทกึเปนคาใชจายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ คํานวณโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใหประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
  อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น  12 - 82 ป
  อาคารที่สรางบนที่ดินเชา  20 - 87 ป หรือตามอายุสัญญาเชา
  สวนปรับปรุงอาคารเชา  5 ป
  ครุภัณฑ     5 - 8 ป
  ธนาคารทบทวนมูลคาคงเหลือ และอายุการใหประโยชนของสินทรัพยทุกส้ินป เพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานจริงในปจจุบัน
และประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับในอนาคตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ธนาคาร
รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดการดอยคา จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ เมื่อมีการจําหนายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  2.5.11 สินทรัพยไมมีตัวตน
  สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย (ถามี) 
  โปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณอยูระหวาง 1 - 21 ป ตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยและรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ธนาคารทบทวนมูลคาคงเหลือ และอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนทุกส้ินป เพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานจริง
ในปจจบุนัและประโยชนเชงิเศรษฐกจิทีค่าดวาจะไดรบัในอนาคตใหเหมาะสมยิง่ข้ึน โดยถอืเปนการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
ธนาคารรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
  สนิทรพัยไมมีตวัตนทีเ่กดิการดอยคา จะรบัรูผลขาดทนุจากการดอยคาเปนคาใชจายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ  ในงบกาํไรขาดทนุ
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  2.5.12 สิทธิการเชา
  สทิธกิารเชาแสดงดวยราคาทุนหลงัตดัจาํหนายบญัชตีามอายสุญัญาเชาแลว การตดัจาํหนายบญัชสีทิธกิารเชาคาํนวณโดยใช
วิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  2.5.13 สินทรัพยที่ไดรับจากการบริจาค
  แสดงตามราคาทีไ่ดรบับรจิาคและบนัทกึบญัชีคูกับรายไดจากเงนิบรจิาครอการรบัรูแลวทยอยรบัรูเปนรายไดจากการรบับรจิาค
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น 
  2.5.14 เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
  เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว เปนการฝากเงินเพื่อประกันชีวิตและสะสมทรัพยเพื่อประกันรายไดและเพื่อการศึกษา 
ซึ่งธนาคารตองจายเงินสงเคราะหตามเงื่อนไขการรับฝาก 
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  ธนาคารมีหนี้สินเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวท่ีมีลักษณะเปนการฝากเงินและที่มีลักษณะเปนการประกันภัย โดยมี
นโยบายการบัญชี ดังนี้ 
  1. เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว แสดงในบัญชีเงินรับฝากดวยยอดคงเหลือสุทธิจากคาใชจายในการดําเนินการจาก
ผูฝาก
  2. ดอกเบีย้เงินรบัฝากคางจายของเงนิฝากสงเคราะหชีวติและครอบครวัตามขอ 1 แสดงในบญัชดีอกเบีย้เงนิรบัฝากและพนัธบตัร
คางจาย 
  เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเปนการฝากเงิน ที่ธนาคารบันทึกไวตามขอ 1 และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารคํานวณสํารองตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation : NPV)
  ธนาคารทดสอบความเพยีงพอของหน้ีสนิเงนิฝากสงเคราะหชวีติและครอบครวัทีม่ลีกัษณะเปนการประกันภยัท่ีธนาคารบันทกึไว
ตามขอ 1 และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใชประมาณการปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
ที่ใชกันทั่วไปในภาคธุรกิจประกันภัยคือใชวิธีการคํานวณแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation : GPV) และใชอัตรา
คิดลดตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย “สํานักงาน คปภ.” 
  คาแพทยตรวจสุขภาพของผูฝากสงเคราะหชีวิตฯ รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  2.5.15 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางงวด ธนาคารบันทึกบัญชีเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งคงเหลืออยู ณ วันส้ินงวด จะแปลงเปนสกุลเงินบาท
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศแสดงรายการในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ 
  2.5.16 ผลประโยชนของพนักงาน
  ธนาคารจัดใหมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลายโครงการ ดังตอไปนี้
  ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
  ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชนระยะสั้นอื่น ๆ ตาม
ขอตกลงของการจางงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปจจุบันท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการ
ที่พนักงานทํางานใหในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล ธนาคารรับรูผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑคงคาง
  โครงการสมทบเงิน
  โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน ซึ่งธนาคารไดจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเขาเปนกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2548 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนซึ่งเปนหนวยงานภายนอก ธนาคารมีภาระผูกพันจํากัด
เพยีงจาํนวนเงนิทีธ่นาคารจายสมทบเขากองทนุฯ ในอตัรารอยละ 9 – 12 ตามอายงุานของพนกังาน และพนกังานทีเ่ปนสมาชิกกองทนุฯ 
จะเลือกจายสะสมในอัตรารอยละ 3 – 15 ของเงินเดือน โดยพนักงานจะไดรับผลประโยชนดังกลาวเมื่อพนสภาพการเปนพนักงานตาม
ขอบังคับของกองทุนฯ 
  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดเปนโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินท่ีธนาคารจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพรับรูเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
  โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ประกอบดวย 
บําเหน็จ/บํานาญ ของที่ระลึกใหกับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการทํางาน บําเหน็จดํารงชีพและบําเหน็จ
พิเศษ โดยภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนี้จะถูกคํานวณแยกตางหากเปนแตละโครงการจากการประมาณจํานวน
ผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานในปปจจุบันและปกอนๆ และคิดลดโดยใชอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มี
ระยะเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินจากภาระผูกพันคํานวณโดยใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวย
วธิคีดิลดแตละหนวยทีป่ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญดานคณติศาสตรประกันภยั สําหรบักาํไร (ขาดทนุ)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ประเภทผลประโยชนหลังออกจากงาน รับรู ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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  โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
  ธนาคารมโีครงการผลประโยชนระยะยาวอืน่ใหกบัพนักงานท่ีเขาเงือ่นไขท่ีธนาคารกาํหนด เพือ่เปนการตอบแทนแกพนักงานจาก
การทาํงานในปจจบุนัและในงวดกอนทีพ่นกังานจะเกษียณอาย ุเชน ของทีร่ะลกึใหพนกังานทีป่ฏิบตังิานมานาน ธนาคารรบัรูประมาณการ
หนี้สินประเภทโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน คํานวณโดยใชวิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงาน สําหรับกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูเปน
คาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
  2.5.17 ประมาณการหนี้สิน
  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรูเปนประมาณการหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงิน ดังนี้ 
    1. ภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหน้ีท่ีถูกจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 
และสูญ โดยกันเงินสํารองสําหรับภาระผูกพันเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
    2. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันท่ีเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรูเปนประมาณการหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ ตอไปนี้
     2.1 ธนาคารมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปนภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
     2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนทีธ่นาคารจะสญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชนเชงิเศรษฐกจิตอธนาคารเพือ่จายชาํระ
ภาระผูกพันดังกลาว และ
     2.3 สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ
   ธนาคารรับรูประมาณการหนี้สินเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  2.5.18 สัญญาเชาระยะยาว
  สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนใหธนาคารในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยที่เชา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะรับรูเปนหนี้สิน สวนคาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่จะหักจาก
หนี้สินตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน และสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาทรัพยสินโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูใหเชา
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

3. การบริหารความเสี่ยง
 3.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร
  3.1.1 ความเสี่ยงดานเครดิต 
  ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคาหรือคูสัญญาของธนาคารไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาในการจายชําระหนี้คืน หรือไมปฏิบัติตามที่ตกลงไวกับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกคาอาจไมสามารถชําระหนี้คืนได จนเปน
เหตุใหถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะเงินกองทุนและรายไดของธนาคาร
  ธนาคารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงดานเครดิต ซึ่งถือเปนความเส่ียงประเภทหน่ึงท่ีสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร จึงไดมีการทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอํานวยสินเชื่อใหมีความสอดคลองกับโครงสรางองคกร 
และมุงเนนพัฒนากระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
  1. กาํหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งดานเครดติ (Credit Risk Management Policy) เพือ่ใชเปนกรอบหลกัเกณฑและแนวทาง
มาตรฐานในการบรหิารความเสีย่งดานเครดติของธนาคาร และกาํหนดนโยบายสนิเชือ่ (Credit Policy) เพือ่ใชเปนเกณฑมาตรฐานและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานสินเชื่อ โดยกําหนดใหมีกระบวนการที่มีการตรวจสอบระหวางกัน (Check and Balance)
  2. กําหนดเกณฑการใหสินเชื่อรายยอย โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้สําหรับสินเชื่อรายยอย 
เพือ่ใหผูกูมเีงินไดคงเหลอืเพยีงพอตอการดาํรงชพี และปองกนัปญหาหนีท้ีไ่มกอใหเกดิรายได (NPL) ทีอ่าจเกิดข้ึนได และกาํหนดวงเงิน
ใหกูรวมสงูสดุตอรายสาํหรบัสนิเชือ่แกบคุคลรายยอยทีไ่มมหีลักทรพัยค้ําประกนั และ/หรอืมบีคุคลค้ําประกนั เพือ่ลดความเส่ียงใหอยูใน
ระดับที่ธนาคารยอมรับได
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  3. กําหนดมาตรฐานกําไรสุทธิของแตละธุรกิจ เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณความสามารถในการชําระหนี้ สําหรับลูกคาที่มี
รายไดจากการประกอบอาชีพอิสระ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน
  4. มีโปรแกรมผลิตภัณฑสินเชื่อ (Credit Product Program : CPP) เพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
ที่ธนาคารจะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ เพื่อใชในการวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ
  5. มรีะบบการวเิคราะหขอมลูลกูคาธุรกจิและความเส่ียงสินเชือ่ (DSS & Optimist) เพือ่ประโยชนในการวเิคราะหฐานะทางการเงนิ
ของลูกคาและระดับความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน และมีระบบงานสนับสนุนสินเชื่อ (Loan Origination and Process Systems : LOPs) 
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของกระบวนการใหสนิเชือ่ใหสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาและลดความเสีย่งดานสนิเชือ่แกธนาคาร
  6. นําแบบจําลองวัดระดับความเสี่ยงสําหรับสินเชื่อรายยอย (Credit Scoring Models) และแบบจําลองวัดระดับความเสี่ยง
สําหรับสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Models) มาใชในการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองลูกคา
  7. กําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) ดานสินเชื่อ เพื่อใชในการบริหารจัดการและควบคุมความเส่ียง เชน เงินใหสินเชื่อ 
เงินลงทุน หรือกอภาระผูกพัน (Single Lending Limit : SLL) และเพดานเงินใหสินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit)
  8. มีการประเมินและติดตามคุณภาพสินเชื่อ ทั้งการทบทวนสินเชื่อ การสอบทานสินเชื่อ และการจัดชั้นลูกหนี้ที่เหมาะสม
  9. ติดตามและรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ
  3.1.2 ความเสี่ยงดานตลาด 
  ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ราคาตราสารทนุ และราคาสนิคาโภคภณัฑ ทีม่ผีลกระทบในทางลบตอรายไดและเงนิกองทนุ ธนาคารจงึมรีะบบการบรหิาร
จดัการความเสีย่ง เพือ่ใชตดิตามและควบคมุความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ในบญัชเีพือ่การคาและบญัชเีพือ่การธนาคาร ภายใตกรอบเพดาน
ความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงาน
ใหผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทราบอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้
  (1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
  ความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ ทีม่ผีลกระทบในทางลบตอรายได
และ/หรือมูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยแบงเปนสองสวน คือ ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารและในบัญชี
เพื่อคา 
  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เกิดจากการจัดโครงสรางและลักษณะของรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ซึ่งมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน ท้ังน้ีธนาคารบริหารโครงสรางสินทรัพยและหน้ีสินใหสอดคลองกับ
ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึงวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปขางหนา (NII 
Sensitivity) เทียบกับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด เพื่อใหม่ันใจวารายไดดอกเบี้ยสุทธิจะเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและอยูภายใต
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
  สาํหรบัความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่คา ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 มยีอดคงเหลอืในพอรตเพือ่คาเพยีงรอยละ 0.53 
ของมูลคาพอรตการลงทุนรวม 
  ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจํานวนดอกเบี้ยสําหรับตราสารทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบี้ยของธนาคารสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
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หนวย : ลานบาท

สินทรัพยทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
 เงินลงทุน
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รวม
หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
 เงินรับฝาก
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
     รวม

 375,862.90 
 200,827.28 

 1,572,736.63 
 176,877.91 

 2,326,304.72 

 2,145,687.91 
 112,777.52 

 2,258,465.43 

 411,223.22 
 207,011.57 

 1,576,401.23 
 49,057.97 

 2,243,693.99 

 2,083,063.54 
 80,809.11 

 2,163,872.65 

 6,785.53 
 4,674.72 

 87,400.71 
 5,474.49 

 104,335.45 

 42,847.81 
 1,239.22 

 44,087.03 

 8,273.08 
 5,321.97 

 88,603.69 
 1,585.84 

 103,784.58 

 44,848.49 
 900.29 

 45,748.78 

 1.81 
 2.33 
 5.56 
 3.10 
 4.49 

 2.00 
 1.10 
 1.95 

 2.01 
 2.57 
 5.62 
 3.23 
 4.63 

 2.15 
 1.11 
 2.11 
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ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จํานวน
ดอกเบี้ย

จํานวน
ดอกเบี้ย

อตัราดอกเบ้ีย
เฉลี่ย 

(รอยละ)

อตัราดอกเบีย้
เฉลี่ย 

(รอยละ)

2559

  (2) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ท่ีมี
ผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งในการทําธุรกรรมที่เกีย่วของกับเงินตราตางประเทศ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน
เปลีย่นแปลงอาจกอใหเกดิฐานะเกนิดลุหรอืขาดดลุในเงนิตราตางประเทศสกลุใดสกลุหนึง่และอาจกระทบตอกาํไรหรอืขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี่ยนได อยางไรก็ตาม ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยกําหนดเพดานความเส่ียง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง 
(Trigger) เชน Stop Loss Limit เปนตน
  นอกจากนั้น ธนาคารมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อบริหารความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน
อันเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน และควบคุมการปฏิบัติงานโดยฝายงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมถึงปองกัน
ความเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลของอนุพันธทางการเงินที่ใชปองกันความเสี่ยงเปนประจําทุกป
  (3) ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน
  ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนท่ีมีผลกระทบใน
ทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบงเปนสองสวน คือ ความเส่ียงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารและ
ในบัญชีเพื่อคา
  ความเส่ียงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร เกิดจากการท่ีธนาคารมีการลงทุนในหุนสามัญและกองทุนในพอรต
เผ่ือขาย ความผนัผวนของภาวะตลาดหลกัทรพัยจงึมผีลกระทบตอมลูคาพอรต โดย ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 พอรตเผ่ือขายหุนสามญัและ
พอรตเผือ่ขายกองทนุมยีอดคงเหลอืประมาณรอยละ 7.56 และรอยละ 8.91 ของมลูคาพอรตการลงทุนรวม ซึง่ธนาคารควบคมุความเสีย่ง
โดยกําหนดเพดานความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เชน รอยละของมูลคาความเสียหายสูงสุดที่อาจ
เกิดขึ้นไดในภาวะปกติตอมูลคาพอรตเผื่อขาย-หุนสามัญ โดยกําหนดระยะเวลาถือครอง 1 เดือน และความเชื่อมั่น 99% (VaR Limit)
  ธนาคารไมมีความเสี่ยงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อคา เนื่องจากธนาคารไมมีการลงทุนในหุนสามัญในพอรตเพื่อคา
  (4) ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ
  ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินคาโภคภัณฑที่มี
ผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร ทัง้นีธ้นาคารไมมคีวามเสีย่งดานราคาสนิคาโภคภณัฑ เนือ่งจากธนาคารไมมี
การลงทุนในสินคาโภคภัณฑ
  3.1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทุนไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของ
ธนาคารทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความเส่ียงดานสภาพคลองยังเกิดจากการที่ธนาคารไมสามารถยกเลิก หรือหักกลบ
ความเสีย่งทีม่อียูจากสนิทรพัยทีถ่อือยูได ทาํใหตองขายสนิทรพัยในราคาต่ํากวาตนทุนท่ีซือ้มา เน่ืองจากสินทรพัยท่ีถอือยูมีสภาพคลองตํา่ 
หรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคลอง (Trading Liquidity Risk)
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หนวย : ลานบาท

สินทรัพย
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 เงินลงทุนสุทธิ
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สิน
 เงินรับฝาก
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 รวมหนี้สินทางการเงิน

 1,506.10 
 -   

 29,007.45 
 -   

 30,513.55 

 501,102.64 
 4,625.55 

 505,728.19 

 112,782.50 
 130,793.86 
 141,450.31 
 14,291.62 

 399,318.29 

 489,432.19 
 16,995.84 

 506,428.03 

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

 473,073.39 

 375,043.85 
 74,767.98 

 449,811.83 

 25,128.81 
 136,834.91 

 1,340,373.17 
 104,982.31 

 1,607,319.20 

 771,762.42 
 4,923.69 

 776,686.11 

 479,790.21 
 283,468.84 

 1,557,990.13 
 188,975.25 

 2,510,224.43 

 2,137,341.10 
 101,313.06 

 2,238,654.16 

ไมเกิน 1 เดือน เกินกวา 1 เดือน
แตไมเกิน 3 เดือน 

เกินกวา 1 ปเกินกวา 3 เดือน
แตไมเกิน 1 ป

รวม
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  ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคารกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยคณะกรรมการ
ธนาคารและมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทาํหนาท่ีอนมุติัระบบในการวดั ติดตามและควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง นอกจากนี้ 
มคีณะกรรมการบริหารสนิทรัพยและหนีส้นิ (ALCO) ทาํหนาทีก่าํหนดแนวทางบรหิารสนิทรพัยและหน้ีสนิ กลยทุธการบรหิารความเสีย่ง
ดานสภาพคลอง กาํกบัดแูลการปฏบิตังิานใหเปนไปตามกรอบการบรหิารความเสีย่งและเพดานความเส่ียงดานสภาพคลอง เพือ่ควบคมุ
ความเสีย่งใหอยูภายใตระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได (Risk Appetite) และมคีณะทาํงานดานบรหิารสภาพคลอง ทาํหนาทีจ่ดัทําประมาณการ
สภาพคลองของธนาคาร รวมถึงกําหนดแนวทางการบริหารสภาพคลอง โดยจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินใหสินเชื่อใหสอดคลองกับ
แผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสภาพคลองของธนาคารอยูในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินได
  ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยการใชอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ รายงานฐานะสภาพคลองสุทธิ 
(Liquidity Gap Report) ซึง่จดัทาํทัง้แบบอายคุงเหลอืตามสญัญาและแบบปรบัพฤตกิรรม รวมทัง้ทดสอบภาวะวิกฤต ิ(Stress Testing) 
ดานสภาพคลองเปนประจําทุกไตรมาส โดยกําหนดสถานการณจําลองเปน 3 กรณี ไดแก 
  (1)  กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis) 
  (2)  กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ 
  (3)  กรณีที่เปนผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both)
  ซึง่ในแตละสถานการณจะกาํหนดสมมตฐิานตาง ๆ  เชน การไหลออกของเงนิฝากทีม่ากกวาปกตใินสดัสวนท่ีตางกนั การกําหนด
อัตราสวนลดที่จะใชปรับลดมูลคาหลักทรัพยลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เปนตน รวมถึงจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง 
(Contingency Liquidity Plan) ซึ่งกําหนดสัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning Indicators) เปนตัวบงชี้สถานการณที่ผิดปกติดาน
สภาพคลอง โดยกาํหนดหนาทีค่วามรบัผดิชอบของผูบรหิาร และหนวยงานท่ีเกีย่วของ ขัน้ตอนการปฏิบติังาน และวธิใีนการจดัการภาวะ
การขาดสภาพคลอง ตลอดจนมกีารทดสอบแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิดานสภาพคลอง เพือ่ใหธนาคารมคีวามพรอมในการบรหิารจดัการกรณี
ประสบภาวะวิกฤติดานสภาพคลอง นอกจากนี้ มีการกําหนดระดับหรือปริมาณสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคลองสูง (Liquidity 
Cushion) เพื่อใหมีสภาพคลองเพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
  สําหรับการควบคุมความเสี่ยง มีการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เชน 
อตัราสวนสนิเชือ่ตอเงนิฝาก อัตราสวนสนิทรพัยสภาพคลองตอเงนิฝาก เปนตน และจัดทํารายงานเพือ่ตดิตามความเส่ียงดานสภาพคลอง
เปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเสนอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง
ตอเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับรอยละ 22.56 เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ท่ีเทากับรอยละ 18.45 และ
เปนไปตามเกณฑเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่กําหนด
  ตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
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 3.2 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน
 ตารางแสดงมูลคาตามบัญชีและประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือท่ีปรากฏในงบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

หนวย : ลานบาท

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสด
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 ตราสารอนุพันธ
 เงินลงทุนสุทธิ
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรม
  นโยบายรัฐสุทธิ
 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
  ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รวม
หนี้สินทางการเงิน
 เงินรับฝาก
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
 ตราสารอนุพันธ
 เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
 รวม

 28,936.61 
 479,790.21 

 135.74 
 283,914.13 

 1,512,540.46 

 187,120.25 

 3,257.77 
 2,495,695.17 

 2,137,341.10 
 101,313.06 

 810.23 
 659.89 
 308.45 

 43,425.42 
 2,283,858.15 

 28,936.61 
 479,790.21 

 135.74 
 284,536.18 

 1,512,540.46 

 187,120.25 

 3,257.77 
 2,496,317.22 

 2,137,341.10 
 101,313.06 

 810.23 
 659.89 
 308.45 

 43,425.42 
 2,283,858.15 

 32,993.02 
 368,755.44 

 128.56 
 246,246.11 

 1,598,299.12 

 134,707.87 

 625.06 
 2,381,755.18 

 2,058,138.85 
 79,744.91 

 918.76 
 930.61 

           -   
 51,181.62 

 2,190,914.75 

 
32,993.02 

 368,755.44 
 128.56 

 247,770.37 
 1,598,299.12 

 134,707.87 

 625.06 
 2,383,279.44 

 2,058,138.85 
 79,744.91 

 918.76 
 930.61 

           -   
 51,181.62 

 2,190,914.75 

2558

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ประเภทตราสารการเงิน 2559

มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

หนวย : ลานบาท

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสด
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 ตราสารอนุพันธ
 เงินลงทุนสุทธิ
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรม
  นโยบายรัฐสุทธิ
 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
  ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รวม
หนี้สินทางการเงิน
 เงินรับฝาก
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
 หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
 ตราสารอนุพันธ
 เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
 รวม

 28,936.61 
 479,790.21 

 135.74 
 283,468.84 

 1,512,540.46 

 187,120.25 

 3,257.77 
 2,495,249.88 

 2,137,341.10 
 101,313.06 

 810.23 
 659.89 
 308.45 

 43,425.42 
 2,283,858.15 

 28,936.61 
 479,790.21 

 135.74 
 284,536.18 

 1,512,540.46 

 187,120.25 

 3,257.77 
 2,496,317.22 

 2,137,341.10 
 101,313.06 

 810.23 
 659.89 
 308.45 

 43,425.42 
 2,283,858.15 

 32,993.02 
 368,755.44 

 128.56 
 245,997.83 

 1,598,299.12 

 134,707.87 

 625.06 
 2,381,506.90 

 2,058,138.85 
 79,744.91 

 918.76 
 930.61 

           -   
 51,181.62 

 2,190,914.75 

 32,993.02 
 368,755.44 

 128.56 
 247,770.37 

 1,598,299.12 

 134,707.87 

 625.06 
 2,383,279.44 

 2,058,138.85 
 79,744.91 

 918.76 
 930.61 

           -   
 51,181.62 

 2,190,914.75 

2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทตราสารการเงิน 2559

มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม
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 3.3 สินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคายุติธรรม
 ธนาคารจัดลําดับชั้นของการวัดมูลคายุติธรรมแบงเปน 3 ระดับ ตามลักษณะขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
  - ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันและธนาคาร
สามารถเขาถึง ณ วันที่วัดมูลคา 
  - ระดับ 2 ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซ่ึงรวมอยูในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรงหรือโดยออมสําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น 
  - ระดับ 3 ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดซึ่งนํามาใชกับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น 
 เทคนิคที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นประจําและจัดเปนระดับ 2 ดังนี้
  - ตราสารอนุพันธคํานวณจากแบบจําลองมาตรฐานท่ีใชกันท่ัวไปของผูรวมตลาด โดยใชขอมูลท่ีสังเกตไดจากตลาด ไดแก 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตสําหรับการวัดมูลคายุติธรรม
  - เงนิลงทนุในหนวยลงทนุไมจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยทีเ่ปนเงนิลงทนุเผือ่ขาย วัดมลูคายตุธิรรม ดวยมลูคาสนิทรพัยสทุธิ 
(Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน
  - เงนิลงทุนในตราสารหนีภ้าครฐับาลและรฐัวสิาหกจิ และตราสารหน้ีภาคเอกชนทีเ่ปนเงนิลงทุนเพือ่คาและเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
วัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคายุติธรรมตามลําดับชั้น ดังนี้

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย
ตราสารอนุพันธ
 ตราสารอนุพันธเพื่อคา
เงินลงทุน
 เงินลงทุนเพื่อคา
 เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ
 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
รวม

 -   

 -   
 32,250.46 
 32,250.46 

 -   
 -  

 0.98 

 1,500.88 
 206,772.81 
 208,274.67 

 0.89 
 0.89 

 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 0.98 

 1,500.88 
 239,023.27 
 240,525.13 

 0.89 
 0.89 

2559

ระดับ 1 ระดับ 3ระดับ 2 รวม

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย
ตราสารอนุพันธ
 ตราสารอนุพันธเพื่อคา
 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
เงินลงทุน
 เงินลงทุนเพื่อคา
 เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ
 ตราสารอนุพันธเพื่อคา
 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
รวม

 -   
 -   

 -   
 27,499.92 
 27,499.92 

 -   
 -   
 -   

 128.46 
 0.10 

 1,520.60 
 174,691.97 
 176,341.13 

 0.08 
 127.73 
 127.81 

 -   
 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   

 128.46 
 0.10 

 1,520.60 
 202,191.89 
 203,841.05 

 0.08 
 127.73 
 127.81 

2558

ระดับ 1 ระดับ 3ระดับ 2 รวม
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 3.4 การดํารงเงินกองทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไดคํานวณเงินดํารงกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ตามแนวทางของธนาคารแหง
ประเทศไทย
 เงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II มีดังตอไปนี้

 ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวน
กับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมตํ่ากวารอยละ 8.50 โดยมีเง่ือนไขวาเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตองเปนอัตราสวนไมตํ่ากวารอยละ 4.25 ของ
สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงท้ังสิ้น ตามหลักเกณฑ 
Basel II  ดังนี้

4. ประมาณการและขอสมมติฐาน
 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณ และ
ตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
 ประมาณการและขอสมมตฐิานทีใ่ชจะไดรบัการทบทวนอยางตอเนือ่ง การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและในอนาคตที่ไดรับผลกระทบ ขอมูลเก่ียวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานท่ีสําคัญใน
การกําหนดนโยบายการบัญชีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ

หนวย : ลานบาท

เงินกองทุนชั้นที่ 1 
 เงินทุนที่ไดรับพระราชทาน
 กําไรสะสมที่จัดสรรแลว
 กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
 หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยฯ
 หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2
 เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
 บวก สวนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
 หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

 0.10 
 24,413.29 

 117,345.86 
 3,517.52 

 55.78 
 138,185.95 

 4,978.35 

 3,809.80 
 55.78 

 8,732.37 
 146,918.32 

 0.10 
 22,143.41 

 110,363.92 
 3,517.52 

 154.36 
 128,835.55 

 6,204.15 

 950.30 
 154.36 

 7,000.09 
 135,835.64 

2559 2558

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

11.54
10.86

10.80
10.24

2559 2558

อัตรารอยละ
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 5.3 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)

 5.2 เงินสด

หนวย : ลานบาท

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
      มูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
ทรัพยสินรอการขายที่ไดมาจากการโอนทรัพย
      ชําระหนี้

 5,628.92  
 39.05

(294.05)

(1,436.59)
 1.87  

(49.91)

 5,628.92  
 -   

(294.05)

(1,436.59)
 -   

(49.91)

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธีิสวนไดเสยี    งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559 25592558 2558

หนวย : ลานบาท

เงินสด 
เงินตราตางประเทศ 
เงินสดระหวางเรียกเก็บ 
รวมเงินสด

 27,624.28 
 26.92 

 1,285.41 
 28,936.61 

 31,760.35 
 35.02 

 1,197.65 
 32,993.02 

2559 2558

หนวย : ลานบาท

(1) ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
 รวม
บวก  ดอกเบี้ยคางรับ
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 รวมในประเทศ
(2) ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
 รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

 2.48 
 107.78 

 0.08 
 130.00 
 240.34 

 -   
 1.30 

 239.04 

 0.08 
0.03 
 0.02 
 0.33 
 0.46 

 239.50 

 316,943.00 
 7,099.00 

 129,839.20 
 25,761.80 

 479,643.00 
 235.73 
 328.02 

 479,550.71 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 479,550.71 

 316,945.48 
 7,206.78 

 129,839.28 
 25,891.80 

 479,883.34 
 235.73 
 329.32 

 479,789.75 

 0.08 
 0.03 
 0.02 
 0.33 
 0.46 

 479,790.21 

 2.39 
 62.79 

 0.10 
 -   

 65.28 
 -   
 -   

 65.28 

 0.31 
0.01 
 0.07 
 0.27 
 0.66 

 65.94 

 202,322.00 
 14,560.00 

 121,000.00 
 30,805.96 

 368,687.96 
 401.15 
 399.61 

 368,689.50 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 368,689.50 

 202,324.39 
 14,622.79 

 121,000.10 
 30,805.96 

 368,753.24 
 401.15 
 399.61 

 368,754.78 

 0.31 
0.01 

 0.07 
 0.27 
 0.66 

 368,755.44 

2558

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

2559

5. ขอมูลเพิ่มเติม
 5.1 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
 รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสดที่สําคัญ มีดังนี้
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 5.4 ตราสารอนุพันธ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
 - สินทรัพยตราสารอนุพันธ มียอดคงเหลือจํานวน 135.74 ลานบาท และ 128.56 ลานบาท ตามลําดับ
 - หนี้สินตราสารอนุพันธ มียอดคงเหลือจํานวน 659.89 ลานบาท และ 930.61 ลานบาท ตามลําดับ
  5.4.1 ตราสารอนุพันธเพื่อคา
  มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

* มูลคายุติธรรม คือ ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาใหเปนไปตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

* มูลคายุติธรรม คือ ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาใหเปนไปตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  สดัสวนการทาํธุรกรรมตราสารอนพุนัธแบงตามประเภทคูสญัญาโดยพจิารณาจากจํานวนเงนิตามสญัญา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558

  5.4.2 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
  มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทการปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
ประกอบดวย
  ตาราง 1 การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

  0.98 - 59.93 128.46 0.08 749.59 
  0.98 - 59.93 128.46 0.08 749.59 

  134.76 659.89 16,107.98 0.10 930.53 12,192.83 
 134.76 659.89 16,107.98 0.10 930.53 12,192.83

2558

2558

 สินทรัพย 

 สินทรัพย 

 สินทรัพย 

 สินทรัพย 

 หนี้สิน 

 หนี้สิน 

 หนี้สิน 

 หนี้สิน 

มูลคายุติธรรม*
(Fair Value)

มูลคายุติธรรม* (Fair Value) /
มูลคาตามเกณฑคงคาง

มูลคายุติธรรม*
(Fair Value)

มูลคายุติธรรม* (Fair Value) /
มูลคาตามเกณฑคงคาง

จํานวนเงิน
ตามสัญญา 
(Notional 

Amount หรือ 
Effective 
Notional 
Amount)

จํานวนเงิน
ตามสัญญา 
(Notional 

Amount หรือ 
Effective 
Notional 
Amount)

จํานวนเงิน
ตามสัญญา 
(Notional 

Amount หรือ 
Effective 
Notional 
Amount)

จํานวนเงิน
ตามสัญญา 
(Notional 

Amount หรือ 
Effective 
Notional 
Amount)

2559

2559

ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

บุคคลภายนอก
 รวม

100.00
100.00

100.00
100.00

2559 2558

สัดสวน (%)
 คูสัญญา
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยตราสารอนุพันธจํานวน 134.76 ลานบาท และ 0.10 ลานบาท และหนี้สิน
ตราสารอนุพันธจํานวน 659.89 ลานบาท และ 930.53 ลานบาท ตามลําดับ มีรายการท่ีธนาคารวัดมูลคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ ส้ินวันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน เปนสินทรัพย
ตราสารอนุพันธจํานวน 134.76 ลานบาท และ 0.00 ลานบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธจํานวน 659.00 ลานบาท และ 802.80 
ลานบาท ตามลําดับ

 5.5 เงินลงทุนสุทธิ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย ดังนี้

หนวย : ลานบาท

  5.5.1 เงินลงทุนเพื่อคา
    หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
    ตราสารหนี้ภาคเอกชน
      รวม

1,469.25 
 31.63 

 1,500.88 

 1,520.60 
 -   

 1,520.60 

2559 2558

มูลคายุติธรรม

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

  5.5.2  เงินลงทุนเผื่อขาย 
    หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
    ตราสารหนี้ภาคเอกชน
    ตราสารหนี้ตางประเทศ
    ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
    อื่น ๆ    
      รวม

  5.5.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 
    หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
    ตราสารหนี้ภาคเอกชน
    ตราสารหนี้ตางประเทศ
                  รวม
    หัก คาเผื่อการดอยคา
      รวม

 191,247.16 
 963.54 
 115.96 

 32,364.34 
 14,332.27 

 239,023.27 

 6,978.03 
 18,114.11 
 16,562.81 
 41,654.95 

 -   
 41,654.95 

 159,727.38 
 1,266.83 

 -   
 27,499.92 
 13,697.76 

 202,191.89 

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

 952.65 
 41,015.40 

2559

2559

2558

2558

มูลคายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนาย
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หนวย : ลานบาท

  5.5.4 เงินลงทุนทั่วไป  
    ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
    อื่นๆ
      รวม
    หัก คาเผื่อการดอยคา
      รวม
    รวมเงินลงทุนสุทธิ 

 395.73 
 0.00 

 395.73 
 92.40 

 303.33 
 282,482.43 

 395.73 
 0.00 

 395.73 
 92.40 

 303.33 
 245,031.22 

2559 2558

ราคาทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไดรับรูคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ดังนี้
  - เงินลงทุนเผื่อขายที่เปนตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ มูลคายุติธรรมจํานวน 32,364.34 ลานบาท และ 
27,499.92 ลานบาท ไดรวมรายการที่ธนาคารรับรูคาเผื่อการดอยคาจํานวน 689.12 ลานบาท และ 603.00 ลานบาท ตามลําดับ
  - เงินลงทุนเผื่อขายที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจัดประเภทเปนเงินลงทุนอื่นๆ มูลคายุติธรรมจํานวน 14,332.27 
ลานบาท และ 13,697.76 ลานบาท ไดรวมรายการที่ธนาคารรับรูคาเผ่ือการดอยคาจํานวน 98.10 ลานบาท และ 28.19 ลานบาท
ตามลําดับ
  - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดที่เปนตราสารหนี้ตางประเทศ มูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 16,562.81 ลานบาท และ 
13,142.66 ลานบาท มตีราสารหนีต้างประเทศจํานวนเงนิ 952.65 ลานบาท ทีผู่ออกตราสารหนีไ้ดรบัผลกระทบจากวกิฤตการณทางการเงนิ
ในสหรัฐอเมริกา ธนาคารไดรับรูคาเผื่อการดอยคาทั้งจํานวนเมื่อป 2551 ซึ่งในป 2559 ธนาคารไดรับชําระหน้ีตามแผนการชําระหนี้
เสร็จสิ้นแลวเปนเงินสด หุนกูแปลงสภาพและหุนสามัญ รวมท้ังส้ินจํานวน 257.24 ลานบาท โดยกลับรายการคาเผ่ือการดอยคาดวย
จํานวนเดียวกันกับที่ไดรับชําระหนี้ (หมายเหตุขอ 5.32) มีคาเผื่อการดอยคาคงเหลือจํานวน 695.41 ลานบาท ธนาคารไดตัดจําหนาย
เงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาออกจากบัญชีแลว ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 
  - เงินลงทุนทั่วไป ประกอบดวย 
   - ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ มีราคาทุนจํานวน 395.73 ลานบาท และ 395.73 ลานบาท 
ธนาคารไดรับรูคาเผื่อการดอยคาจํานวน 92.40 ลานบาท และ 92.40 ลานบาท ตามลําดับ
   - อื่นๆ จํานวน 0.00 ลานบาท เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ มีราคาทุนจํานวน 3,919.00 บาท 
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนเปนคาใชจายจํานวน 156.03 
ลานบาท และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารไดกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนเปนรายไดจํานวน 49.69 
ลานบาท 
  นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีเงินลงทุนซึ่งธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 10.00 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลว 
และไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยแสดงตามมูลคายุติธรรม ซึ่งจําแนกเปนกลุมไดดังนี้

หนวย : ลานบาท

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
กองทุนและกลุมธุรกิจการเงิน
อื่น ๆ
  รวม

 1,688.40 
 13,268.89 

 12.58 
 14,969.87 

 1,251.60 
 12,805.18 

 12.58 
 14,069.36 

2559ประเภทธุรกิจ 2558
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  5.5.5  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล เปนสวนหนึ่งในเงินลงทุนเผื่อขายประเภทอื่นๆ 
  - แสดงตามมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามรายผูจัดการกองทุน ดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีมูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 439.25 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมจํานวน 698.77 
ลานบาท และมีกําไรจากการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 259.52 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน
กองทุนสวนบุคคลที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวด มียอดสะสมยกมาจํานวน 319.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางงวดจํานวน 78.32 ลานบาท 
ทําใหมียอดสะสมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 397.99 ลานบาท 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ใหธนาคารออมสินรวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวมลงทุนแหงละ 2,000.00 ลานบาท รวมจํานวน 
6,000.00 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนตามมาตรการสนับสนุน SMEs ผานการรวมลงทุน โดยรูปแบบของกองทุนท่ีจะจัดตั้งขึ้นอยูกับ
ความสามารถและความเหมาะสมในการบรหิารจดัการของแตละสถาบนัการเงนิ ทัง้นี ้กองทนุรวมลงทนุดงักลาวมวีตัถปุระสงคเพือ่รวม
ลงทุนใน SMEs ระยะเร่ิมตน (Start-up) ที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยูในกลุมธุรกิจท่ีมีประโยชนตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเปน Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ หรือเปนสมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือ
หนวยงานภาครัฐ ในสวนของธนาคารออมสิน วงเงิน 2,000.00 ลานบาท ธนาคารไดจัดตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund 
กองที ่1 วงเงนิ 500.00 ลานบาท โดยมบีรษัิทหลกัทรพัยจดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํหนาทีเ่ปนทรสัต ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 มีมูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 60.00 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมจํานวน 55.45 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน
 เงินฝากออมทรัพย

เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
  - ตราสารทุน
    หุนสามัญ

ลูกหนี้อื่น

เจาหนี้อื่น

 23.96 
 -   

 23.96 

 394.03 
 394.03 

 1.03 
 1.03 

 0.22 
 0.22 

 418.80 

 -   
 11.72 
 11.72 

 105.87 
 105.87 

 1.64 
 1.64 

 0.07 
 0.07 

 119.16 

 -   
 4.30 
 4.30 

 52.00 
 52.00 

 0.24 
 0.24 

 1.09 
 1.09 

 55.45 

 -   
 8.74 
 8.74 

 96.61 
 96.61 

 0.01 
 0.01 

 0.00 
 0.00 

 105.36 

 23.96 
 24.76 
 48.72 

 648.51 
 648.51 

 2.92 
 2.92 

 1.38 
 1.38 

 698.77 

บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท

บลจ.กรุงไทย บลจ.ยูโอบีบลจ.วรรณ รวม

2559 (มูลคายุติธรรม)
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีมูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 927.53 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมจํานวน 1,184.17 
ลานบาท และมีกําไรจากการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 256.64 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ในกองทุนสวนบุคคลที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวด มียอดสะสมยกมาจํานวน 539.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางงวดจํานวน 309.37 
ลานบาท ทําใหมียอดสะสมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 848.99 ลานบาท

  - แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ดังนี้

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน
 เงินฝากออมทรัพย
 เงินฝากประจํา

เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
 - พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
     พันธบัตรรัฐบาล

 - ตราสารทุน
     หุนสามัญ

 - Equities Linked Notes

 - ธุรกรรมซื้อขาย
  เงินตราตางประเทศ

ลูกหนี้อื่น

เจาหนี้อื่น

ยอดตนงวด (ราคาทุน)
ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย
รวม (ราคาทุน)
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลคายุติธรรม)

 7.39 
 -   
 -   
7.39 

 -   
 -   

377.87 
377.87 

 -   
 -   

 
-
-

6.37 
 6.37 

 0.31 
 0.31 

 391.32 

 300.03  
 -   

 (1.67)
 298.36  
 120.44  
 418.80  

 -   
60.00  

 -   
 60.00  
 (4.55)
 55.45  

 533.31  
 -   

 (500.95)
 32.36 
 86.80  

 119.16  

 94.19  
 -   

 (45.66)
 48.53  
 56.83  

 105.36  

 -   
 14.70 

 0.53 
 15.23 

 29.98 
 29.98 

 85.92 
 85.92 

 547.16 
 547.16 

 (65.83)
 (65.83)

 1.98 
 1.98 

 1.77 
 1.77 

 612.67 

 
-
-
-
-

-
-

-   
-

 -   
 -   

-   
-   

-   
-

-
-
-   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -

 927.53  
 60.00  

 (548.28)
 439.25  
 259.52  
 698.77  

 -   
 2.02 
-
2.02   

-
 -   

 
178.16 
178.16 

 -   
 -   

 -   
 -   

 0.00 
 0.00

0.00 
 0.00 

 180.18  

 7.39 
 16.72 

 0.53 
 24.64 

 29.98 
 29.98 

 641.95 
 641.95 

 547.16 
 547.16 

 (65.83)
 (65.83)

 8.35 
 8.35 

 2.08 
 2.08 

 1,184.17 

บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท

บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท

บลจ.กรุงไทย

บลจ.กรุงไทย บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.ยูโอบี

บลจ.ยูโอบี

บลจ.วรรณ

บลจ.วรรณ บลจ.
แอสเซสพลัส

รวม

รวม

2558 (มูลคายุติธรรม)

2559
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 5.6 เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
 เงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารลงทุนจะถือเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมเมื่อธนาคารมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ลงทุน 
โดยพิจารณาจากการมีอํานาจในการออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมในกิจการที่ลงทุนอยางนอยรอยละ 20.00 หรือการมีอํานาจ
เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษัทรวมมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

  5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
  เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  มีรายละเอียด ดังนี้

หนวย : ลานบาท

ยอดตนงวด (ราคาทุน)
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย
รวม (ราคาทุน)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลคายุติธรรม)

 311.47
 (11.44)
 300.03  

 91.29    
 391.32  

 235.65  
 (235.65)

 -   
 -   
 -   

 563.51  
 (30.20)
 533.31  

 79.36  
 612.67  

 432.41  
 (338.22)

 94.19  
 85.99  

 180.18  

 155.97  
 (155.97)

 -   
 -   
 -

 285.68  
 (285.68)

 -   
 -   
 -

 1,984.69  
 (1,057.16)

 927.53  
 256.64  

 1,184.17  

บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท บลจ.กรุงไทย บลจ.เอ็มเอฟซี บลจ.ยูโอบีบลจ.วรรณ บลจ.

