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 จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่ม 
นำากิจการด้านการออมสินมาใช้ในประเทศไทย และได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น 
เมือ่วันที ่๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๖ ดว้ยพระราชปณธิานทีจ่ะใหค้ลงัออมสนิเปน็ทีเ่ก็บรกัษา
ทรพัย์สนิอยา่งปลอดภยั และฝกึฝนใหร้าษฎรรูจ้กัเกบ็ออมทรัพยอ์ยา่งถกูวธิ ีจากสายพระเนตร 
อันยาวไกลที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้กับคลังออมสินในอดีต จวบจนปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสิน  
ขึ้นเป็นธนาคารออมสิน และได้ทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรองรับกับ 
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของกิจการคลังออมสิน  โดยเปิดดำาเนินการในรูปแบบธนาคาร 
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
 ธนาคารออมสนิ  ไดด้ำาเนนิงานดว้ยความก้าวหนา้ เขม้แขง็และมัน่คง เคียงขา้งพีน่อ้งประชาชน    
คนไทย จวบวาระครบ ๑๐๗ ป ี ในวันที ่๑ เมษายน พทุธศักราช  ๒๕๖๓ และยดึหลกัการดำาเนนิงาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยคำานงึถึง สิง่แวดลอ้ม สงัคม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ดว้ยแนวคดิ 
“เติบโต ย่ังยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม” ที่มุ่งพัฒนาบริการทางการเงินที่สร้างคุณค่าตอบโจทย์ 
ตรงทกุความต้องการของลกูค้าประชาชนในทกุกลุม่ เปน็พลงัขบัเคลือ่นพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงิน และมีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงร่วมส่งเสริมภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น สร้างโอกาสให้ทุกอาชีพ สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นพลัง
สร้างสรรค์ ขบัเคล่ือนธนาคารมุง่สูก่ารเปน็ “ธนาคารเพือ่ความย่ังยืน” เพือ่คุณภาพชวิีตทีด่ขีึน้ 
ของคนไทยในทุกด้าน

๑๐๗ ปี ธนาคารออมสิน
“เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม”



สารจาก
ประธานกรรมการ
ธนาคารออมสิน

 ปี 2562 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์
มหามงคล ในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
โดยมีพระปฐมบรมราชโองการ 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด 
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่ง 
อาณาราษฎรตลอดไป” 
นำามาซึ่งความปลื้มปิติ และสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้



ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 ที่ขยายตัวลดลงจากปีก่อนตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ภาพรวมผลการด�าเนินงานของ
ธนาคารออมสินปี 2562 สินทรัพย์มีการเติบโตและมีคุณภาพดีขึ้นจากปีก่อน โดยมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) 
ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ด้วยพันธกิจในการดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม 
รวมกว่า 22 ล้านราย ท้ังเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยเฉพาะการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มีผลส�าเร็จตามที่ 
ได้รับมอบหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและช่องว่างทางการเงินควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยกลไก 3 สร้าง ได้แก่ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ผ่านโครงการแก้ไขหนี ้
นอกระบบ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเพื่อต่อยอด
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมาตรการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเช่ือผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการ 
ประชารัฐสร้างไทยต่างๆ ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก (GSB Quality of Grassroots Life Index : GLI) 
ที่ประเมินทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ปี 2562 อยู่ในระดับ 0.6890 (ระดับสูง = 0.67-1.00) โดยมีผลส�ารวจ
ความพึงพอใจภาพรวมของลูกค้าธนาคารเพิ่มขึ้นจากคะแนน 4.22 ในปี 2561 เป็น 4.39 ในปี 2562 

ด้วยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล ส่งผลให้ในปี 2562 ธนาคารออมสินได้รับการยกย่อง 
จากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality 
Class Plus : Operation TQC+ 2019)” จากส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล 
“รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2562 ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง รวมทั้งมีผลการประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิในรางวลั 
“ITA Awards ปี 2562” อยูท่ีร้่อยละ 96.31 ระดับผลการประเมิน AA เป็นล�าดับที่ 4 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ�านวน 54 แห่ง 
และล�าดับที่ 12 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดจ�านวน 8,299 หน่วยงาน

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานในปี 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2563 - 2567 
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาสถาบันการเงิน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความม่ันคงของประชาชน 
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื ด้วยเทคโนโลยดีจิทัิล” ภายใต้ยุทธศาสตร์การด�าเนนิงานด้าน Traditional Banking, Social 
Development Banking, Digital Banking และ Fundamental Capabilities สู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน : GSB 
Sustainable Banking” 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินทุกท่าน ผมขอขอบคุณพันธมิตร 
ทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนธนาคาร 
ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีด ี
ของประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ธนาคารออมสิน
จึงเป็น “มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” 

(นายพชร อนันตศิลป์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน



สารจาก
ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

 พุทธศักราช 2562 ปีแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย
ด้วยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์
ตามโบราณราชประเพณี เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
ธนาคารออมสินได้ร่วมถวายความจงรักภักดี
และจัดทำาโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาทิ 
“10 สุขเฉลิมหล้าปวงประชาซิวิไลซ์” 
เชิญชวนคนไทยถวายพระพรชัยมงคล
ผ่านระบบออนไลน์งานมหรสพสมโภช 
“เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” 
ณ ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่  
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
“เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เฉลิมพระเกียรติ” จำานวน 10 แห่ง  
พิธีอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทยเทิดไท ้
รัชกาลที่ 10 โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ประทาน
ผ้าไตรและพระคติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบท
ผลิตสปอตเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงเร่ืองราว 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ และจัดทำาสกู๊ป
รายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรต ิ
“ร้อยปณิธาน จิตอาสาออมความดี” 
จำานวน 100 ตอน เผยแพร่ทางโทรทัศน์ 
ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 