แอสเซสพลัส รวม

2558

หนวย : ลานบาท

ยอดตนงวด 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 
 ตามวิธีสวนไดเสีย 
บวก ซื้อ/โอน 
หัก เงินปนผลรับ 
  รวม 
หัก คาเผื่อการดอยคา 
ยอดปลายงวด

 1,214.89 

 331.15 
 19.80 

 134.14 
 1,431.70 

 -   
 1,431.70 

 1,147.80 

 211.32 
 -   

 144.23 
 1,214.89 

 -   
 1,214.89 

 5,129.74 

 -   
 19.80 
 -   

 5,149.54 
 4,163.13 

 986.41 

 5,129.74 

 -   
 -   
 -   

 5,129.74 
 4,163.13 

 966.61 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธีิสวนไดเสยี    งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559 25592558 2558

หนวย : ลานบาท

บริษัทหลักทรัพยจัดการ 
 กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการ 
 กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 รวม 
หัก คาเผื่อการดอยคา 
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจธนาคาร

ธุรกิจ
ประกันชีวิต

หุนสามัญ

หุนสามัญ
หุนสามัญ

หุนสามัญ

25.00

24.30
39.81

19.58

25.00

24.44
39.81

19.58

 25.00 

 338.64 
 4,163.13 

 622.77 
 5,149.54 
 4,163.13 

 986.41 

 25.00 

 318.84 
 4,163.13 

 
622.77  

5,129.74 
 4,163.13 

 966.61 

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)ประเภท
ธุรกิจ 2558

ประเภท
หลักทรัพย

ที่ลงทุน 25592559 2558

รอยละของหลักทรัพยที่ลงทุน
ชื่อบริษัท
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  5.6.2 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
  เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  เงนิลงทนุในบรษิทัรวมรบัรูตามวธีิสวนไดเสยีโดยรบัรูจากงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทรวม ซึ่งยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สวนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
รับรูจากงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผานการสอบทานจากผูสอบ
บัญชีแลว ธนาคารเชื่อวาจะไมมีรายการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญตองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
  ธนาคารไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งธนาคารไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นจํานวน 
14.70 ลานหนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดจํานวน 14.70 ลานหุน ในป 2559 ธนาคารไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเปนจํานวน 1.10 ลานหุน 
เปนจํานวนเงิน 19.80 ลานบาท ท้ังน้ีใบสําคัญแสดงสิทธิจะครบกําหนดวันท่ี 30 มีนาคม 2561 เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 30.50 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 338.64 ลานบาท 
คิดเปนสัดสวนในเงินลงทุนรอยละ 24.30 
  เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 4,091.53 ลานหุน เปน
จํานวนเงิน 4,163.13 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาแลวทั้งจํานวน  
  สาํหรับปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารรบัรูสวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีจาํนวนเงนิ 331.15 ลานบาท 
โดยไมไดรบัรูสวนแบงขาดทุนสทุธสิวนทีเ่กนิกวามลูคาเงนิลงทนุของธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย เนือ่งจากธนาคารไมมภีาระหนีส้นิ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสวนแบงขาดทุนสุทธิสวนที่เกินกวามูลคาเงินลงทุน
  
  5.6.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทรวม
  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทรวม ดังนี้

หนวย : ลานบาท

บริษัทหลักทรัพยจัดการ 
 กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
 เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
บริษัททิพยประกันชีวิต
 จํากัด (มหาชน)
 รวม 
หัก คาเผื่อการดอยคา 
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

25.00

24.30
39.81

19.58 

 25.00 

24.44 
39.81 

19.58 

 25.00 

338.64 
4,163.13 

622.77  
5,149.54 
 4,163.13 

 986.41 

 25.00 

318.84 
4,163.13 

 
622.77 

 5,129.74 
 4,163.13 

 966.61 

 71.07 

324.37 
-   

819.45  
1,214.89 

 -   
 1,214.89 

74.35 

 339.16 
-   

1,018.19  
1,431.70 

 -   
 1,431.70 

รอยละของหลักทรัพย
ที่ลงทุน

ธรุกจิการเงนิ

ธรุกจิการเงนิ
ธรุกจิธนาคาร

ธรุกจิ
ประกนัชวีติ

หุนสามัญ

หุนสามัญ
หุนสามัญ

หุนสามัญ

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย

ที่ลงทุน
ชื่อบริษัท

เงินลงทุน
(วิธีสวนไดเสีย)

25582558 255925592559 2558

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

หนวย : ลานบาท

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
 กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
 กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย*
บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
  รวม

* ฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว

 457.44 

 1,602.39 
 84,515.45 
 15,306.57 

 101,881.85 

 169.54 

 287.08 
 99,920.52 
 10,757.70 

 111,134.84 

 287.90  

 1,315.31  
 (15,405.07)

 4,548.87  
 (9,252.99)

 424.69 

 1,518.19 
 91,600.32 
 11,702.74 

 105,245.94 

 149.91 

 221.02 
 104,911.42 

 8,159.62 
 113,441.97 

 274.78  

 1,297.17  
 (13,311.10)

 3,543.12  
 (8,196.03)

2558
“ตรวจสอบแลว”

สินทรัพยรวม สินทรัพยรวมหนี้สินรวม หนี้สินรวมสวนของเจาของ สวนของเจาของ

2559
“ยังไมไดตรวจสอบ”

งบแสดงฐานะการเงิน

ชื่อบริษัท
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  เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ ไดรวมสินเชื่อโครงการนโยบายรัฐที่ธนาคารปลอยกูเอง (หมายเหตุขอ 5.33.2) 
ดังนี้
  1. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
วงเงินโครงการ 100,000.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวนเงิน 3,496.16 ลานบาท และ 3,947.80 ลานบาท 
ตามลําดับ
  2. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ระยะที่ 2 วงเงินโครงการ 50,000.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 3,519.13 ลานบาท
  3. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วงเงินโครงการ 30,000.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 63.10 ลานบาท
  ทั้งนี้ เงินใหสินเชื่อของธนาคารไดรวมเงินใหสินเชื่อที่เกิดจากการทําธุรกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ 
แตมิใชเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้ 

 5.7 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
  5.7.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

หนวย : ลานบาท

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
 กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
 กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
  รวม

 1,070.09 

 928.45 
 -   

 6,366.08 
 8,364.62 

 355.34 

 199.13 
 -   

 777.66 
 1,332.13 

 970.63 

 890.46 
 5,354.38 
 5,433.73 

 12,649.20 

 319.86  

 188.54  
 (4,731.35)

 428.05
 (3,794.90)

2558
“ตรวจสอบแลว”

กําไร (ขาดทุน) รายไดรวมรายไดรวม กําไร (ขาดทุน) 

2559
“ยังไมไดตรวจสอบ”

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ชื่อบริษัท

หนวย : ลานบาท

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
 รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
 รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
 2. เงินสํารองสวนเกิน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

 24,404.27 
 1,450,084.48 

 83,238.25 
 263.13 
 417.53 

 1,557,572.60 
 5,713.89 

 1,563,286.49 

 45,756.80 
 4,978.35 

 10.88 
 1,512,540.46 

 24,355.98 
 1,505,780.01 

 104,503.88 
 246.83 
 412.73 

 1,634,473.97 
 6,261.69 

 1,640,735.66 

 36,221.51 
 6,204.15 

 10.88 
 1,598,299.12 

2559 2558

เงินใหสินเชื่อ - โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหาย
 จากอุทกภัยป พ.ศ. 2554 (หมายเหตุขอ 5.15)

 22,785.73  30,430.63 

2559รายการ 2558

หนวย : ลานบาท
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  5.7.2 จําแนกตามประเภทเงินใหกูยืม

หนวย : ลานบาท

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อสวัสดิการ
สินเชื่อไทรทอง
สินเชื่อธุรกิจทั่วไป
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ
สินเชื่อหองแถว
สินเชื่อชีวิตสุขสันต
อื่น ๆ
     รวม

 542,239.72 
 329,160.91 
 148,966.65 

 86,880.26 
 72,643.29 
 70,875.30 
 52,550.80 
 31,186.91 
 28,126.87 
 27,066.93 
 60,386.84 

 1,450,084.48 

 21,712.98 
 2,301.14 
 8,474.95 

 623.00 
 796.07 

 6,317.85 
 37.99 

 1,056.84 
 821.41 

 16.68 
 2,726.17 

 44,885.08 

 520,526.74 
 326,859.77 
 140,491.70 

 86,257.26 
 71,847.22 
 64,557.45 
 52,512.81 
 30,130.07 
 27,305.46 
 27,050.25 
 57,660.67 

 1,405,199.40 

 577,973.85 
 308,297.54 
 167,845.55 

 76,112.90 
 70,742.13 
 72,410.07 
 91,188.26 
 27,843.29 
 23,447.30 
 31,530.51 
 58,388.61 

 1,505,780.01 

 14,700.67 
 1,936.84 
 7,899.25 

 555.78 
 875.95 

 5,083.20 
 47.80 

 1,015.48 
 616.10 

 16.83 
 2,002.39 

 34,750.29 

 563,273.18 
 306,360.70 
 159,946.30 

 75,557.12 
 69,866.18 
 67,326.87 
 91,140.46 
 26,827.81 
 22,831.20 
 31,513.68 
 56,386.22 

 1,471,029.72 

2558

เงินใหกูยืม เงินใหกูยืมสงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมสุทธิ เงินใหกูยืมสุทธิ

2559

คาเผื่อหนี้ คาเผื่อหนี้

หนวย : ลานบาท

เงินบาท
เงินสกุลอื่นๆ
รวม

 1,545,527.82 
 20.84 

 1,545,548.66 

 12,023.94 
 -   

 12,023.94 

 1,557,551.76 
 20.84 

 1,557,572.60 

 1,622,452.89 
 20.84 

 1,622,473.73 

 12,000.24 
 -   

 12,000.24 

 1,634,453.13 
 20.84 

 1,634,473.97 

2558

ในประเทศ ในประเทศตางประเทศ ตางประเทศรวม รวม

2559

  สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ เปนการใหสินเช่ือเพื่อพัฒนาชีวิตครู ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการสวนทองถิ่น และ
ขาราชการทหาร 
  สินเชื่อสวัสดิการ เปนการใหสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานเอกชน และ
ขาราชการบํานาญ 
  สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เปนการใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเปน
คาใชจายที่จําเปนตอการดํารงชีพ หรือชําระหนี้สินอื่น ๆ  สําหรับผูประกอบการรายยอย ผูมีรายไดประจํา หรือผูที่ยังไมไดประกอบอาชีพ
ใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายยอย 
  สินเชื่อไทรทอง เปนการใหสินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อการทองเที่ยว กลุมวิชาชีพทางการแพทย เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไป
ทํางานตางประเทศ และอเนกประสงค 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินใหกูยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจไดรวมเงินใหสินเชื่อท่ีมีหุนสามัญเปน
หลกัประกนั จาํนวน 3,014.26 ลานบาท และ 3,014.26 ลานบาท และเงนิใหกูยมือืน่ ๆ  ไดรวมเงินใหสินเชือ่ท่ีสํานักงานกองทุนพฒันาเมือง
ในภูมิภาคใหกูยืมแกเทศบาล จํานวน 414.03 ลานบาท และ 462.09 ลานบาท ตามลําดับ 

  5.7.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
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  5.7.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

 8,551.04 
39,108.25 
13,737.60 
 56,901.49 

 309,122.81 
 1,007,985.00 
 1,435,406.19 

 11,738.83 
31,708.11 

8,060.20 
 214,426.49 
 292,530.73 
 977,680.97 

 1,536,145.33 

 402.32 
 768.46 
721.21 

 1,448.19 
 12,442.88 
 67,773.66 
 83,556.72 

 393.94 
592.46 
802.69 

 1,450.88 
 10,132.19 
 54,088.40 
 67,460.56 

 109.20 
 89.40 
35.18 

 876.22 
 1,481.28 
 6,365.07 
 8,956.35 

 191.62 
70.27 
 70.88 

 359.25 
 1,418.42 
 4,819.44 
 6,929.88 

 114.39 
 255.06 
107.50 
 213.76 

 2,053.43 
 6,417.62 
 9,161.76 

 50.85 
54.61 
68.73 

 363.87 
 1,430.89 
 5,427.60 
 7,396.55 

 612.80 
559.34 
446.25 

 2,739.39 
 4,062.13 

 12,071.67 
 20,491.58 

 587.76 
735.27 
818.04 

 3,432.97 
 2,787.65 
 8,179.96 

 16,541.65 

 9,789.75 
40,780.51 
15,047.74 

 62,179.05 
 329,162.53 

 1,100,613.02 
 1,557,572.60 

 12,963.00 
33,160.72 

9,820.54 
 220,033.46 
 308,299.88 

 1,050,196.37 
 1,634,473.97 

ปกติ

ปกติ

สงสัย

สงสัย

กลาวถึงเปนพิเศษ

กลาวถึงเปนพิเศษ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ตํ่ากวามาตรฐาน

ตํ่ากวามาตรฐาน

รวม

รวม

2559

2558

  เงินใหสนิเชือ่แกลกูหนีจ้าํแนกตามประเภทธรุกิจอืน่ ๆ  จาํนวน 1,100,613.02 ลานบาท สวนใหญเปนสนิเชือ่เพือ่พฒันากลุมอาชีพ
จํานวน 542,239.72 ลานบาท และสินเชื่อสวัสดิการ จํานวน 148,966.65 ลานบาท

  เงินใหสนิเชือ่แกลกูหนีจ้าํแนกตามประเภทธรุกิจอืน่ ๆ  จาํนวน 1,050,196.37 ลานบาท สวนใหญเปนสนิเชือ่เพือ่พฒันากลุมอาชีพ
จํานวน 577,973.85 ลานบาท และสินเชื่อสวัสดิการ จํานวน 167,845.55 ลานบาท

  5.7.5 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น

หนวย : ลานบาท

1.  เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
 จัดชั้นปกติ
 จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
 จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
 จัดชั้นสงสัย
 จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2.  เงินสํารองสวนเกิน
  รวม

 1,440,651.96 
 84,008.21 

 8,972.98 
 9,161.76 

 20,491.58 

 1,563,286.49 

 785,629.13 
 61,128.43 

 6,361.85 
 6,289.03 

 14,506.33 

 873,914.77 

1
2

100
100
100

 12,960.18 
 5,639.41 
 6,361.85 
 6,289.03 

 14,506.33 
 4,978.35 

 50,735.15 

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

อัตราที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(รอยละ)

2559

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้ง*
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
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* ยอดสทุธทิีใ่ชในการตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู คาํนวณจากยอดคงคางของตนเงินทีไ่มรวมดอกเบีย้คางรบัหลงัหกัหลกัประกนัหรอื มลูหนีห้ลงัหกัมลูคาปจจบุนั
 ของกระแสเงินสดทีค่าดวาจะไดรบัจากลกูหนี ้หรอืมลูคาปจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรบัจากการจําหนายหลกัประกนั ยกเวน ลกูหน้ีตามสญัญา
 เชาซื้อเปนยอดสุทธิหลังหักรายไดรอตัดบัญชีออกแลว

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงนิใหสนิเช่ือทีจ่ดัชัน้ปกตแิละจดัชัน้กลาวถงึเปนพเิศษไดรวมลกูหนีเ้งนิใหสนิเชือ่โครงการ 
ช.พ.ค. ตามบันทึกขอตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน ธนาคารไดกัน
เงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสําหรับเงินใหสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ที่จัดชั้นปกติจํานวน 5,103.89 ลานบาท และ 3,221.86 
ลานบาท ตามลําดับ และที่จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษจํานวน 4,416.84 ลานบาท และ 1,921.43 ลานบาท ตามลําดับ 

  5.7.6 สินเชื่อดอยคุณภาพ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ประกอบดวย สินเชื่อจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย 
และสงสัยจะสูญ โดยเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้นไดรวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงินใหสินเชื่อที่เปนรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้

  5.7.7 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไดบันทึกรายการรายไดดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้ใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

หนวย : ลานบาท

1.  เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
 จัดชั้นปกติ
 จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
 จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
 จัดชั้นสงสัย
 จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2.  เงินสํารองสวนเกิน
  รวม

 1,542,024.71 
 67,827.48 

 6,945.27 
 7,396.55 

 16,541.65 

 1,640,735.66 

 863,146.20 
 48,844.44 

 4,891.31 
 5,405.91 

 11,126.46 

 933,414.32 

1
2

100
100
100

 11,853.67 
 2,944.16 
 4,891.31 
 5,405.91 

 11,126.46 
 6,204.15 

 42,425.66 

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

อัตราที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(รอยละ)

2558

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้ง*
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อสุทธิ

รายไดดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้

 38,719.92 
 2.04 

 11,506.72 
 0.62 

 0.10 

 30,872.15 
 1.61 

 9,444.42 
 0.50 

 3.73 

2559

2559

2558

2558
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมียอดคงคางของลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

  ณ 31 ธันวาคม 2559 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 50,735.15 ลานบาท ไดรวมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโครงการสินเชื่อ
ดอกเบีย้ตํา่เพือ่เปนเงนิทนุหมนุเวยีนใหแกผูประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และระยะท่ี 2 และโครงการสนิเชือ่
ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
จํานวน 2.08 ลานบาท (หมายเหตุขอ 5.7.1)

  5.7.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

 5.8 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หนวย : ลานบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้
 ตองจายตามสัญญาเชา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ

 44.06  131.66  87.41  263.13 
 75.16 

 187.97 
 9.19 

 178.78 

ไมเกิน 1 ป มากกวา 5 ป

2559
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

มากกวา 1 - 5 ป รวม

หนวย : ลานบาท

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้
 ตองจายตามสัญญาเชา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ

 54.34  178.32  14.17  246.83 
 51.89 

 194.94 
 152.69 

 42.25 

ไมเกิน 1 ป มากกวา 5 ป

2558
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

มากกวา 1 - 5 ป รวม

หนวย : ลานบาท

ยอดคงคางของลูกหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้  802.65  802.65 

2559 2558

หนวย : ลานบาท

ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนระหวางงวด
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

 11,853.67  
(489.19)

 1,595.70   
 -   

 12,960.18   

 2,944.16 
 1,065.15 
 1,630.10 

 -   
 5,639.41 

 5,405.91 
 883.12 

 -   
 -   

 6,289.03 

6,204.15  
2,000.00    

(3,225.80)
 -   

 4,978.35   

 4,891.31 
 1,470.54 

 -   
 -   

 6,361.85 

 11,126.46   
 4,428.23   

 -   
 (1,048.36)
 14,506.33   

 42,425.66   
 9,357.85   

 -   
 (1,048.36)
 50,735.15   

ปกติ กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน สํารองสวนเกินสงสัย สงสัยจะสูญ รวม

2559
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  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมอีสงัหาริมทรพัยทีไ่ดจากการชาํระหนี ้จาํนวน 1,634.14 ลานบาท และ 2,016.81 
ลานบาท ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 1,062.86 ลานบาท และ 1,062.39 ลานบาท 
และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 571.28 ลานบาท และ 954.42 ลานบาท ตามลําดับ
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย จํานวน 235.17 
ลานบาท และ 128.95 ลานบาท ตามลําดับ

 5.9  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

 5.10 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

หนวย : ลานบาท

ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนระหวางงวด
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

 9,374.25  
 (742.44)

 3,221.86  
 -   

 11,853.67  

 786.45 
 236.28 

 1,921.43 
 -   

 2,944.16 

 3,921.32 
 1,484.59 

 -   
 -   

 5,405.91 

 9,347.44  
 2,000.00  

 (5,143.29)
 -   

 6,204.15  

 4,263.38 
 627.93 

 -   
 -   

 4,891.31 

 8,502.92  
 3,191.82  

 -   
 (568.28)

 11,126.46  

 36,195.76  
 6,798.18  

 -   
 (568.28)

 42,425.66  

ปกติ กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน สํารองสวนเกินสงสัย สงสัยจะสูญ รวม

2558

หนวย : ลานบาท

ยอดตนงวด
ตัดจําหนาย
ยอดปลายงวด

 10.88 
 -   

 10.88 

 13.92 
 3.04 

 10.88 

2559 2558

หนวย : ลานบาท

อสังหาริมทรัพย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

  2,016.81 
 30.98 

 1,985.83 

  375.75 
 0.42 

 375.33 

  758.42 
 16.03 

 742.39 

  1,634.14 
 15.37 

 1,618.77 

   2559

ยอดตนงวด จําหนาย/โอนเพิ่มขึ้น ยอดปลายงวด

หนวย : ลานบาท

อสังหาริมทรัพย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

 2,117.65 
 51.82 

 2,065.83 

 324.04 
 (13.73)
 337.77 

 424.88 
 7.11 

 417.77 

 2,016.81 
 30.98 

 1,985.83 

   2558

ยอดตนงวด จําหนาย/โอนเพิ่มขึ้น ยอดปลายงวด
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 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คาเสื่อมราคารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,376.95 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคารวมทั้งสิ้น
จํานวน 175.63 ลานบาท

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คาเสื่อมราคารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,432.39 ลานบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาท้ังจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูซ่ึงมี
ราคาทุน จํานวน 5,702.41 ลานบาท และ 4,490.09 ลานบาท ตามลําดับ

 5.12 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

 คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 337.04 ลานบาท

 5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
หนวย : ลานบาท

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
สินทรัพย
 ระหวาง
 ดําเนินการ
  รวม

 1,834.83 
 6,592.30 
 9,376.08 

 776.12 
 18,579.33 

 2,007.15 
 6,899.25 
 9,876.91 

 732.64 
 19,515.95 

 -   
 (25.38)

 (476.22)

 -   
 (501.60)

 (35.87)
 211.50  

 -   

 -   
 175.63  

 188.70 
 336.18 
 977.98 

 1,057.69 
 2,560.55 

 -   
 3,565.25 
 6,893.37 

 -   
 10,458.62 

 -   
 3,818.16 
 7,515.81 

 -   
 11,333.97 

 50.30 
 369.96 

 -   

 -   
 420.26 

 (16.38)
 (29.23)

 (477.15)

 (1,101.17)
 (1,623.93)

 -   
 278.29 

 1,098.66 

 -   
 1,376.95 

 86.17 
 158.46 

 -   

 -   
 244.63 

 1,956.85 
 2,711.13 
 2,361.10 

 732.64 
 7,761.72 

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่อการดอยคา

ยอด
ตนงวด

ยอด
ตนงวด

ยอด
ตนงวดเพิ่มขึ้น

คาเสื่อม
ราคา

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

จําหนาย/
โอน

จําหนาย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

2559
ทีด่นิ

อาคาร และ
อปุกรณ

สทุธิ

หนวย : ลานบาท

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
สินทรัพย
 ระหวาง
 ดําเนินการ
  รวม

 1,793.61 
 6,200.50 
 9,279.53 

 890.10 
 18,163.74 

 1,834.83 
 6,592.30 
 9,376.08 

 776.12 
 18,579.33 

 -   
 (27.45)

 (647.94)

 -   
 (675.39)

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 56.28 
 426.50 
 771.46 

 1,107.50 
 2,361.74 

 -   
 3,322.59 
 6,379.03 

 -   
 9,701.62 

 -   
 3,565.25 
 6,893.37 

 -   
 10,458.62 

 86.17 
 158.46 

 -   

 -   
 244.63 

 (15.06)
 (34.70)

 (674.91)

 (1,221.48)
 (1,946.15)

 -   
 270.11 

 1,162.28 

 -   
 1,432.39 

 86.17 
 158.46 

 -   

 -   
 244.63 

 1,748.66 
 2,868.59 
 2,482.71 

 776.12 
 7,876.08 

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่อการดอยคา

ยอด
ตนงวด

ยอด
ตนงวด

ยอด
ตนงวดเพิ่มขึ้น

คาเสื่อม
ราคา

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

จําหนาย/
โอน

จําหนาย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

2558
ทีด่นิ

อาคาร และ
อปุกรณ

สทุธิ

หนวย : ลานบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร
  รวม

  2,959.42  205.39  (31.79) 3,133.02  1,472.17  337.04  (31.75) 1,777.46   1,355.56 
  2,959.42  205.39  (31.79) 3,133.02  1,472.17  337.04  (31.75) 1,777.46  1,355.56 

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

ยอด
ตนงวด

ยอด
ตนงวดเพิ่มขึ้น

คาตัด
จําหนาย

จําหนาย/
โอน

จําหนาย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

2559

สนิทรัพย
ไมมตัีวตนอืน่

สทุธิ
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หนวย : ลานบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร
  รวม

   2,410.27  551.50  (2.35) 2,959.42  1,226.01  248.17  (2.01) 1,472.17   1,487.25 
 2,410.27  551.50  (2.35) 2,959.42  1,226.01  248.17  (2.01) 1,472.17   1,487.25 

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

ยอด
ตนงวด

ยอด
ตนงวดเพิ่มขึ้น

คาตัด
จําหนาย

จําหนาย/
โอน

จําหนาย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

2558

สนิทรัพย
ไมมตัีวตนอืน่

สทุธิ

 คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้นจํานวน 248.17 ลานบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่คิดคาตัดจําหนายทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยู
ซึ่งมีราคาทุน จํานวน 441.77 ลานบาท และ 455.70 ลานบาท ตามลําดับ

 5.13 สินทรัพยอื่นสุทธิ

 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจํานวน 292.04 ลานบาท เปนรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แตยังไมไดรับชําระเงิน (Settlement) 
 พัก – ซื้อทรัพยขายทอดตลาดจํานวน 1,095.17 ลานบาท เปนรายการพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุงจัดสรรชําระหนี้
เมื่อไดรับบัญชีแสดงการรับ - จายเงินจากกรมบังคับคดีหรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
 ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยเบ็ดเตล็ดจํานวน 964.19 ลานบาท ประกอบดวย
 - ลูกหนี้อื่นสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจํานวน 13.64 ลานบาท 
 - รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจํานวน 2.12 ลานบาท ประกอบดวยลูกหน้ีกรณีทุจริต จํานวน 284.67 ลานบาท 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน และลูกหนี้เงินขาดบัญชีจํานวน 11.88 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 9.76 ลานบาท 
คงเหลือจํานวน 2.12 ลานบาท
 - รอโอนลูกหนี้ - อื่น ๆ จํานวน 275.49 ลานบาท
 - และอื่น ๆ อีกจํานวน 672.94 ลานบาท

 5.14 เงินรับฝาก
  5.14.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หนวย : ลานบาท

รายไดคางรับ
สิทธิการเชา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
พัก - ซื้อทรัพยขายทอดตลาด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยเบ็ดเตล็ด
 รวม

 1,223.80 
 26.97 

 292.04 
 1,095.17 

 964.19 
 3,602.17 

 1,413.79 
 31.34 

 4,205.48 
 925.72 

 1,035.37 
 7,611.70 

2559 2558

หนวย : ลานบาท

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
 - ออมทรัพยพิเศษที่มีระยะเวลา
 - ประจํา
 - สลากออมสินและพันธบัตร
 - เงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
  - ที่มีลักษณะเปนการประกันภัย 
  - ที่มีลักษณะเปนการรับฝากเงิน
เงินรับฝากอื่น ๆ
 รวม

 273,356.98 
 418,749.74 
 833,565.47 

 55,129.53 
 69,001.89 

 2,757.02 
 481,870.08 

 1,649,803.61 
 2,910.39 

2,137,341.10 

 399,567.23 
 392,283.80 
 714,086.16 

 54,005.29 
 65,321.54 

 3,430.07 
 426,711.90 

 1,625,264.02 
 2,732.86 

 2,058,138.85 

   2559ประเภทเงินรับฝาก    2558
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 เงินฝากออมทรัพยจํานวน 481,870.08 ลานบาท ไดรวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จํานวน 110.19 ลานบาท ที่พนักงาน
จะไมสามารถถอนไดจนกวาจะพนสภาพการเปนพนักงาน
 เงินรับฝากอื่น ๆ  จํานวน 2,910.39 ลานบาท ไดรวมเงินที่ผูฝากทอดทิ้งและเงินฝากไมเคลื่อนไหวจํานวน 2,907.47 ลานบาท ซึ่งเปน
บญัชีเงนิฝากทีมี่ยอดคงเหลอืไมเกนิ 10,000.00 บาท ทีผู่ฝากไมมาตดิตอกบัธนาคารตามระยะเวลาทีก่าํหนด ธนาคารยงัไมรบัรูดอกเบีย้
คางจายและจะรับรูเปนดอกเบี้ยจายเมื่อผูฝากมาติดตอ สําหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือไมเกิน 500.00 บาท ธนาคารจะหักไวเปนรายได
คารักษาบัญชีในอัตราที่ธนาคารประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน 
พ.ศ. 2489 วาดวยการรับฝากเงินออมสิน

  5.14.2 เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเปนการประกันภัย
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมหีนีส้นิของเงนิฝากสงเคราะหชวีติและครอบครวัท่ีมลีกัษณะเปนการประกนัภัย 
ดังนี้

  ธนาคารไดวิเคราะหความออนไหวตอการเปลีย่นแปลงในสมมตฐิานทีใ่ชวัดมูลคาหนีส้นิของเงนิฝากสงเคราะหชีวติและครอบครวั
ที่มีลักษณะเปนการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

  5.14.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวคางจาย (หมายเหตุขอ 5.17)
 รวม 

สมมติฐาน 
 อัตราการคิดลด 
  เพิ่มขึ้น รอยละ 0.25 
  ลดลง รอยละ 0.25 
 อัตราการเสียชีวิต 
  เพิ่มขึ้น รอยละ 25 
  ลดลง รอยละ 25 
 อัตราการขาดอายุ 
  เพิ่มขึ้น รอยละ 25 
  ลดลง รอยละ 25 
 คาใชจาย 
  เพิ่มขึ้น รอยละ 10 
  ลดลง รอยละ 10 

 55,129.53 
 17,429.93 
 72,559.46 

 54,005.29 
 16,028.43 
 70,033.72 

 (2,091.38)
 2,194.60

 103.20  
 (89.50)

 17.54  
 (19.70)

 (364.20)
 (881.82)

2559 2558

หนี้สินเพิ่ม (ลด)
2559

หนวย : ลานบาท

เงินบาท
 รวม

  2,134,115.68 3,225.42 2,137,341.10 2,055,099.45 3,039.40 2,058,138.85  
 2,134,115.68 3,225.42 2,137,341.10 2,055,099.45 3,039.40 2,058,138.85

2558

ในประเทศ ในประเทศตางประเทศ ตางประเทศรวม รวม

2559



168 รายงานประจําป 2559

หนวย : ลานบาท

ในประเทศ
 ธนาคารแหงประเทศไทยและ
    กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
 ธนาคารพาณิชย
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 สถาบันการเงินอื่น
  รวมในประเทศ

       
   
 35.92 15,932.51  15,968.43  46.91  21,280.68  21,327.59 
  20.94  61,350.15   61,371.09   17.91   31,000.15   31,018.06 
  2.81  2,000.00  2,002.81  1.65  2,700.00  2,701.65 
  4,523.27  17,447.46  21,970.73  5,075.91  19,621.70  24,697.61 
  4,582.94  96,730.12  101,313.06  5,142.38  74,602.53  79,744.91 

2558

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

2559

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จํานวน 101,313.06 ลานบาท และ 79,744.91 
ลานบาท ตามลําดับ ไดรวมตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อกูยืมเงินจากธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 
15,932.51 ลานบาท และ 21,280.68 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อนําไปใหกูยืมแกผูท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ตามพระราช
กาํหนดการใหความชวยเหลอืทางการเงนิแกผูทีไ่ดรบัความเสียหายจากอทุกภยั พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2555 และตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยป พ.ศ. 2554 
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 วงเงินตามโครงการทั้งสิ้น 300,000.00 ลานบาท เปนเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงิน
กูยืมไมเกิน 210,000.00 ลานบาท และเปนเงินของสถาบันการเงินไมตํ่ากวา 90,000.00 ลานบาท (หมายเหตุขอ 5.7) ซึ่งเบิกใชวงเงิน
ที่จัดสรรไดจนกวาจะเต็มจํานวนหรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยตั๋วสัญญาใชเงินมีอายุไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกและไมเกิน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารแหงประเทศไทยเรยีกเกบ็ดอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ ในอตัรารอยละ 0.01 ตอป และธนาคารเรยีกเกบ็
จากผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยไมเกินรอยละ 3.00 ตอป เมื่อธนาคารไดรับชําระหน้ีท้ังหมดหรือบางสวนกอนวันท่ีต๋ัวสัญญา
ใชเงนิถงึกาํหนด ธนาคารตองชําระหนีใ้หธนาคารแหงประเทศไทยตามสดัสวนทีไ่ดรบัชําระรวมดอกเบีย้ ธนาคารจะรบัรูดอกเบีย้จายจาก
ยอดคงเหลอืของตัว๋สญัญาใชเงนิทุกวนัสิน้เดอืน และชาํระดอกเบีย้สาํหรบัยอดตัว๋สญัญาใชเงนิคงคางปละ 2 งวด คอืสิน้เดอืนมถินุายน 
และสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะเรียกเก็บในวันทําการแรกของเดือนถัดไป

 5.16 ประมาณการหนี้สิน

 โครงการผลประโยชนของพนักงาน
 มูลคาปจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนของพนกังานประเภทโครงการผลประโยชน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ  2558 สามารถ
กระทบยอดได ดังนี้

หนวย : ลานบาท

โครงการผลประโยชนของพนักงาน
 บําเหน็จ/บํานาญ
 บําเหน็จดํารงชีพ 
 บําเหน็จพิเศษ 
 เงินชดเชย 
 ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอายุ 
 ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานมานาน 
 รวมหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน 
ภาระผูกพันอื่น (หมายเหตุขอ 5.22.1)
ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคารถูกฟองรองคดี (หมายเหตุขอ 5.22.2)
  รวมประมาณการหนี้สิน 

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

 113.82 
 362.51 

 46,171.14 
 1,081.69 

 1.11 
 47,253.94 

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

 109.74 
 337.29 

 45,183.75 
 1,081.69 

 7.76 
 46,273.20 

2559 2558
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 การวัดมูลคาภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ธนาคารจะวัดมูลคาจากขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกนัภยัไมบอยกวาทกุ 3 ป หากไมมเีหตกุารณทีเ่ปลีย่นแปลงอยางมสีาระสาํคญั ซึง่ขอสมมตทิีใ่ชในงวดนีเ้ปนขอสมมตใินการคาํนวณ
สําหรับป 2557 – 2559 ดังนี้

 ธนาคารไดวเิคราะหความออนไหวตอการเปลีย่นแปลงของขอสมมตหิลกัในการคาํนวณ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

 ขอมูลเกี่ยวกับประมาณการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

หนวย : ลานบาท

โครงการผลประโยชนของพนักงาน 
ยอดคงเหลือตนงวด 
ตนทุนบริการในอดีต 
ตนทุนบริการปจจุบัน 
ตนทุนดอกเบี้ย 
เงินตอบแทนพิเศษ (หมายเหตุขอ 5.35)
ผลประโยชนที่จายระหวางงวด 
ยอดคงเหลือปลายงวด

อัตราคิดลดเฉลี่ย
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจาง
อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน
อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจาง
เกษียณอายุกอนกําหนด
เกษียณอายุปกติ

 45,183.75 
 -   

 1,291.45 
 1,951.89 

 839.78 
 (3,095.73)
 46,171.14 

4.50%
4.00% - 12.00%

3.50%
0.00% - 1.00%
0.00% - 7.00%

55 ป - นอยกวา 60 ป
60 ป

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

 -   
 (1,526.92)
 45,183.75 

4.50%
4.00% - 12.00%

3.50%
0.00% - 1.00%
0.00% - 7.00%

55 ป - นอยกวา 60 ป
60 ป

2559

2559

2558

2558

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  
 อัตราคิดลด 
  เพิ่มขึ้น รอยละ 1 
  ลดลง รอยละ 1 
 อัตราการขึ้นเงินเดือน 
  เพิ่มขึ้น รอยละ 1 
  ลดลง รอยละ 1 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
 อัตราคิดลด 
  เพิ่มขึ้น รอยละ 1 
  ลดลง รอยละ 1 

 (5,669.18)
 7,015.80  

 4,205.54  
 (3,663.08)

 (24.91)
 28.94  

 (5,603.75)
 6,963.80  

 3,858.56  
 (3,365.48)

 (24.33)
 28.24  

2559 2558

ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด)

หนวย : ลานบาท

ระยะเวลาการจายชําระผลประโยชนของพนักงานถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  23 ป  23 ป 

2559 2558
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 5.17 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย จํานวน 43,425.42 ลานบาท และ 51,181.62 
ลานบาท ตามลําดับ ไดรวมดอกเบ้ียเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวคางจายท่ีมีลักษณะเปนการประกันภัยจํานวน 17,429.93
ลานบาท และ 16,028.43 ลานบาท ตามลําดับ

 5.18 หนี้สินอื่น

 5.19 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

จํานวนเงินและระยะเวลาที่คาดวาจะจายชําระผลประโยชนของพนักงาน
 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 
  สวนที่คาดวาจะจายชําระภายใน 1 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 1 ป ถึง 2 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 2 ป ถึง 3 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 3 ป ถึง 4 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 4 ป ถึง 5 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 5 ป ถึง 10 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 10 ป ขึ้นไป
 ผลประโยชนระยะยาวอื่น 
  สวนที่คาดวาจะจายชําระภายใน 1 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 1 ป ถึง 2 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 2 ป ถึง 3 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 3 ป ถึง 4 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 4 ป ถึง 5 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 5 ป ถึง 10 ป
  สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 10 ป ขึ้นไป

เช็ครอเขาบัญชีผูฝาก
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง - สินเชื่อ
 รวม

 675.66 
 869.67 

 1,119.31 
 1,441.45 
 1,619.51 

 11,626.15 
 115,615.86 

 30.17 
 29.47 
 18.95 
 32.10 
 28.85 

 159.10 
 791.58 

 1,889.27 
 -   

 1,052.63 
 0.06 

 2,941.96 

 573.85 
 675.66 
 869.67 

 1,119.31 
 1,441.45 

 10,473.14 
 118,388.38 

 24.61 
 30.17 
 29.47 
 18.95 
 32.10 

 163.25 
 816.29 

 2,238.45 
 3,069.85 
 1,015.55 

 0.12 
 6,323.97 

2559

2559

2558

2558

หนวย : ลานบาท

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการ
 เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
 ในบริษัทรวม
  รวม

 3,610.66 

 16.56 
 3,627.22 

 5,628.92 

 41.85 
 5,670.77 

 9,239.58 

 58.41 
 9,297.99 

 5,047.25 

 15.03 
 5,062.28 

 (1,436.59)

 1.53
 (1,435.06)

 3,610.66 

 16.56 
 3,627.22 

2558

ยอดตนงวด ยอดตนงวดการเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

ยอดปลายงวด ยอดปลายงวด

2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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 ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 ธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จํานวน 3,545.00 
ลานบาท คงเหลือที่ตองนําสงในป 2559 จํานวน 9,837.00 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 
และไดนําสงรายไดแผนดินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จํานวน 65.00 ลานบาท รวมนําสงรายไดแผนดินจากการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2558 จํานวน 13,447.00 ลานบาท และนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลประจําป 2559 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 จํานวน 3,020.00 ลานบาท
 ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 ธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จํานวน 3,083.00 
ลานบาท คงเหลือตองนําสงในป 2558 จํานวน 10,062.00 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 
และนําสงรายไดแผนดินเพิ่มเติม เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2558 จํานวน 3,000.00 ลานบาท รวมนําสงรายไดแผนดินจากการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2557 จํานวน 16,145.00 ลานบาท 

 5.21 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด

 5.20 การจัดสรรกําไรสุทธิ
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติใหธนาคารจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 และ 2557 ดังนี้

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

กําไรสุทธิประจําป
สํารองเพื่อการขยายงาน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
นําสงรายไดแผนดิน

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
 - หลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 
ทรัพยสินรอการขาย 
  รวม

 22,698.82 
 2,269.88 

 3.34 
 3,258.92 

 13,447.00 

 61,804.54 
 129.76 

 61,934.30 

 22,231.35 
 2,223.14 

 4.43 
 3,168.77 

 16,145.00 

 29,449.15 
 388.30 

 29,837.45 

กําไรป 2558

2559

กําไรป 2557

2558

หนวย : ลานบาท

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการ
 เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
  รวม

 
3,610.66 
 3,610.66 

 5,628.92 
 5,628.92 

 9,239.58 
 9,239.58 

 5,047.25 
 5,047.25 

 (1,436.59)
 (1,436.59)

 3,610.66 
 3,610.66 

2558

ยอดตนงวด ยอดตนงวดการเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

ยอดปลายงวด ยอดปลายงวด

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 5.22 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
  5.22.1 ภาระผูกพัน  มีดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันอื่น จํานวนเงิน 5,193.39 ลานบาท และ 
5,703.66 ลานบาท ตามลาํดบั ในจํานวนนีม้ภีาระผกูพนัจากการคํา้ประกันซึง่ธนาคารไดกนัเงนิสาํรองเพือ่รองรบัความเสยีหาย โดยรบัรู
เปนประมาณการหนี้สิน จํานวน 1,081.69 ลานบาท และ 1,081.69 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 5.16)

  5.22.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองคดี
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จากการถูกบุคคลภายนอกฟองคดีตอศาลเรียกใหชดใชคาเสียหาย
โดยไมสามารถกําหนดคาเสียหายที่จะตองชดใชเปนจํานวนที่แนนอนไดจํานวน 72 คดี เปนทุนทรัพยรวมจํานวนเงิน 380.43 ลานบาท 
ในจํานวนนี้ไดรวมคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งธนาคารไดประเมินผลเสียหายโดยบันทึกไวในประมาณการหนี้สิน
จํานวน 1.11 ลานบาท (หมายเหตุขอ 5.16)

 5.23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 5.24 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ
 ธนาคารไมมีการจายผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ซึ่งไดแก 
คาเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส คาพาหนะและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบธนาคาร

หนวย : ลานบาท

ภาระตามตั๋วเงินคาสินคานําเขาที่ยังไมไดครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
 - วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
 - การคํ้าประกันอื่น
 รวม

 3.54 
         -   

 23,468.41 
 5,193.39 

 28,665.34 

 14.77 
 35.22 

 21,396.67 
 5,703.66 

 27,150.32 

2559 2558

หนวย : ลานบาท

1. บริษัทรวมหรือบริษัทที่ธนาคาร
 มีอํานาจควบคุมรวม 
   รวม
2. ธนาคารมีรายการที่เกี่ยวของกันกับ
 กิจการที่เกี่ยวของ 
  กิจการที่ผูบริหารสําคัญและบุคคล
  ใกลชิดมีอํานาจควบคุมหรือมี
  อํานาจควบคุมรวม หรือเปน
  ผูบริหารสําคัญ 
   รวม
3. ธนาคารมรีายการกบับคุคลทีเ่กีย่วของกนั 
  ผูบริหารสําคัญและบุคคลใกลชิด 
   รวม
  รวมทั้งสิ้น

 
833.35 
 833.35 

 17,392.56 
 17,392.56 

 394.14 
 394.14 

 18,620.05 

 8.33 
 8.33 

 20.01 
 20.01 

 1.53 
 1.53 

 29.87 

 
345.14 
 345.14 

 189.21 
 189.21 

 550.52 
 550.52 

 1,084.87 

 
517.21 
 517.21 

 8.34 
 8.34 

 454.23 
 454.23 
 979.78 

 5.17 
 5.17 

 0.08 
 0.08 

 1.80 
 1.80 
 7.05 

 137.05 
 137.05 

 20.13 
 20.13 

 547.44 
 547.44 
 704.62 

2558

เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ยอดคงคาง ยอดคงคาง
เงินรับฝาก เงินรับฝาก

2559
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสัญญาเชาระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 29 ป โดยมีระยะเวลาในสัญญาตั้งแต ป 2533 - 2582 
ประกอบดวยสญัญาประเภทเชาทีด่นิ และ/หรืออาคารจาํนวน 638 สัญญา และสญัญาเชารถยนตจาํนวน 27 สญัญา ซึง่มภีาระทีจ่ะตอง
จายคาเชาในอนาคตประมาณ 2,019.87 ลานบาท

 5.25 สัญญาเชาระยะยาว 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร และคาเชารถยนต โดยมีสวน
ที่ครบกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หนวย : ลานบาท

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
 รวม

 336.55 
 64.31 

 0.22 
 401.08 

 318.12 
 61.56 

 0.24 
 379.92 

2559 2558

หนวย : ลานบาท

สัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเชารถยนต
 รวม

1 ม.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2564

 358.54 
 381.22 
 739.76 

 328.03 
 948.18 

 1,276.21 

 3.90 
 -   

 3.90 

 690.47 
 1,329.40 
 2,019.87 

ระยะเวลาคงเหลือ
เกิน 1 ป

แตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ปไมเกิน 1 ป รวม

2559

จํานวนเงินที่จะตองจายตามระยะเวลา

หนวย : ลานบาท

สัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเชารถยนต
 รวม

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

 298.01 
 156.78 
 454.79 

 228.12 
 298.30 
 526.42 

 4.79 
 -   

 4.79

 530.92 
 455.08 
 986.00 

ระยะเวลาคงเหลือ
เกิน 1 ป

แตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ปไมเกิน 1 ป รวม

2558

จํานวนเงินที่จะตองจายตามระยะเวลา

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ มีดังนี้
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หนวย : ลานบาท

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและ
 ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ
 ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
 ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

 2,510,033.40 

 479,790.21 
 283,914.13 

 1,512,540.46 
 2,137,341.10 

 101,313.06 

 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   

 2,510,033.40 

 479,790.21 
 283,914.13 

 1,512,540.46 
 2,137,341.10 

 101,313.06 

 2,400,716.04 

 368,755.44 
 246,246.11 

 1,598,299.12 
 2,058,138.85 

 79,744.91 

 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   

 2,400,716.04 

 368,755.44 
 246,246.11 

 1,598,299.12 
 2,058,138.85 

 79,744.91 

2558
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
รวม รวม

2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หนวย : ลานบาท

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
กําไรสุทธิ

 98,884.71 
 40,337.47 
 58,547.24 

 4,815.55 
 8,874.23 

 46,133.08 
 26,103.94 

-   
-   
-   
-   
-   
-
-   

 98,884.71 
 40,337.47 
 58,547.24 

4,815.55 
 8,874.23 

 46,133.08 
 26,103.94 

 102,229.07 
 44,641.70 
 57,587.37 

4,602.64 
 4,720.90 

 44,146.87 
22,764.04 

-   
-   
-   
-   
-   
-
- 

 102,229.07 
 44,641.70 
 57,587.37 

4,602.64 
 4,720.90 

 44,146.87 
 22,764.04 

2558
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
รวม รวม

2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หนวย : ลานบาท

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและ
 ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ
 ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
 ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

 2,509,588.11 

 479,790.21 
 283,468.84 

 1,512,540.46 
 2,137,341.10 

 101,313.06 

 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   

 2,509,588.11 

 479,790.21 
 283,468.84 

 1,512,540.46 
 2,137,341.10 

 101,313.06 

 2,400,467.77 

 368,755.44 
 245,997.83 

 1,598,299.12 
 2,058,138.85 

 79,744.91 

 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   

 2,400,467.77 

 368,755.44 
 245,997.83 

 1,598,299.12 
 2,058,138.85 

 79,744.91 

2558
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
รวม รวม

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

  5.26.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรม

 5.26 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
  5.26.1 ฐานะจําแนกตามธุรกรรม
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หนวย : ลานบาท

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
กําไรสุทธิ

 98,884.71 
 40,337.47 
 58,547.24 

4,815.55 
 8,716.26 

 46,133.08 
 25,945.97 

-   
-   
-   
-   
-   
-
-   

 98,884.71 
 40,337.47 
 58,547.24 

4,815.55 
 8,716.26 

 46,133.08 
 25,945.97 

 102,229.07 
 44,641.70 
 57,587.37 

4,602.64 
 4,655.68 

 44,146.87 
 22,698.82 

-   
-   
-   
-   
-   
-
- 

 102,229.07 
 44,641.70 
 57,587.37 

4,602.64 
 4,655.68 

 44,146.87 
 22,698.82 

2558
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
ธุรกรรม

ตางประเทศ
รวม รวม

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 5.27 รายไดดอกเบี้ย

 5.28 คาใชจายดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
การใหเชาซื้อ
 รวมรายไดดอกเบี้ย

เงินรับฝาก 
เงินรางวัล 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
เงินนําสงกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
โอนไปคาใชจายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ 5.33.7)
 รวมคาใชจายดอกเบี้ย 

 6,785.53 
 23.75 

 4,674.72 
 87,393.93 

 6.78 
 98,884.71 

 29,019.03  
 10,407.90  

 1,214.02  
 3,446.08  

 (3,749.56)
 40,337.47  

 8,273.08 
 30.33 

 5,321.97 
 88,598.00 

 5.69 
 102,229.07 

 32,428.75  
 10,755.52  

 876.81  
 1,687.70  

 (1,107.08)
 44,641.70  

2559

2559

2558

2558
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 5.29 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 5.30 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

 5.31 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
 การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน 
 คาธรรมเนียม ATM 
 รายไดจากบัตร VISA 
 คาธรรมเนียมเงินกู 
 รายไดคานายหนา 
 อื่น ๆ 
 โอนไปรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
  จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุขอ 5.33.6)
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 
 คาใชจาย ATM Pool 
 คาบริการโทรคมนาคม 
 อื่น ๆ 
 โอนไปคาใชจายคาธรรมเนียมธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุขอ 5.33.7)
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

1) กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
 เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน
 ตราสารหนี้
 ตราสารทุน
 รวม
2) กําไร (ขาดทุน) จากการปองกันความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น

1) กําไรจากการขาย
     เงินลงทุนเผื่อขาย
     เงินลงทุนทั่วไป
     รวม
2)  กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคา
     ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
     รวม
รวมทั้งสิ้น

 42.62  
 855.93  

 1,103.37  
 810.34  

 1,461.86  
 1,093.90  

 (24.19)
 5,343.83  

 235.54  
 221.73  
 130.09  
 (59.08)
 528.28  

 4,815.55  

 (290.12)
 69.34

 -   
 (220.78)
 405.29  
 184.51  

 177.68  
 -   

 177.68  

 (156.03)
 (156.03)

 21.65  

 61.84  
 959.83  
 988.06  
 898.84  

 1,177.80  
 936.03  

        -   
 5,022.40  

 184.91  
 207.91  

 39.43  
 (12.49)
 419.76  

 4,602.64  

 439.66  
 59.71  

 0.19  
 499.56  

 (395.96)
 103.60  

 451.82  
 13.36  

 465.18  

 49.69  
 49.69  

 514.87  

2559

2559

2559

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2558

2558

2558
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 5.32 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคา

 5.33 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
  5.33.1 ขอมูลโดยสรุปสําหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รวม

สินทรัพย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
รวมสินทรัพย

หนี้สิน
เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมหนี้สิน

รายไดจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาสําหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

 (70.29)
 (257.24)

 9,357.85
 518.10  

 9,548.42  

 187,120.25 
 3,257.77 

 190,378.02 

 308.45 
 308.45 

 5,474.49  
 7,170.11  

518.10  
 (2,213.72)

 (29.68)
 -

6,798.18  
 1,274.14  
 8,042.64  

 134,707.87 
 625.06 

 135,332.93 

 -   
 -   

 1,585.84  
 2,131.18  
1,274.14

 (1,819.48)

2559

2559

2559

สินทรัพยและหนี้สิน

รายไดและคาใชจาย

2558

2558

2558
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หนวย : ลานบาท

โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ 
 ผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย
 ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
 และวาตภัยในป 2553
 
โครงการใหความชวยเหลือทาง
 การเงินแกผูประกอบกิจการใน 3 
 จังหวัดชายแดนภาคใต

 

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบ
 ปองกันอุทกภัยโดยธนาคาร
 ออมสินใหแกนิคม/สวน/
 เขตอุตสาหกรรม
 
 
โครงการสินเชื่อเพื่อกอสรางระบบ 
 ปองกันอุทกภัยในนิคม
 อุตสาหกรรม
 
  
โครงการมาตรการสงเสริม
 ความเปนอยูระดับหมูบาน

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปน
 เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบ
 กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
 ขนาดยอม (SMEs)
 
 
  
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปน
 เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบ
 กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
 ขนาดยอม (SMEs) ระยะที่ 2

วงเงิน 2,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อแกผูประกอบ
อาชีพอิสระรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัยในป 2553 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 0.50 ตอเดือน ตลอดอายุสัญญากู 
 
วงเงิน 25,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อผาน
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป  
 
  

วงเงิน 15,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อแกนิคม/
สวน/เขตอุตสาหกรรมเอกชนโดยตรง 6 แหง ไดแก 
บางปะอิน บางกะดี โรจนะ ไฮเทค นวนคร 
และสหรัตนนคร เพื่อพัฒนาระบบปองกันอุทกภัย 
ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป 
 
วงเงิน 3,546.24 ลานบาท ใหสินเชื่อแกการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยโดยตรง เพื่อกอสราง
ระบบปองกันอุทกภัย ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 
ตอป
  
วงเงิน 30,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง (กองทุนฯ) ที่ไดรับการจัดชั้น
เปนกองทุนระดับ A และ B กองทุนฯ ละไมเกิน 
1.00 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
 ปที่ 1-2 ดอกเบี้ยรอยละ 0.00 ตอป 
 ปที่ 3-7 ดอกเบี้ยเทากับตนทุนทางการเงิน
   บวกดวยรอยละ 1.00 ตอป 
 
วงเงิน 100,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป เพื่อนําไปปลอยสินเชื่อ
แกผูประกอบกิจการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 4.00 ตอป โดยธนาคารสามารถใชวงเงิน
โครงการฯ ได (หมายเหตุขอ 5.7.1) 
 
วงเงิน 50,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป เพื่อนําไปปลอยสินเชื่อ
แกผูประกอบกิจการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 4.00 ตอป โดยธนาคารสามารถใชวงเงิน
โครงการฯ ได (หมายเหตุขอ 5.7.1)

2553 - 2559

2553 - 2556
 ขยายระยะเวลา 

 ครั้งที่ 1 ถึง
สิ้นป 2557
 ครั้งที่ 2 ถึง
สิ้นป 2560

2556 - 2571

2556 - 2571

2558 - 2566

2558 - 2565

2559 - 2566

 0.32 

17,233.11 

1,950.91 

1,980.70 

 21,781.06 

86,996.03 

 39,764.18 

 1.11 

17,797.49 

1,723.43 

  

1,738.80 

 20,928.12 

92,518.92 

 -   

ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลาโครงการ 2559โครงการ 2558

  5.33.2 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
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หนวย : ลานบาท

โครงการบานประชารัฐ วงเงิน 20,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สําหรับประชาชน (Post Finance) ในอัตราดอกเบี้ย 
ดังนี้

2559 - 2589  3,106.67 -   

ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลาโครงการ

วงเงินกู
ปที่ เกิน 7 แสนบาท

แตไมเกิน 1.50 ลานบาท
ไมเกิน 7 แสนบาท

2559โครงการ 2558

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อ 
 ชวยเหลือชาวประมง “ประมงไทย
 กาวไกลสูสากล”

โครงการมาตรการสินเชื่อประชารัฐ 
 เพื่อประชาชน
 
 
 
 
 
 
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อ
 ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
 ประสิทธิภาพการผลิตสําหรับ
 ผูประกอบกิจการวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดยอม 
 (SMEs)
 
 
โครงการมาตรการประชารัฐ
 เพื่อแกไขปญหาหนี้สินประชาชน
 ภายใตนโยบายรัฐบาล

วงเงิน 500.00 ลานบาท ใหสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ
ชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการแกไข
ปญหาการทําประมงผิดกฎหมายในอัตราดอกเบี้ย 
ดังนี้  
 ปที่ 1 รอยละ 0.00 ตอป  
 ปที่ 2-7 รอยละ 4.00 ตอป

ใหสินเชื่อแกผูประกอบอาชีพอิสระรายยอยทั่วไป 
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
แกปญหาและบรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีพ 
และชําระหนี้สินอื่นๆ รวมทั้ง หนี้นอกระบบ ในอัตรา
ดอกเบี้ย ดังนี้ 
 ปที่ 1 ดอกเบี้ยรอยละ 0.00 ตอเดือน 
 ปที่ 2-5 ดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ตอเดือน 
 
วงเงิน 30,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป เพื่อนําไปปลอยสินเชื่อ 
แกผูประกอบกิจการ SMEs เพื่อปรับเปลี่ยน 
เครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป โดยธนาคารสามารถใช
วงเงินโครงการฯ ได (หมายเหตุขอ 5.7.1)

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกลูกคาของธนาคาร 
ที่ใชบริการสินเชื่อและอยูระหวางการผอนชําระคืน 
ที่มีความประสงคเขารวมมาตรการ โดยขอพัก
ชําระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาชําระหนี้
เพื่อลดภาระรายจาย 
 
  

2559 - 2566

2559 - 2564

2559 - 2566

2559 - 2579

 152.80 

1,347.33 

 6,499.63 

 6,307.51 

187,120.25 

-  

-

-   

-    

134,707.87 

1
2-3
4-6
7 ป
ขึ้นไป

รอยละ 0.00 ตอป
รอยละ 2.00 ตอป
รอยละ 5.00 ตอป
รอยละ MRR-1.475 
ตอป

รอยละ 3.00 ตอป
รอยละ 3.00 ตอป
รอยละ 5.00 ตอป
ลกูคาท่ัวไป
รอยละ MRR-1.475 ตอป
ลกูคาขอตกลง-สวนกลาง
รอยละ MRR-1.725 ตอป
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  5.33.3 การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารองธุรกรรมนโยบายรัฐ

  5.33.4 ลูกหนี้รอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
 รวม

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
 รวม

 70,459 
 3,022 

 62 
 116 
 158 

 73,817 

 21,525 
 31 
 28 
 56 

 264 
 21,904 

 6,311.18 
 676.79 

 10.19 
 44.04 

 0.01 
 7,042.21 

 -   
 -   
 -   
 -   

 0.02 
 0.02 

 187,641.89 
 1,248.58 

 23.98 
 83.10 

 2.79 
 189,000.34 

 136,068.27 
 0.21 
 0.24 
 0.59 
 2.88 

 136,072.19 

1
2

100
100
100

1
2

100
100
100

 1,813.08 
 11.38 
 13.79 
 39.06 

 2.78 
 1,880.09 

 1,360.62 
 0.00 
 0.24 
 0.59 
 2.86 

 1,364.31 

จํานวนราย

จํานวนราย

ยอดสินเชื่อคงคาง
และดอกเบี้ยคางรับ

ยอดสินเชื่อคงคาง
และดอกเบี้ยคางรับ

อัตราที่ใช
ในการตั้งคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

อัตราที่ใช
ในการตั้งคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

มูลคา
หลักประกัน

มูลคา
หลักประกัน

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

2559

2558

หนวย : ลานบาท

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
 ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนใต 
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสินใหแกนิคม/ 
 สวน/เขตอุตสาหกรรม
โครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับหมูบาน 
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบกิจการ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบกิจการ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ระยะที่ 2
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยเหลือชาวประมง “ประมงไทยกาวไกลสูสากล” 
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 สําหรับผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสรางความรูทางการเงิน 
 แกผูประกอบอาชีพรายยอยในชุมชนเมือง
โครงการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 
รวม 

 -   
 20.49 

 10.71 
 122.76 

 794.19 

 1,256.05 
 1.57 

 31.72 

 149.98 
870.30 

 3,257.77 

 86.09 
-   

 36.43 
 96.26 

 406.28 

-   
-   

-   

-   
-   

 625.06

2559รายการ 2558
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 5.35 โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
 ธนาคารมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจําป 2559 มีพนักงานเขารวมโครงการจํานวน 597 คน ใหมีผลเกษียณอายุกอน
กําหนดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ซ่ึงธนาคารตองจายเงินใหแกผูเขารวมโครงการจํานวนท้ังส้ิน 2,215.84 ลานบาท ประกอบดวย 
เงินบําเหน็จดํารงชีพจํานวน 325.00 ลานบาท เงินตอบแทนความชอบจํานวน 370.53 ลานบาท เงินตอบแทนพิเศษจํานวน 839.78 
ลานบาท เงินประเดิมจํานวน 542.36 ลานบาท และคาใชจายผลประโยชนเงินประเดิมจํานวน 138.17 ลานบาท 

  5.33.5 เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนวย : ลานบาท

โครงการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 
 รวม 

 308.45 
 308.45 

-   
- 

2559รายการ 2558

  5.33.6 รายไดจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 
หนวย : ลานบาท

รายไดจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ  
 รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ 
 รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้ 
  ธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุขอ 5.29)
รายไดชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล  
 รายไดชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล 
  รวม  

 251.37 

 24.19 

 5,198.93 
 5,474.49 

 17.81 

   -   

 1,568.03 
 1,585.84 

2559รายการ 2558

  5.33.7 คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนวย : ลานบาท

คาใชจายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ 5.28)
คาใชจายดําเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
คาใชจายอื่น ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุขอ 5.29)
 รวม  

 3,749.56 
 3,361.47 

 59.08 
 7,170.11 

 1,107.08 
 1,011.61 

 12.49 
 2,131.18 

2559รายการ 2558

 5.34 โครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หนวย : ลานบาท

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาใชจายเงินประเดิม
คาใชจายผลประโยชนเงินประเดิม
 รวม

 457.58 
 2,152.04 

 491.09 
 3,100.71 

 424.25 
 1,419.35 

 308.04 
 2,151.64 

2559รายการ 2558
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 5.36 การใหบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
 ธนาคารมีธุรกรรมการใหบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนการใหบริการที่ปราศจากดอกเบี้ย โดยมีประเภทบัญชีที่
ใหบริการ ไดแก เงินฝากวาดิอะฮ ฮัจยและอุมเราะฮ มูฎอรอบะฮ และการลงทุนหาผลประโยชน คือ การใหเชาซื้อ การขายสินคาผอนสง
การลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และการรวมทุน ธนาคารเปดใหบริการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปจจุบันมีสาขาท่ีเปดใหบริการ
ทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปดบัญชีเงินฝากใหม) จํานวน 343 สาขา ในจํานวนนี้มีสาขาที่เปดใหบริการทาง
การเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีที่ใหบริการและการลงทุนหาผลประโยชน) จํานวน 243 สาขา

 5.37 สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
 ธนาคารออมสินไดบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาจนครบกําหนดกรอบระยะ
เวลาสิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบใหธนาคารออมสินยุติการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม และใหธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตอไป โดยจัดต้ังสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อดําเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม มีลักษณะเปนหนวยงาน
อสิระภายใตการกาํกบัของธนาคารออมสนิ โดยใหมกีารบรหิารจดัการในรปูของคณะกรรมการตามรปูแบบเดมิ และอนญุาตใหธนาคาร
ออมสินใหกูรวมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะ Syndication Loan สําหรับโครงการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไมเกิน 1,000.00 ลานบาท ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 วาดวยสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยไดรับคาบริหารจัดการในอัตรารอยละ 10.00 ของยอดเงินกูที่เบิกจายตามสัญญาเงินกู โดยคํานวณ 
ณ วันที่ทําการเบิกจายตามสัญญากูเงิน ตามบันทึกขอตกลงวาดวยการเปนผูจัดการและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ระหวาง
กระทรวงการคลังกับธนาคารออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ธนาคารใหสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคกูยืมเงินจํานวน 468.99 ลานบาท
 ตั้งแตงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของธนาคาร โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันออกแลว
 งบการเงินของสาํนกังานกองทนุพฒันาเมอืงในภมูภิาคท่ีรวมอยูในงบการเงนิของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (หลังหักรายการ
ระหวางกันแลว) ประกอบดวย
        หนวย : ลานบาท
   สินทรัพย    428.74
   หนี้สิน     1.03
   สวนของทุน    169.34
   รายได     25.68
   คาใชจาย    18.27

 5.38 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  5.38.1 หุนกูธนาคารออมสิน
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ธนาคารออกและจําหนายหุนกูธนาคารออมสินครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 
ใหกับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ มูลคาที่ออกรวม 36,000.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.36 ตอป ชําระดอกเบี้ย
ครั้งแรกในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และงวดตอไปชําระทุกๆ 6 เดือน

  5.38.2 โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  - เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ 2560 คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบมาตรการดานการเงนิเพือ่ชวยเหลอืผูประสบอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคใต
และจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ป 2560 เพิม่เตมิ ประกอบดวย โครงการสินเชือ่ประชารัฐเพือ่ประชาชน สําหรบัผูท่ีไดรบัผลกระทบจากอทุกภัย
และภัยพิบัติตางๆ วงเงิน 4,000.00 ลานบาท โดยใหสินเชื่อรายละไมเกิน 50,000.00 บาท ระยะเวลากูยืมไมเกิน 5 ป และโครงการ
สินเช่ือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย (SMEs) ท่ีประสบภัยนํ้าทวม ป 2560 วงเงิน 2,500.00 
ลานบาท โดยใหสินเช่ือรอยละ 10.00 ของวงเงินสินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท สูงสุดไมเกินรายละ 5.00 ลานบาท 
ระยะเวลากูยืมไมเกิน 5 ป ซึ่งธนาคารออมสินไมขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและตนทุนเงิน
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  - เม่ือวนัที ่21 กมุภาพนัธ 2560 คณะรฐัมนตรีมมีตเิห็นชอบโครงการสนิเชือ่รายยอยเพือ่ใชจายฉกุเฉนิ เพือ่ใหสินเชือ่แกประชาชน
ผูมีรายไดนอยและเกษตรกรรายยอยที่มีความจําเปนที่จะตองใชจายเงินฉุกเฉิน วงเงิน 10,000.00 ลานบาท โดยแบงเปนวงเงินสินเชื่อ
ธนาคารออมสินไมเกิน 5,000.00 ลานบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไมเกิน 5,000.00 ลานบาท 
รัฐบาลชดเชยความเสียหายสําหรับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการไมเกินรอยละ 40.00 ของสินเชื่อ
ที่อนุมัติ วงเงินชดเชยสูงสุดไมเกิน 4,000.00 ลานบาท โดยแบงเปนวงเงินชดเชยใหกับธนาคารออมสินไมเกิน 2,000.00 ลานบาท 
และ ธ.ก.ส. ไมเกิน 2,000.00 ลานบาท

 5.39 การอนุมัติงบการเงิน
 ผูอํานวยการธนาคารอนุมัติใหออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
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ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
โทร 02-2998830
E-mail : CHATCHAI@GSB.OR.TH
 
รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส

นายบุญสน  เจนชัยมหกุล
รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02-2998096
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน

นางสาวกรประณม  วงษมงคล
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมยุทธศาสตร
โทร 02-2998107
E-mail : KORNPRANOMW@GSB.OR.TH

นางวิภาภรณ ชัยรัตน
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมบริหารความเสี่ยง
โทร 02-2998597
E-mail : WIPAPORNC@GSB.OR.TH

นายนําพร  ยมนา
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมทรัพยากรบุคคล
โทร 02-2998597
E-mail : NUMPORNY@GSB.OR.TH

นายอิสระ  วงศรุง
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาบุคคล
โทร 02-2998869
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH

นายวิทัย  รัตนากร
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
โทร 02-2998042
E-mail : VITAIR@GSB.OR.TH

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร 02-2998080
E-mail : JIRAPORNN2@GSB.OR.TH

นายพิเชฐ  ธรรมวิภาค
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
โทร 02-2998280
E-mail : PICHETD@GSB.OR.TH

นายโชคชัย  คุณาวัฒน
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมปฏิบัติการ
โทร 02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH

นายอมรฤทธิ์  จันทรประสิทธิ์
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมกํากับและธรรมาภิบาล
โทร 02-2999196
E-mail : AMORNRITJ@GSB.OR.TH

ทําเนียบสายงาน

นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมตรวจสอบ
โทร 02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน

นายมนัส  พิรณฤทธิ์
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
โทร 02-2998104
E-mail : MANUSP@GSB.OR.TH

นางอนงค  สุริยะโชติ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
โทร 02-2998348
E-mail : ANONGS@GSB.OR.TH

นางนิตยา  มัชฌิมา
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
โทร 02-2998126
E-mail : NITTAYAM@GSB.OR.TH

นางพัชลีพร  วรวิบูลยสวัสดิ์
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
โทร 02-2998368
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH

นางสาวเกษศิริ  สวาสดิ์รัตน
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
โทร 02-2998343
E-mail : KEDSIRIS@GSB.OR.TH

นางรสริน  โศจิพันธุ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
โทร 02-2998123
E-mail : ROSARINS@GSB.OR.TH

นางพิชญสินี  ตั้งตรงจิตต
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร
โทร 02-2998852
E-mail : PISHSINEET@GSB.OR.TH

นายสราวุธ  ณ  นคร
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02-2999130
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH

นางสาวประดา  เสมรบุณย
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02-2999127
E-mail : PRADAS@GSB.OR.TH

นางสาวนพวรรณ  รัตนเวคิน
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล
โทร 02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH

นางรจเรข  สีมาปวะพันธ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
โทร 02-6149898
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH

นายพิษณุ  วุฒิประสิทธิ์
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล
โทร 02-2998117
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH

นายกิตติพงศ  บุญยิ่ง
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกคารายยอย และองคกรชุมชน 
โทร 02-2998741
E-mail : KITTIPONGB@GSB.OR.TH

นายพินิจ  แดนมณี
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs
โทร 02-2998631
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH

นายวีระชัย  อมรถกลสุเวช
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ
โทร 02-2998043
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH

นายชูเกียรติ  ธิติหิรัญเจริญ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
โทร 02-2998122
E-mail : CHUKIATT@GSB.OR.TH

นายระวี  อุนภัทร
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
โทร 02-2999061
E-mail : RAWEEO@GSB.OR.TH

นางรําไพ  บุญลาภ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง
โทร 02-2998091
E-mail : RAMPAIB@GSB.OR.TH

นางสาวพรรณสรร  ทองบุนนาค
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกํากับและควบคุม
โทร 02-2998087
E-mail : CHUDDAPORNT@GSB.OR.TH

นางศิริวรรณ  ประเสริฐชัย
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน
โทร 02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH

นางสาวปภากร  รัตนเศรษฐ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
โทร 02-2998708
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH

นางนงนุช  ภูพิพัฒนผล
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
โทร 02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH

นางสุภาภรณ  สายทองอินทร
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร
โทร 02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH
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นายวุฒิพงษ  ภิรมยาภรณ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
โทร 02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH

นายอนุรักษ  เสงี่ยมจิตร
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อ
โทร 02-2998984
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH

นางจีรนันท  เขตสกุล
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH

นายสัณฐาน  อยูศิริ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH

ผูตรวจการธนาคารออมสิน

รอยโทปรัชญา  ไทยกลา
ผูตรวจการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาบุคคล
โทร 02-2998041
E-mail : PRATYAT@GSB.OR.TH

นายเจนจัด  พลไพรินทร
ผูตรวจการธนาคารออมสิน
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
โทร 02-2998986
E-mail : CHANCHATP@GSB.OR.TH

ผูเชี่ยวชาญอาวุโส

นางวัชรา  ภาระสิงห
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานลูกคารายยอย และองคกรชุมชน
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH

นายวิศิษฏ  คงคุณากุล
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH

นางสาวอลิสา  ชาติเชื้อ
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานกํากับและควบคุม
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH

นายอานุภาพ  แจงยุบล
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : ANUPAPJ@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการฝาย

ขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน

นายอนุรักษ  นักจารย
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารงานสาขา
E-mail : ANURAKN@GSB.OR.TH

นายอภิวัฒน  กวีรัตเชวง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH

สายงานเลขาธิการธนาคาร

นางสาวนัทธนกร  บุญวงศ
ผูอํานวยการ
ฝายเลขานุการธนาคาร
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH

นายวินัย  สิทธิไวทยาภรณ
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH

นางสาวพนิตสุดา  กุลมาตย
ผูอํานวยการ
ฝายสื่อสารองคกร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH

สายงานตรวจสอบภายใน

นายมนตรี  บุญดี
ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายในสํานักงานใหญ
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

นางสาวธัญญวดี  วงศสมุทร
ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH

นายกิตติ  ศิริตันหยง
ผูอํานวยการ 
ฝายตรวจสอบพิเศษ
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH

นายสรรพนันท  จันทาทิพวัฒน
ผูอํานวยการ 
ฝายตรวจสอบภายในสายสาขา
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH

ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

นายวิชัย  กาญจนสมพรต
ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
E-mail : WICHAIK@GSB.OR.TH

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวชิราวัชร  มหาทัพกฤษ
ผูอํานวยการ
ฝายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 
นางสาวสุขดี  จรีรัตนชาติ
ผูอํานวยการ
ฝายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH

นางสาวเยาวเรศ  จําจด
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาระบบงานบริการลูกคา
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH

นายสมชาย  อนันตสถิตยสิน
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสมศรี  แสงชลินทร
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการศูนยสารสนเทศ
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH

นายพาวิชช  รัตนโกมล
ผูอํานวยการ
ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : PARVITR@GSB.OR.TH

สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล

นายพัชรพงษ  อนนตศิริพร
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารลูกคาบุคคล
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH

นางสาวสุภา  โรจนพูนผล
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาดเงินฝาก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH

นางสาวประภาพร  ยศไทย
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาดสินเชื่อลูกคาบุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH

นางมนัสนันท  บัวบูรณ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH

นายธวัช  บุณยะรัตน
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH

สายงานบริหารการขาย

นางสาวศิริพร  เลิศสัตยสุกใส
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารการขายธุรกิจลูกคาบุคคล
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH

นางสาวอารีย  วงศวานรุงเรือง
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจการเงินสวนบุคคล
E-mail : AREEW@GSB.OR.TH

นางสาวศรีเวียง  เทียนไพบูลยศิริ
ผูอํานวยการ
ฝายลูกคาสัมพันธ
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH

สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล

นางบุษกร  กําพลวิชิตพัฒน
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการสินเชื่อลูกคาบุคคล
E-mail : BUSAKORNK@GSB.OR.TH

นายสังวาลย  กิตติวีระนุกูล
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH

นางกิ่งแกว  สุทธิวานิช 
ผูอํานวยการ
ฝายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH

นายธีระ  ทองประเสริฐ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารการปองกันการทุจริต
E-mail : THIRAT@GSB.OR.TH

นางวิภาดา  วัฒนสินธุ
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
E-mail : WIPADAW@GSB.OR.TH

กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นางปรางมาศ  เธียรธนู
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
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สายงานลูกคาบุคลากรภาครัฐ

นางขนิฐา  การีสรรพ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และการพัฒนาลูกคาฯ 1
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH

นางสาวนภาภรณ  บุรณพิพัฒนกุล
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และพัฒนาลูกคาฯ 2
E-mail : NAPAPORNB@GSB.OR.TH

นางสาวกฤษณา  ฟองธนกิจ
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกคาบุคลากรภาครัฐ
E-mail : KRISHNAF@GSB.OR.TH

สายงานลูกคารายยอยและองคกรชุมชน

นางสุจินตนา  หงษทอง
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และพัฒนาลูกคารายยอย
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

นายสมบุญ  จึงคูพัฒนา
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และพัฒนาลูกคาองคกรชุมชน
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH

นายสมชาย  อาภรณพงษ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH

นางสาวนิลวรรณ  เล็กเจริญสุข
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกคารายยอยและองคกรชุมชน
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs

นางดลนภา  วงษเทวัญ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : DOLNAPAV@GSB.OR.TH

นายภิรมย  โพธิ์เจริญ
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจลูกคา SMEs กรุงเทพฯและปริมณฑล
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH

นายธิติธัช  นรวีร
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจลูกคา SMEs สวนภูมิภาค
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH

นายพรลภัส  กองธนาศิริกุล
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH

สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ

นางสาวประพิมพพรรณ  บุญชวย
ผูอํานวยการ
ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ  ดาระอินทร
ผูอํานวยการ
ฝายสินเชื่อสหกรณและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

นางลภาวรรณ  จันทรกระจาง
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH

สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ

นายวีระพล  เมืองจุย
ผูอํานวยการ
ฝายพิธีการสินเชื่อ
E-mail : VERAPHOLM@GSB.OR.TH

นางรักษยา  ศิริบริรักษ
ผูอํานวยการ
ฝายประเมินราคาหลักทรัพย
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH

นางสาวดารณีมฐ  ทวีสุข
ผูอํานวยการ
ฝายการคาและปฏิบัติการธุรกิจตางประเทศ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นายประเสริฐ  กองจันทร
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH

นายสุวิทย  หวังธรรมนูญ
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาธุรกิจ
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH

นางสาวเพชรี  สหายฟา
ผูอํานวยการ
ฝายจัดการทรัพยสินรอการขาย
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH

นายสมชาย  ไชยาคํา
ผูอํานวยการ
ฝายนิติการ
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH

นางสาวฐนิตา  วิรุฬหกุล
ผูอํานวยการ
ฝายคดี
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH

นางสาวพรรณพิศ  คงลาภ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารคดี
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH

สายงานบริหารงานกลาง

นายชาญเชพ  ชินบานทอง
ผูอํานวยการ
ฝายการพัสดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH

นายสุรินทร  ศิริจันทร
ผูอํานวยการ
ฝายบริการกลาง
E-mail : SURINS1@GSB.OR.TH

สายงานกํากับและควบคุม

นายไพโรจน  สวางตระกูล
ผูอํานวยการ
ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH

นายวุฒิชัย  ปุณณลิมปกุล
ผูอํานวยการ
ฝายกํากับดูแลกิจการที่ดี
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH

นายกฤตปุณย  ชาติวิริยะอํานวย
ผูอํานวยการ
ฝายกํากับธุรกิจ
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH

นายบุญชอบ  แสงภักดี
ผูอํานวยการ
ฝายสอบทานสินเชื่อ
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH

สายงานบริหารการเงิน

นางวิดา  ภูษิตประภา
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH

นายกิตติ  ปนรอด
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH

นางสาวภาวินี  นพตระกูล
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH

นางนิรมล  มงคลกิจงาม
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการบริหารเงิน
E-mail : NIRAMOLM@GSB.OR.TH

สายงานการลงทุน

นายปรวีร  เมาลานนท
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจตราสารหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH

นางนงนาถ  ศิริวัฒนเวชกุล
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการการลงทุน
E-mail : NONGNARTS@GSB.OR.TH

สายงานการเงิน

นางสุนันท  แสวงศรี
ผูอํานวยการ
ฝายการบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH

นางสาวสอาดศรี  สุรชัย
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการการเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร

นางสาวเพชรรัตน  จันทรพงษ
ผูอํานวยการ
ฝายยุทธศาสตรธนาคาร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH

นางบุญรักษ  อุดมอิทธิพงศ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารแผนงานและงบประมาณ
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH

สายงานวิจัยและบริหารขอมูลลูกคา 

นางสาวจุฑาทิพย  โฆษิตพิพัฒน
ผูอํานวยการ
ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH

นายอมร  สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารขอมูลลูกคา
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH
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สายงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวจุฑารัตน  เสรีเจริญฤทธิ์
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารความเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH

นายสมชาย  ตันสุวรรณ
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารความเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

สายงานวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อ

นายพรชัย  ชาดระวี
ผูอํานวยการ
ฝายวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อลูกคา SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH

นางสาวสุรางคนา  รอดวรรณะ
ผูอํานวยการ
ฝายวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อลูกคา SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH

นางสาวเจนจิต  เสวกวัฒโนภาส
ผูอํานวยการ
ฝายวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญและการลงทุน
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางนุชจรินทร  ศิริจันทร
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH

นายลิขิต  กลิ่นถนอม
ผูอํานวยการ
ฝายสวัสดิการและสงเสริมคุณภาพชีวิต
E-mail : LIKITK@GSB.OR.TH

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายไพศักดิ์  แกวกําเหนิดพงษ
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH

นายศุภชัย  ดิษสาริบุตร
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาองคกร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

สายงานกิจการสาขา 1

นายวิมล  ทุงทอง
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH

นายปฏิภาณ  อนุสรณพานิช
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 2
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH

นายชาญชัย  ฝอยทอง
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 3
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

สายงานกิจการสาขา 2

นางวรณัน  ตันสกุล
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 4
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH

นางรวีวรรณ  ศรีเกตุ
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 5
E-mail : CHAVEEWANS@GSB.OR.TH

นางรุงรัตน  กลิ่นมาลี
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 6
E-mail : RUNGRATK@GSB.OR.TH

สายงานกิจการสาขา 3

นายกฤษณธนภูมิ์  แพงพิพัฒน
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 7
E-mail : KRISTANABHOOMIP@GSB.OR.TH

นายคเชนทร  บุญวงค
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 8
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH

นางสาวเพ็ญนภา  ทิวาราตรีวิทย
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 9
E-mail : PENNAPAT@GSB.OR.TH

สายงานกิจการสาขา 4

นายสุริยะ  กาฬบุตร
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 10
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH

นายสิทธิชัย  คูสกุล
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 11
E-mail : SITTICHAIK@GSB.OR.TH

นางอนามัย  ประเปรียว
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 12
E-mail : ANAMAIP@GSB.OR.TH

สายงานกิจการสาขา 5

นายพงศธรณ  ลิ้มศิริ
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 13
E-mail : PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH

นางอารีวรรณ  อมะรักษ
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 14
E-mail : AREEWANA@GSB.OR.TH

นางวชิรา  การะเกด
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 15
E-mail : VACHIRAK@GSB.OR.TH

สายงานกิจการสาขา 6

นางจันทิรา  โกประพัฒนพงศ
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 16
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH

นายเรวัตร  ศฤงคาร
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 17
E-mail : RAWATS@GSB.OR.TH

นายชุมโชค  จิระพงศศักดิ์
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 18
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH
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ธนาคารออมสินภาค 1
อาคาร 6 ชั �น 2 (โรงอาหาร) ธนาคารออมสนิสํานกังานใหญ่
470  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3, 0-2299-8183, 
0-2299-8184  
โทรสาร 0-2299-8473, 0-2299-8187
E- mail: rm1@gsb.or.th

สํานักพหลโยธิน-สวนธุรกิจเงินฝาก
470 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056  
โทรสาร 0-2279-9567
E- mail: bm9602@gsb.or.th

สํานักพหลโยธิน-สวนการตลาดสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ชั �น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111, 
020110, 020109, 020108, 020106
โทรสาร 0-2299-8710, 0-2279-9368
E- mail: market.phahol@gsb.or.th

สํานักพหลโยธิน-สวนสนับสนุนสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ชั �น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 
0-2270-1562  
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E- mail: csd.phahol@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตหวยขวาง
2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสาร 0-2277-9435
E- mail: loan8201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยขวาง
2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 
0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-6923 
E- mail: bm0029@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)
บริเวณอาคารที�จอดรถศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762 
โทรสาร 0-2541-2762 ตอ่ 17
E- mail: bm0005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ
417/14 ถนนราชวิถี แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-9865, 0-2644-9866 
โทรสาร 0-2644-9865 ตอ่ 21
E- mail: bm0027@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดินแดง
53/32 ถนนดินแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 08-6011-6625, 08-6011-7480, 
08-7803-5738, 08-7803-5925            
โทรสาร 0-2643-3796 ตอ่ 20
E- mail: bm0028@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพราว
593/5-6 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558, 
08-6011-8522, 09-2757-9266, 09-2757-9265
โทรสาร 0-2513-3661 
E- mail: bm0031@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อีสทวอเตอร
1 อาคาร East Water ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร 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