008 ธนาคารออมสิน



 107 ปี ธนาคารออมสิน “เตบิโต ยัง่ยืน ตอบแทนคนืสู่สงัคม” มุ่งสู่ “GSB Sustainable Banking”
2562  :  เตบิโต ยัง่ยนื ตอบแทนคนืสู่สงัคม
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 อันเนื่องมาจากการหดตัว 
ของภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก
 ผลประกอบการธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,797,068 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 
4.88 เงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออก 2,412,934 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.98 สินเชื่อรวม 2,152,718 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 
1.93 จากยอดปล่อยสินเชื่อกว่า 5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะสินเชื่อแก่ภาครัฐ และสินเชื่อบุคคลรายย่อย ขณะที่มีอัตราส่วน 
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (gross NPLs) ร้อยละ 2.65 ของสินเชื่อรวม โดยมีก�าไรสุทธิ 24,208 ล้านบาท (กันส�ารองส�าหรับ
สินทรัพย์จัดชั้นปกติหรือ General Provision รวม 4,075 ล้านบาท) เงินกองทุนทั้งสิ้น 184,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.52 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ทั้งน้ี ได้น�าส่งรายได้ 
แผ่นดินจ�านวน 12,677 ล้านบาท (น�าส่งสะสมตั้งแต่ปี 2542 รวม 186,153 ล้านบาท)
 ธนาคารออมสิน...ดแูลลกูค้าทกุกลุม่ ในปี 2562 ธนาคารสามารถขยายฐานลกูค้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 20% จากลกูค้าทัว่ไปและ
ลกูค้าทีไ่ม่สามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงนิในระบบ พฒันาผลติภัณฑ์และบรกิารรองรบัความต้องการใช้บรกิารทางการเงนิของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะบริการธนาคารบนมือถือ (MyMo : Mobile Banking) สามารถแนะน�าลูกค้ามาใช้บริการและ 
ท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนมีสัดส่วนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 86 (จากร้อยละ 
59 ในปี 2560) บรรลุวัตถุประสงค์การยกระดับสู่การเป็นธนาคารในยุคดิจิทัล
 จัดตั้ง “ศนูย์วิจัยธนาคารออมสนิ” เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ธุรกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจฐานรากแก ่
หน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป  พร้อมปรับปรุงศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย และ
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
 นอกจากการด�าเนินงานเชิงธุรกิจ ธนาคารได้ด�าเนินภารกิจเชิงสังคมและนโยบายรัฐควบคู่กัน ดังนี้
 1. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ธนาคารได้ด�าเนนิงานผ่านกจิกรรมรณรงค์โครงการต่างๆ และสร้างสรรค์
นวตักรรมส่งเสรมิการออม อาท ิธนาคารโรงเรยีนและ GSB Virtual School Bank มสีมาชกิ 2,851 โรงเรยีน และนกัเรยีน 2.65 
ล้านคน/เพิ่มช่องทางการออม “เด็กดีออมฟรี ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นและตู้เติมเงินทั่วไทยกว่า 220,000 จุด”  
มปีริมาณธรุกรรมแล้วกว่า 1.7 ล้านรายการ/มเีงนิฝากเผือ่เรยีก Youth Saving และเงนิฝากผูสู้งวยั ทีใ่ห้อตัราดอกเบ้ียพเิศษ 
และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกในช่วงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย/มีการอบรมความรู้ทางการเงินแก่เด็ก เยาวชน  
และชุมชน และมีการประเมินทักษะทางการเงินและการออมของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) พบว่า ลกูค้าธนาคารออมสนิโดยเฉพาะกลุม่ทีไ่ด้รบัการอบรม มทัีกษะทางการเงนิสงูกว่าสถาบนัการเงนิอ่ืน 
และสัดส่วนการออมของครัวเรือนที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสูงกว่าระดับการออมของประเทศ
 2. การเสรมิสร้างความเข้มแขง็และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และช่องว่างทางการเงนิ ตลอดจน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐในการรับลงทะเบียนและจ่ายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ รวมถึงการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งธนาคารออมสินด�าเนินการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก ผ่านกลไก 3 สร้าง ได้แก่ สร้างความรู/้อาชพี มกีารฝึกอบรมอาชีพควบคูก่บัการให้ความรูท้างการเงินกว่า 2 แสนราย 
ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู  
สร้างตลาด/รายได้ มีการจัดตลาดนัดท่ัวประเทศทั้งตลาดนัดประชารัฐและ GSB Street Food มีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 
2,000 ร้านค้า ยกระดับโฮมสเตย์ไทยและการท่องเที่ยววิถีชุมชน ร่วมกับ Airbnb สนับสนุนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนมากกว่าร้อยละ 50 และสร้างประวัติ/โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนร้านค้าและ 
ผู้ประกอบการรายย่อยให้ใช้ QR Payment หรือการโอน/ช�าระเงินผ่าน MyMo เพื่อให้มีประวัติทางการเงินส�าหรับเป็น 
ฐานข้อมูลในการพิจารณาให้สินเชื่อ ทั้งสินเชื่อ Street Food สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อโฮมสเตย์ สินเชื่อวินมอเตอร์ไซค์ 
และสินเชื่อ QR รายวัน สามารถสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 4 แสนราย วงเงินกว่า 35,000 ล้านบาท 
นอกจากนี้ มีแผนยกระดับสาขาธนาคาร 100 แห่ง เป็น “ศูนย์พัฒนาสู่ความยั่งยืน : GSB Sustainable Banking Center” 
โดยน�าร่องแล้ว 11 สาขาทั่วทุกภูมิภาค
 3. การพฒันา SMEs Startup เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ให้ขบัเคล่ือนประเทศด้วยนวตักรรม โดยจดัท�า
โครงการบ่มเพาะผูป้ระกอบการเริม่ต้นให้เป็น “สดุยอด SMEs Startup ตวัจรงิ” ทีส่ามารถประกอบธรุกจิได้จรงิ ซึง่จดัต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 7 มีผู้เข้าร่วม 7,155 ทีม จ�านวน 15,231 คน/จัดตั้ง “Innovation Club & Startup Academy” ในสถาบัน 
อุดมศึกษา 40 แห่ง/จัดท�าโครงการ “Smart Start Idea by GSB Startup” เพื่อประกวดผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ทางธุรกิจ โดยมีนักศึกษาร่วมส่งผลงาน 3,275 ผลงาน/จัดงาน “GSB Smart 
SMEs Smart STARTUP 2019” ภายใต้ concept “GSB Journey to Success” ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
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ไบเทคบางนา เพื่อแสดงศักยภาพทางความคิดและน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup  
รวมทัง้สนบัสนนุกลุม่คนรุน่ใหม่ทีม่คีวามคิดสร้างสรรค์ เพือ่สร้างโอกาสสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ให้เพิม่มากขึน้ ส�าหรบั
ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนได้สนับสนุนสินเชื่อ GSB SMEs Startup แล้วจ�านวน 3,054 ราย เป็นเงิน 7,051 ล้านบาท  
ได้ร่วมลงทุนใน Venture Capital 3 กองทุนที่จัดตั้งแล้ว 30 รายเป็นเงิน 629 ล้านบาท และอยู่ระหว่างด�าเนินการอีก 28 ราย 
วงเงิน 1,440 ล้านบาท  นอกจากนี้ ในช่วงปลายปีได้ออกโครงการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐสร้างไทย ดอกเบี้ยต�่าและเงื่อนไข
พิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เสริมสภาพคล่องแก่ธุรกิจและสนับสนุนการจัดท�าบัญชีเดียว
 ผลประกอบการเชิงธุรกิจ การด�าเนินภารกิจเชิงสังคมและนโยบายรัฐในปี 2562 ส�าเร็จได้ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจและรางวัลระดับนานาชาติและในประเทศ อาทิ
 ระดับองค์กร : รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus :  
Operation TQC+ 2019)” จากส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล “รฐัวสิาหกจิดเีด่นปี 2562 
(SOE AWARD) ประเภทรางวลัการบริหารจดัการองค์กรดเีด่น” จากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
รางวัล “Outstanding Brands องค์กรที่โดดเด่นแห่งเอเชีย” จากงาน 2019 Asia CEO Summit & Award  
Ceremony รางวลั “The International Diamond Prize for Excellence in Quality” จากสมาคมยโุรปเพือ่การวจัิยคุณภาพ 
(European Society for Quality Research : ESQR)  รางวัล “Prime Ministry Award : National Startup 2019 สาขา 
Best Brotherhood of The Year” จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  รางวัล “ธนาคารเพือ่ลกูค้ารายย่อย
แห่งปี 2562 : Best Retail Bank of The Year 2019”  และรางวัล “ธนาคารทีม่บีรกิารยอดเยีย่มด้านเงนิฝาก ด้านสนิเช่ือ SMEs” 
จากวารสารการเงินธนาคาร รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” (5 ปีซ้อน) และรางวัล “Innovation Brand” 
จากนิตยสาร Brand Age รางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภท Social Empowerment 
ด้าน Smart Homestay” จาก Enterprise Asia ในงาน International CSR Summit 2019  รางวัล “Global Corporate 
Sustainability Awards สาขา Best Practice of 2019 ด้าน Smart Homestay” จาก Global Corporate Sustainability 
Forum นอกจากนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในระบบ BAHTNET และระบบ ICAS จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
 ระดบัผูน้�าองค์กร : รางวลั “Banker of the Year 2019 นกัการธนาคารแห่งปี 2562” จากหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ 
และนิตยสารดอกเบี้ย รางวัล “บคุคลตวัอย่างภาคธุรกจิแห่งปี 2019 (Quality Persons of The Year) ภาคธรุกจิการเงนิและ
ธนาคาร” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 
2019 ประเภทความเป็นเลศิ THE BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD” จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2563  :  GSB Sustainable Banking : “การเป็นธนาคารเพ่ือความยัง่ยนื”
 ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2563 ยังมีความเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขอบเขตการด�าเนินธุรกิจของธนาคารออมสิน
ยังคงมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่รายย่อยและสนับสนุนเงินทุนแก่ภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ ธนาคารมีเป้าหมายมุ่งสู ่ 
“การเป็นธนาคารทีย่ัง่ยนื : GSB Sustainable Banking” สานต่อแนวคิด “เติบโต ยัง่ยนื ตอบแทนคนืสูสั่งคม” ด้วยยุทธศาสตร์ 
3 Banking “Traditional Banking” เป็นธนาคารที่มั่นคง เติบโตต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน “Social  
Development Banking” เป็นธนาคารเพ่ือสงัคม ขับเคลือ่นนโยบายรฐั ด้วยกลไก 3 สร้าง และพฒันาสิง่แวดล้อมชุมชน “Digital 
Banking” ยกระดบัสูธ่นาคารดิจทิลัทีท่นัสมยัและสร้างประสบการณ์การท�าธรุกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางดจิทิลัแก่ประชาชน
ทุกระดับ ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ส�าคัญ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลที่ดี ให้มีมาตรฐาน
และพร้อมรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 Banking ดังกล่าว
 ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่มอบความไว้วางใจให้ธนาคารออมสิน และเป็นมิตรที่ดีมาโดยตลอด ทั้งน้ี ธนาคารออมสินจะมุ่งม่ันสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมบริการทางการเงนิทีม่คีณุค่า น�ามาซึง่ความพงึพอใจสงูสดุของทุกกลุม่ลกูค้า และพร้อมทีจ่ะร่วมกบัภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป

 (นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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 พลงัความรว่มมือรว่มใจของผู้บรหิารและพนักงาน ผลกัดันเป้าหมายธนาคารสูค่วามสำาเรจ็ 
ภายใตก้ารดำาเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล ท่ีคำานึงถงึสงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมถงึการบรหิารจดัการ 
การตรวจสอบ การควบคมุภายใน และการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี ทำาใหธ้นาคารออมสนิสรา้งผลงาน 
เป็นท่ีประจกัษ์  นำามาซ่ึงรางวลัแหง่เกียรตยิศ ท้ังในระดับองคก์ร  ผู้นำาองคก์ร  ด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร   
สร้างความภาคภูมิใจ  เปน็แรงผลักดันในการทำาหนา้ทีส่ถาบนัการเงินที่ดีที่สุด เพือ่ความสุขทีย่ั่งยืน
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในทุกด้าน

รางวัลแห่งความสำาเร็จ และความภาคภูมิใจ
AwArd FOr ExCEllENCE

รายงานประจำาปี 2562 011



ทิศทางและนโยบาย
การดำาเนินงาน

012 ธนาคารออมสิน



ตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา ธนาคารออมสินยังคงมุ่งม่ันเป็น
ผู้น�าในการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยนื โดยทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และทศิทางการด�าเนนิงาน 
ด้วยการน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และพจิารณาความสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และ 
แผนยทุธศาสตร์รฐัวสิาหกจิสาขาสถาบนัการเงนิ รวมทัง้ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานก�ากบัด้านนโยบาย ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ อาทิ  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) 
พฤติกรรม ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และลูกค้า ภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อก�าหนดความท้าทายและ 
ความได้เปรยีบเชงิยทุธศาสตร์ ความสามารถพเิศษขององค์กร ปัจจยัเสีย่ง 
ขอบเขตการด�าเนนิธรุกจิและต�าแหน่งทางยทุธศาสตร์ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวอย่างสมดุล โดยก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
ส�าหรับแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 - 2567

รายงานประจำาปี 2562 013



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการออม
เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน 

เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

VISION

ทิศทางและนโยบายการดำาเนินงานOperatiOn DirectiOn anD pOlicy



ค่านิยมองค์กร 

พันธกิจ

1
ส่งเสริมการออม

และสร้างวินัยทางการเงิน

4
เป็นธนาคารเพื่อสังคม 
และคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม

2
สนับสนุนการลงทุน

และการพัฒนาประเทศ

5
ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำาสมัย

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือความคาดหวัง
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3
ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6
บริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

และมีธรรมาภิบาล

GSB WAY วิถีออมสิน : เติมเต็มสังคมไทย คิดกว้างไกล เหนือขีดจำากัด

G iving for the greater good

S   eeking for possibilities 

B   rave beyond boundaries  

เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย

คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์

มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำากัด

COrE VAlUE

MISSION



ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2563 - 2567 มีแนวทางการด�าเนินงานที่สร้างความสมดุลระหว่าง 
ความมัน่คงขององค์กร และการด�าเนินงานทีค่�านงึถึงสงัคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภบิาล ท่ีจะน�าพาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื
พร้อมตอบแทนคืนสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง  
เพือ่เพิม่ความมัน่คงทางการเงนิ และขีดความสามารถในการแข่งขันเชงิพาณชิย์ (Traditional Banking) ผนวกกบัการด�าเนนิงาน
ในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยการยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน 
การพัฒนาและยกระดบัความเข้มแขง็ของประชาชนฐานราก กลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เดก็/เยาวชน และผู้สูงวยั เพือ่ให้ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน (Social Development 
Banking) ควบคู่กับการยกระดับสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้โครงสร้าง 
พ้ืนฐานทีม่ศีกัยภาพทดัเทยีมมาตรฐานสากล (Fundamental Capabilities) ทีเ่ป็นกลไกสนับสนนุและผลกัดนัให้การด�าเนนิงาน
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

Traditional
Banking

digital
Banking Social 

development
Banking

สร้างความมั่นคง
ทางการเงิน

และขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน

ธนาคารเพื่อสังคม
สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

สร้างโอกาส
ทางธุรกิจรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ในยุคดิจิทัล

ปรับพนักงานไปให้บริการด้าน Social

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานธนาคารออมสิน 
ปี 2563 - 2567

Transfer 
customer
to digital

Transfer 
customer
to digital

Fundamental Capabilities

เตบิโต ยัง่ยนื ตอบแทนคืนสู่สังคม

Hr 
Transformation

dATA 
driven Organization

IT 
Infrastructure & Security

Integrated 
GrC
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มุ่งเน้นการเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมุ่งลดต้นทุนการด�าเนินงาน ด้วยการปรับรูปแบบการให้บริการของสาขา การปรับปรุง
กระบวนการให้บริการและกระบวนการสนับสนุน ทั้งที่ด�าเนินการเองและการจ้างบริการภายนอก (Outsource) 
การบรหิารสดัส่วนธรุกิจเพือ่ให้มผีลตอบแทนและความเสีย่งในระดบัทีเ่หมาะสม รวมถงึการสร้างและบรหิารความสมัพนัธ์ 
กับลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ค�านึงถึงความสมดุลใน 3 ด้าน 
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ 
จนพัฒนาเป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถขององค์กร (Creating Shared Value : CSV) มีการบริหารจัดการ
ภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้ โดยแยกบัญชีด้านสังคมและ 
นโยบายรัฐออกจากเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมใช้กลไก 3 สร้าง ทั้งการสร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เศรษฐกิจฐานราก  
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เยาวชนและผู้สูงวัย ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารท่ีมีนวัตกรรมทางการเงินที่ล�้าสมัย ยกระดับบริการสู่ Digital Bank เต็มรูปแบบ 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) หรือร่วมกับพันธมิตรพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ 
และช่องทางการให้บรกิาร ทัง้ทีเ่ป็นธุรกรรมทางการเงนิเดมิและการสร้างรปูแบบธรุกจิใหม่ (New Business Model)  
บน Digital Platform ที่มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศธุรกิจ 
(Business Ecosystem) รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
ในยุคดิจิทัล สามารถรองรับลูกค้าจาก Traditional Banking และ Social Development Banking ที่จะเปลี่ยน
มาใช้บริการในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

มุง่เน้นการเป็นธนาคารทีม่รีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพรองรับการเตบิโตและให้บริการในรปูแบบ 
Traditional Banking, Social Development Banking และ Digital Banking โดยมคีวามพร้อมทัง้ในด้านโครงสร้าง
องค์กร อัตราก�าลัง กระบวนการ การบริหารและพัฒนาผู้น�าและบุคลากรรองรับการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (HR 
Transformation) รวมถงึการบรหิารจัดการข้อมลูเพิม่โอกาสทางธรุกจิและเป็นองค์กรทีข่บัเคล่ือนด้วยข้อมลู (Data 
Driven Organization) มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและความม่ันคงปลอดภัย 
ของระบบและข้อมูล (IT Security and Data Privacy) พร้อมกับยกระดับมาตรฐาน และบรูณาการการก�ากบัดแูล 
การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิและสอดคล้องกับเกณฑ์
การก�ากับภายนอก