ทําเนียบสาขา

ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง 
ภายในอาคารสํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ 
บริเวณกระทรวงการคลงั ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444 
โทรสาร 0-2298-5898 ตอ่ 18
E- mail: bm0044@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอสพละนาด รัชดาภิเษก
ชั �น 2 ศนูย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที� 99 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-2
โทรสาร 0-2642-3163
E- mail: bm0144@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พญาไท 
ห้องเลขที� A201-202 ชั �น 2 อาคาร A อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 
(พญาไท) เลขที� 34 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรสาร 0-2354-5060
E- mail: bm0159@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด พระราม 9
ห้องเลขที� 518B ชั �น 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา แกรนด์ 
พระราม 9 เลขที� 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 ลาดพราว 2
ห้องเลขที� 2CR134 ชั �น 2 ศนูย์การค้าบิ�กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ 
(สาขาลาดพร้าว 2 ) เลขที� 669 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรสาร 0-2512-1936-7 ตอ่ 108
E- mail: bm0173@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางเขน  
1712-14 ชั �น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117
โทรสาร 0-2513-2096
E- mail: loan8202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเขน   
1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778
โทรสาร 0-2513-2778 ตอ่ 16
E- mail: bm0033@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556 
โทรสาร 0-2562-0716
E- mail: bm0034@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน
416/8-9 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื�อ 
เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรสาร 0-2910-3905 ตอ่ 20
E- mail: bm0036@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จตุจักร   
ภายในกองอํานวยการตลาดนดัจตจุกัร ถนนกําแพงเพชร 2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรสาร 0-2618-3052 ตอ่ 23
E- mail: bm0047@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พงษเพชร
205/84-85 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี� 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960 
โทรสาร 0-2954-1039
E- mail: bm0129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชาชื่น
ปากทางเข้าหมูบ้่านซเิมนต์ไทย ถนนประชาชื�น แขวงลาดยาว 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17
E- mail: bm0101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี� คอมเพลก็ซ์ อาคาร B ถนนวิภาวดี-รังสติ 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสาร 0-2537-0369-71
E- mail: bm0150@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี วงศสวาง
ห้องเลขที� A203-4 ชั �น 2 อาคาร A ห้างสรรพสนิค้าบิ�กซี วงศ์สวา่ง 
โครงการวงศ์สวา่งทาวน์เซน็เตอร์ เลขที� 888 
ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214 
โทรสาร 0-2586-7215
E- mail: bm0158@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว
ห้องเลขที� 230 ชั �น 2 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เลขที� 1691 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรสาร 0-2541-1501
E- mail: bm0160@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนสงหมอชิต 2
เลขที� 999 สถานีขนสง่หมอชิต 2 ถนนกําแพงเพชร 2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรสาร 0-2537-8097-99 ตอ่ 200
E- mail: bm0174@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชานิเวศน 1
99/196-197 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรสาร 0-2580-9383-4 ตอ่ 108
E- mail: bm0194@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรีนพลาซา (วังหิน)
525 ถนนลาดพร้าววงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรสาร 0-2578-6038 ตอ่ 111
E- mail: bm0196@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาอินสแควร
ห้องเลขที� 106/1, 107, 107/1 โครงการอินสแควร์ เลขที� 511
ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2108-5577-78
โทรสาร 0-2108-5577 ตอ่ 16
E- mail: bm0058@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชั �น 2 ห้องเลขที� C205A โครงการ Suzuki Avenue 
รัชโยธิน เลขที� 234 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรสาร 0-2513-6279-80 ตอ่ 111
E- mail: bm0060@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม                  
363/6-9 หมูที่� 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-9
โทรสาร 0-2521-2909
E- mail: loan8203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม                  
363/6-9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 ตอ่ 114
E- mail: bm0103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดวงศกร
48/50-51 หมูที่� 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรสาร 0-2563-5213 -15 ตอ่ 13
E- mail: bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง 
326 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606
โทรสาร 0-2566-2606 ตอ่ 20
E- mail: bm0102@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา อนุสรณสถานแหงชาติ
22/53 ม.6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรสาร 0-2531-6144-6 ตอ่ 18
E- mail: bm0141@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสรงประภา
310/91-92 ถนนสรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรสาร 0-2566-3357
E- mail: bm0161@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดยิ่งเจริญ
651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 0-2521-6394-5
โทรสาร 0-2521-6396 
E- mail: bm0151@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาอากาศยานดอนเมือง
ห้องเลขที� LDD-407-03 ชั �น 4 อาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ 
ทา่อากาศยานดอนเมือง (อาคาร 2) เลขที� 222 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-25043778-9
โทรสาร 0-25043778-9
E- mail: bm0068@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตวัชรพล                  
12/8-9 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0766
โทรสาร. 0-2347-0765
E- mail: loan8300@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัชรพล
12/8-9 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707
โทรสาร 0-2347-0706
E- mail: bm0172@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจงวัฒนะ (อาคาร B)
126-128 ชั �น BC1 อาคาร B ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60  
โทรสาร 0-2143-8959-60 ตอ่ 19
E- mail: bm0043@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจงวัฒนะ (อาคาร A)
AM-1-010 ชั �น 1 อาคาร A ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรสาร 0-2143-8779-80 ตอ่ 17
E- mail: bm0149@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอที สแควร  
ห้องเลขที� A18-20 ชั �น 1 ศนูย์การค้าไอที สแควร์ หลกัสี� 
เลขที� 333/100 หมูที่� 4 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี� 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 ชั �น 2 อาคารกรมการกงสลุ ถนนแจ้งวฒันะ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรสาร 0-2574-5745 ตอ่ 15
E- mail: bm0056@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แจงวัฒนะ
ชั �น 1 ศนูย์การค้าบิ�กซีแจ้งวฒันะ เลขที� 96 หมู ่1 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสาร 0-2575-0351 ตอ่ 19
E- mail: bm0140@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาเดอะ แจส รามอินทรา
ชั �น 1 ห้องเลขที� A-106-107 โครงการเดอะแจส รามอินทรา 
เลขที� 87 ถนนลาดปลาเค้า  แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2046-4189, 0-2046-4190
โทรสาร 0-2046-4189, 0-2046-4190
E- mail: bm0067@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตราชวัตร
316,318,320 ชั �น 2 ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5 
โทรสาร 0-2241-7526
E- mail: loan8204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชวัตร
981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4511, 08-6009-8898, 08-6009-8347, 
08-4540-3172, 08-5675-1278
โทรสาร 0-2241-4511 ตอ่ 16
E- mail: bm0010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรียาน   
785-787 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903, 
08-5662-9303
โทรสาร 0-2243-0295
E- mail: bm0009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง
159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวดัโสมนสั เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2282-8505
โทรสาร 0-2282-8505
E- mail: bm0023@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถนนลกูหลวง แขวงสี�แยกมหานาค 
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสาร 0-2628-2785
E- mail: bm0024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทําเนียบรัฐบาล
1 ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณโุลก แขวงจิตรลดา 
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411, 
08-6010-2099
โทรสาร 0-2281-8537 ตอ่ 13
E- mail: bm0025@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง
1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรสาร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E- mail: bm0035@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา
อาคารธนาคารออมสนิเฉลมิพระเกียรต ิสวนจิตรลดา 
พระราชวงัดสุติ แขวงสวนจิตรลดา เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459
E- mail: bm0049@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประดิพัทธ
96/5 อาคารบางกอกลฟิวิ�ง ถนนประดพิทัธ์ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-7
โทรสาร 0-2278-4358
E- mail: bm0137@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรีม คอมเพล็กซ สามแสน
ห้องเลขที� L1-13 ชั �น L1 ศนูย์การค้าสพุรีม คอมเพลก็ซ์ 
เลขที� 1024 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรสาร 0-2241-9252
E- mail: bm0165@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกพิชัย
316, 318,320 ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรสาร 0-2241-0919
E- mail: bm0175@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 2   
1769 ชั �น 4 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0142 ถึง 5
โทรสาร 0-2257-0147 ถึง 8
E- mail: rm2@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางรัก  
1231 ชั �น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6181-2, 0-2630-9420 ต่อ 20
E- mail: loan8205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางรัก  
1231 ถนนเจริญกรุง แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสาร 0-2630-9808 ตอ่ 20
E- mail: bm0018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวลําโพง  
405 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสาร 0-2216-6340 ตอ่ 20, 0-2214-0650 ตอ่ 20
E- mail: bm0012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทร  
1657/1-2 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444
โทรสาร 0-2212-5444 ตอ่ 20
E- mail: bm0017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทรเหนือ
122 อาคาร Double A Book Tower ชั �น 1 
ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-9635-6
โทรสาร 0-2637-9636
E- mail: bm0147@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจันทน  
226,228 ถนนจนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009, 0-2676-3010
โทรสาร 0-2286-5852
E- mail: bm0046@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีลม  
144,144/1 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977
โทรสาร 0-2634-4977 ตอ่ 20
E- mail: bm0051@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เยาวราช
452 ถนนเยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสาร 0-2622-8385
E- mail: bm0138@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธรซิตี้ทาวเวอร
ชั �น G  อาคารสาธรซตีิ �ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรสาร 0-2648-3289
E- mail: bm0157@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี 
1089/2-3 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2254-4453 ตอ่ 19
E- mail: loan8206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี  
1089/2-3 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2651-6300, 0-2253-2939
โทรสาร 0-2253-2939
E- mail: bm0037@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญผล  
1210-1212 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรสาร 0-2612-5203 ตอ่ 106
E- mail: bm0011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จักรวรรดิ
327-335 ถนนจกัรวรรด ิแขวงจกัรวรรดิ เขตสมัพนัธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรสาร 0-2224-5307
E- mail: bm0021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วรจักร
90-92 ถนนวรจกัร แขวงบ้านบาตร เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376
โทรสาร 0-2621-2198 
E- mail: bm0022@gsb.or.th



190 รายงานประจําป 2559

ธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ  
133 ซอย 3 ถนนเพชรบรีุ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสาร 0-2612-0070
E- mail: bm0026@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปอมปราบ   
1/1-2 ถนนเสือป่า แขวงปอ้มปราบ เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรสาร 0-2222-3860
E- mail: bm0039@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามสแควร วัน
388 ชั �น 6 อาคารสยามสแควร์ วนั ถนนพระราม 1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร.  0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรสาร  0-2115-1301 ตอ่ 14, 0-2115-1302 ตอ่ 14
E- mail:  bm0059@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามพารากอน
ศนูย์การค้าสยามพารากอน ชั �น 4 ห้องเลขที� 404 เลขที� 991 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรสาร 0-2610-9600 ตอ่ 14, 0-2610-9601 ตอ่ 14
E- mail: bm0061@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพลทินัม
เดอะแพลทินมัแฟชั�นมอลล์ ชั �น 5 ห้องเลขที� 222/1283-84 
เลขที� 222 ถนนเพชรบรีุ แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรสาร 0-2 121-9593
E- mail: bm0065@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบุญครอง
ศนูย์การค้า เอม็ บี เค เซน็เตอร์ ชั �น 4 ห้องเลขที� PLA.F04.D003000 
เลขที� 444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2064-4006
โทรสาร 0-2064-4007
E- mail: bm0069@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพรอมพงษ  
1769 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0139 ถึง 41
โทรสาร 0-2257-0139 ถึง 41 ตอ่ 25
E- mail: loan8207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรอมพงษ  
659 ปากซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสาร 0-2662-7274
E- mail: bm0038@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามยาน  
1529,1531 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสาร 0-2216-8230
E- mail: bm0013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย
1210 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสาร 0-2249-7951 ตอ่ 204
E- mail: bm0014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค  
492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสาร 0-2252-7319 ตอ่ 20
E- mail: bm0042@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จามจุรีสแควร  
อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชั �น G 319 ห้องที� 124-125 ถนนพญาไท 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสาร 0-2160-5113
E- mail: bm0055@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองหลอ  
159/7-8 ซอยสขุมุวิท 55 (ทองหลอ่) แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรสาร 0-2392-5583
E- mail: bm0145@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเวิลด
ห้องเลขที� B401/NN ชั �น 4 โซน B ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขที� 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดําริ แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรสาร 0-2251-0010
E- mail: bm0155@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรุงเทพ ทาวเวอร
ห้องเลขที� G04 ชั �น G อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ 
เลขที� 2170 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรสาร 0-2308-0088-9 ตอ่ 12
E- mail: bm0188@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซั่นส เพลส
ห้องเลขที� 215A ชั �น 2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ 
เลขที� 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรสาร 0-2654-0599
E- mail: bm0191@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกตเวย เอกมัย
ห้องเลขที� 3127 ชั �น 3 ศนูย์การค้าเกตเวย์ เอกมยั 
เลขที� 982/22 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรสาร 0-2108-2691-2 ตอ่ 15
E- mail: bm0190@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน ทาวเวอร
อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์  บริเวณชั �น G เลขที� 199  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-3397-8 
โทรสาร 0-2259-3397-8 ตอ่ 17
E- mail: bm0195@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดคลองเตย
ภายในอาคารตลาดคลองเตย หลงัที� 4 บริเวณชั �น 2  
ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2249-9983-4 
โทรสาร 0-2249-9983-4 ตอ่ 17
E- mail: bm0199@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม
1769 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2257-0137
โทรสาร 0-2257-0138
E- mail: bm0070@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพระโขนง 
1176 ชั �น 3 ถนนสขุมุวิท 48 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสาร 0-2391-6034-7 ตอ่ 16
E- mail: loan8208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระโขนง  
1176 ถนนสขุมุวิท 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 รามคําแหง  
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัรามคําแหง ถนนรามคําแหง 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897
โทรสาร 0-2718-5929 ตอ่ 20
E- mail: bm0109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคําแหง 2   
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัรามคําแหง 2 ถนนบางนา-ตราด 
กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2397-6106, 0-2752-7057
โทรสาร 0-2397-6106 ตอ่ 17
E- mail: bm0125@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน  
219, 221 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465 ตอ่ 20
E- mail: bm0122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางนา  
3040-42 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331 ตอ่ 18
E- mail: bm0124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก   
2225-7 ตรงข้ามมหาวิทยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสาร 0-2319-9139 ตอ่ 19
E- mail: bm0134@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาราไดซ พารค  
ศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั �น 2 
61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรสาร 0-2787-2037
E- mail: bm0132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอนสแควร   
ห้องเลขที� 3056D ชั �น 3 ศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ 
เลขที� 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรสาร 0-2138-5730
E- mail: bm0167@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตนซุง แอฟเวนิว
ห้องเลขที� BK103 ชั �น 1 บริเวณโซน A โครงการต้นซงุ แอฟเวนิว 
เลขที� 226/3 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรสาร 0-2148-1043
E- mail: bm0169@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธัญญาพารค ศรีนครินทร
ศนูย์การค้าธญัญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคาร B 
ห้องเลขที� B2 33-B2 34 ชั �น 2 
เลขที� 735,735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรสาร 0-2108-6129-30 ตอ่ 15
E- mail: bm0185@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปตท.ประเวศ
953/4 สถานีบริการนํ �ามนั ปตท. บริษัท เอสซีจี ประเวศ จํากดั 
เลขที� 953 ถนนออ่นนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรสาร 0-2727-8562 
E- mail: bm0186@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซเลเบรท บดินทรเดชา
บริเวณชั �น 1 ศนูย์การค้าเซเลเบรท บดนิทรเดชา 
เลขที� 361/1 ถนนอินทราภรณ์  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-538-2523, 02-538-7740
โทรสาร 02-5382523
E- mail: bm0197@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ภายในศนูย์การค้าเซน็ทรัล พลาซา บางนา บริเวณชั �น 4 
ห้องเลขที� 426 เลขที� 587, 589 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรสาร 0-2393-7331 ตอ่ 18
E- mail: bm0057@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะไนน พระราม 9
ศนูย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 ชั �น 1 
ห้องเลขที� F01B07000-F01B08000 
เลขที� 999/1-4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-27167882-3
โทรสาร 0-27167882 
E- mail: bm0062@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น  
152 ชั �น 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556 ตอ่ 18
E- mail: loan8209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองจั่น  
152 ชั �น 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 0-2377-4828, 
0-2377-4858
โทรสาร 0-2374-1343 ตอ่ 202
E- mail: bm0108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4 
1748-1750 ถนนลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง 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
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ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล บางกะป    
ภายในศนูย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั �น 3 ห้องเลขที� 3S-R5
เลขที� 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318
E- mail: bm0053@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
ห้องเลขที� 307 ชั �น 3 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา่ รามอินทรา 
เลขที� 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรสาร 0-2521-8215
E- mail: bm0136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส รามคําแหง
ห้องเลขที� B207 ชั �น 2 โซนสถาบนั 
ศนูย์การค้าเพียวเพลส รามคําแหง  
เลขที� 86/1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสาร 0-2372-3559
E- mail: bm0143@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม.7  
168,170 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรสาร 0-2510-9716 ตอ่ 17
มือถือเงินฝาก 08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสนิเชื�อ 08-6016-4501
E- mail: bm0127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ ทาวน
ชั �น 2 ห้องเลขที� F-204 ศนูย์การค้าเดอะพาซโิอ ทาวน์
เลขที� 7/2-7 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173
โทรสาร 0-2111-3174
E- mail: bm0162@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว
ภายในศนูย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ห้องเลขที� AF-10,11 
ชั �น 1 เลขที� 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคณุสงิห์ 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรสาร 0-29349001-2 ตอ่ 15
E- mail: bm0183@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพราว 101
ศนูย์การค้าแฮปปี � อเวนิว ลาดพร้าว 101 อาคารทาวเวอร์ นอร์ท 
ห้องบี 5 ชั �น 1 เลขที� 787/101 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว 
แขวงคลองเจ้าคณุสงิห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรสาร 0-2187-0236-7 ตอ่ 18 
E- mail: bm0184@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์ ชั �น 3 ห้องเลขที� 308-309 
เลขที� 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1 
โทรสาร 0-2553-6201
E- mail: bm0063@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล
ศนูย์การค้าเดอะคริสตลั อาคาร I ชั �น 3 ห้องเลขที� 302-303 
เลขที� 213, 215 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2102-2007
โทรสาร 0-2102-2007
E- mail: bm0064@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี 
212 (ชั �น 2) ถนนสีหบรุานกิุจ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ 
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-2168-70
โทรสาร 0-2540-2168-70 กด 18
E- mail: loan8296@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี 
212 ถนนสีหบรุานกิุจ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสาร 0-2517-1241
E- mail: bm0105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก  
30 ถนนเชื�อมสมัพนัธ์ แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185  
โทรสาร 0-2543-1185 ตอ่ 17
E- mail: bm0104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง  
1793 ถนนลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรสาร 0-2326-9955 ตอ่ 17
E- mail: bm0106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะ พรอมานาด  
เลขที� 589/7-9 ภายในศนูย์การค้าเดอะ พรอมานาด  
ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรสาร 0-2947-5949
E- mail: bm0130@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เคหะรมเกลา
ห้องเลขที� F1/4-5 ชั �น 1 ศนูย์การค้าบิ�กซี เคหะร่มเกล้า 
เลขที� 8/2 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุน่ 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรสาร 0-2329-9393
E- mail: bm0131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร
458/2 ถนนเลียบคลอง 2 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสาร 0-2183-0183
E- mail: bm0148@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แฟชั่นไอสแลนด 2
ภายในศนูย์การค้าแฟชั�นไอส์แลนด์ (ห้องเลขที� B004 ชั �น B)
เลขที� 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว 
เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรสาร 0-2508-3840-2 ตอ่ 18
E- mail: bm0182@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ภายในศนูย์การค้าไอเพลส นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  
ห้องเลขที� B3-B4 ชั �น 2 เลขที� 1 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-5211-12
โทรสาร 0-2360-5211-12
E- mail: bm0198@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุวินทวงศ
ห้องเลขที� 2CR243 ชั �น 2 ศนูย์การค้าบิ�กซี สวุินทวงค์ 
เลขที� 123 ถนนสวุินทวงค์ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-0034
โทรสาร 0-2540-0035
E- mail: bm0066@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 3
40 ชั �น 2 อาคาร ง. ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2225-4825-7
โทรสาร 0-2225-4825-7 ตอ่ 2027
E-mail: rm3@gsb.or.th

สํานักราชดําเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40 อาคาร ง. ถนนราชดําเนินกลาง 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

สํานักราชดําเนิน-สวนสนับสนุนสินเชื่อ 
40 อาคาร ง. ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1892, 0-2225-5866, 0-2224-0229,
0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรสาร 0-2224-0299, 0-2224-1892 ต่อ 23
E-mail: bm9803.CB@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนเฟื� องนคร แขวงวดัราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5865, 0-2225-5867
โทรสาร 0-2225-5865 ตอ่ 11
E-mail: loan8210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนาพระลาน   
25-27 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2224-8060 ตอ่ 13
E-mail: bm0004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนเฟื� องนคร แขวงวดัราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2622-0288, 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287
E- mail: bm0006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางลําภูบน
23-26 ถนนสบิสามห้าง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687
E- mail: bm0007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร
250/7-9 ถนนสามเสน แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365
โทรสาร 0-2282-6366 
E- mail: bm0008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด
239 ถนนอษัฎางค์ แขวงวงับรูพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377 
โทรสาร 0-2223-2377 ตอ่ 16
E- mail: bm0019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ตอ่ 16-24, 0-2411-2803
โทรสาร 0-2848-9189 ตอ่ 14
E- mail: loan8211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช
87 ถนนพรานนก 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 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพล ูเขตธนบรีุ 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสาร 0-2466-4177 ตอ่ 16
E- mail: bm0111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาพระ 
31/14-16 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวดัทา่พระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสาร 0-2467-3866 ตอ่ 19
E- mail: bm0115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ                       
132/26-27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านชา่งหลอ่ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2115
โทรสาร 0-2412-8781
E- mail: bm0116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน                      
379/20 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสาร 0-2466-1815
E- mail: bm0117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล ทาพระ
ห้องเลขที� BS-C5A ชั �น B ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ ทา่พระ 
เลขที� 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสาร 0-2477-7146
E- mail: bm0142@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา
ห้องเลขที� 405 ชั �น 4 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ปิ�นเกล้า 
เลขที� 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรสาร 0-2433-9754
E- mail: bm0154@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางแค
709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2413-2234 ตอ่ 25
E- mail: loan8212@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บางแค
709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรสาร 0-2413-1519 ตอ่ 3
E- mail: bm0110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล บางแค
ห้องเลขที� 3S-F8-F9 ชั �น 3 ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค 
เลขที� 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรสาร 0-2454-7001
E- mail: bm0135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน  
170-170/1 ถนนชยัพฤกษ์ แขวงคลองชกัพระ 
เขตตลิ�งชนั กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2881-4170
โทรสาร 0-2434-6242
E- mail: bm0120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด                                   
3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสาร 0-2435-6353
E- mail: bm0121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมูบานเศรษฐกิจ 
1797 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสาร 0-2444-0501 ตอ่ 11
E- mail: bm0133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนสงสายใต
24/6 หมูที่� 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ�งชนั 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4 
โทรสาร 0-2894-6052 ตอ่ 17
E- mail: bm0054@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทศกัณฐ
612/5 ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ ่เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรสาร 0-2410-1491 ตอ่ 18
E- mail: bm0164@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผัก
105/2 หมูที่� 11 แขวงตลิ�งชนั เขตตลิ�งชนั กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรสาร 0-2435-3059
E- mail: bm0166@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแขม
16/12-13 หมูบ้่านชวนชื�น เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ 
(เพชรเกษม 81) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรสาร 0-2431-2618-9 ตอ่ 4
E- mail: bm0179@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอน บางแค
333 ชั �น 3 ศนูย์การค้าซีคอน บางแค 
เลขที� 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรสาร 0-2458-2476
E- mail: bm0193@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ พารค 
กาญจนาภิเษก 
ห้องเลขที� W-02 อาคาร W ชั �น 1 โซนพลาซา 
ศนูย์การค้าเดอะพาซโิอ พาร์ค กาญจนาภิเษก  
เลขที� 8/9  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสรรพน์ 
เขตทวีวฒันา เขตตลิ�งชนั กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2111-3941-2
โทรสาร 0-2111-3942
E- mail: bm0168@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เนติบัณฑิตยสภา
32/2-8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ�งชนั 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3963-4
โทรสาร 0-2422-3964
E- mail: bm0168@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตราษฏรบูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถนนสขุสวสัดิ� แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2428-2733-5 
โทรสาร 0-2428-2733-5 ตอ่ 22
E- mail: loan8213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎรบูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถนนสขุสวสัดิ� แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสาร 0-2428-1679
E- mail: bm0107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ
12 ถนนในวงเวียน แขวงบางยี�เรือ เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776 
โทรสาร 0-2465-3231, 0-2465-1776 ต่อ 201 
E- mail: bm0112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจาพระยา                
291-293 ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา แขวงคลองสาน 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23
E- mail: bm0114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร 
8/45 หมูที่� 10 ถนนเอกชยั แขวงบางขนุเทียน 
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379 
โทรสาร 0-2415-1370 ตอ่ 20 
E- mail: bm0123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร
1411 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภลูา่ง เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรสาร 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201 ต่อ 6
E- mail: bm0126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 ซอย 64
324, 326, 328 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรสาร 0-2451-4597-8 ตอ่ 111
E- mail: bm0156@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงครุ 
52 ถนนประชาอทิุศ แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรสาร 0-2426-0416
E- mail: bm0163@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หมูบ้่านเพชรชายทะเล ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610-1
โทรสาร 0-2464-5611
E- mail: bm0170@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2
ห้องเลขที� GCR117 ชั �น 1 ห้างบิ�กซี พระราม 2 
เลขที� 127 ถนนพระรามที� 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรสาร 0-2415-7357
E- mail: bm0177@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก
ชั �น 3 ห้องเลขที� F3/14A ห้างบิ�กซี บางปะกอก 
เลขที� 278 หมูที่� 1 ถนนสขุสวสัดิ� แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรสาร 0-2427-7951-2 ตอ่ 106
E- mail: bm0178@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปนทอง)
315 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690-1
โทรสาร 0-2415-9690 ตอ่ 17
E- mail: bm0180@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ห้องเลขที� 326 ชั �น 3 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที� 160 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2903
โทรสาร 0-2416-2903 ตอ่ 20
E- mail: bm0187@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมโทร เวสตทาวน 
(เดมิเป็นสาขาเทสโก้โลตสั กลัปพฤกษ์) ย้ายเมื�อวนัที� 9 พ.ย. 59
ศนูย์การค้าเมโทร เวสต์ทาวน์ ชั �น 2 อาคาร C ห้องเลขที� C204-C205 
เลขที� 212/2 ถนนกลัปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160
โทร.  0-2496-1894 
โทรสาร 0-2496-1893                   
E- mail: bm0192@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม   
2350/22 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสาร 0-2291-4182
E- mail: loan8214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม   
2350/22 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125
โทรสาร 0-2292-0125
E- mail: bm0016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงมหาเมฆ  
572/1-2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2677-5731
E- mail: bm0015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ 
604/128,134 ถนนสาธุประดษิฐ์ 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 ซอยประดู ่1 ถนนสาธปุระดษิฐ์ แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701
E- mail: bm0048@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง                      
1060 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824 
โทรสาร 0-2876-1824 ตอ่ 12
E- mail: bm0128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรี ออน ธรี 
(เดมิเป็นสาขา ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3) 
เปลี�ยนเมื�อวนัที� 9 พ.ย. 59 
ห้องเลขที� TR 5/1-2 ชั �น 2 ศนูย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3
เลขที� 295 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4882
โทรสาร 0-2291-4880
E- mail: bm0139@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ห้องเลขที� 201 ชั �น 2 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 
เลขที� 79 ถนนสาธปุระดษิฐ์ แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2164-0057-8
โทรสาร 0-2164-0059
E- mail: bm0146@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยการคากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขที� 106 ชั �น 1 ศนูย์การค้ากรีนเพลส พลาซา 
เลขที� 88/8 ซอยจนัทร์ 43 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรสาร 0-2212-5237
E- mail: bm0176@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉลมนิมิตร)
458, 460 ซอยเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรสาร 0-2291-3662
E- mail: bm0181@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินท-อินเตอรเซค
A11, A12 ชั �น 1 ศนูย์การค้าอินท์-อินเตอร์เซค เลขที� 982 
ถนนพระรามที� 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2293482-3
โทรสาร 0-2293482-3
E- mail: bm0189@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 4
927/16 ชั �น 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชยั 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3144-7 
โทรสาร 0-3441-3144-7 ตอ่ 341112
E-mail: rm4@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ชั �น 3 หมูที่� 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลไร่ส้ม 
อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 76000
โทร. 0-3240-1409 
โทรสาร 0-3240-1409 ตอ่ 21
E-mail: loan8215@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี
204 ชั �น 2 หมูที่� 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลไร่ส้ม 
อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสาร 0-3242-5159 ตอ่ 15
E-mail: bm1101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทายาง
233/1 หมูที่� 1 ถนนใหญ่ ตําบลทา่ยาง อําเภอทา่ยาง 
จงัหวดัเพชรบรีุ 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555
E-mail: bm1102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานแหลม
386/2 หมูที่� 2 ถนนเพชรบรีุ-บ้านแหลม ตําบลบ้านแหลม 
อําเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรสาร 0-3248-1096
E-mail: bm1103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอํา
499/34 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จงัหวดัเพชรบรีุ 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3247-1135
E-mail: bm1104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขายอย
120 หมูที่� 5 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาย้อย 
อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234
E-mail: bm1105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานจอมเกลา
1 ถนนพงษ์สริุยา ตําบลทา่ราบ อําเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบรีุ 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222
E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญาปลอง 
130 หมูที่� 4 ตําบลหนองหญ้าปล้อง 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรสาร 0-3249-4388
E-mail: bm1107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกงกระจาน
444/5 หมูที่� 1 ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบรีุ 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรสาร 0-3278-8499 ตอ่ 14
E-mail: bm1108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส ทายาง
ชั �น G ห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั ทา่ยาง 
เลขที� 777 หมูที่� 1 ตําบลทา่ยาง อําเภอทา่ยาง 
จงัหวดัเพชรบรีุ 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรสาร 0-3246-3844
E-mail: bm1109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานลาด
42/29 หมูที่� 6 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด 
จงัหวดัเพชรบรีุ 76150 
โทร. 0-3249-2051
โทรสาร 0-3249-2052
E-mail: bm1111@gsb.or.th

หนวยใหบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที� 38 หมูที่� 8 ถนนหาดเจ้าสําราญ ตําบลนาวุ้ง 
อําเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรสาร 0-3240-5542
E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ
5 ชั �น 3 ถนนก้องเกียรต ิตําบลประจวบคีรีขนัธ์ 
อําเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสาร 0-3261-1810 , 0-3260-3439
E-mail: loan8216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจวบคีรีขันธ 
5 ชั �น 2 ถนนก้องเกียรต ิตําบลประจวบคีรีขนัธ์ 
อําเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรสาร 0-3261-1015, 0-3261-1550
E-mail: bm1201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน
21/2 ถนนดําเนินเกษม ตําบลหวัหิน อําเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 0-3251-1041, 0-3253-2155
E-mail: bm1202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับสะแก
174  หมูที่� 11 ตําบลทบัสะแก อําเภอทบัสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสาร 0-3267-1024, 0-3267-1996
E-mail: bm1203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คายธนะรัชต
125 หมูที่� 3 ศนูย์การทหารราบคา่ยธนะรัชต์ ตําบลเขาน้อย 
อําเภอปราณบรีุ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสาร 0-3262-1695
E-mail: bm1204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน
167/10 หมูที่� 1 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล 
ตําบลกําเนิดนพคณุ อําเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234, 0-3269-1876
E-mail: bm1205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี
26/2 หมูที่� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาน้อย 
อําเภอปราณบรีุ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสาร 0-3262-1441
E-mail: bm1206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี
603 หมูที่� 1 ถนนเพชรเกษม อําเภอกยุบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77150
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221
E-mail: bm1207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามรอยยอด
28 หมูที่� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลไร่ใหม ่
อําเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276
E-mail: bm1208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/12-24 ถนนสระสรง ตําบลหวัหิน อําเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6  
โทรสาร 0-3251-6326
E-mail: bm1209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากนํ้าปราณ
9/92-9/93 หมูที่� 2 ตําบลปากนํ �าปราณ อําเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสาร 0-3263-1457
E-mail: bm1210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพานนอย
54/2 หมูที่� 4 ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรสาร 0-3269-9588
E-mail: bm1211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บลูพอรต หัวหิน
ศนูย์การค้าบลพูอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล์ ห้องเลขที� B06 
เลขที� 8/89 ซอยหมูบ้่านหนองแก ตําบลหนองแก 
อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110
โทร. 0-3252-3258
โทรสาร 0-3252-3259
E-mail: bm1212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตราชบุรี
209 ถนนวรเดช ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัราชบรีุ 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรสาร 0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อ 17
E-mail: loan8217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี
207 ถนนวรเดช ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัราชบรีุ 70000
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045, 0-3231-2788 ต่อ 202
E-mail: bm0901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานโปง
169 ถนนแสงชโูต ตําบลบ้านโป่ง อําเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบรีุ 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 ถนนโพธาราม ตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบรีุ 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรสาร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail: bm0903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดําเนินสะดวก
259 หมูที่� 8 ถนนสมทุรสงคราม-บางแพ ตําบลดําเนินสะดวก 
อําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ 70130
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001
E-mail: bm0904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากทอ  
462/1 หมูที่� 1 ถนนราษฎร์เกษม ตําบลปากทอ่ 
อําเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1472 ตอ่ 18
E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง  
225 หมูที่� 3 ตําบลจอมบงึ อําเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 70150
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416
โทรสาร 0-3226-1241
E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแพ
314/6 หมูที่� 5 ถนนสมทุรสงคราม-บางแพ ตําบลบางแพ 
อําเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสาร 0-3238-1005
E-mail: bm0907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผึ้ง
314/20-21 หมูที่� 1 ถนนราชบรีุ-สวนผึ �ง ตําบลป่าหวาย 
อําเภอสวนผึ �ง จงัหวดัราชบรีุ
โทร. 0-3273-1832, 0-3273-1859
โทรสาร 0-3273-1832, 0-3273-1859 ต่อ 11
E-mail: bm0908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสุริยวงศ
143/15-16 ถนนศรีสริุยวงศ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัราชบรีุ 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรสาร 0-3232-5474
E-mail: bm0909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอยัลพารค
ชั �น 1 ศนูย์การค้ารอยลัพาร์ค 
เลขที� 11 ถนนคฑาธร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัราชบรีุ
โทร. 0-3232-7994, 0-3232-7995
โทรสาร 0-3232-7994, 0-3232-7995 ต่อ 107
E-mail: bm0910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บานโปง
ห้องเลขที� GCR 102-103 ชั �น 1 ศนูย์การค้าบิ�กซี 
ซเูปอร์เซน็เตอร์ สาขาบ้านโป่ง 
เลขที� 58 หมูที่� 5 ตําบลหนองอ้อ อําเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบรีุ 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรสาร 0-3222-1629
E-mail: bm0911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดเพลง
129/14  หมูที่� 5 ตําบลวดัเพลง อําเภอวดัเพลง 
จงัหวดัราชบรีุ 70170 
โทร. 0-3239-8072, 0-3239-8073
โทรสาร 0-3239-8072, 0-3239-8073 ต่อ 14
E-mail: bm0912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชั �น 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชยั 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149
E-mail: loan8218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร
927/16 ชั �น 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชยั 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
โทรสาร 0-3441-1111
E-mail: bm0701@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา กระทุมแบน
1322 ถนนสคุนธวิท ตําบลตลาดกระทุม่แบน 
อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4497
โทรสาร 0-3447-1555 ตอ่ 16
E-mail: bm0702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานแพว
332/47-49 หมูที่� 1 ตําบลหลกัสาม อําเภอบ้านแพ้ว 
จงัหวดัสมทุรสาคร  74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรสาร 0-3448-1333
E-mail: bm0703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชัย
822 ถนนสคุนธวิท ตําบลมหาชยั อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112, 0-3441-1121
โทรสาร 0-3441-1112 ตอ่ 116
E-mail: bm0704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์แจ
19/47-48 หมูที่� 4 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
โทร. 0-3449-4648
โทรสาร 0-3449-4649
E-mail: bm0705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พันทายนรสิงห
189/131-133 หมูที่� 5 ตําบลพนัท้ายนรสงิห์ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรสาร 0-3445-8079
E-mail: bm0706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1
144/801-802 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดื�อ 
อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรสาร 0-3447-4803
E-mail: bm0707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม
330/38 ถนนไกรชนะ ตําบลแมก่ลอง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118 
โทรสาร 0-3471-1234 ตอ่ 108
E-mail: bm0601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา 
16 ถนนพวงสมบรูณ์ ตําบลอมัพวา อําเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-1195, 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195
E-mail: bm0602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคนที 
44/2 หมูที่� 6 ตําบลกระดงังา อําเภอบางคนที 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533
E-mail: bm0603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร
592 ถนนเพชรสมทุร ตําบลแมก่ลอง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000
โทร. 0-3472-0804, 0-3472-0806
โทรสาร 0-3472-0806
E-mail: bm0604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 5
145 ถนนติวานนท์ ตําบลทา่ทราย อําเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสาร 0-2951-1572
E- mail: rm5@gsb.or.th, rm5a@gsb.or.th  

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1
24, 26, 28 ชั �น 3 ถนนทหารบก ตําบลพระปฐมเจดีย์ 
อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรสาร 0-3427-2551 
E- mail: loan8219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม
24, 26, 28 ชั �น 2 ถนนทหารบก ตําบลพระปฐมเจดีย์ 
อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสาร 0-3425-4636
E- mail: bm0801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเลน
45/3 หมูที่� 8 ถนนพลดําริห์ ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047
E- mail: bm0803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กําแพงแสน
182 หมูที่� 1 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรสาร 0-3435-1379
E- mail: bm0806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร
243/33 ถนนราชวิถี ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979 ตอ่ 19
E- mail: bm0807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตูม
33/1 หมูที่� 5 ตําบลสามงา่ม อําเภอดอนตมู 
จงัหวดันครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรสาร 0-3438-1392
E- mail: bm0809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร นครปฐม
ห้องเลขที� RT-3 ชั �น 1 อาคาร A ศนูย์การค้าโฮมโปร นครปฐม 
ถนนเพชรเกษม ตําบลห้วยจระเข้ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรสาร 0-3421-2196
E- mail: bm0811@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2
41 หมูที่� 7 ถนนเข้าที�วา่การอําเภอสามพราน ตําบลสามพราน 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900
โทรสาร 0-3432-3900 ตอ่ 13
E- mail: loan8298@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามพราน 
41 หมูที่� 7 ถนนเข้าที�วา่การอําเภอสามพราน ตําบลสามพราน 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรสาร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E- mail: bm0802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ออมใหญ
11/4  หมูที่� 8 ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 0-2420-3655  ตอ่ 201, 203-206
E- mail: bm0804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครชัยศรี
136/13-15 หมูที่� 1 ตําบลนครชยัศรี อําเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสาร 0-3433-1564 ตอ่ 202
E- mail: bm0805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศาลายา
26/24, 26/25 หมูที่� 5 ถนนศาลายา-นครชยัศรี ตําบลศาลายา 
อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรสาร 0-2441-0987 ตอ่ 16
E- mail: bm0808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ออมใหญ
17/17 หมูที่� 8 ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรสาร 0-2431-1366
E- mail: bm0810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4
169/142-143 หมูที่� 7 ตําบลกระทุม่ล้ม อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3882-4, 0-2497-3880-2
โทรสาร 0-2497-3882-7 ตอ่ 103 0-2497-3880-2 ตอ่ 103
E- mail: bm0812@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหวาย
71/9-10 หมูที่� 13 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรสาร 0-3431-8685-7 ตอ่ 108
E- mail: bm0813@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ชั �น 3 ห้องเลขที� 334 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ศาลายา 
เลขที� 99/19, 99/20 หมูที่� 2 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรสาร 0-2429-6935 ตอ่ 102
E-mail: bm0814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชั �น 3 ถนนแสงชโูต ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสาร 0-3451-7038
E- mail: loan8220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี
210 ชั �น 2 ถนนแสงชโูต ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582
E- mail: bm1301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทามวง
241/1 หมูที่� 3 ถนนแสงชโูต ตําบลทา่มว่ง อําเภอทา่มว่ง 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสาร 0-3461-1001
E- mail: bm1302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาเรือ (กาญจนบุรี)
281 ถนนแสงชโูต ตําบลทา่เรือ อําเภอทา่มะกา 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019 
โทรสาร 0-3456-1194 ตอ่ 16
E- mail: bm1303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทามะกา
1/22-23 หมูที่� 2 ถนนแสงชโูต อําเภอทา่มะกา 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสาร 0-3454-3235
E- mail: bm1304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน  
248 หมูที่� 3 ถนนอูท่อง-กาญจนบรีุ ตําบลพนมทวน 
อําเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรีุ 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3463-0443
E- mail: bm1305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก
82 หมูที่� 6 ตําบลดอนขมิ �น อําเภอทา่มะกา 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446
E- mail: bm1306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ
301 หมูที่� 1 ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมิู 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312 ตอ่ 20
E- mail: bm1307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหญา
152/12-13 หมูที่� 1 ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71190
โทร. 0-3458-8020
โทรสาร 0-3458-8019
E- mail: bm1308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บอพลอย
256/2 หมูที่� 1 ตําบลบอ่พลอย อําเภอบอ่พลอย 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรสาร 0-3458-1199
E- mail: bm1309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดผาสุก
160/179-180 ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรสาร 0-3451-8880
E- mail: bm1310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยกระเจา
54 หมู ่6 ตําบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71170
โทร. 0-3467-7328 
โทรสาร 0-3467-7327
E- mail: bm1311@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ดานมะขามเตี้ย
5/3 หมูที่� 1 ตําบลดา่นมะขามเตี �ย อําเภอดา่นมะขามเตี �ย 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรสาร 0-3467-2583
E- mail: bm1312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอราวัณ
46 หมูที่� 4 ตําบลทา่กระดาน อําเภอศรีสวสัดิ� 
จงัหวดักาญจนบรีุ 71250
โทร. 0-3457-4128
โทรสาร 0-3457-4129
E- mail: bm1313@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1
145 ถนนติวานนท์ ตําบลทา่ทราย อําเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ 11000
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774
โทรสาร 0-2589-9774 ตอ่ 15, 16 / 0-2589-9884 ตอ่ 15, 16
E- mail: loan8297@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท
145 ถนนติวานนท์ ตําบลทา่ทราย อําเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ 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 หมูที่� 4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบลสวนใหญ่ 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207 
โทรสาร 0-2525-0216, 0-2526-6518,0-2967-3207 ต่อ 15
E- mail: bm0201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากเกร็ด                      
100/19-21 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสาร 0-2583-3376
E- mail: bm0206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แคราย                       
115/30-32 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรสาร 0-2588-4779 ตอ่ 24
E- mail: bm0207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล งามวงศวาน
ห้องเลขที� 3/1, 3/2 ชั �น 4 ภายในศนูย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
เลขที� 30/39-50 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000
ตู้ปณ.65 ปณฝ.งามวงศ์วาน นนทบรีุ 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรสาร 0-2550-0418
E- mail: bm0211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ
ห้องเลขที� 417 ชั �น 4 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ 
เลขที� 99 หมูที่� 2 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรสาร 0-2193-8214
E- mail: bm0213@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร
ห้องเลขที� A-15, 16 ชั �น 2 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
เลขที� 562, 566 หมูที่� 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรสาร 0-2527-8716 ตอ่ 17
E- mail: bm0214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทานํ้านนทบุรี
137 หมูที่� 4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบลสวนใหญ่ 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสาร 0-2967-2016
E- mail: bm0217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี
55/622-623 ตําบลบางพดู อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรสาร 0-2503-3822
E- mail: bm0208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
101-101/1 ถนนป๊อปปลูา่ ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรสาร 0-2980-7003
E- mail: bm0219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ
ภายในโครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ์ 
เลขที� 62/32  หมูที่� 1 ตําบลอ้อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรสาร 0-2924-4680
E- mail: bm0221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยการคาสลากไทย
ตั �งอยูช่ั �น 2 โครงการศนูย์การค้าสลากไทย 
เลขที� 347 ถนนสนามบินนํ �า ตําบลทา่ทราย อําเภอเมืองนนทบรีุ 
จงัหวดันนทบรีุ 11000
โทร. 0-2580-6227-8 
โทรสาร 0-2580-6229
E- mail: bm0222@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2
92-92/1 หมูที่� 1 ถนนไทรน้อย-วดัต้นเชือก ตําบลคลองขวาง 
อําเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 11150
โทร. 0-2597-1490, 08-7805-6279, 08-6028-8511, 
08-6028-8540, 08-7805-6234
โทรสาร 0-2597-1491
E- mail: loan8221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง                     
26/1 หมูที่� 2 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตําบลโสนลอย 
อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรสาร 0-2571-7970 ตอ่ 13
E- mail: bm0203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย                      
99/99 หมูที่� 3 ตําบลวดัชลอ อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรสาร 0-2883-7837 ตอ่ 17
E- mail: bm0204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ 
107 หมูที่� 2 ตําบลบางมว่ง อําเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบรีุ 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรสาร 0-2595-1625 ตอ่ 21
E- mail: bm0205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรใหญ 
101 หมูที่� 2 ถนนตลิ�งชนั-สพุรรณบรีุ ตําบลไทรใหญ่ 
อําเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 11150
โทร. 0-2581-8670, 08-6027-5388, 08-5664-1145
โทรสาร 0-2598-9112
E- mail: bm0210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ บางใหญ
ห้องเลขที� R-3 ชั �น 1 ศนูย์การค้าอินเดก็ซ์ ลฟิวิ�งมอลล์ บางใหญ่ 
เลขที� 87 หมูที่� 6 ถนนตลิ�งชนั ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบรีุ 11140
โทร. 0-2595-0351-2 โทรศพัท์มือถือ 08-7027-6613, 
08-7027-7039
โทรสาร 0-2595-0300
E- mail: bm0215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา การไฟฟาฝายผลิตบางกรวย
6/6-7 หมูที่� 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางกรวย 
อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสาร 0-2446-6336
E- mail: bm0216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวทองสแควร 
ห้องเลขที� 5/62-63 ชั �น 1 และห้องเลขที� 5/76 ชั �น 2 
หมูที่� 1 โครงการบวัทองสแควร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ตําบลบางบวัทอง อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรสาร 0-2925-8900
E- mail: bm0218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรนอย
92-92/1 หมู ่1 ถนนไทรน้อย-วดัต้นเชือก ตําบลคลองขวาง 
อําเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรสาร 0-2597-1493
E- mail: bm0220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล เวสตเกต
ศนูย์การค้าเซน็ทรัล เวสท์เกต ชั �น 3 ห้องเลขที� 340 
เลขที� 199,199/1,199/2 หมูที่� 6 ตําบลเสาธงหิน 
อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140
โทร. 0-2194-2986-7
โทรสาร 0-2194-2986
E- mail: bm0223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ
ศนูย์การค้าเดอะคริสตลั ราชพฤกษ์ ชั �น 1 อาคาร C 
ห้องเลขที� 118-120 
เลขที� 555/9  หมูที่� 1 ตําบลบางขนนุ อําเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบรีุ 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรสาร 0-2102-3503
E- mail: bm0224@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถนนเณรแก้ว ตําบลทา่พี�เลี �ยง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสาร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 26
E- mail: loan8222@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรรณบุรี
24/15 ถนนเณรแก้ว ตําบลทา่พี�เลี �ยง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020 ตอ่ 24 
E- mail: bm1001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองพี่นอง                   
61 ถนนบางลี�-หนองวลัย์เปรียง ตําบลสองพี�น้อง 
อําเภอสองพี�น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014
E- mail: bm1002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามชุก                     
890 หมูที่� 2 ถนนมิตรสมัพนัธ์ ตําบลสามชกุ 
อําเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-2019 
E- mail: bm1003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต                     
552-553 หมูที่� 3 ถนนสพุรรณบรีุ-ชยันาท ตําบลศรีประจนัต์ 
อําเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรสาร 0-3558-1481 
E- mail: bm1004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช                       
350 หมูที่� 5 ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสาร 0-3557-8410 
E- mail: bm1005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปลามา                    
263 หมูที่� 5 ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสาร 0-3558-7363 
E- mail: bm1006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อูทอง                    
158 หมูที่� 6 ถนนท้าวอูท่อง ตําบลอูท่อง อําเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083 ตอ่ 15
E- mail: bm1007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดานชาง                     
470 หมูที่� 1 ถนนสามชกุ-ดา่นช้าง ตําบลดา่นช้าง 
อําเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495 
E- mail: bm1008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย
1649 หมูที่� 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรสาร 0-3559-1658 ตอ่ 13
E- mail: bm1009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญาไซ
570/4 หมูที่� 5 ตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรสาร 0-3557-7136
E- mail: bm1010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนางพิม
170/9 ถนนนางพิม ตําบลทา่พี�เลี �ยง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรสาร 0-3552-5782
E- mail: bm1011@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
ห้องเลขที� 206 ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั สพุรรณบรีุ 
เลขที� 449 หมูที่� 5 ตําบลทา่ระหดั อําเภอเมือง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรสาร 0-3545-4244
E- mail: bm1012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงคอก
111/11-12 หมูที่� 10 ตําบลทุง่คอก อําเภอสองพี�น้อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรสาร 0-3558-9413
E- mail: bm1013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 6
310/12 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419 
โทรสาร 0-5622-2350, 0-5623-1564
E- mail: rm6@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค 1
310/12 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสาร 0-5622-6510
E- mail: loan8223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรควิถี
310/12 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรสาร 0-5622-2436
E- mail: bm2510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค                   
46 ถนนเวสสวุรรณ์ ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อ 18
E- mail: bm2501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี                     
170/5 หมูที่� 4 ถนนศรีพยหุะ ตําบลพยหุะ 
อําเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสาร 0-5634-1053
E- mail: bm2502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสัย                     
123/1 หมูที่� 2 ถนนบรรพตพิสยั-หนองสงัข์ ตําบลทา่งิ �ว 
อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรสาร 0-5627-9103
E- mail: bm2504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว                       
765 หมูที่� 6 ถนนลาดยาว-นครสวรรค์ ตําบลลาดยาว 
อําเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008
E- mail: bm2506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ 
143/1 หมูที่� 4 ถนนสขุาภิบาล 4 ตําบลโกรกพระ 
อําเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212
โทรสาร 0-5632-0320 
E- mail: bm2511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดศรีนคร
558/68-69 หมูที่� 9 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรสาร 0-5688-1619
E- mail: bm2512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองปลิง
704-705 หมูที่� 2 ตําบลหนองปลงิ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรสาร 0-5625-6027
E- mail: bm2513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเบน
248/4-6 หมูที่� 15 ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรสาร 0-5629-6319
E- mail: bm2515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง
139/4-5 หมูที่� 5 ตําบลชมุตาบง อําเภอชมุตาบง 
จงัหวดันครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรสาร 0-5629-3135
E- mail: bm2516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี (วี-สแควร) นครสวรรค
ห้างสรรพสนิค้าบิ�กซี นครสวรรค์ 1 บริษัท นิภาพรพฒัน์ จํากดั 
เลขที� 320/11 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 60000
โทร.0-5623-3393-4
โทรสาร 0-5623-3395
E- mail: bm2517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค 2
371/14 หมูที่� 1 ถนนทา่ตะโก-นครสวรรค์ ตําบลทา่ตะโก 
อําเภอทา่ตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรสาร 0-5624-8712
E- mail: loan8224@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี                       
300 ถนนพหลโยธิน ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541 ตอ่ 23
E- mail: bm2505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาตะโก                     
371/14 หมูที่� 1 ถนนทา่ตะโก-นครสวรรค์ ตําบลทา่ตะโก 
อําเภอทา่ตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรสาร 0-5624-9333
E- mail: bm2507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากฟา                        
68 หมูที่�1 ถนนพหลโยธิน อําเภอตากฟา้ 
จงัหวดันครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362 
โทรสาร 0-5624-1362
E- mail: bm2508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัว                       
51 หมูที่� 8 ถนนหนองบวั-ชมุแสง ตําบลหนองบวั 
อําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ 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 ถนนแสงสนัตสิขุ ตําบลชมุแสง อําเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์ 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 หมู ่5 ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี 
จงัหวดันครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสาร 0-5625-9554
E- mail: bm2514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถนนทา่ช้าง ตําบลอทุยัใหม ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัอทุยัธานี 61000 
โทร. 0-5651-4577 
โทรสาร 0-5651-4577
E- mail: loan8225@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัยธานี
220/1 ถนนทา่ช้าง ตําบลอทุยัใหม ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัอทุยัธานี 61000 
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070
E- mail: bm3301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง
276/1 หมูที่� 5 ถนนหนองฉาง-อทุยัธานี อําเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุยัธานี 61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077
E- mail: bm3302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก
53/4 ถนนหนองฉาง-ลานสกั อําเภอลานสกั 
จงัหวดัอทุยัธานี 61160 
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085
E- mail: bm3303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานไร
45/6-8 หมู ่1 ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสาร 0-5653-9264
E- mail: bm3304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท
60/18 ถนนวงษ์โต ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัชยันาท 17000 
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576 
โทรสาร 0-5641-2576
E- mail: bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย
45/1 หมูที่� 3 ถนนมโนรมย์-อทุยัธานี ตําบลคุ้งสําเภา 
อําเภอมโนรมย์ จงัหวดัชยันาท 17110 
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478 
โทรสาร 0-5649-1111
E- mail: bm3202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห
51-52 ถนนภวูสวุรรณวิถี อําเภอวดัสงิห์ จงัหวดัชยันาท 17120 
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264 
โทรสาร 0-5646-1111
E- mail: bm3203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หันคา
274/2 หมูที่� 1 ถนนบรรจบวิถี อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 17130 
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009
E- mail: bm3204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี
4/13 หมูที่� 8 ถนนเจ้ายี�พระยา ตําบลแพรกศรีราชา 
อําเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาท 17140 
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280 
โทรสาร 0-5648-1111
E- mail: bm3205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา
347 หมูที่� 4 ถนนชยันาท-สงิห์บรีุ อําเภอสรรพยา 
จงัหวดัชยันาท 17150 
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238 
โทรสาร 0-5649-9100
E- mail: bm3206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม ชัยนาท
363/6-7 ถนนทางหลวง 340 ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง 
จงัหวดัชยันาท 17000
โทร. 0-5641-1165-6
โทรสาร 0-5641-1165 ตอ่ 22
E- mail: bm3207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพิจิตร                    
22-28 ถนนแดงทองดี ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422                  
โทรสาร 0-5662-1422 ตอ่ 21
E- mail: loan8226@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน
22-28 ถนนแดงทองดี ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265
E- mail: bm3102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร                       
602/1 ถนนบษุบา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264
E- mail: bm3101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก                   
41 ถนนประเทืองถิ�น อําเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070
E- mail: bm3103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามงาม                                       
190 หมูที่� 13 ถนนพิจิตร-กําแพงเพชร อําเภอสามงา่ม 
จงัหวดัพิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166
E- mail: bm3104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ 
20/137 ถนนคลองคะเชนทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิจิตร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรสาร 0-5699-0899
E- mail: bm3105@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก                    
282/9 หมูที่� 1 ถนนวงัทอง-เขาทราย ตําบลสากเหลก็ 
อําเภอสากเหลก็ จงัหวดัพิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสาร 0-5669-9232
E- mail: bm3106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพทะเล
763 หมูที่� 2 ถนนโพทะเล-บางมลูนาก อําเภอโพทะเล 
จงัหวดัพิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสาร 0-5668-1147
E- mail: bm3107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับคลอ 
350/2-3 หมูที่� 9 ตําบลทบัคล้อ อําเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรสาร 0-5664-1744-5
E- mail: bm3108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลพบุรี
226/36-38 ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชบุศร 
อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 15000
โทร. 0-3642-4733, 0-3642-4800
โทรสาร 0-3642-4733 ตอ่ 4 
E- mail: loan8227@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนสระแกว
226/36-38 ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชบุศร 
อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 15000
โทร. 0-3641-1045, 0-3641-4256, 0-3642-0132
โทรสาร 0-3641-1045 ตอ่ 26
E- mail: bm1707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลพบุรี 
26/1 ถนนวิชาเยนทร์ ตําบลทา่หิน อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 15000 
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585 
โทรสาร 0-3641-1072 ตอ่ 11
E- mail: bm1701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม 
75/1 หมูที่� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลเขาพระงาม 
อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 15160 
โทร. 0-3648-6217 
โทรสาร 0-3648-6561
E- mail: bm1702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกสําโรง
2  ถนนศรีสําโรง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง 
จงัหวดัลพบรีุ 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800 
โทรสาร 0-3644-1800
E- mail: bm1703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานหมี่
61 ถนนเทศบาล ตําบลบ้านหมี� อําเภอบ้านหมี� จงัหวดัลพบรีุ 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261 
โทรสาร 0-3647-1074  ตอ่ 20
E- mail: bm1704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม 
140 หมูที่� 6 ตําบลพฒันานิคม อําเภอพฒันานิคม 
จงัหวดัลพบรีุ 15140 
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500 
โทรสาร 0-3649-1471  
E- mail: bm1705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลํานารายณ 
23 หมูที่� 5 ถนนสรุะนารายณ์ ตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ 15130 
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258
โทรสาร 0-3646-1181  ตอ่ 18
E- mail: bm1706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาวุง 
321 หมูที่� 1 ถนนลพบรีุ-สงิห์บรีุ ตําบลทา่วุ้ง อําเภอทา่วุ้ง 
จงัหวดัลพบรีุ 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 0-3648-1188 
E- mail: bm1708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองมวง 
535 หมูที่� 1 ตําบลหนองมว่ง อําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุ 15170 
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250  
โทรสาร 0-3643-2250 
E- mail: bm1710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ลพบุรี 
(เดมิเป็นสาขาเทสโก้โลตสั ลพบรีุ) ย้ายวนัที� 16 ธ.ค. 59
ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั ชั �น 2 ห้องเลขที� RLB-2F-RR-TBC 
เลขที� 555/5 หมูที่� 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลกกโก 
อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 15000
โทร. 0-3668-7801-2
โทรสาร 0-3668-7802
E- mail: bm1711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลพบุรี 1 
บริษัท บิ�กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)  
สาขาลพบรีุ 1 ชั �น 2 ห้องเลขที� 2 CR203 
เลขที� 2 หมูที่� 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลทา่ศาลา 
อําเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 15000
โทร. 0-3678-4498, 0-3678-4499
โทรสาร 0-3678-4498, 0-3678-4499 ต่อ 19
E- mail: bm1712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ
30/1 ถนนพระพทุธบาท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450
E- mail: loan8228@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ
30/1 ถนนพระพทุธบาท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรสาร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
E- mail: bm3001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลมสัก                      
356 ถนนวจี ตําบลหลม่สกั อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401
E- mail: bm3002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ                     
194 หมูที่� 16 ถนนสระบรีุ-หลม่สกั อําเภอหนองไผ ่
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1624, 0-5678-1881
E- mail: bm3003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด
128-129 หมูที่� 4 ถนนสระบรีุ-หลม่สกั ตําบลซบัสมอทอด 
อําเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรสาร 0-5673-1221, 0-5673-1559
E- mail: bm3004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลมเกา 
580 หมูที่� 5 ถนนนฤพฒัน์ อําเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238, 0-5674-7185
E- mail: bm3005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี                    
908 หมูที่� 13 ถนนบศุราคมั ตําบลทา่โรง อําเภอวิเชียรบรีุ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5675-4058, 0-5679-1444
E- mail: bm3006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน
1101 หมูที่� 12 ถนนชมฐีระเวช ตําบลชนแดน 
อําเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 0-5676-1590-1
E- mail: bm3007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ
36/6 หมูที่� 5 ถนนสระบรีุ-หลม่สกั ตําบลสระกรวด 
อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรสาร 0-5679-8822 
E- mail: bm3008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส เพชรบูรณ
929 หมูที่�2 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรสาร 0-5671-2565
E- mail: bm3009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดทาพล
38/1 หมูที่�12 ตําบลทา่พล อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67250
โทร. 0-5673-6574-5
โทรสาร 0-5673-6574 
E- mail: bm3010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หลมสัก
เลขที� 70 ถนนสามคัคีชยั ตําบลหลม่สกั อําเภอหลม่สกั 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรสาร 0-5670-4856
E- mail: bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังโปง
688 หมูที่� 1 ตําบลวงัโป่ง อําเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรสาร 0-5692-3649 ตอ่ 15
E- mail: bm3012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย
199-199/2 หมูที่� 3 ตําบลพเุตย อําเภอวิเชียรบรีุ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรสาร 0-5679-7851
E- mail: bm3013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 7 
192 ถนนบรมอาสน์ ตําบลทา่อิฐ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 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 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8984, 0-55248985
โทรสาร. 0-5524-8984, 0-5524-3710
E-mail: loan8229@ gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิษณุโลก
26 ถนนนเรศวร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรสาร. 0-5525-8557
E-mail: bm2701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทามะปราง
262/53 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร. 0-5524-1524 
E-mail: bm2708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางพญา
902 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
โทรสาร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
E-mail: bm2703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางระกํา
57/1 หมูที่� 7 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา 
จงัหวดัพิษณโุลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511 
โทรสาร. 0-5537-1039
E-mail: bm2707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มิตรภาพ
16/113-114 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสาร. 0-5524-8762
E-mail: bm2710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก
ห้องเลขที� 2CR204/1A-1B ชั �น 2 บิ�กซี พิษณโุลก
เลขที� 939 ถนนพิชยัสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรสาร. 0-5530-2282
E-mail: bm2712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาแยกโคกมะตูม
132/10-11 ถนนพระองค์ดํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5530-1624-5
โทรสาร. 0-5530-1625
E-mail: bm2715@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ห้องเลขที� 328-329 ชั �น 3 ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก
เลขที� 9/99 หมูที่� 5 ตําบลพลายชมุพล อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5533-8454-5
โทรสาร. 0-5533-8454
E-mail: bm2716@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส พิษณุโลก ทาทอง
เลขที� 444 หมู6่ ตําบลทา่ทอง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65000
โทร. 0-5533-0424
โทรสาร. 0-5533-0425
E-mail: bm2718@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2 
517 หมูที่� 1 ตําบลวงัทอง อําเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสาร. 0-5531-1798-9
E-mail: loan8230@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมพิราม
271-2 หมูที่� 2 ถนนพรหมวิถี ตําบลพรหมพิราม 
อําเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณโุลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร. 0-5536-9063
E-mail: bm2702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังทอง
517 หมูที่� 1 ตําบลวงัทอง อําเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร. 0-5531-1427
E-mail: bm2705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครไทย
303/1 หมูที่� 6 ถนนอดุรดําริห์ ตําบลนครไทย 
อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสาร. 0-5538-9027
E-mail: bm2706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ
116 หมูที่� 6 ถนนศรีสงคราม ตําบลป่าแดง 
อําเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสาร. 0-5538-1448
E-mail: bm2709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดโบสถ
289-289/1 หมูที่� 4 ถนนวดัโบสถ์-แควน้อย 
ตําบลวดัโบสถ์ อําเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพิษณโุลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสาร. 0-5536-1389
E-mail: bm2711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกระทุม
146 หมูที่� 4 ถนนออมสนิอทิุศ ตําบลบางกระทุม่ 
อําเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพิษณโุลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสาร. 0-5539-1122
E-mail: bm2704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรัพยไพรวัลย
222/1-3 หมูที่� 7 ตําบลแก่งโสภา อําเภอวงัทอง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรสาร. 0-5529-3243
E-mail: bm2713@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองตม
953/3 หมูที่� 1 ตําบลวงฆ้อง อําเภอพรหมพิราม 
จงัหวดัพิษณโุลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรสาร. 0-5536-6151
E-mail: bm2714@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง
643 หมูที่� 4 ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง 
จงัหวดัพิษณโุลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรสาร. 0-5539-9499
E-mail: bm2717@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย 
94 ถนนสงิหวฒัน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสาร. 0-5561-3032 ตอ่ 24
E-mail: loan8231@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย
94 ถนนสงิหวฒัน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 64000
โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545
โทรสาร. 0-5561-1545
E-mail: bm2601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรคโลก
66 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก 
จงัหวดัสโุขทยั 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร. 0-5564-1613
E-mail: bm2602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสําโรง
243 หมูที่� 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลคลองตาล 
อําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสโุขทยั 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร. 0-5568-1636
E-mail: bm2603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย
690 หมูที่� 1 ถนนศรีสชันาลยั ตําบลหาดเสี �ยว 
อําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร. 0-5567-1479
E-mail: bm2604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงเสลี่ยม
187/3 หมูที่� 8 ถนนเข้าอําเภอ อําเภอทุง่เสลี�ยม 
จงัหวดัสโุขทยั 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร. 0-5565-9192
E-mail: bm2605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กงไกรลาศ
66/5 หมูที่� 2 ถนนสงิหวฒัน์ ตําบลบ้านกร่าง 
อําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรสาร. 0-5569-1232
E-mail: bm2606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คีรีมาศ
20 หมู ่16 ถนนกําแพงเพชร-สโุขทยั ตําบลโตนด 
อําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสโุขทยั 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสาร. 0-5569-3162
E-mail: bm2607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานดานลานหอย
49/3 หมูที่� 1 ตําบลลานหอย อําเภอบ้านดา่นลานหอย 
จงัหวดัสโุขทยั 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรสาร. 0-5568-9173
E-mail: bm2608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร
81-83 หมูที่� 3 ถนนศรีนคร-ปลายราง ตําบลศรีนคร 
อําเภอศรีนคร จงัหวดัสโุขทยั 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรสาร. 0-5565-2387
E-mail: bm2609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจรดวิถีถอง
242-242/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลธานี อําเภอเมือง 
จงัหวดัสโุขทยั
โทร. 0-5561-0081
โทรสาร. 0-5561-0082
E-mail: bm2610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกําแพงเพชร 
160/12 หมูที่� 5 ตําบลนครชมุ อําเภอเมือง 
จงัหวดักําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141 
โทรสาร. 0-5579-9141 ตอ่ 16
E-mail: loan8232@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กําแพงเพชร
30 ถนนเทศา 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดักําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671
โทรสาร. 0-5571-1136 ตอ่ 15
E-mail: bm2901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรานกระตาย                  
5 หมูที่� 4 ถนนประเวศไพรวนั ตําบลพรานกระตา่ย 
อําเภอพรานกระตา่ย จงัหวดักําแพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรสาร. 0-5576-1403
E-mail: bm2902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สลกบาตร                     
1012 หมูที่� 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลสลกบาตร 
อําเภอขาณวุรลกัษบรีุ จงัหวดักําแพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร. 0-5577-1400 ตอ่ 16
E-mail: bm2903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง                     
61 หมูที่� 2 ตําบลคลองขลงุ อําเภอคลองขลงุ 
จงัหวดักําแพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรสาร. 0-5578-1437 ตอ่ 12
E-mail: bm2904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมูที่� 6 ถนนกําแพงเพชร-พิษณโุลก ตําบลลานกระบือ 
อําเภอลานกระบือ จงัหวดักําแพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร. 0-5576-9472
E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครชุม
160/12 หมูที่� 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครชมุ อําเภอเมือง 
จงัหวดักําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรสาร. 0-5579-9639
E-mail: bm2905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กําแพงเพชร
ห้องเลขที� 2CR201 ชั �น 2 ห้างสรรพสนิค้าบิ�กซี กําแพงเพชร
เลขที� 613/1 ถนนเจริญสขุ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดักําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรสาร. 0-5585-3862
E-mail: bm2906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมูที่� 6 ถนนกําแพงเพชร-พิษณโุลก ตําบลลานกระบือ 
อําเภอลานกระบือ จงัหวดักําแพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร. 0-5576-9472
E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส ขาณุวรลักษบุรี
ห้องเลขที� 102 ชั �น G 
ภายในห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั ขาณวุรลกัษบรีุ
เลขที� 435 หมู ่5 ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณวุรลกัษบรีุ 
จงัหวดักําแพงเพชร 62140
โทร. 0-5577-2049
โทรสาร. 0-5577-2050 
E-mail: bm2908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน
เลขที� 225/4-6 หมูที่� 4 ตําบลคลองนํ �าไหล อําเภอคลองลาน 
จงัหวดักําแพงเพชร 62180
โทร. 0-5578-6306
โทรสาร. 0-5578-6307
E-mail: bm2909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตตาก 
299/4 ถนนอินทรคีรี ตําบลแมส่อด อําเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสาร. 0-5553-4405
E-mail: loan8233@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสอด
299/4 ถนนอินทรคีรี ตําบลแมส่อด อําเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 63110
โทร.0-553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร. 0-5553-1084
E-mail: bm2802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาก                         
319 ถนนตากสนิ ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000
โทร. 0-5551-1147
โทรสาร. 0-5551-1147
E-mail: bm2801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมระมาด                     
205/1 หมูที่� 4 ถนนโสภิตบรรณลกัษณ์ ตําบลแมร่ะมาด 
อําเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสาร. 0-5558-1175
E-mail: bm2803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พบพระ 
99/5 หมูที่� 15 ตําบลชอ่งแคบ อําเภอพบพระ จงัหวดัตาก 63160
โทร. 0-55804-241 
โทรสาร. 0-55804-241
E-mail: bm2804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุมผาง 
495 หมูที่�1 ตําบลอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสาร. 0-5556-1601
E-mail: bm2805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานตาก
98 หมูที่� 8 ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรสาร. 0-5559-1522
E-mail: bm2806@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก
ห้องเลขที� GCR 112 ชั �น 1 ห้างสรรพสนิค้าบิ�กซี ตาก
เลขที� 18/3 ถนนพหลโยธิน ตําบลระแหง อําเภอเมือง 
จงัหวดัตาก 63000
โทร. 0-5589-2398
โทรสาร. 0-5589-2389
E-mail: bm2807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ
7/9 ถนนชิดลม ตําบลแมส่อด อําเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 63110
โทร. 0-5553-6536
โทรสาร. 0-5553-6537
E-mail: bm2808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาสองยาง
เลขที� 127/2 หมู ่2 ถนนประชาสามคัคี ตําบลแมต้่าน  
อําเภอทา่สองยาง จงัหวดัตาก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรสาร. 0-5558-9199
E-mail: bm2809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน แมสอด
ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั ไลฟ์สไตล์เซน็เตอร์ แมส่อด 
ชั �น 2 ห้องเลขที� 204
เลขที� 99/115 ถนนสายเอเชีย ตําบลแมส่อด 
อําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 63110
โทร. 0-5553-0439  
โทรสาร. 0-5553-0439  
E-mail: bm2810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ
192 ถนนบรมอาสน์ ตําบลทา่อิฐ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53000
โทร. 0-5540-3734
โทรสาร. 0-5540-3735
E-mail: loan8234@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองโพ
192 ถนนบรมอาสน์ ตําบลทา่อิฐ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53000
โทร. 0-5544-0799
โทรสาร. 0-5540-3881
E-mail: bm3705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุตรดิตถ
212/9 ถนนสําราญรื�น ตําบลทา่อิฐ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรสาร. 0-5541-1063
E-mail: bm3701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิชัย
190/1 หมูที่� 3 ถนนมหาธาต ุตําบลในเมือง อําเภอพิชยั 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53120  
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032
E-mail: bm3702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลับแล
180 ถนนศรีพนมมาศ ตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลบัแล 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร. 0-5543-1073
E-mail: bm3703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรอน
78/12 หมูที่� 2 ถนนรพช. ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783 
โทรสาร. 0-5582-5781
E-mail: bm3704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าปาด
26/3 หมูที่� 4 ถนนกงไกรลาศ ตําบลแสนตอ 
อําเภอนํ �าปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร. 0-5548-1117
E-mail: bm3706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขศาลา
9 ถนนมขุศาลา ตําบลทา่อิฐ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสาร. 0-5541-7477
E-mail: bm3707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาปลา
141/16-18 หมูที่� 1 ถนนสายอตุรดติถ์-เขื�อนสริิกิติ� 
ตําบลร่วมจิต อําเภอทา่ปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรสาร. 0-5540-6124-5
E-mail: bm3708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน
เลขที� 154-154/1 หมูที่� 2 ตําบลบอ่ทอง 
อําเภอทองแสนขนั  จงัหวดัอตุรดติถ์ 53230 
โทร. 0-5541-8230
โทรสาร. 0-5541-8320
E-mail: bm3709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟากทา
เลขที� 123 หมูที่� 1 ตําบลฟากทา่ อําเภอฟากทา่  
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53160
โทร. 0-5548-9423
โทรสาร. 0-5548-9425
E-mail: bm3710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 8 
4 หมูที่� 5 ถนนเชียงใหม-่สนักําแพง ตําบลทา่ศาลา 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสาร. 0-5311-6275
E-mail: rm8@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 1
67/2 ถนนช้างเผือก ตําบลศรีภมิู อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50200
โทร. 0-5322-4267-8
โทรสาร. 0-5322-4267-8 ตอ่ 22
E-mail: loan8235@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชางเผือก
67/2 ถนนช้างเผือก ตําบลศรีภมิู อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรสาร. 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E-mail: bm3408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงใหม                     
18-24 ถนนทา่แพ ตําบลช้างมอ่ย อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรสาร. 0-5323-4068 ตอ่ 24
E-mail: bm3401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาแพ                        
312 ถนนทา่แพ ตําบลช้างมอ่ย อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร. 0-5323-3057 ตอ่ 15
E-mail: bm3414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหอย                     
330/12-13 ถนนเชียงใหม-่ลําพนู ตําบลวดัเกต 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรสาร. 0-5314-0144  ตอ่ 15
E-mail: bm3415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทิพยเนตร
96 ถนนทิพย์เนตร ตําบลหายยา อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรสาร. 0-5320-1500 ตอ่ 12
E-mail: bm3418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม                     
ชั �น G และ ชั �น 3 เลขที� 194/2 ถนนมหิดล ตําบลหายยา 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50100
โทร. 0-5327-0943 (ชั �น G), 0-5390-4129 (ชั �น 3)
โทรสาร. 0-5327-0943 (ชั �น G), 0-5390-4129 (ชั �น 3)
E-mail: bm3425@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชางคลาน
164/101-102 หมูที่� 4 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสาร. 0-5327-675-9 ตอ่ 15
E-mail: bm3427@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิมมานเหมินทร
15-15/1 ถนนนิมมานเหมินท์ ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสาร. 0-5321-4658
E-mail: bm3426@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชางมอย
196, 198 ถนนราชวงศ์ ตําบลช้างมอ่ย อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสาร. 0-5323-5523
E-mail: bm3429@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา
ศนูย์การค้าพรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ ชั �น 2 
เลขที� 192 หมู ่2 ตําบลทา่ศาลา อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50000
โทร. 0-5314-2635
โทรสาร. 0-5314-2636
E-mail: bm3435@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม
เซน็ทรัลเฟสตวิลัเชียงใหม ่ชั �น 3 ห้อง 347 ตําบลฟา้ฮา่ม 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000
โทร. 0-5328-8924
โทรสาร. 0-5328-8925
E-mail: bm3438@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส คําเที่ยง
เทสโก้โลตสัคําเที�ยง ชั �น 1 เลขที� 19 ถนนตลาดคําเที�ยง 
ตําบลป่าตนั อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50300
โทร. 0-5321-5166
โทรสาร. 0-5321-5167
E-mail: bm3437@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เม-ญาเชียงใหม
ห้างเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ �งเซนเตอร์ ชั �น 3 (ห้องเลขที� 325) 
เลขที� 55/5 หมู ่5 ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50300
โทร. 0-5208-1586
โทรสาร. 0-5208-1587
E-mail: bm3440@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 2
39 หมูที่� 3 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
โทรสาร. 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E-mail: loan8236@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยสะเก็ด                    
39 หมูที่� 3 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่50220
โทร. 0-5349-507, 0-5349-015
โทรสาร. 0-5349-5507 ตอ่ 22
E-mail: bm3411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม                     
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5389-2642
โทรสาร. 0-5322-1807 ตอ่ 15
E-mail: bm3405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บวกครกหลวง                  
4 หมูที่� 5 ตําบลทา่ศาลา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร. 0-5311-6276-7 ตอ่ 7
E-mail: bm3413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันกําแพง
8 หมูที่� 8 ถนนเชียงใหม-่สนักําแพง ตําบลสนักําแพง 
อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรสาร. 0-5333-1200, 0-5333-1008 ต่อ 14
E-mail: bm3403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมโจ
9 หมูที่� 9 ถนนเชียงใหม-่พร้าว ตําบลหนองหาร 
อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรสาร. 0-5335-3394-5 
E-mail: bm3421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนัทราย                                                      
307 หมูที่� 4 ตําบลสนัทรายหลวง อําเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชียงใหม ่50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสาร. 0-5349-2973
E-mail: bm3409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีโชคพลาซา
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ชั �น 1 โครงการมีโชคพลาซา่ 
เลขที� 206 หมูที่� 6 ถนนเชียงใหม-่พร้าว ตําบลฟา้ฮา่ม 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000
โทร. 0-5323-0131-2
โทรสาร. 0-5323-0110
E-mail: bm3428@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บอสราง
276-276/1 หมูที่� 3 ตําบลต้นเปา อําเภอสนักําแพง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรสาร. 0-5333-9292-3 ตอ่ 4
E-mail: bm3431@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย
225/5-6 หมูที่� 2 ตําบลสนัพระเนตร อําเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชียงใหม ่50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรสาร. 0-5349-2289-90 ตอ่ 5
E-mail: bm3432@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 3
288 หมูที่� 3 ถนนเชียงใหม-่ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสาร. 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E-mail: loan8237@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หางดง
288 หมูที่� 3 ถนนเชียงใหม-่ฮอด ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร. 0-5344-2071-2 ตอ่ 22
E-mail: bm3416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันปาตอง    
515 หมูที่� 10 ตําบลยหุวา่ อําเภอสนัป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50120
โทร. 0-5382-4116, 0-5331-1085
โทรสาร. 0-5331-1085 ตอ่ 14
E-mail: bm3402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สารภี                     
21/1 หมูที่� 3 ตําบลยางเนิ �ง อําเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม ่50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสาร. 0-5332-1251 ตอ่ 16
E-mail: bm3404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมทอง                      
175/1 หมูที่� 4 ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50160
โทร. 0-5334-1724, 0-5334-1148
โทรสาร. 0-5334-1148 ตอ่ 16
E-mail: bm3407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮอด
479 หมูที่� 9 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรสาร. 0-5346-1364, 0-5346-1366 
E-mail: bm3422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมกอย
102 หมูที่� 1 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม ่50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสาร. 0-5346-7209-10 ตอ่ 15
E-mail: bm3423@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยเตา
178/1 หมูที่� 3 ตําบลทา่เดื�อ อําเภอดอยเตา่ 
จงัหวดัเชียงใหม ่50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสาร. 0-5346-9023
E-mail: bm3424@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หางดง
ห้องเลขที� GCR129/1 บริเวณชั �น 1 
ภายในศนูย์การค้าบิ�กซีซปูเปอร์เซน็เตอร์
เลขที� 433/4-5 หมูที่� 7 ตําบลแมเ่หียะ อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรสาร. 0-5344-7828-9 ตอ่ 12                
E-mail: bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมแจม
9/2-3 หมูที่� 12 ตําบลชา่งเคิ�ง อําเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชียงใหม ่50270
โทร. 053-485225
โทรสาร. 053-485226
E-mail: bm3434@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมวาง
4/10-12 หมูที่� 5 ตําบลบ้านกาด อําเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรสาร. 0-5348-9448
E-mail: bm3436@gsb.or.th