ส�าหรับกรอบทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารยังมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่รายย่อย เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง 
แหล่งเงนิทนุในระบบอย่างทัว่ถงึ ให้แก่ลกูค้าบคุคล ลกูค้าฐานราก และผู้ประกอบการธรุกจิ SMEs (วงเงนิกู้ไม่เกนิ 100 ล้านบาท) 
พร้อมตัง้เป้าหมายการเตบิโตของสนิเชือ่และเงนิฝากตามอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เพิม่สดัส่วนลกูค้า เป้าหมายและขยาย
ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

1

2

3

4

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Traditional Banking : การสร้างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Social Development Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
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Traditional 
Banking1

digital
Banking3

Social 
development
Banking

2

Fundamental
Capabilities4

การสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และขีดความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น
Digital Banking

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

• โครงการปรับปรุงรูปแบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ 
 บรกิารสาขา (Traditional Branch) 
• โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา และขยาย 
 ช่องทางการให้บริการผ่านพันธมิตร
• โครงการปรบัปรงุกระบวนการ (End to End Process)  
 เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ และลดต้นทนุ
• แผนเพิ่มการลงทุนใน Strategic Investment และ 
 พัฒนาธุรกิจ เพื่อแสวงหารายได้ใหม่
• แผนพัฒนากระบวนการและระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์ 
 ลูกค้า

• แผนพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารในลกัษณะ Business  
 Ecosystem
• แผนร่วมกับพันธมิตรสร้าง New Business Platform 
• แผนก�าหนดรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและโครงสร้าง 
 การบริหารจัดการ
• แผนสร้างวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิการพฒันานวตักรรม

• โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขาเชิงสังคม  
 (Social Branch)
• โครงการสถาบันการเงินประชาชน
• แผนงานพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
 ยกระดบัลกูค้าฐานรากและนโยบายรฐั
• แผนส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
• แผนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

• แผนงาน HR Transformation
• แผนการบรหิารจัดการข้อมลู (Data Driven Organization)
• แผนงานการบูรณาการ GRC (Governance, Risk,  
 Compliance)
• โครงการ IT Infrastructure and Security

แผนงาน/โครงการที่สำาคัญในปี 2563

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง สภาวะที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ 
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล การแปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของเทคโนโลยี รวมถึงภัยธรรมชาติ  
โรคระบาด และภยัคกุคามรปูแบบใหม่ ซ่ึงอาจส่งผลให้การด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ท้ังนี้ ธนาคาร
ได้มีแผนการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤตท่ีเหมาะสม ท้ังการระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียงการหาแนวทาง 
ลดผลกระทบและความรนุแรงของความเสีย่ง และการตดิตาม/เฝ้าระวงั/ดแูลความเส่ียงเพือ่ให้ผลการด�าเนนิงานในภาพรวมของ
ธนาคารอยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้
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การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

3 พลังขับเคลื่อน

สู�การเป�น ธนาคารเพ�่อความยั่งยืน 
GSB Sustainable Banking

1
Traditional Banking

2
Social Development

Banking
3

Digital Banking

ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพ�่อความยั่งยืน

รายงานประจำาปี 2562 019



เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสนิ ถือก�าเนดิโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่6 ทีท่รงตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ปลอดภัย โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “คลังออมสิน” 
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย 
และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักการประหยัดและเก็บออมทรัพย์ ด้วยเหตุนี้คลังออมสินจึงยืนหยัดในการท�าหน้าที่ดังกล่าวตลอดมา  
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ และอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ 
นั่นคือใน พุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้น
เป็น “ธนาคารออมสิน” โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน 
และเปิดด�าเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2490 มีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การก�ากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งการด�าเนินงานในปัจจุบันอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560  
โดยเป็นไปตามพันธกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ และแนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction) ก�าหนดให้
ธนาคารออมสนิมุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ชมุชน เศรษฐกจิฐานราก และส่งเสรมิการออมของประชาชน โดยมกีารบรหิาร
จัดการ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ
1. เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็ เยาวชน และประชาชนตระหนกัถงึความส�าคัญ และประโยชน์ของการออม มค่ีานยิมและพฤตกิรรม

ทางการออมทีเ่หมาะสม น�าไปสูก่ารมีวนิยัทางการเงนิและคณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ รวมทัง้มีปรมิาณเงินออมทีเ่พียงพอต่อการด�ารงชีพ
และสร้างหลักประกันส�าหรับประชาชนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

2. เพือ่ให้ประชาชนและชมุชนในระดบัฐานรากมโีอกาสเข้าถึงแหล่งเงนิทนุในระบบ และได้รบัการส่งเสรมิความรู ้ทกัษะ
การบรหิารจดัการ การส่งเสริมการตลาดชมุชน พร้อมทัง้ให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ให้เข้มแข็งและมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียง 

3. เพ่ือเพิ่มและขยายขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ 
ของลกูค้าทกุกลุม่ สามารถสร้างรายได้ ลดต้นทนุ และเพิม่มูลค่าให้แก่ธนาคารในระยะยาว รวมถงึรกัษาและสร้างความสมัพนัธ์
อย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้บริการตลอดช่วงอายุของลูกค้า

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการภายในให้ทัดเทียมกับสถาบัน 
การเงินอื่น และการสร้างความเชื่อมั่นในกลไกการด�าเนินงานของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

ผลิตภัณฑ์และบริการ
 ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และบริการทางการเงิน 

แต่ละด้านประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินฝาก

สลากออมสิน

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

สินเชื่อภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อลูกค้าบุคคล

สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก

ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์

บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ด้าน
เงินฝาก

ด้าน
สินเชื่อ

บริการ
ทางการเงิน

Self Service
Machine

Internet
Banking

Mobile
Banking

Physical Digital
Agent

(ตัวแทนขาย)

กลไกการส่งมอบ/ช่องทางการให้บริการ

สาขา/หน่วย
ให้บริการ

รถ/เรือ
ธนาคารออมสิน

/บริการนอก
สถานที่
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พืน้ทีก่ารด�าเนินธรุกจิ : ธนาคารมสีาขาให้บรกิารทางการเงินกระจายอยู่ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทย จ�านวน 1,062 แห่ง 
มีหน่วยให้บริการ¹ 22 แห่ง มีเครื่อง Self-Service (ATM/PASSBOOK UPDATE/ADM) รวม 8,534 เครื่อง เพื่อกระจาย 
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร

ทัง้นี ้เพือ่กระจายโอกาสในการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิท่ีครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้าของธนาคาร ตามแนวทางการยดึลกูค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหนือกว่า สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างโอกาสขยาย
ความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน มุ่งเน้นการมอบบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อพัฒนาสู่การเติบโต 
ของเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง โดยกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น 

01 กลุ่มลูกค้าบุคคล มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าได้ทุกช่วงอายุ (Customer Lifetime Value)
02 กลุ่มลูกค้าฐานรากและนโยบายรัฐ มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
03 กลุ ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ มุ ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนทางการเงิน 

 ให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

¹ หน่วยให้บริการสามารถให้บริการทุกรูปแบบเหมือนสาขา ยกเว้นการให้บริการด้านสินเชื่อ

BRANCH

รถ Mobile

เร�อเคลื่อนที่

Banking Agent

Self Service

VTM

พื้นที่การดำาเนินธุรกิจ และที่ตั้งสำานักงานใหญ่

สำานักงานใหญ่
ที่ตั้ง: เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เนื้อที่ 39 ไร่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ถ.พ
หลโย

ธิน

รายงานประจำาปี 2562 021



หน่วย : ล้านบาท

                จุดเด่นในรอบ 5 ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 เปล่ียนแปลง
 (% yoy) 

 งบกำาไรขาดทุน

รายได้ดอกเบี้ย 103,815 104,335 104,302 102,701 103,359 0.6

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 45,749 44,087 46,418 38,510 44,680 16.0

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58,066 60,248 57,884 64,191 58,679 (8.6)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,590 4,780 5,701 5,973 4,691 (21.5)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 3,070 3,242 3,747 11,010 6,334      (42.5)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น 34,985 32,776 31,938 33,315 33,190 (0.4)