หนวยใหบริการ แมเหียะ
ชั �น 2 ห้องเลขที� D2 ศนูย์การค้ามะลเิพลส 
เลขที� 32/4 หมูที่� 2 ตําบลแมเ่หียะ อําเภอเมืองเชียงใหม ่
จงัหวดัเชียงใหม ่50100
โทร. 0-5311-1209
โทรสาร. 0-5311-1309
E-mail: bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 4
114 หมูที่� 1 ถนนเชียงใหม-่ฝาง ตําบลริมใต้ อําเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม ่50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100
โทรสาร. 0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 24 
E-mail: loan8238@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมริม                   
114 หมูที่� 1 ถนนเชียงใหม-่ฝาง ตําบลริมใต้ อําเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม ่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 หมูที่� 4 ถนนโชตนา ตําบลเวียง อําเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 
โทรสาร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E-mail: bm3406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมแตง               
193/1 หมูที่� 2 ตําบลสนัมหาพน อําเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสาร. 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E-mail: bm3412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงดาว
399 หมูที่� 7 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม ่50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร. 0-5345-5243 ตอ่ 11
E-mail: bm3417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไชยปราการ
38/11 หมูที่� 2 ตําบลหนองบวั อําเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชียงใหม ่50320
โทร. 0-5345-7040
โทรสาร. 0-5345-7040 ตอ่ 14
E-mail: bm3419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พราว
303 หมูที่� 4 ตําบลเวียง อําเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม ่50190 
โทร. 0-5347-4141-2 
โทรสาร. 0-5347-4141 ตอ่ 15
E-mail: bm3420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมอาย
2 หมูที่� 7 ตําบลแมอ่าย อําเภอแมอ่าย จงัหวดัเชียงใหม ่50280
โทร.0-5345-9268-9
โทรสาร. 0-5345-9268-9 ตอ่ 14
E-mail: bm3433@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง
123 หมูที่�3 ถนนเมืองงาย-เปียงหลวง ตําบลเมืองแหง 
อําเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม ่50350
โทร. 0-5347-7077
โทรสาร. 0-5347-7123
E-mail: bm3439@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลําพูน
145 ถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู 
51000 (สํานกังานชั�วคราว ระยะเวลาประมาณ 3 ปี)
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร. 0-5356-3397-8 ตอ่ 25 (สํานกังานชั�วคราว)
E-mail: loan8239@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําพูน
186 ถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําพนู 51000
โทร. 0-5351-1056 
โทรสาร. 0-5351-1056 ตอ่ 12
E-mail: bm3601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาซาง                                                                
367 หมูที่� 1 ถนนลําพนู-ลี � อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552 
โทรสาร. 0-5352-0221 ตอ่ 16
E-mail: bm3602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลี้                                            
481 หมูที่� 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลลี � อําเภอลี � 
จงัหวดัลําพนู 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสาร. 0-5397-9774
E-mail: bm3603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสะเรียง                                                         
164 ถนนเวียงใหม ่ตําบลแมส่ะเรียง อําเภอแมส่ะเรียง 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรสาร. 0-5368-1992 ตอ่ 15
E-mail: bm4101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมฮองสอน                     
28 ถนนประดิษฐ์จองคํา ตําบลจองคํา อําเภอเมือง 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสาร. 0-5361-1029, 0-5361-2143 ต่อ 18
E-mail: bm4102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาย
485/3-4 หมูที่� 8 ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรสาร. 0-5369-9906
E-mail: bm4103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมลําพูน
107/17-18 หมทีู� 4 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําพนู 51000
โทร. 053-582098-9
โทรสาร. 053-582098-9 ตอ่ 17
E-mail: bm3604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานโฮง
115/1 หมูที่� 1 บ้านห้วยกาน ตําบลบ้านโฮง่ อําเภอบ้านโฮง่ 
จงัหวดัลําพนู 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรสาร. 0-5398-0200-1 ตอ่ 16
E-mail: bm3605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมลานอย
73/3 หมูที่� 1 ถนนแมส่ะเรียง-แมฮ่อ่งสอน ตําบลแมล่าน้อย 
อําเภอแมล่าน้อย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58120
โทร. 0-5368-9421
โทรสาร. 0-5368-9422
E-mail: bm4104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาดลําพูนจตุจักร
เลขที� 381/4-5 หมูที่� 18 ตําบลป่าสกั อําเภอเมืองลําพนู 
จงัหวดัลําพนู 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรสาร. 0-5309-3814
E-mail: bm3606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลําพูน
บริษัท บิ�กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) สาขาลําพนู 
ชั �น 1 ห้องเลขที� GCR134 
เลขที� 200 หมูที่� 4 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพนู 
จงัหวดัลําพนู 51000
โทร. 0-5309-1801-2
โทรสาร. 0-5309-1801
E-mail: bm3607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 9
491 ถนนอตุรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-9412-3
โทรสาร. 0-5371-9414
E-mail: rm9@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลําปาง 1
71 ถนนประสานไมตรี ตําบลสบตุย๋ อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง 52100
โทร. 0-5423-1062, 0-5422-2056
โทรสาร. 0-5423-1062
E-mail: loan8240@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สบตุย
71 ถนนประสานไมตรี ตําบลสบตุย๋ อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสาร. 0-5422-3125
E-mail: bm3506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําปาง 
15 ถนนบญุวาทย์ ตําบลหวัเวียง อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร. 0-5422-7009
E-mail: bm3501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แจหม
314/4 หมูที่� 1 ถนนอกัโขชยัคีรี ตําบลแจ้หม่ อําเภอแจ้หม่ 
จงัหวดัลําปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร. 0-5427-1192
E-mail: bm3507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังเหนือ
559 หมูที่� 4 ถนนขนุวงั ตําบลวงัเหนือ อําเภอวงัเหนือ 
จงัหวดัลําปาง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสาร. 0-5427-9099
E-mail: bm3508@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซีลําปาง
ห้องเลขที� 2 CR 213 ชั �น 2 บิ�กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ 
บมจงัหวดั (สาขาลําปาง) 
เลขที� 65 ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ตําบลสบตุย๋ อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง 52100
โทร. 0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรสาร. 0-5423-1799
E-mail: bm3510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
ห้องเลขที� 225 ชั �น 2 โซนธนาคาร 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลําปาง
เลขที� 319 ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ตําบลสวนดอก 
อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 52100
โทร. 0-54811-849
โทรสาร. 0-54811-849
E-mail: bm3512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าโทง
267/7 หมูที่� 5 ตําบลบอ่แฮ้ว อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 52100
โทร. 0-54222-250, 0-54222-299
โทรสาร. 0-54222-250
E-mail: bm3513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลําปาง 2
441 หมูที่� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรสาร. 0-5428-2273
E-mail: loan8241@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะคา
441 หมูที่� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา 
จงัหวดัลําปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร. 0-5428-2017
E-mail: bm3502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา งาว
218 หมูที่� 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 
จงัหวดัลําปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร. 0-5426-1244
E-mail: bm3503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เถิน
129 หมูที่� 3 ถนนเถินบรีุ ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน 
จงัหวดัลําปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร. 0-5429-1189
E-mail: bm3504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หางฉัตร 
116/1 หมูที่�6 ถนนห้างฉตัร-เกาะคา ตําบลห้างฉตัร 
อําเภอห้างฉตัร จงัหวดัลําปาง 52190 
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร. 0-5426-9120
E-mail: bm3505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมทะ
23 หมูที่� 3 ถนนแมท่ะ-ลําปาง ตําบลนาครัว อําเภอแมท่ะ 
จงัหวดัลําปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร. 0-5433-1566
E-mail: bm3509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมเมาะ
548/1 หมูที่� 8 ตําบลแมเ่มาะ อําเภอแมเ่มาะ 
จงัหวดัลําปาง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรสาร. 0-5426-6100
E-mail: bm3511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตแพร
492 หมูที่� 1 ถนนยนัตรกิจโกศล ตําบลสงูเมน่ 
อําเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463, 0-5454-4163
โทรสาร. 0-5454-3463
E-mail: loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเมน
492 หมูที่� 1 ถนนยนัตรกิจโกศล ตําบลสงูเมน่ 
อําเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ 54130
โทร. 0-5463-1637, 0-5454-1496
โทรสาร. 0-5454-1496
E-mail: bm3805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพร
76 ถนนเจริญเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร. 0-5462-7343
E-mail: bm3801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดนชัย
672 หมูที่� 7 ถนนยนัตรกิจโกศล ตําบลเดน่ชยั 
อําเภอเดน่ชยั จงัหวดัแพร่ 54110
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร. 0-5461-3020
E-mail: bm3802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอง
4 หมูที่� 6 ถนนบริพนัธ์สงเคราะห์ ตําบลบ้านกลาง 
อําเภอสอง จงัหวดัแพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร. 0-5459-1626
E-mail: bm3803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รองกวาง
53/1 หมูที่� 2 ถนนยนัตรกิจโกศล ตําบลร้องกวาง 
อําเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร. 0-5459-7295
E-mail: bm3804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แพร
ชั �น G OUT สว่นบาร์ซาร์ บริเวณด้านหน้าห้างบิ�กซี จงัหวดัแพร่ 
เลขที� 600 หมูที่� 9 ตําบลนาจกัร อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสาร. 0-5453-2831
E-mail: bm3806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลอง
205-205/1 หมูที่� 6 ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง จงัหวดัแพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรสาร. 0-5458-3227
E-mail: bm3807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงโฮง
307/6 หมูที่� 2 ถนนยนัตรกิจโกศล ตําบลทุง่โฮ้ง 
อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรสาร. 0-5452-4278
E-mail: bm3808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังชิ้น
267 หมูที่� 1 ตําบลวงัชิ �น อําเภอวงัชิ �น จงัหวดัแพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรสาร. 0-5458-9089
E-mail: bm3809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนาน
478 ถนนสมุนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมือง 
จงัหวดันา่น 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสาร. 0-5477-5484
E-mail: loan8243@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาน
478 ถนนสมุนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมือง 
จงัหวดันา่น 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรสาร. 0-5471-0252
E-mail: bm3901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสา
464 หมูที่� 4 ถนนเจ้าฟา้ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา 
จงัหวดันา่น 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร. 0-5478-1175
E-mail: bm3902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปว
165 หมูที่� 3 ตําบลปัว อําเภอปัว จงัหวดันา่น 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร. 0-5479-1241
E-mail: bm3903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นานอย
316 หมูที่� 1 ถนนเจ้าฟา้ ตําบลนาน้อย อําเภอนาน้อย 
จงัหวดันา่น 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร. 0-5478-9127
E-mail: bm3904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาวังผา
651 หมูที่� 7 ถนนวรนคร อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร. 0-5479-9110
E-mail: bm3905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมจริม 
243 หมูที่� 4 ตําบลหนองแดง อําเภอแมจ่ริม จงัหวดันา่น 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร. 0-5476-9077
E-mail: bm3906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หางนราไฮเปอรมารท
ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที� 155 ถนนสมุนเทวราช ตําบลในเวียง 
อําเภอเมือง จงัหวดันา่น 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสาร. 0-5477-1627
E-mail: bm3907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง
73-73/1 หมูที่� 11 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง 
จงัหวดันา่น 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรสาร. 0-5479 -7534-5 ตอ่ 11
E-mail: bm3908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงชาง
105-105/1 หมูที่� 1 ตําบลทุง่ช้าง อําเภอทุง่ช้าง จงัหวดันา่น 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรสาร. 0-5479-5444
E-mail: bm3909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองแคว
130/1-3 หมูที่� 5 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว 
จงัหวดันา่น 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรสาร. 0-5477-7077
E-mail: bm3910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เฉลิมพระเกียรติ
298, 298/1 หมูที่� 1 ตําบลห้วยโก๋น 
อําเภอเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดันา่น 55130
โทร. 0-5469-3525-6
โทรสาร. 0-5469-3526
E-mail: bm3911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพะเยา
106 หมูที่� 3 ตําบลบญุเกิด อําเภอดอกคําใต้ 
จงัหวดัพะเยา 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสาร. 0-5449-1843
E-mail: loan8244@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พะเยา                              
20 ถนนทา่กว๊าน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043 
โทรสาร. 0-5448-1390
E-mail: bm4201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงคํา
457 หมูที่� 15 ตําบลหยว่น อําเภอเชียงคํา จงัหวดัพะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร. 0-5445-1976
E-mail: bm4202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จุน
92 หมูที่� 4 ตําบลห้วยข้าวกํ�า อําเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 56150
โทร. 0-5442-0387 
โทรสาร. 0-5445-9229
E-mail: bm4203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปง
200 หมูที่� 1 ตําบลนาปรัง อําเภอปง จงัหวดัพะเยา 56140
โทร. 0-5442-9497 
โทรสาร. 0-5449-7230
E-mail: bm4204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอกคําใต
106 หมูที่� 3 ตําบลบญุเกิด อําเภอดอกคําใต้ 
จงัหวดัพะเยา 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรสาร. 0-5441-8276
E-mail: bm4205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา
211-211/1 หมูที่� 16 ตําบลแมก่า อําเภอเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา 56000
โทร. 0-5487-0167
โทรสาร. 0-5487-0168
E-mail: bm4206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมใจ
65 หมูที่� 1 ตําบลแมใ่จ อําเภอแมใ่จ จงัหวดัพะเยา 56130
โทร. 0-5449-9660
โทรสาร. 0-5449-9661
E-mail: bm4207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถนนอตุรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1430, 0-5374-4384
โทรสาร. 0-5371-1430, 0-5374-4384 ต่อ 22
E-mail: loan8245@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง           
491 ถนนอตุรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร. 0-5371-5080
E-mail: bm4009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย
513 ถนนธนาลยั ตําบลเวียง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710 
โทรสาร. 0-5371-1774 ตอ่ 12
E-mail: bm4001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาน                                                
2097 หมูที่� 1 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524 
โทรสาร. 0-5372-1910 ตอ่ 13, 0-5372-1524
E-mail: bm4002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมจัน                         
6 หมูที่� 2 ถนนหิรัญนคร ตําบลแมจ่นั อําเภอแมจ่นั 
จงัหวดัเชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรสาร. 0-5377-1456 ตอ่ 15
E-mail: bm4003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสาย             
80 หมูที่� 1 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมส่าย 
จงัหวดัเชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781 
โทรสาร. 0-5373-1695 ตอ่ 15
E-mail: bm4004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ           
142 หมูที่� 8 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสาร. 0-5379-1153
E-mail: bm4005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงปาเปา
17 หมูที่� 2 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเปา้ จงัหวดัเชียงราย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสาร. 0-5378-1494
E-mail: bm4006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทิง
38/2 หมูที่� 1 ถนนเทิง-เชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527 
โทรสาร. 0-5379-5503 ตอ่ 12
E-mail: bm4007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน
718 หมูที่� 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร. 0-5365-0812
E-mail: bm4008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
333 หมู ่1 ตําบลทา่สดุ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสาร. 0-5391-2443
E-mail: bm4010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ห้องเลขที� 230 ชั �น 2 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงราย 
99/9 หมูที่� 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรสาร. 0-5317-9854
E-mail: bm4011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุง
236 หมูที่� 12 ตําบลทุง่ก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จงัหวดัเชียงราย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรสาร. 0-5395-3168
E-mail: bm4012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสรวย
18 หมูที่� 7 ตําบลแมส่รวย อําเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย 57180
โทร. 0-5378-6241
โทรสาร. 0-5378-6242
E-mail: bm4013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานดู
213/1-2 ตําบลบ้านดู ่อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรสาร. 0-5315-1616
E-mail: bm4014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล
81 หมูที่� 2 ตําบลต้า อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรสาร. 0-5379-7123
E-mail: bm4015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมขะจาน
137/3 หมูที่�1 ตําบลแมเ่จดีย์ อําเภอเวียงป่าเปา้ 
จงัหวดัเชียงราย 57260
โทร. 0-5378-9262
โทรสาร. 0-5378-9263
E-mail: bm4016@gsb.or.th

หนวยใหบริการ วัดรองขุน
เลขที� 175 หมูที่� 1 ตําบลป่าอ้อดอนชยั 
อําเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57000
โทร. 0-5363-1009 
โทรสาร. 0-5363-1009
E-mail: bm4011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 10 
39 หมูที่� 1 ถนนมิตรภาพ (อดุรธานี-หนองคาย) 
ตําบลหนองบวั อําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4232-6277, 0-4232-6622 ต่อ 2015 
โทรสาร. 0-4232-6276-7
E-mail: rm10@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
39 หมูที่� 1 ถนนมิตรภาพ (อดุร-หนองคาย) 
ตําบลหนองบวั อําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4232-6274 ตอ่ 11-16
โทรสาร. 0-4232-6274 ตอ่ 11
E-mail: loan8246@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี                   
108 ถนนหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรสาร. 0-4224-9778
E-mail: bm5801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานผือ                                       
190 หมูที่� 10 ถนนชนบทบํารุง ตําบลบ้านผือ 
อําเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234 
โทรสาร. 0-4228-1234 ตอ่ 11
E-mail: bm5805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าโสม                                                         
5 หมูที่� 1 ถนนอนสุาวรีย์เมืองนํ �าโสม ตําบลศรีสําราญ 
อําเภอนํ �าโสม จงัหวดัอดุรธานี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรสาร. 0-4228-9289
E-mail: bm5808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพศรี                            
559/25-27 ถนนโพศรี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร. 0-4222-1888
E-mail: bm5810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชารักษา                
85/2  ถนนประชารักษา ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร. 0-4224-3545
E-mail: bm5814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บงคํา
39 หมูที่� 1 ถนนมิตรภาพ (อดุร-หนองคาย) 
ตําบลหนองบวั อําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรสาร. 0-4292-0141
E-mail: bm5816@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส นาดี อุดรธานี
118 หมูที่� 2 ถนนอดุร-หนองบวัลําภ ูตําบลนาดี 
อําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรสาร. 0-4213-0606
E-mail: bm5817@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
214 /1 หมู ่14  ถนนนิตโย ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 41000 
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรสาร. 0-4220-4914
E-mail: bm5818@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดจับ
323 หมูที่� 1 ถนนอดุร-กดุจบั ตําบลเมืองเพีย อําเภอกดุจบั 
จงัหวดัอดุรธานี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสาร. 0-4229-3316
E-mail: bm5819@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี ชั �น 3 เลขที� 320 
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรสาร. 0-4292-1254
E-mail: bm5820@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยูดี ทาวน อุดรธานี
ตั �งอยูช่ั �น 1 ห้องเลขที� M 103- 104 อาคาร M (The Next Zone) 
บริษัท อดุรพลาซา่ จํากดั เลขที� 99/9 ถนนทองใหญ่ 
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 41000
โทร. 0-4293-2960
โทรสาร. 0-4293-2977
E-mail: bm5822@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
98 หมูที่� 10 ถนนอภยัสําราญ อําเภอหนองหาน 
จงัหวดัอดุรธานี 41130
โทร. 0-4226-1555 
โทรสาร. 0-4226-1512, 0-4226-1555 ต่อ 12 
E-mail: loan8247@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหาน                  
98 หมูที่� 10 ถนนอภยัสําราญ อําเภอหนองหาน 
จงัหวดัอดุรธานี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร. 0-4226-1153
E-mail: bm5803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุมภวาป                    
93 หมูที่� 9 ถนนศภุอรรถวินิจ ตําบลกมุภวาปี 
อําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสาร. 0-4233-4691
E-mail: bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ็ญ                       
230 หมูที่� 8 ถนนอดุรธานี-เพญ็ ตําบลเพญ็ อําเภอเพญ็ 
จงัหวดัอดุรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร. 0-4227-9262
E-mail: bm5806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานดุง                                        
261 หมูที่� 10 ถนนบริบาลดําริ ตําบลศรีสทุโธ 
อําเภอบ้านดงุ จงัหวดัอดุรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร. 0-4227-1321
E-mail: bm5807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสะอาด                        
347 หมูที่� 2 ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร. 0-4239-2618
E-mail: bm5813@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสามหมอ                        
146 หมูที่� 8 ถนนเจริญเมือง ตําบลวงัสามหมอ 
อําเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร. 0-4238-7525
E-mail: bm5815@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีธาตุ
207 หมูที่� 8 ถนนสมศริิ ตําบลศรีธาต ุอําเภอศรีธาต ุ
จงัหวดัอดุรธานี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรสาร. 0-4238-2172
E- mail bm5821@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถนนเจริญรัฐ ตําบลกดุป่อง อําเภอเมือง จงัหวดัเลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรสาร. 0-4281-4875 ตอ่ 21
E-mail: loan8248@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เลย
119 ถนนเจริญรัฐ ตําบลกดุป่อง อําเภอเมือง จงัหวดัเลย 42000
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632
โทรสาร. 0-4281-3006 ตอ่ 20
E-mail: bm5601@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เชียงคาน                                               
371/1 หมูที่�1 ถนนมลวิรรณ อําเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร. 0-4282-1020
E-mail: bm5602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากชม                                                
460 หมูที่� 1 ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม ่ตําบลปากชม 
อําเภอปากชม จงัหวดัเลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรสาร. 0-4288-1003
E-mail: bm5604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดานซาย 
157 หมูที่� 14 ถนนเลย-หลม่สกั ตําบลดา่นซ้าย 
อําเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร. 0-4289-1601
E-mail: bm5605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง
41/5 หมูที่� 8 ตําบลห้วยส้ม อําเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสาร. 0-4287-1465
E-mail: bm5606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเรือ
474 หมูที่� 7 ตําบลหนองบวั อําเภอภเูรือ จงัหวดัเลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรสาร. 0-4289-9332 ตอ่ 14
E-mail: bm5607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาลี่
233/4-5 หมูที่� 2 ถนนทรงฆะศริิ ตําบลทา่ลี� อําเภอทา่ลี� 
จงัหวดัเลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสาร. 0-4288-9091
E-mail: bm5608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาอาน
188/1 หมูที่� 6 ถนนมลวิรรณ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย 
จงัหวดัเลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรสาร. 0-4284-4645
E-mail: bm5609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสะพุง                  
369 หมูที่� 8 ถนนภมิูวิถี อําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร. 0-4284-1376 ตอ่ 20
E-mail: bm5603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสกลนคร
1707 ชั �น 3 ถนนใจผาสกุ ตําบลธาตเุชิงชมุ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร. 0-4271-6658 ตอ่ 13
E-mail: loan8249@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สกลนคร                                              
1707 หมูที่� 10 ถนนใจผาสกุ ตําบลธาตเุชิงชมุ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร. 0-4271-1009 ตอ่ 21
E-mail: bm5401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวางแดนดิน                                    
374 หมูที่� 11 ถนนนิตโย ตําบลสวา่งแดนดนิ 
อําเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร. 0-4272-1065 ตอ่ 19
E-mail: bm5402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วานรนิวาส                                            
353 หมูที่� 4 ถนนเดื�อเจริญ ตําบลวานรนิวาส 
อําเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสาร. 0-4279-1127 ตอ่ 5
E-mail: bm5403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังโคน                                        
76/12 หมูที่� 8 ตําบลพงัโคน อําเภอพงัโคน 
จงัหวดัสกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร. 0-4277-1177 ตอ่ 21
E-mail: bm5404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประชาราษฎร
1734/1 หมูที่� 10 ถนนประชาราษฎร์ ตําบลธาตเุชิงชมุ 
อําเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร. 0-4271-4328 ตอ่ 5
E-mail: bm5405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุสุมาลย
154 หมูที่� 1 ตําบลกสุมุาลย์ อําเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรสาร. 0-4276-9218
E-mail: bm5406@gsb.or.twh

ธนาคารออมสินสาขา บานมวง
5 หมูที่� 1 ตําบลมว่ง อําเภอบ้านมว่ง จงัหวดัสกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรสาร. 0-4279-4478
E-mail: bm5407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คําตากลา
27 หมูที่� 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 222 (พงัโคน-บงึกาฬ) 
ตําบลคําตากล้า อําเภอคําตากล้า จงัหวดัสกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรสาร. 0-4279-6551
E-mail: bm5408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อากาศอํานวย
171 หมูที่� 1 ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย 
จงัหวดัสกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรสาร. 0-4279-9130
E-mail: bm5409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร
201-4 ชั �น 2 ภายในห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั สกลนคร ถนนนิตโย 
ตําบลธาตเุชิงชมุ อําเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร  47000
โทร. 0-4297-1718
โทรสาร. 0-4297-1719
E-mail: bm5410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครพนม
34 ถนนเฟื� องนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครพนม 48000
โทร. 0-4251-4767-8
โทรสาร. 0-4251-4767-8
E-mail: loan8250@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครพนม                    
34 ถนนเฟื� องนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสาร. 0-4251-3006
E-mail: bm5501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธาตุพนม                 
301 ถนนชยางกรู ตําบลธาตพุนม อําเภอธาตพุนม 
จงัหวดันครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280 
โทรสาร. 0-4254-1280
E-mail: bm5502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาอุเทน                    
69 หมูที่� 1 ถนนหลกัเมือง ตําบลทา่อเุทน อําเภอทา่อเุทน 
จงัหวดันครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสาร. 0-4258-1259
E-mail: bm5503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาแก                    
443 หมูที่� 4 ถนนจนัทวงศ์ ตําบลนาแก อําเภอนาแก 
จงัหวดันครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร. 0-4257-1229
E-mail: bm5504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานแพง                    
16 หมูที่� 4 ถนนเจริญยงค์ ตําบลบ้านแพง 
อําเภอบ้านแพง จงัหวดันครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร. 0-4259-1403
E-mail: bm5505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม           
403 หมูที่� 1 ถนนศรีสงคราม- ทา่ดอกแก้ว ตําบลศรีสงคราม 
อําเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร. 0-4259-9233
E-mail: bm5506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรณูนคร                            
81 หมูที่� 2 ถนนธาตนุ้อย-นาเหนือ ตําบลโพนทอง 
อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสาร. 0-4257-9508
E-mail: bm5507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาหวา
127/2  หมูที่� 4 ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรสาร. 0-4259-7282
E-mail: bm5508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนสวรรค
575 หมูที่� 12 ตําบลโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์ 
จงัหวดันครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรสาร. 0-4259-5400
E-mail: bm5509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก
151 หมูที่� 2 ถนนปลาปาก-โนนชมภ ูตําบลปลาปาก 
อําเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรสาร. 0-4258-9309
E-mail: bm5510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถนนมีชยั ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร. 0-4242-2979 ตอ่ 11
E-mail: loan8251@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองคาย                                                               
736-738 ถนนมีชยั ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร. 0-4241-1510
E-mail: bm5301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาบอ                    
382 หมูที่� 3 ถนนสนัตสิขุ ตําบลทา่บอ่ อําเภอทา่บอ่ 
จงัหวดัหนองคาย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรสาร. 0-4243-1025
E-mail: bm5302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนพิสัย                  
66 หมูที่� 13 ถนนพิสยัสรเดช ตําบลจมุพล 
อําเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร. 0-4247-1243
E-mail: bm5303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเชียงใหม                                                                
440 หมูที่� 1 ถนนประชาอทิุศ ตําบลพรานพร้าว 
อําเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวดัหนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร. 0-4245-1025 ตอ่ 12
E-mail: bm5304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัศวรรณ 
ชอปปงคอมเพล็กซ หนองคาย
(เดมิเป็นสาขาสะพานมิตรภาพหนองคาย) ย้ายเมื�อวนัที� 7 มี.ค. 59
ศนูย์การค้าอศัวรรณ ช้อปปิ �งคอมเพลก็ซ์ 1 
เลขที� 308 หมูที่� 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธิ�ชยั อําเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคาย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสาร. 0-4242-1428
E-mail: bm5310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังคม
218 หมูที่� 3 ตําบลแก้งไก่ อําเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรสาร. 0-4244-1258
E-mail: bm5311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลําภู
89 หมูที่� 3 ถนนวิไสยอดุรกิจ ตําบลหนองบวั อําเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู39000
โทร. 0-4231-2040
โทรสาร. 0-4231-2041
E-mail: loan8302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวลําภู
89 หมูที่� 3 ถนนวิไสยอดุรกิจ ตําบลหนองบวั อําเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร. 0-4231-2165
E-mail: bm7601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีบุญเรือง
164/1 หมูที่� 13 ถนนสอนร่วมมิตร ตําบลเมืองใหม ่
อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร. 0-4235-3373 ตอ่ 12
E-mail: bm7602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสัง
13 หมูที่� 3 ถนนศภุกิจ ตําบลโนนสงั อําเภอโนนสงั 
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสาร. 0-4237-5325
E-mail: bm7603@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา นากลาง
209 หมูที่� 14 ถนนอดุรธานี-เลย ตําบลนากลาง 
อําเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร. 0-4235-9268 ตอ่ 11
E-mail: bm7604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา
155-155/1 หมูที่� 6 ถนนพระไชยเชษฐา ตําบลสวุรรณคหูา 
อําเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภ ู39270
โทร. 0-4237-2522
โทรสาร. 0-4237-2521
E-mail: bm7605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาวัง
234 หมูที่�1 ถนนอดุรธานี-เลย ตําบลนาเหลา่ 
อําเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัลําภ ู39170
โทร. 0-4200-4085
โทรสาร. 0-4200-4085
E-mail: bm7606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
142 หมูที่� 7 ถนนพรเจริญ-โซพิ่สยั ตําบลพรเจริญ 
อําเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7296
โทรสาร. 0-4248-7296
E-mail: loan8301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บึงกาฬ                   
45 หมูที่� 1 ถนนบํารุงราษฎร์ ตําบลบงึกาฬ อําเภอเมือง 
จงัหวดับงึกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสาร. 0-4249-1213
E-mail: bm7701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรเจริญ                                       
142 หมูที่� 7 ถนนพรเจริญ-โซพิ่สยั ตําบลพรเจริญ 
อําเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร. 0-4248-7058
E-mail: bm7702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคาด                                     
161 หมูที่� 5 ถนนหนองคาย-บงึกาฬ  ตําบลโนนศลิา 
อําเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร. 0-4248-1107
E-mail: bm7703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซกา                                         
264  หมูที่� 10 ถนนชมุนมุชน ตําบลเซกา อําเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร. 0-4248-9110
E-mail: bm7704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โซพิสัย
509 หมูที่� 3 ตําบลโซ ่อําเภอโซพิ่สยั จงัหวดับงึกาฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร. 0-4248-5215
E-mail: bm7705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 11  
293/1 ถนนหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสาร. 0-4323-6629, 043-243487
E-mail: rm11@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตขอนแกน 1
293 ถนนหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสาร. 0-4323-7957
E-mail: loan8252@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยราชการ
293/1 ถนนหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร. 0-4324-4945 ตอ่ 20
E-mail: bm5011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขอนแกน
248 ถนนหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 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 บานไผ
713 ถนนเจนจบทิศ ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ ่
จงัหวดัขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-3360, 0-4327-2683, 0-4327-3995
โทรสาร. 0-4327-2683
E-mail: bm5002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าพอง                     
309-312 ถนนแก้วพรรณา ตําบลหนองกงุ อําเภอนํ �าพอง 
จงัหวดัขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร. 0-4343-1441
E-mail: bm5005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มะลิวัลย                  
180/1 หมู ่16 ถนนมะลวิลัย์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรสาร. 0-4323-7892
E-mail: bm5008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระนวน                                                
138/3 ถนนนิมิตเมือง ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 
จงัหวดัขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร. 0-4325-1252 ตอ่ 11
E-mail: bm5009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีจันทร                  
110/11-12 ถนนศรีจนัทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรสาร. 0-4322-3044
E-mail: bm5010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน
ห้อง 202 ชั �น 2 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น 
ถนนศรีจนัทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรสาร. 0-4328-8435  
E-mail: bm5014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลรัตน 
45 หมูที่� 4 ถนนหน้าเขื�อนอบุลรัตน์ ตําบลเขื�อนอบุลรัตน์ 
อําเภออบุลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสาร. 0-4344-6010
E-mail: bm5013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ห้องเลขที� 222-224 บริเวณชั �น 2 ศนูย์อาหารและบริการ 2 
(คอมเพลก็ซ์) ภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรสาร. 0-4320-4218
E-mail: bm5016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูนํ้าขอนแกน
336/2-4 หมูที่� 12 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรสาร. 0-4347-2274
E-mail: bm5017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสวนกวาง
245/5 หมูที่� 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลคํามว่ง อําเภอเขาสวนกวาง 
จงัหวดัขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรสาร. 0-4344-9699
E-mail: bm5019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตขอนแกน 2
427 ถนนเกษตรวฒันา ตําบลกดุเค้า อําเภอมญัจาคีรี 
จงัหวดัขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9602-4
โทรสาร. 0-4328-9604
E-mail: loan8253@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มัญจาคีรี
427 หมูที่� 13 ถนนเกษตรวฒันา ตําบลกดุเค้า 
อําเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร. 0-4328-9504
E-mail: bm5006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พล                        
9 ถนนพาณิชย์เจริญ ตําบลเมืองพล อําเภอพล 
จงัหวดัขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร. 0-4341-4875 ตอ่ 6
E-mail: bm5003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแพ
199/1 หมูที่�8 ถนนมะลวิลัย์ ตําบลชมุแพ อําเภอชมุแพ 
จงัหวดัขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร. 0-4331-1331 ตอ่ 7
E-mail: bm5004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเวียง
18 หมูที่� 4 ถนนกดุฉิม-ภเูวียง ตําบลในเมือง 
อําเภอภเูวียง จงัหวดัขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรสาร. 0-4329-2102 ตอ่ 5
E-mail: bm5007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูผามาน
22 หมูที่� 1 ถนนหนองเขียด-วงัสวาบ ตําบลภผูามา่น 
อําเภอภผูามา่น จงัหวดัขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรสาร. 0-4339-6236-38 ตอ่ 102
E-mail: bm5012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองสองหอง
361 หมูที่� 1 ถนนเจนจบทิศ ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1767
โทรสาร. 0-4349-1757
E-mail: bm5015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีชมพู
202/15-16 ถนนชมุแพ - อดุรธานี หมูที่� 10 ตําบลวงัเพิ�ม 
อําเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023
โทรสาร. 0-4339-9023 ตอ่ 6
E-mail: bm5018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ
76 หมูที่� 1 ถนนมะลวิลัย์ ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 
จงัหวดัขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรสาร. 0-4329-4106
E-mail: bm5020@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
151/9 ชั �น 2 ถนนหฤทยั ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภมิู 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสาร. 0-4481-6669
E-mail: loan8254@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยภูมิ
151/9 ถนนหฤทยั ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภมิู 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506
โทรสาร. 0-4481-1719
E-mail: bm4701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเขียว                                         
20/1 หมูที่� 1 ถนนภเูขียว-ชมุแพ ตําบลผกัปัง อําเภอภเูขียว 
จงัหวดัชยัภมิู 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555 
โทรสาร. 0-4486-1555 ตอ่ 19
E-mail: bm4702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จัตุรัส                                          
344 ถนนชยัภมิู-สีคิ �ว ตําบลบ้านกอก อําเภอจตัรัุส 
จงัหวดัชยัภมิู 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสาร. 0-4484-0721
E-mail: bm4703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกงครอ                    
60 หมูที่� 12 ตําบลหนองไผ ่อําเภอแก้งคร้อ 
จงัหวดัชยัภมิู 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสาร. 0-4483-1572
E-mail: bm4704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรสมบูรณ                
736 หมูที่� 1 ถนนเจริญสนิ ตําบลบ้านยาง 
อําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมิู 36120
โทร. 0-4486-9104 
โทรสาร. 0-4486-9104
E-mail: bm4705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวแดง                 
304/2 ถนนพาณิชย์จํารูญ ตําบลหนองบวัแดง 
อําเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมิู 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร. 0-4487-2121
E-mail: bm4706@gsb.or.th



205ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา หาแยกโนนไฮ
270/16-17 หมูที่� 6 ถนนชยัภมิู-สีคิ �ว ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมิู 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสาร. 0-4481-6667
E-mail: bm4707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอนสวรรค
44/8 หมูที่� 13 ถนนลาดใหญ่-แก้งคร้อ ตําบลคอนสวรรค์ 
อําเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภมิู 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสาร. 0-4486-7660
E-mail: bm4708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวระเหว
567/1-2 หมูที่� 8 ถนนจตัรัุส-หนองบวัระเหว 
ตําบลหนองบวัระเหว อําเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมิู 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรสาร. 0-4489-7034
E-mail: bm4709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพสถิต
997-998 หมูที่� 1 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต 
จงัหวดัชยัภมิู 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรสาร. 0-4485-5080
E-mail: bm4710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บําเหน็จณรงค
218 หมูที่� 21 ตําบลบ้านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จงัหวดัชยัภมิู 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรสาร. 0-4485-9362
E-mail: bm4711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานเขวา
147-147/1 ถนนเทพนิมิตร ตําบลบ้านเขว้า 
อําเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมิู 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรสาร. 0-4489-1301
E-mail: bm4712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
924-927 ชั �น 3 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร. 0-4372-1268
E-mail: loan8255@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาสารคาม
924-927 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร. 0-4372-3675
E-mail: bm5101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกสุมพิสัย                  
136 ถนนผดงุประชากร ตําบลหวัขวาง อําเภอโกสมุพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร. 0-4376-1830
E-mail: bm5102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรบือ                     
16 ถนนแจ้งสนิท ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ 
จงัหวดัมหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร. 0-4377-1687
E-mail: bm5103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วาปปทุม                  
69 ถนนกฤษมานิต ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทมุ 
จงัหวดัมหาสารคาม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385 
โทรสาร. 0-4379-9385
E-mail: bm5104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยัคฆภูมิพิสัย 
370 ถนนวิชิตราษฎร์บํารุง ตําบลปะหลาน 
อําเภอพยคัฆภมิูพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสาร. 0-4379-0098 ตอ่ 6
E-mail: bm5105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงยืน                   
511 หมูที่� 5 ถนนเชียงยืนพฒันา ตําบลเชียงยืน 
อําเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสาร. 0-4378-1091
E-mail: bm5106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาขอนยาง
235/4-5 ถนนถีนานนท์ ตําบลเกิ �ง อําเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4399-5648-9
โทรสาร. 0-4399-5648
E-mail: bm5107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาเชือก
10 หมูที่�2 ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรสาร. 0-4377-9459
E-mail: bm5108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ
ห้างสรรพสนิค้าเสริมไทยคอมเพลก็ซ์ ชั �น 1 เลขที� 76/1-7 
ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรสาร. 0-4397-0504
E-mail: bm5109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตรอยเอ็ด
125 ชั �น 3 ถนนสริุยะเดชบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรสาร. 0-4351-4098
E-mail: loan8256@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอยเอ็ด
125 ถนนสริุยะเดชบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรสาร. 0-4351-1401 ตอ่ 22
E-mail: bm5201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ                   
328 หมูที่�2 ถนนออมสนิสงเคราะห์ ตําบลสระค ู
อําเภอสวุรรณภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4353-2612
โทรสาร. 0-4358-1401 ตอ่ 6
E-mail: bm5202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนทอง                    
78 ถนนนิคมดําริห์ ตําบลแวง อําเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194
โทรสาร. 0-4357-1194
E-mail: bm5203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสัย                  
447 หมูที่�1 ถนนปัทมานนท์ ตําบลเกษตรวิสยั 
อําเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอด็ 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร. 0-4358-9376
E-mail: bm5204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสลภูมิ                     
222 ถนนแจ้งสนิท ตําบลขวญัเมือง อําเภอเสลภมิู 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45120
โทร. 0-4355-1401, 0-4353-3469
โทรสาร. 0-4353-3469
E-mail: bm5205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน                                           
203 ถนนปัทมานนท์ ตําบลหวัช้าง อําเภอจตรุพกัตรพิมาน 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45180
โทร. 0-4356-1147, 0-4356-1116 
โทรสาร. 0-4356-1147
E-mail: bm5206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมไพร                    
43/2 ถนนพนมไพรพิทกัษ์ ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091 
โทรสาร. 0-4359-1091
E-mail: bm5207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ              
7 หมูที่� 7 ถนนรณชยัชาญยทุธ ตําบลอาจสามารถ 
อําเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรสาร. 0-4359-9075
E-mail: bm5208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทวาภิบาล
82-82/1 ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45000  
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสาร. 0-4351-6753
E-mail: bm5209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมรัตต
31 หมูที่� 12 ถนนสขุาภิบาล ตําบลบวัแดง 
อําเภอปทมุรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 45190
โทร. 0-4358-7617-8
โทรสาร. 0-4358-7617 ตอ่ 104
E-mail: bm5210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ชัย
258 หมูที่� 2 ตําบลขามเปี �ย อําเภอโพธิ�ชยั 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรสาร. 0-4356-7097
E-mail: bm5211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองพอก
56 หมูที่� 8 ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก 
จงัหวดัร้อยเอด็ 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรสาร. 0-4357-9261
E-mail: bm5212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกโรงพยาบาลรอยเอ็ด
166-166/1-2 ถนนสริุยเดชบํารุง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรสาร. 0-4351-4163
E-mail: bm5213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน รอยเอ็ด
ห้อง 216/1 โซนสถาบนัการเงิน ชั �น 2 
ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั ร้อยเอด็ 
ตําบลดงลาน อําเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรสาร. 0-4354-0948
E-mail: bm5214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ                                          
190 ถนนภิรมย์ ตําบลกาฬสนิธุ์ อําเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1119, 0-4381-5800
โทรสาร. 0-4381-5800
E-mail: loan8257@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ                                          
190 ถนนภิรมย์ ตําบลกาฬสนิธุ์ อําเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรสาร. 0-4381-1704
E-mail: bm5701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ                  
165 ถนนถีนานนท์ ตําบลสมเดจ็ อําเภอสมเดจ็ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร. 0-4386-1508
E-mail: bm5703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กมลาไสย
25 หมูที่� 1 ถนนสญัจรราชกิจ ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสาร. 0-4383-1338
E-mail: bm5704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถีนานนท
20/47 ถนนถีนานนท์ ตําบลกาฬสนิธุ์ อําเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร. 0-4382-1154
E-mail: bm5705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยางตลาด
237 หมูที่� 20 ถนนถีนานนท์ ตําบลยางตลาด 
อําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสาร. 0-4389-1582
E-mail: bm5706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส กาฬสินธุ
ห้อง 115 ห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั กาฬสนิธุ์ 
เลขที� 99/11 ถนนบายพาสสงเปลือย ตําบลกาฬสนิธุ์ 
อําเภอเมือง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรสาร. 0-4381-6942
E-mail: bm5707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คํามวง
82/1-2 หมูที่� 10 ถนนร่วมมิตรพฒันา ตําบลทุง่คลอง 
อําเภอคํามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรสาร. 0-4387-9554
E-mail: bm5708@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ทาคันโท
158 หมูที่� 1 ตําบลทา่คนัโท อําเภอทา่คนัโท 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46190
โทร.0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรสาร. 0-4387-7099
E-mail: bm5709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกุงศรี
201 หมูที่� 6 ตําบลหนองกงุศรี อําเภอหนองกงุศรี 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรสาร. 0-4388-1186
E-mail: bm5711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหัสขันธ
21 หมูที่� 1 ตําบลโนนบรีุ อําเภอสหสัขนัธ์ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรสาร. 0-4387-1633
E-mail: bm5712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุฉินารายณ                 
342 หมูที่� 13 ถนนสมเดจ็-มกุดาหาร ตําบลบวัขาว 
อําเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร. 0-4385-1499
E-mail: bm5702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาวง
292 หมูที่� 18 ถนนเขาวง-นาค ูตําบลคุ้มเก่า อําเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรสาร. 0-4385-9611
E-mail: bm5710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร                                    
122 ชั �น 2 ถนนพิทกัษ์สนัตริาษฎร์ อําเภอเมือง
จงัหวดัมกุดาหาร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรสาร. 0-4261-2576
E-mail: loan8303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร                        
122 ถนนพิทกัษ์สนัตริาษฎร์ อําเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร. 0-4261-1069 ตอ่ 23
E-mail: bm7301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตาล 
สํานกังานพฒันาชมุชน หมูที่� 7 ถนนเหมาลา 
ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร. 0-4268-9315
E-mail: bm7302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คําชะอี
2 หมูที่� 6 ตําบลนํ �าเที�ยง อําเภอคําชะอี จงัหวดัมกุดาหาร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสาร. 0-4269-1497
E-mail: bm7303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพรเพชร
70/32-33 ถนนมกุดาหาร-ดอนตาล ตําบลศรีบญุเรือง 
อําเภอเมืองมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรสาร. 0-4261-1241
E-mail: bm7304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี มุกดาหาร
ห้างบิ�กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ (สาขามกุดาหาร) เลขที� 77/11 
ถนนชยางกรู ตําบลมกุดาหาร อําเภอเมือง 
จงัหวดัมกุดาหาร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรสาร. 0-4266-1962
E-mail: bm7306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมคําสรอย
1 หมูที่� 5 ตําบลนิคมคําสร้อย อําเภอนิคมคําสร้อย
จงัหวดัมกุดาหาร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรสาร. 0-4268-1194
E-mail: bm7305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 12
เลขที� 343 ชั �น 3 หมูที่� 9 ตําบลโนนผึ �ง อําเภอวารินชําราบ 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรสาร. 0-4542-4274, 0-4542-4278
E-mail: rm12@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1
1 ชั �น 3 ถนนนพคณุ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรสาร. 0-4525-4545
E-mail: loan8258@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี
1 ชั �น 2 ถนนนพคณุ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรสาร. 0-4524-3795 ตอ่ 19
E-mail: bm4401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ
50 ถนนอรุณประเสริฐ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร. 0-4549-1212
E-mail: bm4407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนชยางกูร
779/7-8 ถนนชยางกรู ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จงัหวดัอบุลราชธานี   34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสาร. 0-4547-5932
E-mail: bm4410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตระการพืชผล
366/5-6 หมูที่� 4 ตําบลขหุล ุอําเภอตระการพืชผล 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสาร. 0-4548-1977
E-mail: bm4411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนยุทธภัณฑ
101 ถนนยทุธภณัฑ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสาร. 0-4524-0992
E-mail: bm4412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ไทร 
อาคารเฉลมิพระเกียรตกิาญจนาภิเษก อําเภอโพธิ�ไทร 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสาร. 0-4549-6147
E-mail: bm4409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเมืองใหม
133 หมูที่�2 ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม ่
จงัหวดัอบุลราชธานี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสาร. 0-4539-9655
E-mail: bm4413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มวงสามสิบ
246/5, 246/7, 474 หมูที่� 5 ถนนชยางกรู ตําบลมว่งสามสบิ 
อําเภอมว่งสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรสาร. 0-4548-9465
E-mail: bm4415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซิตี้มอลล อุบลราชธานี
อาคารสนีุย์ทาวเวอร์ ห้องที� 105 ชั �น 1 เลขที� 512/8 ถนนชยางกรู 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรสาร. 0-4531-7833
E-mail: bm4417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนแจงสนิท
319/4 ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดั อบุลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรสาร. 0-4531-6983
E-mail: bm4418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ห้องเลขที� 334 ชั �น 3 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี 
ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรสาร. 0-4542-2369
E-mail: bm4420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนมดแดง
ณ ที�วา่การอําเภอดอนมดแดง หมูที่� 12 ถนนคําไฮใหญ่-ทา่ศลิา 
ตําบลเหลา่แดง อําเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรสาร. 0-4530-8222
E-mail: bm4421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดขาวปุน
286 หมู ่1 ตําบลข้าวปุน้ อําเภอกดุข้าวปุน้ 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรสาร. 0-4548-4157
E-mail: bm4424@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2
140 ชั �น 3 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสาร. 0-4532-3441
E-mail: loan8259@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วารินชําราบ
140 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตําบลวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสาร. 0-4532-1760
E-mail: bm4404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร
5/5 ถนนหลวง ตําบลพิบลู อําเภอพิบลูมงัสาหาร 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสาร. 0-4544-1586
E-mail: bm4403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม
49 หมูที่� 24 ถนนประชา ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอดุม 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34160
โทร. 0-4536-1944 
โทรสาร. 0-4536-1130
E-mail: bm4405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน
661 หมูที่� 4 ถนนแจ้งสนิท ตําบลเขื�องใน อําเภอเขื�องใน 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร. 0-4539-1031
E-mail: bm4406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย 
1/1 หมูที่� 11 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250 
โทรสาร. 0-4537-9250
E-mail: bm4408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้ายืน
49/1 หมูที่�10 ตําบลศรีวิเชียร อําเภอนํ �ายืน 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสาร. 0-4537-1428
E-mail: bm4414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถลมารค
270 หมูที่� 4 ตําบลแสนสขุ อําเภอวารินชําราบ 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรสาร. 0-4542-5111
E-mail: bm4416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โขงเจียม
711/11-3 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรสาร. 0-4535-1338
E-mail: bm4419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนผึ้ง
343 หมูที่�9 ตําบลโนนผึ �ง อําเภอวารินชําราบ 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรสาร. 0-4542-4281
E-mail: bm4422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิบูลมังสาหาร
ภายในอาคารบิ�กซี มาร์เก็ต พิบลูมงัสาหาร เลขที� 41/9 
ถนนสถิตย์นิมานการ ตําบลพิบลู อําเภอพิบลูมงัสาหาร 
จงัหวดัอบุลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรสาร. 0-4544-1815
E-mail: bm4423@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตยโสธร                    
208 ชั �น 3 ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรสาร. 0-4571-1079
E-mail: loan8260@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ยโสธร                    
208 ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรสาร. 0-4571-2463 ตอ่ 16
E-mail: bm4501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เลิงนกทา                  
24 หมูที่� 1 ถนนชยางกรู ตําบลสามแยก อําเภอเลงินกทา 
จงัหวดัยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสาร. 0-4578-1008
E-mail: bm4502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม                     
409 ถนนวารีราชเดช ตําบลกดุชมุ อําเภอกดุชมุ 
จงัหวดัยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร. 0-4578-9456
E-mail: bm4503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คําเขื่อนแกว   
110/1 หมูที่� 2 ถนนเหลี�ยมประดิษฐ์ ตําบลลมุพกุ 
อําเภอคําเขื�อนแก้ว จงัหวดัยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสาร. 0-4579-1300
E-mail: bm4504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชนะชัย
260 หมูที่� 8 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ตําบลฟา้หยาด 
อําเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรสาร. 0-4579-9274
E-mail: bm4505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อํานาจเจริญ
640 หมูที่� 19 ถนนเจริญผล ตําบลบุง่ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอํานาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสาร. 0-4551-1036
E-mail: bm7501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมราชวงศา
103/7 หมูที่� 2 ถนนอรุณประเสริฐ ตําบลนาหว้า 
อําเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอํานาจเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรสาร. 0-4546-5386
E-mail: bm7502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลืออํานาจ
107 หมูที่� 2 ตําบลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ 
จงัหวดัอํานาจเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรสาร. 0-4554-7243
E-mail: bm7503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนวิทยะธํารงค
453/5, 453/6, 453/7 ถนนวิทยะธํารงค์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรสาร. 0-4571-4200
E-mail: bm4506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ชั �น 3 ถนนอบุล ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมือง 
จงัหวดัศรีสะเกษ 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 ถนนอบุล ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมือง 
จงัหวดัศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095 
โทรสาร. 0-4561-2659
E-mail: bm4801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ
59 หมูที่� 8 ถนนสนิประดษิฐ์ ตําบลนํ �าอ้อม 
อําเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร. 0-4566-1822
E-mail: bm4802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษีไศล
39 หมูที่� 14 ถนนรัฐประชา ตําบลเมืองคง 
อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร. 0-4568-1050
E-mail: bm4803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย
85/7 หมูที่� 14 ถนนอบุล-ศรีสะเกษ ตําบลดนู 
อําเภอกนัทรารมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร. 0-4565-1216
E-mail: bm4804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ
52/2 หมูที่� 6 ถนนขนุหาญ-พยห์ุ ตําบลส ิอําเภอขนุหาญ 
จงัหวดัศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615 
โทรสาร. 0-4567-9046
E-mail: bm4805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุขันธ
766 หมูที่� 6 ถนนขขุนัธ์-ศรีสะเกษ ตําบลห้วยเหนือ 
อําเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร. 0-4563-0505
E-mail: bm4806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทุมพรพิสัย
845 หมูที่� 7 ถนนเพียรพจนกิจ ตําบลกําแพง 
อําเภออทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273 
โทรสาร. 0-4563-8296
E-mail: bm4807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพา
444/2 ถนนเทพา ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมือง 
จงัหวดัศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสาร. 0-4561-3555
E-mail: bm4808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ศรีสุวรรณ
เลขที� 80 หมูที่� 13 ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2349 
ตําบลโดด อําเภอโพธิ�ศรีสวุรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรสาร. 0-4560-4065
E-mail: bm4809@gsb.or.th 