กำาไรจากการดำาเนินงาน 30,741 35,494 35,394 47,859 36,514 (23.7)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
และปรับโครงสร้างหนี้

8,042 9,548 4,184 17,017 12,306 (27.7)

กำาไรสุทธิ 22,699 25,946 31,210 30,842 24,208 (21.5)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (1,437) 5,629 16,894 (10,738) (10,994) 2.4

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 21,262 31,575 48,104 20,104 13,214 (34.3)

งบดุล

สินทรัพย์รวม 2,400,468 2,509,588 2,663,828 2,667,000 2,797,068 4.9

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 246,127 283,604 237,395 256,200 312,832 22.1

เงินให้สินเชื่อ 1,919,659 1,901,851 2,014,123 2,111,899 2,152,718 1.9

หนี้สินรวม 2,248,713 2,339,181 2,461,939 2,465,061 2,594,592 5.3

เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2,082,706 2,159,136 2,256,312 2,298,412 2,412,934 5.0

ส่วนของทุน 151,755 170,407 201,889 201,939 202,476 0.3

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย  (ROA) 1.00 1.08 1.23 1.19 0.90

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย  (ROE) 15.37 16.59 16.88 15.26 11.64

อัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้  
ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) 

2.56 2.51 2.35 2.54 2.23

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ (Cost/Income) 53.35 48.14 47.44 41.01    47.61  

เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (L/D) 92.15 88.06 89.25 91.86 89.20

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CAR) 10.80 11.54 12.47 14.72 15.52

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงช้ันท่ี 1 (Tier I Ratio) 10.24 10.86 11.85 13.56 13.96

อัตราส่วนสินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (gross NPLs) 1.61 2.04 2.05 2.81 2.65

อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ 
(LLR/NPLs)

142.84 136.53 134.47 114.23 122.84

พนักงาน 15,653 15,927 16,286 16,410 16,815

สาขา 1,043 1,056 1,059 1,061 1,062

หน่วยให้บริการ (หน่วยให้บริการบนอ�าเภอ รถ และเรือเคลื่อนที่) 163 154 160 162 159

เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service) 7,764 8,234 8,524 8,536 8,534

ธนาคารโรงเรียน 1,086 1,206 1,256 1,256 1,256

หมายเหต ุ
1/ ปี 2561 มีก�าไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC จ�านวน 7,382 ล้านบาท และปี 2562 มีก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บลจ. ธนชาต จ�านวน 2,075 ล้านบาท
    
2/ ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิ่มจากการจ่ายค่าชดเชยเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน 
 แก่พนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งท�างานครบ 20 ปีขึ้นไป จาก 300 วัน เป็น 400 วัน จ�านวน 1,385 ล้านบาท

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ

2/ 

1/ 1/ 

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญiMpOrtant financial infOrMatiOn
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หมายเหต ุ
1/  ปี 2561 มีก�าไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC จ�านวน 7,382 ล้านบาท และปี 2562 มีก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บลจ. ธนชาต จ�านวน 2,075 ล้านบาท

2/  ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิ่มจากการจ่ายค่าชดเชยเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน 
 แก่พนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งท�างานครบ 20 ปีขึ้นไป จาก 300 วัน เป็น 400 วัน จ�านวน 1,385 ล้านบาท  
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ร้อยละ

rOa

llr

rOeROA ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ

NPLs Cost / Income

Cost (ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ) / Income

ROE ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ
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24,208

คุณภาพสินทรัพย์

rOa rOe

Cost / Income

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

31,210

25,946

30,842

1.08

1.23 1.19

0.90
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โครงสร�างองค�กร

สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

สายงานกิจการ
สาขา 1

สายงานกิจการ
สาขา 2

สายงานกิจการ
สาขา 3

สายงานกิจการ
สาขา 4

สายงานกิจการ
สาขา 5

สายงานกิจการ
สาขา 6

สายงานบร�หารธุรกิจ
ลูกค�าบุคคล

สายงานบร�หาร
การขาย

สายงานปฏิบัติการ
ลูกค�าบุคคล

สายงานลูกค�า
ผู�ประกอบการ
SMEs Startup

สายงานลูกค�า
ธุรกิจSMEs

สายงานลูกค�า
ธุรกิจขนาดใหญ�
และภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการ
ลูกค�าธุรกิจ และภาครัฐ

สายงาน
บร�หารการเง�น

สายงานการลงทุน

สายงานการเง�น

สายงานบร�หารหนี้
และกฎหมาย

สายงานบร�หารงานกลาง

สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร�

สายงานว�จัยและบร�หาร
ข�อมูลลูกค�า

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สายงานบร�หาร
ความเสี่ยง

สายงานว�เคราะห�
ความเสี่ยงสินเชื่อ

สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
สรรหากรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพ�จารณาค�าตอบแทน
ของผู�อำนวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบร�หาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

กลุ�มลูกค�าบุคคล กลุ�มลูกค�าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ

กลุ�มลูกค�าธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุ�มลงทุน
และบร�หารการเง�น กลุ�มปฏิบัติการ กลุ�มยุทธศาสตร� กลุ�มทรัพยากรบุคคล กลุ�มบร�หาร

ความเสี่ยง
กลุ�มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ�มกำกับและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�

คณะกรรมการ
บร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

สายงานลูกค�ารายย�อย
เเละองค�กรชุมชน

สายงานลูกค�า
บุคลากรภาครัฐ

สายงานกำกับและควบคุม

ผู�อำนวยการ
ธนาคารออมสินกลุ�มตรวจสอบ

สายงานตรวจสอบ
ภายใน

สายงานเลขาธิการ
ธนาคาร

คณะกรรมการบร�หารคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
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โครงสร�างองค�กร

สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

สายงานกิจการ
สาขา 1

สายงานกิจการ
สาขา 2

สายงานกิจการ
สาขา 3

สายงานกิจการ
สาขา 4

สายงานกิจการ
สาขา 5

สายงานกิจการ
สาขา 6

สายงานบร�หารธุรกิจ
ลูกค�าบุคคล

สายงานบร�หาร
การขาย

สายงานปฏิบัติการ
ลูกค�าบุคคล

สายงานลูกค�า
ผู�ประกอบการ
SMEs Startup

สายงานลูกค�า
ธุรกิจSMEs

สายงานลูกค�า
ธุรกิจขนาดใหญ�
และภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการ
ลูกค�าธุรกิจ และภาครัฐ

สายงาน
บร�หารการเง�น

สายงานการลงทุน

สายงานการเง�น

สายงานบร�หารหนี้
และกฎหมาย

สายงานบร�หารงานกลาง

สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร�

สายงานว�จัยและบร�หาร
ข�อมูลลูกค�า

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สายงานบร�หาร
ความเสี่ยง

สายงานว�เคราะห�
ความเสี่ยงสินเชื่อ

สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
สรรหากรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพ�จารณาค�าตอบแทน
ของผู�อำนวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบร�หาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

กลุ�มลูกค�าบุคคล กลุ�มลูกค�าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ

กลุ�มลูกค�าธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุ�มลงทุน
และบร�หารการเง�น กลุ�มปฏิบัติการ กลุ�มยุทธศาสตร� กลุ�มทรัพยากรบุคคล กลุ�มบร�หาร

ความเสี่ยง
กลุ�มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ�มกำกับและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�

คณะกรรมการ
บร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

สายงานลูกค�ารายย�อย
เเละองค�กรชุมชน

สายงานลูกค�า
บุคลากรภาครัฐ

สายงานกำกับและควบคุม

ผู�อำนวยการ
ธนาคารออมสินกลุ�มตรวจสอบ

สายงานตรวจสอบ
ภายใน

สายงานเลขาธิการ
ธนาคาร

คณะกรรมการบร�หารคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
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BOARD
OF

DIRECTORS

EXECUTIVES

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน

BOARD OF DIRECTORS
นายพชร อนันตศิลป์
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์   
กรรมการธนาคารออมสิน

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการธนาคารออมสิน

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
กรรมการธนาคารออมสิน 

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการธนาคารออมสิน 

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
กรรมการธนาคารออมสิน 

นางพัชราวลัย ชัยปาณี
กรรมการธนาคารออมสิน 

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการธนาคารออมสิน

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
กรรมการธนาคารออมสิน

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการธนาคารออมสิน

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
กรรมการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน
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EXECUTIVES
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายนำาพร ยมนา
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล 

นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ 

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล 

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ

นายสัณฐาน อยู่ศิริ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ 

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง
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อายุ 48 ปี
•  ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
  (แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562)

นายพชร อนันตศิลป์

การศึกษา 

•	 ปริญญาโท	Master	of	Business	Administration	(MBA),	Shenandoah	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 อธิบดีกรมธนารักษ์	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2558	-	2559	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง	กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2558	 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง

การอบรม

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที่	23	พ.ศ.	2562
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	11	พ.ศ.	2561
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	24	พ.ศ.	2560
•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที	่221/2016	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Financial	Analysis,	Hass	School	of	Business,	University	of	California	at	Berkeley	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	พ.ศ.	2555
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(ส.นบส.)	รุ่นที่	3	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2554
•	 หลักสูตร	นักบริหารการทูต	(นบท.)	รุ่นที่	3	กระทรวงการต่างประเทศ	พ.ศ.	2554

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
•	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.
•	 ประธานอนุกรรมการก�ากับ	ดูแล	ตรวจสอบ	และติดตามการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัย
	 ในการใช้รถใช้ถนน	กรมการขนส่งทางบก
•	 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม	ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านพัฒนาองค์กร
	 ส�านักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม	(ก.ศ.)
•	 กรรมการ	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

028 ธนาคารออมสิน



อายุ 61 ปี
•  ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
 (ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

นายอำานวย ปรีมนวงศ์์

การศึกษา 
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
•	 พ.ศ.	2561	-	2562	 อธิบดีกรมธนารักษ์
•	 พ.ศ.	2557	-	2561	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2554	-	2557			 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2552	-	2554			 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2551	-	2552			 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรมธนารักษ์
•	 พ.ศ.	2549	-	2551			 รองอธิบดีกรมธนารักษ์

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

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธาน	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

รายงานประจำาปี 2562 029



อายุ 57 ปี
•  กรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
•  ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
•  ประธานกรรมการบริหาร
•  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 

การศึกษา 

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

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	2561	 กรรมการ	ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย	(The	Asian	Infrastructure	
	 	 Investment	Bank	(AIIB))
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2558	-	2558	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2556	-	2558	 กรรมการบริหารส�ารอง	(Alternate	Executive	Director)	ของกลุ่มธนาคารโลก
•	 พ.ศ.	2553	-	2556	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2549	-	2553	 อัครราชทูต	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)	ส�านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
	 	 ประจ�าสหราชอาณาจักรและยุโรป	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ
•	 พ.ศ.	2548	-	2549	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายระบบการเงิน	การออมและการลงทุน	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

การอบรม

•	 หลกัสตูร	การป้องกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.)	รุน่ที	่60	ปี	2560	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	ปี	2559	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Advanced	Management	Program	183	(AMP183)	ปี	2555	Harvard	Business	School
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	ปี	2549	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการ	องค์การเภสัชกรรม

030 ธนาคารออมสิน



อายุ 64 ปี
•  กรรมการอิสระ
•  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•  ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
•  กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 

การศึกษา 

•	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2552	-	เม.ย.	2561	 กรรมการบริหาร	บริษัท	พี	แพลนเนอร์	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2556	และ	2560			 กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2548	-	2552	 	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

การอบรม

•	 หลักสูตร	การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
	 รุ่นที่	21	ปี	2562	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	261/2018		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงส�าหรับผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ	The	Senior	Administrators	Program	(2548)
	 SASIN	Graduate	Institution	of	Business	Administration	and	Kellogg	School	of	Management

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บริษัท	ฟังก์ชั่น	อินเตอร์	เนชั่นแนล	จ�ากัด
•	 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

รายงานประจำาปี 2562 031



อายุ 58 ปี
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ

นายเจษฎา พรหมจาต 

การศึกษา 

•	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2559	-	2562	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ชูไก	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2558	-	2559	 กรรมการตรวจสอบ	และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
•	 พ.ศ.	2557	-	2559	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ชูไก	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2557	-	2557	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ซี๊ด	เอ็มคอท	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2556	-	2557	 รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	(CFO)
	 	 บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2554	-	2555	 กรรมการ	บริษัท	ทรูวิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2552	-	2556	 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	(CFO)	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2552	-	2552	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โรงพยาบาลปิยะเวช	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2551	-	2558	 กรรมการ	บริษัท	ดีแลนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2551	-	2557	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ชูไก	จ�ากัด	(มหาชน)

การอบรม

•	 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ด้าน	Cyber	Resilience	Leadership	Workshop	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 หลักสูตร	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	รุ่นที่	11/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	California	ปี	2562	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Dubai	ปี	2561	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Sydney	ปี	2560	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	25/2560
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

032 ธนาคารออมสิน



อายุ 58 ปี
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ

•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	New	York	ปี	2559	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)
	 รุ่นที่	14	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	5/2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นที่	12	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นที่	9	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 หลักสูตร	นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	1	สถาบันการป้องกัน
	 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	7/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	45/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Telecommunication	Management	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เอเอ็มอาร์	เอเชีย	จ�ากัด
•	 อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน	กลต.
•	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	วาย	เอส	เอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการตรวจสอบ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
•	 กรรมการก�ากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์	ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน
	 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย	และบริษัท	เซ็นทรัล	อินเตอร์พัฒนา	จ�ากัด
•	 กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
•	 กรรมการก�ากับดูแลสัญญาร่วมด�าเนินกิจการโทรทัศน์สี	ระหว่าง	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
	 และบริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562 033



อายุ 61 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา

ค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 

การศึกษา 

• ปริญญาโท	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร	เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	สมัยที่	34	ปีการศึกษา	2524
• ปริญญาตร	ีนิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

• พ.ศ.	2558	-	2561	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง	(ทรงคุณวุฒิ)
• พ.ศ.	2553	-	2557	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	กรมบัญชีกลาง

การอบรม

• หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP26)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	รุ่นที่	16/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลักสูตร	การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)

รุ่นที่	16	สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2560
• หลักสูตร	Board	that	make	a	difference	(BMD)		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	พ.ศ.	2559
• หลกัสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู	(บยส.)	รุน่ที	่20	สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม	พ.ศ.	2558
• หลักสูตร	นักบริหารงานยุติธรรม	หลักสูตร	อัยการจังหวัด	รุ่นที่	31	ส�านักงานอัยการสูงสุด	พ.ศ.	2554
• หลักสูตร	การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย	ส�านักงานข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	พ.ศ.	2554
• หลักสูตร	นักบริหารการคลัง	(นบค.)	รุ่นที	่1	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง	พ.ศ.	2553
• หลักสูตร	นักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	53	วิทยาลัยมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	2552
• หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	124/2552	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลักสูตร	การบริหารงานต�ารวจชั้นสูง	(บตส.)	รุ่นที่	27	สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ	กองบัญชาการศึกษา	พ.ศ.	2550
• หลักสูตร	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน	(รุ่นที่	1)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์พ.ศ.	2542

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ากับส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายในส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	องค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)
• กรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)
• อนุกรรมการเศรษฐกิจ	การเงินการคลังและติดตามงบประมาณ	ชุดที่	4	กรุงเทพมหานคร

034 ธนาคารออมสิน



อายุ 61 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
 ค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

อายุ 62 ปี
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

การศึกษา 

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

ประวัติการท�างาน
•	 พ.ศ.	2561	-	2561	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
	 	 กรรมการ	และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 ของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	ธนาคารออมสิน
	 	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย	จ�ากัด
	 	 ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์	ประธานอนุกรรมการการลงทุน	กองทุนการออมแห่งชาติ
	 	 และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	 กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank	-	ADB)
•	 พ.ศ.	2558	-	2558	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2555	-	2558	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2551	-	2555	 อัครราชทูต	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)	ประจ�ากรุงวอชิงตัน	ดี	ซี	สหรัฐอเมริกา
•	 พ.ศ.	2549	-	2551	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2542	-	2548	 เศรษฐกร	6	-	8	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2538	-	2541	 หัวหน้าส่วนก�ากับสมาชิก	และผู้อ�านวยการฝ่ายสารนิเทศ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2536	-	2537	 เศรษฐกร	6	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2535	-	2535	 หัวหน้าส่วนก�ากับบริษัทหลักทรัพย์	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)
•	 พ.ศ.	2527	-	2535	 เศรษฐกร	3	-	5	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