ธนาคารออมสินเขตสุรินทร
328/1-3 ชั �น 3 ถนนเทศบาล 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสริุนทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสาร. 0-4451-5917
E-mail: loan8262@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร
353/1 ถนนหลกัเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสริุนทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรสาร. 0-4451-1010
E-mail: bm4601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท
1 หมูที่� 2 ถนนสริุนทร์-ชอ่งจอม ตําบลกงัแอน 
อําเภอปราสาท จงัหวดัสริุนทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสาร. 0-4455-1738
E-mail: bm4605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ
52 หมูที่� 2 ถนนเทพนิมิตร ตําบลระแงง อําเภอศีขรภมิู 
จงัหวดัสริุนทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร. 0-4456-1286
E-mail: bm4602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาตูม
237 หมูที่� 7 ถนนปัทมานนท์ ตําบลทา่ตมู อําเภอทา่ตมู 
จงัหวดัสริุนทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสาร. 0-4459-1499
E-mail: bm4603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี
138 หมูที่� 9 ถนนศรีนคร ตําบลรัตนบรีุ อําเภอรัตนบรีุ 
จงัหวดัสริุนทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสาร. 0-4459-9095
E-mail: bm4604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ
213/1 หมูที่� 1 ถนนอภิสาร ตําบลสงัขะ อําเภอสงัขะ 
จงัหวดัสริุนทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร. 0-4457-1395
E-mail: bm4606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกหนองบัว
328/1-3 ถนนเทศบาล 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสริุนทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสาร. 0-4451-8823
E-mail: bm4607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพลบุรี
334/2-3 หมูที่� 1 ตําบลชมุพลบรีุ อําเภอชมุพลบรีุ 
จงัหวดัสริุนทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรสาร. 0-4459-6400
E-mail: bm4608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร
ห้องเลขที�  212/2 ชั �น 2 ศนูย์การค้าโรบนิสนั สริุนทร์   
ตําบลสลกัได อําเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรสาร. 0-4404-2772
E-mail: bm4609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย
21 ชั �น 3 ถนนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร. 0-4461-6806
E-mail: loan8263@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุรีรัมย
21 ถนนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร. 0-4461-1600
E-mail: bm4901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางรอง
371 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสาร. 0-4463-1998
E-mail: bm4902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําปลายมาศ
742 หมูที่� 9 ถนนราษฎร์ดําริ ตําบลลําปลายมาศ 
อําเภอลําปลายมาศ จงัหวดับรีุรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสาร. 0-4466-1439
E-mail: bm4903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย
297 หมูที่� 3 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ตําบลประโคนชยั 
อําเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรสาร. 0-4467-1245
E-mail: bm4904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตึก
49 หมูที่� 16 ถนนทา่ช้าง ตําบลนิคม อําเภอสตกึ 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสาร. 0-4468-1075
E-mail: bm4905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง
388 หมูที่� 1 ถนนอภยัราษฎร์ ตําบลพทุไธสง 
อําเภอพทุไธสง จงัหวดับรีุรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสาร. 0-4465-5022
E-mail: bm4906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระสัง
192 หมูที่� 9 ถนนสขุาภิบาล 1 ตําบลกระสงั 
อําเภอกระสงั จงัหวดับรีุรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสาร. 0-4469-1009
E-mail: bm4907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่
83 หมูที่� 1 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ตําบลหนองกี� 
อําเภอหนองกี� จงัหวดับรีุรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสาร. 0-4464-1478
E-mail: bm4908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทวีกิจ
274 หมูที่�8 ถนนบรีุรัมย์-นางรอง ตําบลอิสาณ 
อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรสาร. 0-4460-1841
E-mail: bm4909@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บานกรวด
304-303/1 หมูที่� 4 ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรสาร. 0-4467-9415
E-mail: bm4910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย
182 หมูที่�1 ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรสาร. 0-4464-9498
E-mail: bm4911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานใหมไชยพจน
183 หมูที่� 1 ตําบลหนองแวง อําเภอบ้านใหมไ่ชยพจน์ 
จงัหวดับรีุรัมย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรสาร. 0-4461-0968
E-mail: bm4912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน บุรีรัมย
ห้างสรรพสนิค้า โรบนิสนั ไลฟ์สไตล์เซน็เตอร์ บรีุรัมย์ 
ชั �น 2 ห้องเลขที� 222 
เลขที� 125 หมูที่� 6 ถนนบรีุรัมย์ขนางรอง ตําบลกระสงั 
อําเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรสาร. 0-4460-0680
E-mail: bm4913@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 13
19 ถนนโยธา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา 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 ถนนโยธา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสาร. 0-4424-3817
E-mail: loan8264@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรนารี
19 ถนนโยธา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4420-5364 , 0-4424-1326
โทรสาร. 0-4424-1326
E-mail: bm4311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย
149/11 หมู ่1 ถนนออมสนิ ตําบลโชคชยั อําเภอโชคชยั 
จงัหวดันครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1292, 0-4449-1260
โทรสาร. 0-4449-1292
E-mail: bm4308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขมนตรี
1/36 ถนนมขุมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-2911, 0-4425-7498
โทรสาร. 0-4425-7498
E-mail: bm4310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ครบุรี
833 หมูที่� 4 ถนนราษฎร์พฒันา ตําบลแชะ อําเภอครบรีุ 
จงัหวดันครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรสาร. 0-4444-4021
E-mail: bm4319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล นครราชสีมา
ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั �น B
เลขที� 1242 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรสาร. 0-4439-3584
E-mail: bm4321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกรวด
42 หมูที่� 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30280
โทร. 0-4430-5200-1
โทรสาร. 0-4430-5202
E-mail: bm4323@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมื่นไวย
517/137 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสาร. 0-4492-3131
E-mail: bm4325@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง
274-274/1 หมูที่� 11 ถนนเสงิสาง-โนนสมบรูณ์ 
ตําบลเสงิสาง อําเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสีมา 30330
โทร. 0-4444-7015-6
โทรสาร. 0-4444-7015
E-mail: bm4328@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก
245 หมูที่� 6 ตําบลหนองหวัแรต อําเภอหนองบญุมาก 
จงัหวดันครราชสีมา 30410
โทร. 0-4449-0331-2
โทรสาร. 0-4449-0332
E-mail: bm4329@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน
2/27-28 ซอยมิตรภาพ 15 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-204-2
โทรสาร. 0-4422-2042
E-mail: bm4331@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2
525 ชั �น 2 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสาร. 0-4425-6767 ตอ่ 14
E-mail: loan8265@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา
428/1 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239, 0-4424-2003
โทรสาร. 0-4424-2003
E-mail: bm4301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล
525 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร. 0-4425-7147
E-mail: bm4317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชุมพล
8 ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรสาร. 0-4426-0234
E-mail: bm4318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสูง
76 ถนนศรีธานี ตําบลโนนสงู อําเภอโนนสงู 
จงัหวดันครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสาร. 0-4437-9379
E-mail: bm4309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนไทย
768 หมูที่� 1 ถนนสรุนารายณ์ ตําบลโนนไทย 
อําเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสาร. 0-4438-1180, 0-4438-1434
E-mail: bm4314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จักราช
299 หมูที่� 1 ถนนเพชรมาตคุลา ตําบลจกัราช 
อําเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรสาร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
E-mail: bm4320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวทะเล
1108/5 หมูที่� 1 ตําบลหวัทะเล อําเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรสาร. 0-4492-5021
E-mail: bm4330@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทอมินอล21 โคราช
ชั �น 2 ห้องเลขที� 2040 ศนูย์การค้าเทอมนอล21 โคราช 
เลขที� 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578
โทรสาร. 0-4449-8577
E-mail: bm4335@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3
292/1 หมูที่� 2 ถนนบชูายนัต์ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรสาร. 0-4448-1888
E-mail: loan8266@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิมาย
292/1 หมูที่� 2 ถนนบชูายนัต์ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093, 0-4447-1888
โทรสาร. 0-4447-1821 ตอ่ 6, 0-4428-5093
E-mail: bm4305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ
153 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตําบลบวัใหญ่ อําเภอบวัใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสาร. 0-4446-1642 ตอ่ 6
E-mail: bm4302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คง
112 หมูที่� 8 ถนนสขุาภิบาล 1 ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จงัหวดันครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสาร. 0-4445-9166
E-mail: bm4312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง
79 หมูที่� 1 ถนนชมุพวง-ทางพาด ตําบลชมุพวง 
อําเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสาร. 0-4447-7010
E-mail: bm4315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประทาย
84 หมูที่� 7 ถนนเจนจบทิศ ตําบลประทาย 
อําเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสาร. 0-4447-9084
E-mail: bm4316@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกงสนามนาง
52 หมูที่� 9 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตําบลแก้งสนามนาง 
อําเภอแก้งสนามนาง จงัหวดันครราชสีมา 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสาร. 0-4433-9019
E-mail: bm4324@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยแถลง
58/3 หมูที่� 1 ตําบลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง 
จงัหวดันครราชสีมา 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสาร. 0-4439-1302
E-mail: bm4326@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย
121/9-10 หมู ่9 ตําบลบวัลาย อําเภอบวัลาย 
จงัหวดันครราชสีมา 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรสาร. 0-4449-5051
E-mail: bm4334@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4
12/3 หมูที่� 2 ถนนเทศบาล 7 ตําบลสีคิ �ว อําเภอสีคิ �ว 
จงัหวดันครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรสาร. 0-4441-3200 
E-mail: loan8267@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว
12/3 หมูที่� 2 ถนนเทศบาล 7 ตําบลสีคิ �ว อําเภอสีคิ �ว 
จงัหวดันครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรสาร. 0-4441-1080
E-mail: bm4307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากชอง
558 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง 
จงัหวดันครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรสาร. 0-4431-1561
E-mail: bm4303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปกธงชัย
320/8-9 หมูที่� 2 ถนนสืบศิริ ตําบลเมืองปัก 
อําเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 30150
โทร. 0-4444-1047, 0-4428-4390
โทรสาร. 0-4444-1041
E-mail: bm4304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน
867 หมูที่� 11 ถนนมิตรสมัพนัธ์ อําเภอสงูเนิน 
จงัหวดันครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรสาร. 0-4441-9214
E-mail: bm4306@gsb.or.th



209ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา ดานขุนทด
9/1 หมูที่� 14 ถนนสีคิ �ว-ชยัภมิู ตําบลดา่นขนุทด 
อําเภอดา่นขดุทด จงัหวดันครราชสีมา 30210
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089
โทรสาร. 0-4438-9089
E-mail: bm4313@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาลิโอ เขาใหญ
146/1 หมูที่� 4 กหมูที่�ที� 17 ถนนธนะรัชต์ ตําบลหมสูี 
อําเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสาร. 0-4436-5886
E-mail: bm4322@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร เขาใหญ
ชั �น 1 ห้างโฮมโปร เขาใหญ่ 
288 หมูที่� 11 ตําบลหนองนํ �าแดง อําเภอปากชอ่ง 
จงัหวดันครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5198
โทรสาร. 0-4436-5198
E-mail: bm4327@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กลางดง
461/3-4 หมูที่� 12 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรสาร. 0-4436-2248
E-mail: bm4332@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังนํ้าเขียว
111 หมูที่� 6 สถานีบริการนํ �ามนั ปตท. บ.มุง่ปั �นดี จก. 
ถนนทางหลวงแผน่ดนิ 304 ตําบลไทยสามคัคี อําเภอวงันํ �าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมา 30370
โทร. 0-4422-8097
โทรสาร. 0-4422-8098
E-mail: bm4333@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
96 ถนนเทศบาลดําริ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรสาร. 0-3721-6082 ตอ่ 116
E-mail: loan8268@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี                       
96 ถนนเทศบาลดําริ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร. 0-3721-1077 ตอ่ 21
E-mail: bm1901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจันตคาม                     
376/2 หมูที่� 2 ถนนเจ้าพระยาบดนิทร์ ตําบลประจนัตคาม 
อําเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบรีุ 25130
โทร. 0-3729-1386 
โทรสาร. 0-3729-1386
E-mail: bm1903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีมหาโพธิ             
5 หมูที่� 3 ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรสาร. 0-3727-9241 ตอ่ 11
E-mail: bm1905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304
335-336 หมู ่10 ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรสาร. 0-3727-4325
E-mail: bm1906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครนายก                   
ข1/380 ถนนศรีเมือง ตําบลนครนายก อําเภอเมือง 
จงัหวดันครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร. 0-3731-1295 ตอ่ 20
E-mail: bm2001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานนา                     
24 หมูที่� 5 ถนนสวุรรณศร ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา 
จงัหวดันครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร. 0-3738-1573
E-mail: bm2002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา องครักษ
148-150 หมูที่� 2 ถนนสายองครักษ์-บางนํ �าเปรี �ยว 
อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 26120 
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818 
โทรสาร. 0-3739-1833
E-mail: bm2003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กบินทรบุรี
431 ถนนเจ้าสําอางค์ ตําบลกบนิทร์ อําเภอกบนิทร์บรีุ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรสาร. 0-3728-3194 ตอ่ 17
E-mail: bm1902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกกบินทรบุรี
566 หมูที่� 17 ถนนสายกบนิทร์บรีุ-ฉะเชิงเทรา ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอกบนิทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรสาร. 0-3728-2146
E-mail: bm1904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกอุดม
379/264-266 หมูที่� 10 ตําบลหนองกี� อําเภอกบนิทร์บรีุ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110
โทร. 0-3744-5236-37
โทรสาร. 0-3745-5239
E-mail: bm1907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน  ปราจีนบุรี
ชั �น 2 ห้องเลขที� 215 ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั ปราจีนบรีุ
เลขที� 72 หมูที่� 3 ตําบลบางบริบรูณ์ อําเภอเมือง 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25000
โทร. 0-3745-4772
โทรสาร. 0-3745-4771
E-mail: bm1908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสระแกว
566 หมูที่� 17 ถนนสายกบนิทร์บรีุ-ฉะเชิงเทรา ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอกบนิทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25240
โทร. 0-3728-2013-14
โทรสาร. 0-3728-2658 ตอ่ 25
E-mail: loan8304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สระแกว                                             
268 ถนนสวุรรณศร ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง 
จงัหวดัสระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรสาร. 0-3724-1013 ตอ่ 21
E-mail: bm7401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ                                          
56 ถนนราษฎร์อทิุศ ตําบลอรัญประเทศ 
อําเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสาร. 0-3723-1023 ตอ่ 19
E-mail: bm7402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังนํ้าเย็น                                            
802 หมูที่� 1 ตําบลวงันํ �าเยน็ อําเภอวงันํ �าเยน็ 
จงัหวดัสระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสาร. 0-3725-1063
E-mail: bm7403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร                                            
503 หมูที่�10 ตําบลวฒันานคร อําเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร. 0-3726-1310
E-mail: bm7404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดโรงเกลือ
555/29-31 หมูที่� 7 ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสาร. 0-3723-0958
E-mail: bm7405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสมบูรณ
92/1 หมูที่� 11 ตําบลวงัสมบรูณ์ อําเภอวงัสมบรูณ์ 
จงัหวดัสระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรสาร. 0-3744-9200
E-mail: bm7406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 14
129 หมูที่� 3 (ข้างศนูย์ราชการพระนครศรีอยธุยา) 
ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596
โทรสาร. 0-3533-6595, 0-3533-6597
E-mail: rm14@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1  
24 ถนนปทมุสมัพนัธ์ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564, 0-2978-0412
โทรสาร. 0-2978-0412 ตอ่ 26
E-mail: loan8269@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี  
24 ถนนปทมุสมัพนัธ์ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507, 
0-2593-3532
โทรสาร. 0-2581-6120ตอ่ 25
E-mail: bm0501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รังสิต
265/42-43 ถนนรังสติ-ปทมุธานี หมูที่� 2 ตําบลประชาธิปัตย์ 
อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072 
โทรสาร. 0-2531-3072 ตอ่ 11
E-mail: bm0503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหลุมแกว
23 หมูที่� 4 ถนนปทมุธานี-บางเลน ตําบลระแหง 
อําเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616
โทรสาร. 0-2599-1616ตอ่ 103
E-mail: bm0505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นวนคร
100 หมูที่� 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ�ง 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12110
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรสาร. 0-2520-3789
E-mail: bm0508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมูบานเมืองเอก
51/085-2-3 หมูบ้่านเมืองเอก ตําบลหลกัหก อําเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี 12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรสาร. 0-2997-1501
E-mail: bm0513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทียูโดม รังสิต
ทียโูดม พลาซา่ ห้องเลขที� B1-20 และ B1-21 พื �นที�โซน B ชั �น 1
เลขที� 98/16 หมูที่� 18 ถนนเชียงราก ตําบลคลองหนึ�ง 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120
โทร. 0-2516-1949
โทรสาร. 0-2516-1948
E-mail: bm0516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพูนทรัพย
ตลาดพนูทรัพย์ พื �นที�โซน A เลขที� 136/8-3 หมูที่� 2 
ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรสาร. 0-2581-1608
E-mail: bm0518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามโคก
111/241-243 หมูที่� 2 โครงการ ภทัรไพรเวท 2 ตําบลสามโคก 
อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรสาร. 0-2192-2357
E-mail: bm0519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี รังสิต 2
ห้องเลขที� F1/4 ชั �น 1 ห้างบิ�กซี สาขารังสติ 2 เลขที� 70/1 
หมูที่� 15 ถนนพหลโยธิน ตําบลคคูต อําเภอลําลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรสาร. 0-2531-6927
E-mail: bm0520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดไท
32/402-403 หมูที่� 9 ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 12120
โทร. 0-2520-3062-3
โทรสาร. 0-2520-3062-3 ตอ่ 18
E-mail: bm0522@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2
45 หมูที่� 11 ถนนพหลโยธิน-ลําลกูกา ตําบลลําลกูกา 
อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรสาร. 0-2987-0384 ตอ่ 20
E-mail: loan8299@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําลูกกา
45 หมูที่� 11 ถนนพหลโยธิน-ลําลกูกา ตําบลลําลกูกา 
อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสาร. 0-2569-1308 ตอ่ 20
E-mail: bm0502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองหลวง
91/1-2 ถนนคลองหลวงหมูที่� 8 ตําบลคลองหนึ�ง 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147, 
0-2516-5552
โทรสาร. 0-2516-5552 ตอ่ 22
E-mail: bm0504@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี 
42/2 หมูที่� 4 ถนนรังสติ-นครนายก ตําบลบงึสนั�น 
อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12110 
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178 
โทรสาร. 0-2546-1432 ตอ่ 18
E-mail: bm0507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมเจอรรังสิต
439 หมูที่� 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ 
อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสาร. 0-2567-5009
E-mail: bm0509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส
819/1-3 ศนูย์การค้าเพียวเพลส ชั �น 1 ถนนรังสติ-นครนายก 
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรสาร. 0-2549-8032
E-mail: bm0510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟวเจอรพารค รังสิต
ห้อง PLZ.2.SHP043B ชั �น 2 ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ 
เลขที� 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธญับรีุ 
จงัหวดัปทมุธานี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรสาร. 0-2958-5499
E-mail: bm0511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําไทร
146/1-2 หมูที่� 2 (ตรงข้ามตลาดคลอง 12) ตําบลลําไทร 
อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสาร. 0-2563-1526
E-mail: bm0512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําลูกกาคลอง 2 
ห้องเลขที� 112 ชั �น 1 โครงการ เอม็.ที.อารีนา่ สปอร์ต 
แอนด์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ 
เลขที� 222 หมูที่� 3 ถนนลําลกูกา ตําบลคคูต 
อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130
โทร.  0-2987-2701-2
โทรสาร. 0-2987-2701-2
E-mail: bm0514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส รังสิตคลอง 7
ชั �น 1 ห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั สาขารังสติคลอง 7 
เลขที� 41/2 หมูที่� 2 ถนนรังสติ-นครนายก ตําบลลําผกักดู 
อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12110
โทร. 0-2957-2017
โทรสาร. 0-2957-2018
E-mail: bm0515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลําลูกกา 2
ห้างบิ�กซี เอ๊กซ์ตร้า สาขาลําลกูกา 2 ชั �น 1 เลขที� 3/83 หมูที่� 7 
ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150
โทร. 0-2563-3102
โทรสาร. 0-2563-3102
E-mail: bm0517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลําลูกกา 1
ชั �น 1 ห้างสรรพสนิค้าบิ�กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ สาขาลําลกูกา 1
เลขที� 10 หมูที่� 12 ตําบลบงึคําพร้อย อําเภอลําลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 12150
โทร. 0-2152-7767
โทรสาร. 0-2152-7767 ตอ่ 18
E-mail: bm0521@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1
129 หมูที่� 3 ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000
โทร. 0-3534-6122
โทรสาร. 0-3534-6122 ตอ่ 6
E-mail: loan8270@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู
129 หมูที่� 3 ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123
โทรสาร. 0-3534-6121 ตอ่ 26
E-mail: bm0416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาเรือ (อยุธยา)
52 ถนนทา่เรือ-พระพทุธบาท ตําบลทา่เรือ 
อําเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13130
โทร. 0-3522-3078, 0-3534-1123
โทรสาร. 0-3534-1123
E-mail: bm0403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภาชี  
154 หมูที่� 5 ตําบลภาชี อําเภอภาชี 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร. 0-3531-1123 ตอ่ 19
E-mail: bm0404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัย
1/1 หมูที่� 13 ตําบลอทุยั อําเภออทุยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222
โทรสาร. 0-3535-6123 ตอ่16
E-mail: bm0408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน
58 หมูที่� 6 ถนนปราสาททอง ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสาร. 0-3526-1023 ตอ่ 14, 0-3526-1440 ตอ่ 14
E-mail: bm0409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง
126/3 หมูที่� 1 ถนนนครหลวง-ภาชี ตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรสาร. 0-3535-9500 
E-mail: bm0411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วังนอย
231-233 หมูที่� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร 
อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร. 0-3527-1630 ตอ่ 20
E-mail: bm0413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูนํ้าพระอินทร
139/1-2 หมูที่� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลเชียงรากน้อย 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13180
โทร. 0-3521-9565, 0-3574-6044
โทรสาร. 0-3521-9565 ตอ่ 108
E-mail: bm0414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อยุธยาพารค
ชั �น 1 ศนูย์การค้าอยธุยาพาร์ค 
126 หมูที่� 3 ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรสาร. 0-3580-1252
E-mail: bm0417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
80/21 หมูที่� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรสาร. 0-3527-4300
E-mail: bm0419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51 ชั �น 3 ถนนนเรศวร ตําบลหอรัตนไชย 
อําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000
โทร. 0-3532-3745 ตอ่ 11-25, 0-3532-3205 ตอ่ 11-25
โทรสาร. 0-3532-3745 ตอ่ 26, 0-3532-3205 ตอ่ 26 
E-mail: loan8271@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจาพรหม
9/51 ถนนนเรศวร ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร. 0-3524-4784
E-mail: bm0415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา
84/11-13 ถนนอูท่อง ตําบลหอรัตนไชย 
อําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร. 0-3525-1131 ตอ่ 24
E-mail: bm0401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสนา
402 ถนนวิไลเสนา(ก) ตําบลเสนา อําเภอเสนา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13110
โทร. 0-3520-1234
โทรสาร. 0-3520-1234 ตอ่ 17
E-mail: bm0402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผักไห
112/12 หมูที่� 4 ตําบลผกัไห ่อําเภอผกัไห ่
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13120
โทร. 0-3539-1323
โทรสาร. 0-3539-1323
E-mail: bm0405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานแพรก
59 หมูที่� 2 ถนนบ้านแพรก-อา่งทอง ตําบลสําพะเนียง 
อําเภอบ้านแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร. 0-3538-6088 ตอ่ 13
E-mail: bm0406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาราช
3/1 หมูที่� 4 ถนนชาญวิวฒัน์ ตําบลหวัไผ ่อําเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสาร. 0-3538-9123
E-mail: bm0407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน
4/6 หมูที่�5 ถนนอยธุยา-บางปะหนั ตําบลขวญัเมือง 
อําเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059, 084-448-4797, 
084-448-3586
โทรสาร. 0-3538-1333
E-mail: bm0410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง
196/1 หมูที่� 3 ตําบลลาดบวัหลวง อําเภอลาดบวัหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรสาร. 0-3537-9123
E-mail: bm0412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
304 หมูที่� 2 (หน้าสวนอตุสาหกรรมโรจนะ) ตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรสาร. 0-3533-2080
E-mail: bm0418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอางทอง
50/2 ถนนเทศบาล 2 ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอา่งทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรสาร. 0-3561-4500 ตอ่ 23 
E-mail: loan8272@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อางทอง
50/2 ถนนเทศบาล2 ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง 
จงัหวดัอา่งทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร. 0-3561-1242 ตอ่ 19 
E-mail: bm1401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเศษชัยชาญ
202/1 หมูที่� 7 ถนนแมนํ่ �าน้อย ตําบลศาลเจ้าโรงทอง 
อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร. 0-3563-1190 ตอ่ 3
E-mail: bm1402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ทอง
483 หมูที่� 5 ถนนโพธิ�ทอง-แสวงหา ตําบลอา่งแก้ว 
อําเภอโพธิ�ทอง จงัหวดัอา่งทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสาร. 0-3564-0050 ตอ่ 17-18
E-mail: bm1403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาโมก
554/ข หมูที่� 2 ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก 
จงัหวดัอา่งทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149 
โทรสาร. 0-3566-1335 
E-mail: bm1404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองอินทร
25/1 หมูที่� 3 ตําบลอินทร์บรีุ อําเภออินทร์บรีุ 
จงัหวดัสงิห์บรีุ 16110
โทร. 0-3658-1030
โทรสาร. 0-3658-1030
E-mail: bm1805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิงหบุรี
891/15 ถนนขนุสรรค์ ตําบลบางพทุรา อําเภอเมือง 
จงัหวดัสงิห์บรีุ 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223 
โทรสาร. 0-3652-1489 ตอ่ 15
E-mail: bm1801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินทรบุรี
533/11 หมูที่� 6 ตําบลอินทร์บรีุ อําเภออินทร์บรีุ 
จงัหวดัสงิห์บรีุ 16110
โทร. 0-3658-1049
โทรสาร. 0-3658-1515 
E-mail: bm1802@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บางระจัน
126/1 หมูที่� 4 ตําบลสงิห์ อําเภอบางระจนั จงัหวดัสงิห์บรีุ 16130
โทร. 0-3659-1481
โทรสาร. 0-3659-1481 ตอ่ 4
E-mail: bm1803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาชาง
2/1หมูที่� 6 ตําบลถอนสมอ อําเภอทา่ช้าง จงัหวดัสงิห์บรีุ 16140
โทร. 0-3659-5209
โทรสาร. 0-3659-5209 
E-mail: bm1804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108 หมูที่� 5 ตําบลเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 18160 
โทร. 0-3633-3784
โทรสาร. 0-3633-3784 ตอ่18
E-mail: loan8273@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสาไห
108 หมูที่� 5 ตําบลเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 18160 
โทร. 0-3639-1109
โทรสาร.0-3639-1109
E-mail: bm1608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี
509 ถนนพิชยัรณรงค์สงคราม ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง 
จงัหวดัสระบรีุ 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร. 0-3621-1029 ตอ่ 18
E-mail: bm1601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท
23 หมูที่� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลธารเกษม อําเภอพระพทุธบาท 
จงัหวดัสระบรีุ 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสาร. 0-3626-6733 ตอ่ 11
E-mail: bm1602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกงคอย
236 ถนนสดุบรรทดั ตําบลแก่งคอย อําเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรีุ 18110
โทร. 0-3624-4663ตอ่ 11-19
โทรสาร. 0-3624-5163, 0-3624-4663 ต่อ 20
E-mail: bm1603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแค
167 ถนนเศรษฐสมัพนัธ์ ตําบลหนองแค อําเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรสาร. 0-3637-1234
E-mail: bm1604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานหมอ
2 หมูที่� 5 ถนนบ้านหมอ-พระพทุธบาท ตําบลบ้านหมอ 
อําเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบรีุ 18130
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079
โทรสาร. 0-3620-1177
E-mail: bm1605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก
438 หมูที่� 9 ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหลก็ 
จงัหวดัสระบรีุ 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร. 0-3634-1054 ตอ่ 17
E-mail: bm1606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง
383 หมูที่� 10 ถนนสวุรรณศร ตําบลหนองสรวง 
อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ 18150
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065
โทรสาร. 0-3637-7065 ตอ่ 7
E-mail: bm1607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขอนันตปารค
179/5 ถนนสดุบรรทดั ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง 
จงัหวดัสระบรีุ 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสาร. 0-3671-1882
E-mail: bm1609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังมวง
93 หมู ่7 ตําบลคําพราน อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรสาร. 0-3635-9163
E-mail: bm1610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หินกอง
203 หมูที่� 8 ตําบลห้วยทราย อําเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ 18230
โทร. 0-3639-0169
โทรสาร. 0-3639-0170
E-mail: bm1611@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี
ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั สระบรีุ
ห้องเลขที� 223 ชั �น 2 เลขที� 99 หมู ่7 ตําบลตลิ�งชนั  
อําเภอเมืองสระบรีุ  จงัหวดัสระบรีุ 18000
โทร. 0-3635-1500-1
โทรสาร. 0-3635-1501
E-mail: bm1612@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 15
55 ถนนสขุมุวิท ตําบลแสนสขุ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรสาร. 0-3838-7025-6
E-mail: rm15@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
55 ถนนสขุมุวิท ตําบลแสนสขุ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรสาร. 0-3838-6181 ตอ่ 20
E-mail: loan8274@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี                      
164 ถนนวชิรปราการ ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง 
จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรสาร. 0-3828-2384 ตอ่ 24
E-mail: bm2101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา                             
111 ถนนสรุศกัดิ� 1 ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001 
โทรสาร. 0-3831-1001 ตอ่ 25
E-mail: bm2102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองมน
55 ถนนสขุมุวิท ตําบลแสนสขุ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร. 0-3838-2830 ตอ่ 17
E-mail: bm2106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร
726/25 ถนนสขุประยรู ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง 
จงัหวดัชลบรีุ 20000 
โทร. 0-3827-3816
โทรสาร. 0-3827-3816 ตอ่ 19
E-mail: bm2111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยการคาแปซิฟค 
พารค ศรีราชา
ชั �น 4 ห้อง F408 ศนูย์การค้าแปซฟิิค พาร์ค ศรีราชา 
90 ถนนสขุมุวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร. 0-3832-5483
E-mail: bm2114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
171 ชั �น 1 อาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ 
เลขที� 55/88-89 ถนนสขุมุวิท ตําบลเสมด็ อําเภอเมือง 
จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรสาร. 0-3805-3802
E-mail: bm2119@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร
ชั �น 1 ห้องเลขที� 1122-1125 ภายในศนูย์การค้าวิคทอรี� เซน็เตอร์ 
เลขที� 742/5ก-5ข ถนนโพธิ�ทอง ตําบลบางปลาสร้อย 
อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรสาร. 0-3807-9714
E-mail: bm2126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางทราย
134 หมูที่� 3 ตําบลบางทราย อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรสาร. 0-3828-8375
E-mail: bm2131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาวอุดม
143/16-17 หมูที่� 8 ถนนสขุมุวิท ตําบลทุง่สขุลา 
อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรสาร. 0-3835-1818
E-mail: bm2132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพระยาสัจจา
เลขที� 178/17 หมู ่3 ตําบลเสมด็ อําเภอเมือง 
จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรสาร. 0-3845-5314
E-mail: bm2135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮารเบอร มอลล แหลมฉบัง
ศนูย์การค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบงั ชั �น B ห้องเลขที� BS13
 เลขที� 4/222 หมูที่� 10 ถนนสขุมุวิท ตําบลทุง่สขุลา 
อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรสาร. 0-3849-3098
E-mail: bm2136@gsb.or.th