การอบรม
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	33/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Board	Matters	and	Trends	(BMT)	รุ่นที่	8/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	วุฒิบัตรกรรมการ	(Director	Certification	Program	-	DCP)	รุ่นที่	211/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	วุฒิบัตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	13	ปี	2558	
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที่	75	ปี	2555	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้น�า	ปี	2555	Stanford	University	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหาร	ปี	2547	(Executive	Development	Program),	Kellogg	School	of	Management	สหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านการเงินและการลงทุน	และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์	กองทุนการออมแห่งชาติ
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการตรวจสอบ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)
•	 อนุกรรมการสภาการศึกษา	ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
•	 กรรมการตรวจสอบ	ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2562 035



การศึกษา 

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

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2563	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาประจ�าของสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ	Harbour.Space	@UTCC
•	 พ.ศ.	2563	-	ปัจจุบัน	 คณะกรรมการสรรหาสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา	
	 	 วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการมูลนิธิหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการ	ป.ป.ช.	ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 	 ระยะที่	3	คณะที่	6	(พ.ย.	2560	-	2564)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 คณะกรรมการบริหาร	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	
	 	 (ค�าสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่	114/2560)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการคดีพิเศษ	(กคพ.)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ด้านการศึกษา
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน	 อ.ก.พ.	วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2555	-	2562		 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร
	 	 หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2560	-	2561	
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	THAILAND	SMEs	CENTER	หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2560	-	2561

อายุ 62 ปี
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

036 ธนาคารออมสิน



•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก
	 	 หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า
	 	 หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2560	-	2561	
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 ทีป่รกึษา	คณะกรรมการก�ากบัทศิทางการวจิยัชดุโครงการ	“พฒันาองค์ความรูเ้ศรษฐกจิและสงัคม
	 	 ของครัวเรือนไทย”	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 ประธาน	คณะกรรมการบริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	 นายกสมาคม	สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2554	-	2557	 กรรมการ	นโยบายสถาบันการเงิน	(กนส.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2549	-	2551	 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม
•	 หลักสูตร	IIA	International	Conference	in	Dubai	ปี	2561	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	26/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
	 บริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรพิเศษ	ส�าหรับผู้บริหาร	Advance	Management	Program	(AMP	178),	Harvard	Business	School
•	 หลักสูตร	MIT	;	Sloan	School	of	Management	;	Entrepreneur	Development	Program	(EDP	2015)
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	21	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	21/2002	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ยูเนี่ยนพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริหารนโยบายและคณะท�างานปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะ
•	 ผู้อ�านวยการ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)
•	 ผู้อ�านวยการ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ	(ToPCATS)
•	 กรรมการขับเคลื่อน	Circular	Economy	หอการค้าไทย
•	 กรรมการ	พิจารณามาตรการปกป้อง	(ผู้ทรงคุณวุฒิการค้าระหว่างประเทศ)	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์
•	 คณะท�างาน	ด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน	หอการค้าไทย
•	 อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

อายุ 62 ปี
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 2562 037



อายุ 40 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

การศึกษา 

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

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2563	-	ปัจจุบัน	 คณะท�างานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์	
  คณะท�างานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
•	 พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน	 คณะกรรมการ	สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการ	แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์	ส�านักทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการ	ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กร	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
	 	 และภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 คณะรบัรองมาตรฐานอาชพี	สาขาวชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและดจิทิลัคอนเทนต์	
	 	 สาขาแอนิเมชัน	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อการให้บริการและบริหารจัดการองค์กร
	 	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ประจ�าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่
	 	 ในระบอบประชาธิปไตย	(ปนป.)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	คณะดิจิทัลมีเดีย	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 พ.ศ.	2560	-	2562	 กรรมการ	สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย	(TFIT)
•	 พ.ศ.	2560	-	2562	 ที่ปรึกษาประจ�า	คณะกรรมาธิการ	การพาณิชย์	การอุตสาหกรรมและการแรงงาน
	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2557	-	2561	 นายกสมาคม	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2560	 กรรมการ	ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเกม	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี
	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 พ.ศ.	2560	-	2560	 คณะท�างาน	จัดท�าแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 ของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

038 ธนาคารออมสิน



อายุ 40 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 พ.ศ.	2559	-	2559	 คณะอนุกรรมการ	ด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์	กระทรวงพาณิชย์
•	 พ.ศ.	2558	-	2559	 กรรมการ	Creative	Digital	Economy	สภาหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2556	-	2558	 กรรมการ	ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สภาหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2556	-	2558	 กรรมการ	สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย	

การอบรม

•	 หลักสูตร	การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)
	 รุ่นที่	21	ปี	2562	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	154/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ผู้น�ายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย	ปี	2556	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
	 และการค้าระหว่างประเทศกลาง	ร่วมกบัชมรมผูพ้พิากษาสมทบศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
•	 หลักสูตร	Certificate	in	Administration	and	Management,	University	of	Washington
•	 หลักสูตร	Certificate	in	Business	for	International	Professionals,	University	of	Washington

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 รองประธาน	สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต

รายงานประจำาปี 2562 039



อายุ 64 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

นางพัชราวลัย ชัยปาณี

การศึกษา 

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

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการนโยบายการเงิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 พ.ศ.	2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภากาชาดไทย
•	 พ.ศ.	2555	-	2557	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 พ.ศ.	2547	-	2555	 หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน
	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 พ.ศ.	2547	-	2552	 คณะกรรมการ	บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน))

การอบรม

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

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 ข้าราชการบ�านาญ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

040 ธนาคารออมสิน



นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 

อายุ 43 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา 

•	 ปริญญาโท	สาขาการเงิน	(MSc	in	Finance	Focused	on	Financial	Econometrics,	Distinction),
	 Imperial	College,	University	of	London,	UK
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการและคอมพิวเตอร์	(BSc	(Hons))
	 Management	Science	with	Computing	and	a	Year	in	Industry	with	Distinction),	University	of	Kent	at	Canterbury,	UK

ประวัติการท�างาน
•	 พ.ศ.	2556	-	2561	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	หวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิารความเสีย่งด้านสนิเชือ่	ธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2548	-	2556	 Global	Head	of	Derivatives	Work	-	out	Advisor	และ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 หัวหน้าสายงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 พ.ศ.	2542	-	2547	 Quantitative	Financial	Analyst,	Reserve	Management	Division,	Bank	of	Thailand
•	 พ.ศ.	2539	-	2540	 Chief	Computer	Programmer,	Phoenix	First	Ltd.,	Alton	UK
•	 พ.ศ.	2539	-	2540	 นักวิเคราะห์การเงิน	ฝ่ายก�ากับและพัฒนาสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

การอบรม
•	 หลักสูตร	Fundamental	Technical	Analysis	Workshop,	Bank	of	Thailand
•	 หลักสูตร	Bankruptcy	Protection	Against	Macroeconomic	Shocks	:	the	Case	for	a	Super	Chapter	II	Seminar,		
	 Bank	of	Thailand
•	 หลักสูตร	Modern	Developments	in	Econometrics	and	Forecasting	Techniques	Seminar	and	Workshop,		
	 Selwyn	College,	Cambridge	University,	UK
•	 หลักสูตร	On	the	Job	Training	with	Quantitative	Team,	HSBC,	Citibank,	Merrill	Lynch,	Deutsche	Bank,
	 JP	Morgan,	Lehman	Brothers,	Salomon	Smith	Barney,	London	and	New	York	Head	Office
•	 หลักสูตร	The	10th	Central	Banking	Seminar	-	Fixed	Income	Primer	Program,	Lehman	Brothers	Institute		
	 of	Finance,	New	York
•	 หลักสูตร	Training	Sessions	on	Global	Market	Business	Finance	Process,	Standard	Chartered	Bank,	Singapore
•	 หลักสูตร	Wholesale	Bank	Business	Finance	Conference,	Standard	Chartered	Bank,	Singapore
•	 หลักสูตร	Hedge	Accounting	-	Training	and	Guidance	Workshop,	Standard	Chartered	Bank,	Singapore
•	 หลักสูตร	Expanded	-	Exotics	Options	and	Structured	FX	Forward	Workshop,
	 Standard	Chartered	Bank,	Singapore
•	 หลกัสตูร	Accounting	for	Financial	Instruments,	Derivatives,	&	Hedging	under	IAS39,	Standard	Chartered	Bank,	Singapore
•	 หลักสูตร	Secondment	with	Group	Business	Development,	Standard	Chartered	Bank,	London