หนวยใหบริการ EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74 หมูที่� 9 ถนนสขุมุวิท ตําบลทุง่สขุลา 
อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230
โทร. 0-3849-0308
โทรสาร. 0-3849-0309
E-mail: bm2102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2
285/203-204 หมูที่� 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพทัยา-นาเกลือ 
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสาร. 0-3822-5630-1 ตอ่ 13
E-mail: loan8275@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางละมุง  
460 หมูที่� 4 ถนนพทัยา-นาเกลือ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสาร. 0-3822-2012
E-mail: bm2105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา                   
8/46-48 หมูที่� 6 ถนนพทัยาเหนือ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643 
โทรสาร. 0-3842-3643 ตอ่ 17
E-mail: bm2110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยาใต
205/23-24 หมูที่� 10 ถนนพทัยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3842-8749,0-3842-5509
โทรสาร. 0-3842-8749
E-mail: bm2117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิสัมพันธ
285/203-204 หมูที่� 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพทัยา-นาเกลือ 
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสาร. 03822-5933
E-mail: bm2118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ห้องเลขที� 419 ชั �น 4 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั พทัยาบีช 
เลขที� 333/99-100 หมูที่� 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสาร. 0-3804-3569
E-mail: bm2120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยากลาง
245/130-131 หมูที่� 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสาร. 0-3841-2361
E-mail: bm2123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี พัทยาใต
ชั �น 1 ห้างสรรพสนิค้าบิ�กซี พทัยาใต้ ห้องเลขที� GCR122
565/41 หมูที่� 10 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3837-3218-9
โทรสาร. 0-3837-3218-9
E-mail: bm2124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทัพพระยา
316/26 หมูที่� 12 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรสาร. 0-3825-1590
E-mail: bm2125@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เขาพระตําหนัก
ห้องเลขที� 567/1 โครงการเดอะ เซเนท เรสซิเดนซ์ 
หมูที่� 12 ถนนเกษตรสนิ 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3825-0311
โทรสาร. 0-3825-0312
E-mail: bm2125@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3
700/37 หมูที่� 1 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรสาร. 0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E-mail: loan8276@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม                             
22 ถนนเมืองเก่า ตําบลพนสันิคม อําเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบรีุ 20140
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรสาร. 0-3846-2960 ตอ่ 18
E-mail: bm2104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานบึง                              
24 ถนนวิฑรูย์ดําริ ตําบลบ้านบงึ อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร. 0-3844-3980 ตอ่ 20
E-mail: bm2107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พานทอง                             
85/10 หมูที่� 4 ถนนพานทอง-หวัไผ ่อําเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรสาร. 0-3845-1115
E-mail: bm2108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ                             
204/7 หมูที่� 1 ตําบลคลองกิ�ว อําเภอบ้านบงึ 
จงัหวดัชลบรีุ 20220
โทร. 0-3874-2539
โทรสาร. 0-3820-1153
E-mail: bm2109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหัวฬอ
117/5 หมูที่� 5 ตําบลดอนหวัฬอ่ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร 0-3844-0234
โทรสาร. 0-3844-0440
E-mail: bm2113@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมตะนคร
69/18-19 หมูที่� 6 ถนนสขุประยรู ตําบลดอนหวัฬอ่ 
อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรสาร. 0-3845-3098
E-mail: bm2129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/37 หมูที่� 1 ตําบล คลองตําหรุ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรสาร. 0-3845-7663
E-mail: bm2133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์
280 หมูที่� 4 ตําบลทา่บญุมี อําเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรสาร. 0-3820-9130-1
E-mail: bm2134@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4
99/6-7 หมูที่� 5 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรสาร. 0-3806-8911-4 ตอ่ 22
E-mail: loan8305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ                      
359 หมูที่� 1 ถนนสขุาภิบาล 7 ตําบลสตัหีบ 
อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร. 0-3843-7437 ตอ่ 202
E-mail: bm2103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมูที่� 11 ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม 
อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรสาร. 0-3848-1542
E-mail: bm2112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพลับหวาน
13/234 หมูที่� 5 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรสาร. 0-3804-1339
E-mail: bm2115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุญสัมพันธ 
99/6-7 หมูที่� 5 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรสาร. 0-3806-8938
E-mail: bm2116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดบานอําเภอ
164/3 ถนนสขุมุวิท ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสตัหีบ 
จงัหวดัชลบรีุ 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรสาร. 0-3823-5677
E-mail: bm2121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขุมวิท-สัตหีบ
4/57-58 หมูที่� 7 ตําบลสตัหีบ อําเภอสตัหีบ 
จงัหวดัชลบรีุ 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสาร. 0-3843-8078
E-mail: bm2122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามคันทรีคลับ
19/110-111 หมูที่� 6 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรสาร. 0-3840-5064
E-mail: bm2127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยา-สุขุมวิท
249 หมูที่� 6 อาคารซีซีโชคชยัโฮมเซน็เตอร์ ถนนสขุมุวิท-พทัยา 
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรสาร. 0-3841-4981
E-mail: bm2128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บอวิน
310/6-7 ถนนสตัหีบ-ฉะเชิงเทรา ตําบลบอ่วิน 
อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรสาร. 0-3833-7369
E-mail: bm2130@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถนนสขุมุวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939 
โทรสาร. 0-3862-2939 ตอ่ 11
E-mail: loan8277@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระยอง                      
3 ถนนตากสนิมหาราช ตําบลทา่ประดู ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร. 0-3861-1005 ตอ่ 11
E-mail: bm2201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกลง                       
16 ถนนสนุทรโวหาร ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสาร. 0-3867-1171 ตอ่ 11
E-mail: bm2202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานคาย                     
113 หมูที่� 2 ถนนอาทิตย์ประดษิฐาน ตําบลบ้านคา่ย 
อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 21120
โทร. 0-3864-1767
โทรสาร. 0-3864-1009
E-mail: bm2203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานฉาง                        
48/31 ถนนสขุมุวิท ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง 
จงัหวดัระยอง 21130 
โทร. 0-3860-1043
โทรสาร. 0-3888-0415
E-mail: bm2204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ                         
232/1 หมูที่� 2 ถนนเพ-แกลง ตําบลเพ อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสาร. 0-3865-1765
E-mail: bm2205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบตาพุด                       
85/1-2 ถนนสขุมุวิท ตําบลมาบตาพดุ อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสาร. 0-3868-1024 ตอ่ 22
E-mail: bm2206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพระ
307/37 ถนนสขุมุวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042-4
โทรสาร. 0-3861-9042-4 ตอ่ 17
E-mail: bm2207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะสตาร ระยอง
ห้อง 1101A ชั �น 1 ศนูย์การค้าคอมพิวเตอร์สตาร์ ระยอง 
109 ถนนสขุมุวิท ตําบลทา่ประดู ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสาร. 0-3861-0454
E-mail: bm2208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลวกแดง
625/68-69 หมูที่� 1 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 21140
โทร. 0-3802-5900-1
โทรสาร. 0-3802-5900
E-mail: bm2209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพชชั่น ชอปปง เดสติเนชั่น 
(เดมิเป็นสาขา แหลมทองพลาซา ระยอง) 
เปลี�ยนเมื�อวนัที� 1 ธ.ค. 58 
ชั �น 2  ศนูย์การค้าแพชชั�น ช้อปปิ �ง เดสตเินชั�น ระยอง 
เลขที� 554 ถนนสขุมุวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรสาร. 0-3802-3423-4
E-mail: bm2210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมพัฒนา ระยอง
4/9 หมูที่� 2 ตําบลนิคมพฒันา อําเภอนิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรสาร. 0-3863-7864
E-mail: bm2211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ระยอง ตั �งอยูช่ั �น 2 ห้องเลขที� 279 
เลขที� 99, 99-1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรสาร. 0-3894-2635
E-mail: bm2212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี                         
25/1 ถนนทา่หลวง ตําบลวดัใหม ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบรีุ 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรสาร. 0-3932-2300 ตอ่ 15
E-mail: loan8278@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี                         
25/1 ถนนทา่หลวง ตําบลวดัใหม ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบรีุ 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรสาร. 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 13
E-mail: bm2301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาใหม                                           
53 ถนนราชกิจ ตําบลทา่ใหม ่อําเภอทา่ใหม ่
จงัหวดัจนัทบรีุ 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066  
โทรสาร. 0-3943-1789 ตอ่ 13
E-mail: bm2302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขลุง                           
29/1 ถนนเทศบาลสาย 1 ตําบลขลงุ อําเภอขลงุ 
จงัหวดัจนัทบรีุ 22110
โทร. 0-3944-1065, 0-3944-1122
โทรสาร. 0-3944-1122 ตอ่ 11, 0-3944-1065
E-mail: bm2303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทาแฉลบ
573-575 ถนนทา่แฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบรีุ 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร. 0-3932-8015 ตอ่ 15
E-mail: bm2304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว 
177 หมูที่� 1 ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรีุ 22180
โทร. 0-3936-4452
โทรสาร. 0-3938-1010
E-mail: bm2305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยสะทอน
249 หมูที่� 3 ตําบลทุง่เบญจา อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสาร. 0-3939-5318
E-mail: bm2306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเทศบาล 2
20 ถนนประชานิยม ตําบลวดัใหม ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบรีุ 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสาร. 0-3932-2127
E-mail: bm2307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ
4/105 หมูที่� 10 ตําบลพลวง อําเภอเขาคชิฌกฏู 
จงัหวดัจนัทบรีุ 22210
โทร. 0-3930-9194 
โทรสาร. 0-3930-9193
E-mail: bm2308@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว พลาซา จันทบุรี
อาคารเรนโบว์ พลาซา ห้องเลขที� A2 เลขที�22/54-56 
หมูที่� 7 ตําบลจนัทนิมิต อําเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรสาร. 0-3932-8998
E-mail: bm2309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตราด                      
81-82 ถนนสขุมุวิท ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จงัหวดัตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร. 0-3953-2040 ตอ่ 15
E-mail: bm2401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง 
74/12-13 หมูที่� 1 ถนนสขุมุวิท ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร. 0-3959-9155
E-mail: bm2402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะชาง
23/10 หมูที่� 4 บ้านคลองพร้าว ตําบลเกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง 
จงัหวดัตราด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรสาร. 0-3955-7398
E-mail: bm2403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองใหญ
170/5 หมูที่� 2 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ 
จงัหวดัตราด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรสาร. 0-3958-2183
E-mail: bm2404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด
72 ถนนชยัมงคล ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จงัหวดัตราด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรสาร. 0-3951-2433
E-mail: bm2405@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เกาะกูด
อาคารศนูย์โอทอปขององค์การบริหารสว่นตําบลเกาะกดู 
อําเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด 23000
โทร. 0-3952-5676
โทรสาร. 0-3952-5677
E-mail: bm2405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1  
369/1 ถนนสขุมุวิท ตําบลปากนํ �า อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสาร. 0-2389-3346-7
E-mail: loan8279@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ   
154 ถนนศรีสมทุร อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร. 0-2395-0613 ตอ่ 11
E-mail: bm0301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลี   
29 หมูที่� 8 ถนนสขุาภิบาล ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร. 0-2337-3523 ตอ่ 17
E-mail: bm0302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบอ  
334 หมูที่� 1 ถนนรัตนราช ตําบลบางบอ่ อําเภอบางบอ่ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร. 0-2708-4581 ตอ่ 15
E-mail: bm0303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองดาน   
471 หมูที่� 11 ถนนสขุมุวิท อําเภอบางบอ่ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร. 0-2330-1112 ตอ่ 14
E-mail: bm0304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
บริเวณอาคารจอดรถศนูย์ซอ่มบํารุงอากาศยานสวุรรณภมิู ชั �น 1  
99 หมูที่� 10 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4280-3
โทรสาร. 0-2134-4284
E-mail: bm0310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองสมุทร
369/1 ถนนสขุมุวิท ตําบลปากนํ �า อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 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 หมูที่� 6 ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรสาร. 0-2324-3343
E-mail: bm0315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา
39 หมูที่� 6 ศนูย์การค้าเมกาบางนา ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540
โทร. 0-2186-8760-1
โทรสาร. 0-2186-8761
E-mail: bm0316@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร
425 หมูที่� 5 ชั �น1 ห้อง GCR 103 ถนนศรีนครินทร์ ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรสาร. 0-2758-8744
E-mail: bm0320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
200/16-18 หมูที่� 1 ถนนเทพารักษ์  ตําบลบางเสาธง  
อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทร. 0-2181-7948-9
โทรสาร. 0-2181-7948-9
E-mail: bm0318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สมุทรปราการ
ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั สมทุรปราการ ชั �น 3 ห้องเลขที� 302
เลขที� 789 หมูที่� 2 ถนนสขุมุวิท ตําบลท้ายบ้านใหม ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรสาร. 0-2174-2766
E-mail: bm0321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มารเก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ศนูย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมิู ชั �น 3 ห้องเลขที� R-310 
เลขที� 99/29 หมู ่1 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540
โทร. 0-2007-5327-8
โทรสาร. 0-2007-5327-8
E-mail: bm0322@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เทศบาลแพรกษา
สํานกังานเทศบาลแพรกษา เลขที� 999/995 หมูที่� 6
ซอยรักพนัธ์ดี 11/1 ถนนพทุธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280
โทร. 084-4624890
โทรสาร. -
E-mail: bm0315@gsb.or.th

หนวยใหบริการ สถานีรถโดยสารทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
อาคาร Bus terminal เลขที� 999 หมูที่� 1 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสาร. 0-2134-4479
E-mail: bm0310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 
9/7 หมูที่� 3 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมทุรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรสาร. 0-2425-1096
E-mail: loan8280@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สําโรง   
407 หมูที่� 8 ถนนสขุมุวิท (เชิงสะพานสําโรง) อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสาร. 0-2394-3670 ตอ่ 20
E-mail: bm0305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปูเจาสมิงพราย   
14/8-10 หมูที่� 9 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสาร. 0-2183-2041-2 ตอ่ 16
E-mail: bm0307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง  
48 ถนนศรีเขื�อนขนัธ์ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร. 0-2463-8764 ตอ่ 15
E-mail: bm0308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์  
119/25-26 หมูที่� 14 ถนนสขุสวสัดิ� ตําบลบางพึ�ง 
อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรสาร. 0-2463-5029 ตอ่ 14
E-mail: bm0309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด สําโรง  
ศนูย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง ชั �น 2 เลขที� 999 หมูที่� 1 
ถนนสขุมุวิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสาร. 0-2394-4007
E-mail: bm0311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจดีย
9/7 หมูที่� 3 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมทุรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1093
โทรสาร. 0-2425-1092
E-mail: bm0314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สําโรง 2
ห้องเลขที� 2CR214 ชั �น 2 ห้างบิ�กซี สําโรง 2 
เลขที� 1293 หมูที่�  4 ถนนสขุมุวิท ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรสาร. 0-2380-0446
E-mail: bm0317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ห้างบิ�กซีสขุสวสัดิ� ห้องเลขที� 2CR 203-204 ถนนสขุสวสัดิ� 
ตําบลบางพึ�ง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรสาร. 0-2464-4272
E-mail: bm0319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา
106/3 ถนนมหาจกัรพรรดิ� ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075-6
โทรสาร. 0-3851-7075 ตอ่ 24
E-mail: loan8281@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา                    
115 ถนนสนัตริาษฎร์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสาร. 0-3851-1076 ตอ่ 24
E-mail: bm1501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคลา                      
94 ถนนระเบียบกิจอนสุรณ์ ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรสาร. 0-3854-1899
E-mail: bm1502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง                      
239 หมูที่� 10 ถนนสขุมุวิท ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016 
โทรสาร. 0-3853-1016 ตอ่ 7
E-mail: bm1503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม
685/5 หมูที่� 1 ถนนพนมพฒันา ตําบลพนมสารคาม 
อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร. 0-3855-1555 ตอ่ 22
E-mail: bm1504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์
106/3 ถนนมหาจกัรพรรดิ� ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2432 
โทรสาร. 0-3881-2589
E-mail: bm1505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
อาคารศนูย์การค้าเอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ฉะเชิงเทรา 
เลขที� 9/2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตําบลหน้าเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรสาร. 0-3851-8954
E-mail: bm1506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางนํ้าเปรี้ยว
247/1-2 หมูที่� 5 ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางนํ �าเปรี �ยว 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24150
โทร. 0-3858-1394-5
โทรสาร. 0-3858-1395
E-mail: bm1507@gsb.or.th



214 รายงานประจําป 2559

ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต
7/5-7/6 หมูที่� 4 ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชยัเขต 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรสาร. 0-3859-7806
E-mail: bm1508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 16
20 ชั �น 2 ถนนราษฎร์อทิุศ อําเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสาร. 0-7727-2589
E-mail: rm16a@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1
101/10 ชั �น 3 ถนนศาลาแดง ตําบลทา่ตะเภา อําเภอเมือง 
จงัหวดัชมุพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร. 0-7750-6444 ตอ่ 13
E-mail: loan8282@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพร
101/10 ชั �น 2 ถนนศาลาแดง ตําบลทา่ตะเภา อําเภอเมือง 
จงัหวดัชมุพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสาร. 0-7751-1150
E-mail: bm6101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาแซะ                    
244 หมูที่� 16 ถนนเพชรเกษม ตําบลทา่แซะ อําเภอทา่แซะ 
จงัหวดัชมุพร 86140
โทร. 0-7759-9252
โทรสาร. 0-7758-4225
E-mail: bm6104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากนํ้าชุมพร                                                  
106/3 หมูที่� 2 ตําบลปากนํ �าชมุพร อําเภอเมือง จงัหวดัชมุพร 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 หมูที่� 7 ถนนเจริญรัฐ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว 
จงัหวดัชมุพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094 
โทรสาร. 0-7759-1111
E-mail: bm6106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระนอง                                    
256/4 ถนนทา่เมือง ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมือง 
จงัหวดัระนอง 85000   
โทร. 0-7781-1542
โทรสาร. 0-7781-1542 ตอ่ 115
E-mail: bm6201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบุรี                                       
151 หมูที่� 2 ถนนสถาพร ตําบลนํ �าจืด อําเภอกระบรีุ 
จงัหวดัระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร. 0-7789-1235
E-mail: bm6202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเรืองราษฎร
337 ถนนเรืองราษฎร์ ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมือง 
จงัหวดัระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสาร. 0-7782-5756
E-mail: bm6203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบอํามฤต
65 หมูที่� 13 ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรสาร. 0-7765-6342
E-mail: bm6110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสําราญ
13 หมูที่� 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลกําพวน อําเภอสขุสําราญ 
จงัหวดัระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรสาร. 0-7789-3168
E-mail: bm6204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2
77/32 หมูที่� 6 ถนนชมุพร-เขาทะล ุตําบลทุง่ตะไคร 
อําเภอทุง่ตะโก จงัหวดัชมุพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรสาร. 0-7753-6830
E-mail: loan8306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวี
404 หมูที่� 5 ถนนรักษ์นรกิจ ตําบลนาโพธิ� อําเภอสวี 
จงัหวดัชมุพร 86130 
โทร. 0-7753-1205 
โทรสาร. 0-7753-1255
E-mail: bm6102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลังสวน                      
16-18 ถนนหลงัสวน ตําบลหลงัสวน อําเภอหลงัสวน 
จงัหวดัชมุพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรสาร. 0-7754-1151
E-mail: bm6103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปฐมพร
229 หมูที่� 9 ถนนชมุพร-ระนอง ตําบลวงัไผ ่อําเภอเมือง 
จงัหวดัชมุพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1 
โทรสาร. 0-7757-6531
E-mail: bm6107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงตะโก
77/32 หมูที่� 6 ถนนชมุพร-เขาทะล ุตําบลทุง่ตะไคร 
อําเภอทุง่ตะโก จงัหวดัชมุพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรสาร. 0-7753-6760
E-mail: bm6108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละแม
197/6 หมูที่� 7 ตําบลละแม อําเภอละแม จงัหวดัชมุพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสาร. 0-7755-9463
E-mail: bm6109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พะโตะ
261/2 หมูที่� 8 ตําบลพะโต๊ะ อําเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรสาร. 0-7753-9207
E-mail: bm6111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎรธานี 1
20 ชั �น 3 ถนนราษฎร์อทิุศ ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสาร. 0-7727-5794
E-mail: loan8283@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎรธานี                 
490-494 ถนนหน้าเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387 
โทรสาร. 0-7727-2019
E-mail: bm5901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ชั �น 2 ห้องเลขที� 237 โครงการศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั สมยุ 
เลขที� 209, 209/1, 209/2 หมูที่� 2 ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรสาร. 0-7741-0537
E-mail: bm5916@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานนาสาร                  
45 ถนนวิเวก ตําบลนาสาร อําเภอบ้านนาสาร 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192 
โทรสาร. 0-7734-1373
E-mail: bm5903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย                   
12/1 หมูที่� 3 ถนนทวีราษฎร์ภกัดี ตําบลอา่งทอง อําเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรสาร. 0-7742-1119 ตอ่ 3
E-mail: bm5905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ                  
102/2 หมูที่� 1 ถนนหน้าอําเภอ ตําบลกะแดะ 
อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883 
โทรสาร. 0-7737-9019
E-mail: bm5907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ                      
209 หมูที่� 4 ตําบลบ้านส้อง อําเภอเวียงสระ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192 
โทรสาร. 0-7736-1192
E-mail: bm5909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก                        
3 หมูที่� 5 ถนนชลคราม ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสาร. 0-7737-1280
E-mail: bm5911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎรอุทิศ
20 ถนนราษฎร์อทิุศ ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรสาร. 0-7728-4977
E-mail: bm5913@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บอผุด
119/41 หมูที่� 1 ถนนรอบเกาะ ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสาร. 0-7742-5131
E-mail: bm5915@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน
50/10-11 หมูที่� 1 ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรสาร. 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E-mail: bm5917@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล
83/12-13 ถนนสรุาษฎร์-นาสาร ตําบลขนุทะเล อําเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84100
โทร. 0-7735-5112-3
โทรสาร. 0-7735-5112
E-mail: bm5919@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานนาเดิม
92/17-18 หมูที่� 2 ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนาเดิม 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรสาร. 0-7735-9752 ตอ่ 5
E-mail: bm5920@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละไม
108/10 หมู ่6 ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรสาร. 0-77458192-3 ตอ่ 106
E-mail: bm5921@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี
88 หมูที่� 10 ตําบลวดัประดู ่อําเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7748-9749
โทรสาร. 0-7748-9750
E-mail: bm5922@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหไทย สุราษฎรธานี
ชั �น 1 ห้องเลขที� 106 ศนูย์การค้าสหไทย การ์เด้น พลาซา่ 
สรุาษฎร์ธานี  
เลขที� 528/1 ถนนตลาดใหม ่ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-5340
โทรสาร. 0-7727-5341
E-mail: bm5927@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎรธานี 2
103 ชั �น 3 ถนนธราธิบดี ตําบลทา่ข้าม อําเภอพนุพิน 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสาร. 0-7731-1262
E-mail: loan8284@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไชยา                         
465 ถนนรักษ์นรกิจ ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031                   
โทรสาร. 0-7743-1031
E-mail: bm5902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน                         
103 ถนนธราธิบดี ตําบลทา่ข้าม อําเภอพนุพิน 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร. 0-7731-1314
E-mail: bm5904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระแสง                       
21/1 หมูที่� 1 ตําบลอิปัน อําเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรสาร. 0-7736-9116
E-mail: bm5906@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ทาฉาง                        
88/1 หมูที่� 6 ถนนพนุพิน-ไชยา ตําบลเขาถ่าน อําเภอทา่ฉาง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรสาร. 0-7738-9113
E-mail: bm5908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาชนะ                                                       
393 หมูที่� 4 ถนนวิชิตภกัดี อําเภอทา่ชนะ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242 
โทรสาร. 0-7738-1242
E-mail: bm5910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คีรีรัฐนิคม                    
176 หมูที่� 1 ถนนหลงัสถานีรถไฟ ตําบลทา่ขนอน 
อําเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร. 0-7739-1116
E-mail: bm5912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนม 
326 หมูที่� 1 ถนนสรุาษฎร์-ตะกั�วป่า ตําบลพนม อําเภอพนม 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84250
โทร. 0-7739-9336 
โทรสาร. 0-7739-9303
E-mail: bm5914@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา
76/3 หมูที่� 2 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84260
โทร. 0-7729-7429-30 
โทรสาร. 0-7729-7429-30
E-mail: bm5918@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค
134 /1-2 หมูที่�  4 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรสาร. 0-7736-5326
E-mail: bm5923@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี
40/34 หมูที่�  4 ตําบลตะกกุเหนือ อําเภอวิภาวดี 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรสาร. 0-7729-2160
E-mail: bm5924@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี
7/22-23 หมูที่� 3 ตําบลสองแพรก อําเภอชยับรีุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84350
โทร. 0-7736-7111
โทรสาร. 0-7736-7111
E-mail: bm5925@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานตาขุน
34/3-4 หมูที่� 4 ตําบลเขาวง อําเภอบ้านตาขนุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84230 
โทร. 0-7739-7464
โทรสาร. 0-7739-7464 ตอ่ 106
E-mail: bm5926@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ชั �น 3 ถนนพงังา ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร. 0-7621-9018
E-mail: loan8285@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต
125 ชั �น 2 ถนนพงังา ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร. 0-7621-1113
E-mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาตอง                                      
132-138 ถนนพระบารมี ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้  
จงัหวดัภเูก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรสาร. 0-7634-6668
E-mail: bm6402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถลาง                                  
169/10 หมูที่� 1 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลเทพกระษัตรี 
อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502 
โทรสาร. 0-7631-1990 
E-mail: bm6403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร หาแยกฉลอง                                  
ห้อง RTD 201 ชั �น 2 ห้างโฮมโปรวิลเลจ ภเูก็ต 
เลขที� 61/10 หมูที่� 10 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรสาร. 0-7638-4359 -60
E-mail: bm6404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชิงทะเล
141, 143 หมูที่� 1 ถนนศรีสนุทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง 
จงัหวดัภเูก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสาร. 0-7632-5297
E-mail: bm6405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ห้องเลขที� TC018-TC020 ชั �น 2 ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 
เฟสตวิลั ภเูก็ต
เลขที� 74-75 หมูที่� 5 ถนนเฉลมิพระเกียรต ิ9 ตําบลวิชิต 
อําเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรสาร. 0-7630-7118
E-mail: bm6407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามกอง
371/51-54 ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสาร. 0-7621-5612
E-mail: bm6406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนาใน (ปาตอง) 
(เดมิเป็นสาขาป่าตองโอทอป) ย้ายและเปลี�ยนชื�อ
เมื�อวนัที� 23 ก.พ. 58
140/42-43 ถนนนาใน ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้  จงัหวดัภเูก็ต
โทร. 0-7651-2117
โทรสาร. 0-7651-2117
E-mail: bm6408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี
5/21-22 หมูที่� 3 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรสาร. 0-7621-3306
E-mail: bm6409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะทู                        
(เดมิเป็นสาขากมลา) ย้ายและเปลี�ยนชื�อเมื�อวนัที� 26 ก.พ. 58 
17/103-104 หมูที่� 6 ตําบลกะทู้  อําเภอกะทู้  จงัหวดัภเูก็ต          
โทร. 0-7632-1299                                            
โทรสาร. 0-7632-1299                                            
E-mail: bm6410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล
32/168-169 ถนนพนูผล ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรสาร. 0-7621-3476
E-mail: bm6411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทาเรือ
114/49 หมูที่�  5 ตําบลศรีสนุทร อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรสาร. 0-7635-0169
E-mail: bm6412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะรน
279-281 ถนนปฏกั ตําบลกะรน อําเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83100  
โทร. 0-7639-6607
โทรสาร. 0-7639-6608
E-mail: bm6413@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เทศบาลวิชิต
เลขที� 54/3 หมูที่� 1 ถนนเจ้าฟา้ตะวนัออก ตําบลวิชิต 
อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000
โทร. 0-7635-5305
โทรสาร. 0-7635-5306
E-mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพังงา                                       
203 ชั �น 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพงังา 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสาร. 0-7641-3248
E-mail: loan8286@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังงา                                       
203 ถนนเพชรเกษม ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพงังา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร. 0-7643-0322
E-mail: bm6301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว 
37/6 หมูที่� 2 ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว 
จงัหวดัพงังา 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสาร. 0-7659-7373
E-mail: bm6307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะกั่วปา                                     
1 ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลตะกั�วป่า อําเภอตะกั�วป่า 
จงัหวดัพงังา 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรสาร. 0-7642-5112
E-mail: bm6302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย                                    
67 หมูที่� 2 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั�วทุง่ จงัหวดัพงังา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร. 0-7658-1763
E-mail: bm6303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทายเหมือง                  
72 หมูที่� 4 ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194 
โทรสาร. 0-7657-1194 
E-mail: bm6304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี 
419 หมูที่� 8 ตําบลครุะ อําเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009 
โทรสาร. 0-7649-1009
E-mail: bm6305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด
55/14 หมูที่� 1 ตําบลทบัปดุ อําเภอทบัปดุ จงัหวดัพงังา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร. 0-7659-9224
E-mail: bm6306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยานยาว
2/21-23 หมูที่� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางนายสี 
อําเภอตะกั�วป่า จงัหวดัพงังา 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรสาร. 0-7647-1305
E-mail: bm6308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก
56/116-117 หมูที่� 5 ตําบลคกึคกั อําเภอตะกั�วป่า 
จงัหวดัพงังา 82220
โทร. 0-7648-6758
โทรสาร. 0-7648-6759
E-mail: bm6309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 17
137  ถ.กะโรม ต.โพธิ�เสดจ็ 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.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรสาร 0-7535-6840
E- mail: loan8287@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดหัวอิฐ
15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ�เสดจ็ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-1013
E- mail: bm6012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช 
1807 ถ.ยมราช ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรสาร 0-7534-5670 ตอ่ 20
E- mail: bm6001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง                     
108 ถ.ชายนํ �า อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0-7551-7212 
โทรสาร 0-7551-7212
E- mail: bm6003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิชล                                                      
274 หมูที่� 1 ถ.สชิล-นครศรีธรรมราช ต.สชิล อ.สชิล 
จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635
E- mail: bm6006@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ทาศาลา                                                   
263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สรุาษฎร์ธานี ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129
E- mail: bm6007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ                   
4 ม.3 ถ.เกียรตดํิารง 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 หมูที่� 8 ถ.หวัไทร-นครศรีธรรมราช ต.หวัไทร 
อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรสาร 0-7538-9638
E- mail: bm6010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนอม                      
109 ม.3 ถ.อคัรวิถี 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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ชั �น 1 อาคารไทยบรีุ ภายในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
เลขที� 222 ต.ไทยบรีุ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสาร 0-7538-4151
E- mail: bm6015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา
17 หมูที่� 1 ถ.กะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 
จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรสาร 0-7537-4417 ตอ่ 16
E- mail: bm6016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ห้องเลขที� 89/109-110 ถ.พฒันาการคขูวาง
ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-340336-7
E- mail: bm6018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี
11 หมูที่� 1 ถ.พรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร 0-7539-6157-8
โทรสาร 0-7539-6158 ตอ่ 16
E- mail: bm6019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช
ชั �น 3 ห้องเลขที� 321-322 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช 
เลขที� 8, 9/8 หมูที่� 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7539-2846
โทรสาร 0-7539-2847
E- mail: bm6024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสาร 0-7541-2931 ตอ่ 21
E- mail: loan8288@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงสง                      
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7524-1008
E- mail: bm6002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอนพิบูลย                   
7/1 หมูที่� 12 ถ.ตลาดนอก อ.ร่อนพิบลูย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092
โทรสาร 0-7533-6092
E- mail: bm6004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง                       
156 หมูที่� 2 ถ.ภกัดีราษฎร์ 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 หมูที่� 3 ถ.จนัดี-สวนขนั ต.จนัดี อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485
E- mail: bm6013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงใหญ
9 หมูที่� 2 ถ.ทุง่ใหญ่-พระแสง ต.ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสาร 0-7548-9097
E- mail: bm6014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด                       
31 หมูที่� 1 ถ.ประชาบํารุง 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 ศูนยการคาไทยสมบูรณทุงสง
ชั �น 2 ศนูย์การค้าไทยสมบรูณ์ทุง่สง 
เลขที� 303/2 ถ.ทุง่สง-สรุาษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง 
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรสาร 0-7541-1884
E- mail: bm6017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิปูน
182/1 ม. 1 ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรสาร 0-7549-9156
E- mail: bm6020@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถํ้าพรรณรา
289/1 ม.3 ถ.ถํ �าพรรณรา - ทานพอ ต.ถํ �าพรรณรา 
อ.ถํ �าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรสาร 0-7530-6304
E- mail: bm6021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางขัน
99/9 ม.14 ต.บ้านลํานาว อ.บางขนั จ.นครศรีธรรมราช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรสาร 0-7548-7879
E- mail: bm6022@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชางกลาง
141 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรสาร 0-7575-5711
E- mail: bm6023@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทบัเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรสาร 0-7521-6042 ตอ่ 17
E-mail: loan8289@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทบัเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063 
E-mail: bm6601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยานตาขาว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ยา่นตาขาว อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432
โทรสาร 0-7528-1432 ตอ่ 16
E-mail: bm6602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันตัง
130 ถ.สถลสถานพิทกัษ์ ต.กนัตงั อ.กนัตงั จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรสาร 0-7525-2929
E-mail: bm6603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244, 0-7527-1026
โทรสาร 0-7527-1026 ตอ่ 14
E-mail: bm6604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ตรัง
ห้องเลขที� 213  ชั �น 2 ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั ตรัง
138 ถ.พทัลงุ ต.ทบัเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสาร 0-7582-0484
E-mail: bm6605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงยาว
24-25 ถ.ปะเหลียน - ทุง่หว้า  ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลียน  
จ.ตรัง 92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรสาร 0-7520-8051 ตอ่ 16
E-mail: bm6606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา
59 หมูที่� 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรสาร 0-7528-6310
E-mail: bm6607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง
74/19-20 ถนนรัษฎา ตําบลทบัเที�ยง อําเภอเมืองตรัง 
จงัหวดัตรัง 92000
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389
โทรสาร 0-7521-5388 ตอ่ 16
E-mail: bm6608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตูล
13 ถ.บรีุวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตลู 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรสาร 0-7471-1058 ตอ่ 11
E-mail: bm6801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละงู
384 หมูที่� 4 ถ.ละง ู– ปากบารา ต.กําแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรสาร 0-7478-2700 ตอ่ 14
E-mail: bm6802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาแพ (สตูล) 
306 – 306/1 ถ.ฉลงุ – ละง ูต.ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตลู 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรสาร 0-7478-7338
E-mail: bm6803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกระบี่
27 ถ.อตุรกิจ ต.ปากนํ �า อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสาร 0-7562-2419 ตอ่ 21
E- mail: loan8290@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กระบี่
27 ถ.อตุรกิจ ต.ปากนํ �า อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรสาร 0-7561-1251 ตอ่ 15
E- mail: bm7201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาวนาง
420/2-3 หมูที่� 2 ต.อา่วนาง อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร 0-7569-5641
โทรสาร 0-7569-5641 ตอ่ 26
E- mail: bm7206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเกา
36-36/1 ถ.ศรีพงังา ต.กระบี�ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร  0-7566-4440
โทรสาร 0-7566-4441
E- mail: bm7207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองทอม
28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองทอ่ม จ.กระบี� 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรสาร 0-7569-9207
E- mail: bm7202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาวลึก
3/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อา่วลกึเหนือ อ.อา่วลกึ จ.กระบี� 81110
โทร 0-7563-4264
โทรสาร 0-7561-0836
E- mail: bm7203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เหนือคลอง
1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี� 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสาร 0-7569-1509
E- mail: bm7204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะลันตา
305/8-9 หมูที่� 3 ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลนัตา จ.กระบี� 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรสาร 0-7568-4313
E- mail: bm7205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําทับ 
231 ม.10 ต.ลําทบั อ.ลําทบั จ.กระบี� 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรสาร 0-7570-2193
E- mail: bm7208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่
ชั �น 1 ห้องเลขที� GCR 102/2 ศนูย์การค้าบิ�กซี กระบี�
เลขที� 349 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี�น้อย อ.เมือง 
จ.กระบี� 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรสาร 0-7570-115
E- mail: bm7209@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ปลายพระยา
121/54 ถ.อา่วลกึ-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี� 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรสาร 0-7567-7272 ตอ่ 18
E- mail: bm7210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพัทลุง
17/3 หมูที่� 1 ถ.เพชรเกษม ต.แมข่รี อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรสาร 0-7469-5954 ตอ่ 23
E- mail: loan8291@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะโหมด
17/3 หมูที่� 1 ถ.เพชรเกษม ต.แมข่รี อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสาร 0-7469-5008 ตอ่ 12
E- mail: bm6705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง
9-11 ถ.นิวาส ต.คหูาสวรรค์ อ.เมือง จ.พทัลงุ 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรสาร 0-7461-3126 ตอ่ 1
E- mail: bm6701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน
795 ถ.ปากพะยนู-หารเทา อ.ปากพะยนู จ.พทัลงุ 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121
E- mail: bm6702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน
598 ถ.เขาชยัสน-จงเก อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 0-7469-1161 ตอ่ 14
E- mail: bm6703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนขนุน
228 ถ.ควนขนนุ-พทัลงุ ต.ควนขนนุ อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ 93110 
โทร. 0-7468-1078
โทรสาร 0-7468-1206 
E- mail: bm6704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาพะยอม
419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม 
จ.พทัลงุ 93110
โทร. 0-7484-1299
โทรสาร 0-7484-1300
E- mail: bm6706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาบอน
137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พทัลงุ 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสาร 0-7484-1633
E- mail: bm6707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 18
30/6 ถนนวิเชียรชม ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 90000 (อาคารชั�วคราว)
11 ถนนสายบรีุ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร.  0-7431-1222 ตอ่ 2013 
E-mail: rm18a@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
280/23 หมูที่� 5 ถนนหวัเขาแดง-ระโนด อําเภอสงิหนคร 
จงัหวดัสงขลา 90280 (สํานกังานชั�วคราว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสาร. 0-7433-1377 ตอ่ 24
E-mail: loan8292@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สงขลา
11 ถนนสายบรีุ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 90000 (อาคารเก่า)
30/6 ถนนวิเชียรชม ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 90000 (อาคารชั�วคราว)
โทร. 0-74 31-1018
โทรสาร. 0-7431-1018 ตอ่ 21
E-mail: bm6501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระโนด
1 ถนนสวุรรณรังษี ตําบลระโนด อําเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338, 0-7439-1095
โทรสาร. 0-7439-1095
E-mail: bm6503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ
13  หมูที่� 3  ถนนหวัเขาแดง-ระโนด  ตําบลจะทิ �งพระ 
อําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสาร. 0-7439-7196
E-mail: bm6506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จะนะ
1 หมูที่� 2 ถนนดํารงพฒันา ตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรสาร. 0-7420-7117
E-mail: bm6508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพา
33/1 ถนนเกษตรขนัธ์ ตําบลเทพา อําเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสาร. 0-7437-6288
E-mail: bm6509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาทวี
4 หมูที่� 1 ถนนแปลงประดษิฐ์ ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี 
จงัหวดัสงขลา  90160 
โทร. 0-7437-1021
โทรสาร. 0-7437-1998
E-mail: bm6510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะบายอย
29 ถนนราษฎร์บํารุง อําเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร. 0-7437-7173
E-mail: bm6512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิงหนคร
280/23 หมูที่� 5 ถนนหวัเขาแดง-ระโนด อําเภอสงิหนคร 
จงัหวดัสงขลา 90280
โทร. 0-7433-1720
โทรสาร. 0-7433-1720
E-mail: bm6515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
90/177-178 หมูที่� 10 ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปช้าง 
อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรสาร. 0-7455-8037 ตอ่ 108
E-mail: bm6517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วชิราสงขลา
119 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรสาร. 0-7432-3177
E-mail: bm6523@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส สงขลา
ห้อง 110 เทสโก้โลตสั เอก็ซ์ตร้า สงขลา 
64 หมูที่� 2 ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง  
จงัหวดัสงขลา 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรสาร. 0-74307995-6 ตอ่ 106
E-mail: bm6526@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
156 ถนนนิพทัธ์อทิุศ 1 อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสาร. 0-7426-1969 ตอ่ 23
E-mail: loan8293@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ
156 ถนนนิพทัธ์อทิุศ 1 อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสาร. 0-7424-3031
E-mail:bm6502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา
101 ถนนกาญจนวณิช ตําบลสะเดา อําเภอสะเดา
จงัหวดัสงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร. 0-7441-2445
E-mail: bm6504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ 
254 หมูที่� 1 ถนนยนตรการกําธร ตําบลกําแพงเพชร 
อําเภอรัตภมิู จงัหวดัสงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร. 0-7438-9114
E-mail: bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ
474/51-52 ถนนคลองแงะ-นาทวี หมูที่� 5 ตําบลพงัลา 
อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสาร. 0-7454-1031
E-mail: bm6507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีภูวนารถ
54-54/1 ถนนศรีภวูนารถ ตําบลหาดใหญ่ 
อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสาร. 0-7423-2624
E-mail: bm6511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร
139 ถนนศิริมงคล ตําบลปาดงัเบซาร์ อําเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 90240 
โทร. 0-7444-4125, 0-7452-1618
โทรสาร. 0-7452-1618  ตอ่ 17
E-mail: bm6513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญใน
1064 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930
โทรสาร. 0-7425-2889 ตอ่ 201
E-mail: bm6514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง
93 หมูที่� 2 ตําบลรัตภมิู อําเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 90220
โทร. 0-7443-2338
โทรสาร. 0-7438-6602
E-mail: bm6516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานไทย-จังโหลน
999/9, 11 ถนนกาญจนวนิช หมูที่� 7 ตําบลสํานกัขาม 
อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสาร. 0-7455-7379
E-mail: bm6518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร
333/25-26 หมูที่� 4 ถนนลพบรีุราเมศวร์ ตําบลคลองแห 
อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7421-4420-1
โทรสาร. 0-7421-4422
E-mail: bm6519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎรอุทิศ หาดใหญ
62/5 ถนนราษฎร์อทิุศ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรสาร. 0-7425-7445 ตอ่ 14
E-mail: bm6520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามนครินทร 
บลอ็กเลขที� 2-04 และ 2-05 ชั �น 2 
โครงการสยามนครินทร์คอมเพลก็ซ์
เลขที� 489 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ 
อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
โทร.0-7423-2955, 0-7423-2956
โทรสาร. 0-7423-2957
E-mail: bm6521@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานพรุ
432/5-6 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรสาร. 0-7438-4997
E-mail: bm6522@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ
ชั �น 3 ห้องเลขที� 333 โครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
1518  ถนนกาญจนวนิชย์  ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  90250
โทร. 0-7433-9910-11
โทรสาร.  0-7433-9910  ตอ่ 106
E-mail: bm6524@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ)
179, 181 หมูที่� 6 ถนนชพูนัธ์  ตําบลควนลงั 
อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรสาร. 0-7425-1800
E-mail: bm6527@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เอ็กซตรา หาดใหญ
ชั �น 1 ห้องเลขที� CGR135 
บริษัท บิ�กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)  สาขาหาดใหญ่ 2 
เลขที� 677 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90110
โทร. 0-7455-5332
โทรสาร. 0-7455-5333
E-mail: bm6528@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินเขตปตตานี
88 ถนนอดุมวิถี ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร. 0-7333-6975
E-mail: loan8294@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปตตานี
88 ถนนอดุมวิถี ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร. 0-7333-5107
E-mail: bm6901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี
4/1 ถนนสริุยะ ตําบลตะลบุนั อําเภอสายบรีุ 
จงัหวดัปัตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร. 0-7341-1018
E-mail: bm6902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์
120 ถนนเพชรเกษม อําเภอโคกโพธิ� จงัหวดัปัตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร. 0-7343-1048
E-mail: bm6903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจิก ปตตานี
300/22 -23 หมูที่� 4 ถนนหนองจิก ตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-3206
โทรสาร. 0-7333-3207
E-mail: bm6904@gsb.or.th

หนวยใหบริการ กะพอ
ที�วา่การอําเภอกะพ้อ หมูที่� 2 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ 
จงัหวดัปัตตานี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรสาร. 0-7349-4195
E-mail: bm6902@gsb.or.th

หนวยใหบริการ แมลาน
ที�วา่การอําเภอแมล่าน หมูที่� 4 ตําบลแมล่าน อําเภอแมล่าน 
จงัหวดัปัตตานี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรสาร. 0-7346-9454
E-mail: bm6903@gsb.or.th

หนวยใหบริการ ทุงยางแดง
ที�วา่การอําเภอทุง่ยางแดง หมูที่� 1 ตําบลตะโละแมะนา 
อําเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปัตตานี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรสาร. 0-7348-9092
E-mail: bm6904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะลา
435 ถนนสโิรรส-กรุงแสง ตําบลสะเตง อําเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา 95000
โทร. 0-7324-4077
โทรสาร. 0-7321-2390
E-mail: bm7001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เบตง
24 ถนนจนัทโรทยั ตําบลเบตง อําเภอเบตง จงัหวดัยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร. 0-7323-1413
E-mail: bm7002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา
85/7 ถนนสขุยางค์ อําเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร. 0-7328-9462
E-mail: bm7003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะหา
90 ถนนสนัตริาษฎร์ ตําบลยะหา  อําเภอยะหา 
จงัหวดัยะลา 95120
โทร. 0-7329-1231
โทรสาร. 0-7329-1231
E-mail: bm7004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4
85, 87 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 
จงัหวดัยะลา 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรสาร. 0-7322-2846
E-mail: bm7005@gsb.or.th

หนวยใหบริการ ธารโต
ที�วา่การอําเภอธารโต หมูที่� 1 ถนนสขุยางค์ ตําบลธารโต 
อําเภอธารโต จงัหวดัยะลา 95150
โทร. 0-7329-7086
โทรสาร. 0-7329-7086
E-mail: bm7003@gsb.or.th

หนวยใหบริการ กาบัง
เลขที� 200 หมูที่� 1 ตําบลกาบงั อําเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรสาร. 0-7320-5969
E-mail: bm7004@gsb.or.th

หนวยใหบริการ กรงปนัง
ที�วา่การอําเภอกรงปินงั หมูที่� 3 ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินงั 
จงัหวดัยะลา 95000
โทร. 0-7323-8306
โทรสาร. 0-7323-8306
E-mail: bm7005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
368 ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมือง 
จงัหวดันราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-2762, 0-7351-2763
โทรสาร. 0-7351-2762 ตอ่ 102
E-mail: loan8295@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส
368 ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมือง 
จงัหวดันราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรสาร. 0-7351-1068 ตอ่ 103
E-mail: bm7101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก
11 ถนนเทศปฐม ตําบลสไุหงโก-ลก อําเภอสไุหงโก-ลก 
จงัหวดันราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร. 0-7361-1047
E-mail: bm7102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากใบ 
40/9-10 ถนนนราธิวาส-ตากใบ 
ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1498, 0-7358-1211
โทรสาร. 0-7358-1211
E-mail: bm7103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รือเสาะ
112/1-2 ถนนรือเสาะสนองกิจ ตําบลรือเสาะออก 
อําเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร. 0-7357-1008
E-mail: bm7104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส
8 ถนนเทศบาล 8 ตําบลตนัหยงมสั อําเภอระแงะ 
จงัหวดันราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771, 0-7367-1042
โทรสาร. 0-7367-1042 ตอ่ 106
E-mail: bm7105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี
258 ถนนจารุเสถียร ตําบลปะลรูุ อําเภอสไุหงปาดี 
จงัหวดันราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสาร. 0-7365-1707
E-mail: bm7106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุคิริน 
หมูที่� 4 ตําบลสคุิริน อําเภอสคุิริน จงัหวดันราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร. 0-7365-6366 
E-mail: bm7107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุริยะประดิษฐ
153/4-5 ถนนสริุยะประดษิฐ์ ตําบลบางนาค อําเภอเมือง 
จงัหวดันราธิวาส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรสาร. 0-7353-2450
E-mail: bm7108@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เจาะไอรอง
ที�วา่การอําเภอเจาะไอร้อง หมูที่� 1 ถนนเจาะไอร้อง-ไอสะเดียร์ 
ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรสาร. 0-7354-4169
E-mail: bm7105@gsb.or.th