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562 041



นายมงคล ลีลาธรรม

อายุ 60 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการบริหาร

นายมงคล ลีลาธรรม

การศึกษา 

•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2561	-	2562	 ที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	Thailand	ประจ�าปี	2561	
•	 พ.ศ.	2560	-	2562	 กรรมการที่ปรึกษา	สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย	
•	 พ.ศ.	2559	-	2562	 กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
•	 พ.ศ.	2546	-	2562	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
•	 พ.ศ.	2554	-	2559	 นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน	(Thai	Investers	Association	:	TIA)
•	 พ.ศ.	2554	-	2559	 รองประธานกรรมการและกรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
	 	 (Federation	of	Thai	Capital	Market	Organizations	:	FETCO)
•	 พ.ศ.	2554	-	2559	 กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
	 	 และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
•	 พ.ศ.	2554	-	2559	 กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	(Securities	Investor	Protection	Fund	:	SIPF)
•	 พ.ศ.	2554	-	2559	 กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	 	 (Derivatives	Investor	Protection	Fund	:	DIPF)
•	 พ.ศ.	2555	-	2558	 กรรมการบริหารและรองผู้อ�านวยการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
	 	 แห่งประเทศไทย	(Thai	PBS)
•	 พ.ศ.	2554	-	2555	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	วิทยาลัยนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 พ.ศ.	2553	-	2555	 กรรมการ	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด	
•	 พ.ศ.	2552	-	2555	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนบรรณ	จ�ากัด
•	 พ.ศ.	2550	-	2555	 ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	ธนาคารไทยเครดติ	เพือ่รายย่อย	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 พ.ศ.	2547	-	2551	 กรรมการ	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2546	-	2551	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	วิทยาลัยนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 พ.ศ.	2547	-	2550	 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	เครดิตฟองซิเอร์	ไทยเคหะ
•	 พ.ศ.	2546	-	2547	 กรรมการอิสระ	บมจ.อีจีวี	เอ็นเตอร์เทนเมนท์
•	 พ.ศ.	2536	-	2547	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักบัณฑิตอาสาพัฒนา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

042 ธนาคารออมสิน



•	 พ.ศ.	2545	-	2546	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	การเคหะแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2541	-	2545	 ผู้ตรวจการ	องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน	(ป.ร.ส.)
•	 พ.ศ.	2530	-	2542	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าสภามหาวิทยาลัย	สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
•	 พ.ศ.	2537	-	2540	 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์

การอบรม

•	 หลกัสตูร	วทิยาการการจดัการส�าหรับนกับรหิารระดบัสงู	คณะรฐัประศาสนศาสตร์	สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์	(วบส.2)	
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.11)	สถาบันวิทยาการพลังงาน	
•	 หลักสูตร	การก�ากับและดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)
	 รุน่ที	่16	สถาบนัพระปกเกล้า	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	และส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	
•	 หลักสูตร	นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)
	 รุ่นที่	6	สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
•	 SEC.	Capital	Market	Leader	Program	:	Building	Competitiveness	of	Nation	and	Thai	Capital	Markets,
	 IMD	-	SEC	Partnership	Program,	IMD	-	World	Competitiveness	Center
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(กสท.)	รุ่นที่	1	(ดีเด่น)
	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ส�านักงาน	กสทช.)	
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	13	
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	(DCP)	รุ่นที่	35	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานก่อสร้าง	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(อ.ต.ก.)
•	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	เอเอสแอล	จ�ากัด
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•	 ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย	
•	 ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณาการแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งระเบียงภาคตะวันออก
	 (Eastern	Fruit	Corridor)	กระทรวงอุตสาหกรรม	
•	 คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ส.พ.บ.ธ.)	ประจ�าปี	2560	-	2562
•	 กรรมการฝ่ายนายจ้าง	คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	
•	 อนุกรรมาธิการ	คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจและขับเคลื่อน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานประจำาปี 2562 043



อายุ 56 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน 
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

อายุ 56 ปี
• กรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน
(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

การศึกษา 

• ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท	Master	of	Business	Studies	(การเงิน)	Massey	University,	New	Zealand
• ปริญญาตร	ีเศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน

• พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
• พ.ศ.	2561	-	2562	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง
• พ.ศ.	2560	-	2561	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ.	2559	-	2560	 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	59	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหาร	(Executive	Development	Program),	The	Wharton	School,

University	of	Pennsylvania	สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร	พัฒนานักบริหารระดับสูง	ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	(นบส.	1)

รุ่นที่	73/74	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
• หลักสูตร	วุฒิบัตรกรรมการ	(Director	Certification	Program	-	DCP)	รุ่นที่	73/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)
• กรรมการ	บริษัท	ปตท.	น�้ามันและการค้าปลีก	จ�ากัด	(มหาชน)

044 ธนาคารออมสิน



อายุ 65 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน

ของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562)

นายยรรยง เต็งอำานวย

การศึกษา 

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

ประวัติการท�างาน

• พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	คณะวิศวกรรมศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	วิทยาลัยนานาชาต	ิสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• พ.ศ.	2519	-	2557	 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร	การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล	(Regulator)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที	่19	สถาบันพระปกเกล้า

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ	คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ประธานกรรมการ	คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัย	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการ	คณะอนุกรรมการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการ	คณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	ด้านพลังงานและสารสนเทศ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
• ประธานคณะท�างาน	คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายโครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา	(University	Network	:	UniNET)

ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ
• กรรมการ	คณะกรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

รายงานประจำาปี 2562 045



นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
อายุ 58 ปี
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
 (ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 6 มกราคม 2562) 

การศึกษา 

•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณทิต	(สาขาเศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2555	-	2561	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
	 	 สังกัด	สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	
•	 พ.ศ.	2552	-	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	สายงานธุรกิจภาครัฐ
•	 พ.ศ.	2551	-	2552		 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	
	 	 สังกัด	ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์รายย่อยและเครือข่าย
•	 พ.ศ.	2549	-	2551	 ผู้อ�านวยการฝ่าย	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
•	 พ.ศ.	2548	-	2549		 ผู้อ�านวยการฝ่าย	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สังกัด	ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบุคคล

การอบรม

•	 หลักสูตร	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่น	9	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	(นบส.)
	 รุ่น	74	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 ไม่มี

046 ธนาคารออมสิน



อายุ 60 ปี
• กรรมการและเลขานุการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

การศึกษา 

•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
•	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การเงินและการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
•	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(นโยบายสาธารณะและการจัดการ)	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการท�างาน

•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน		 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	2557		 รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2551	-	2557	 กรรมการ	บริษัท	ลีสซิ่งกสิกรไทย	จ�ากัด

การอบรม

•	 หลักสูตร	วิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(วบส.)	AMM	รุ่นที่	2	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที่	21	วิทยาลัยการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	22	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นที่	6	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	116	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์	(ปธพ.)	รุ่นที่	2		สถาบันพระปกเกล้า	และแพทยสภา
•	 หลักสูตรพิเศษส�าหรับผู้น�าระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ
	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(สมพ.)	รุ่นที่	1	สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)
•	 หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้น�าระดับสูงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(สนพ.)	รุ่นที่	2
	 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

•	 รองประธานกรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)		
•	 กรรมการฝ่ายนายจ้าง	คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
•	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

รายงานประจำาปี 2562 047



  การศึกษา
	 •	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	
	 •	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	 •	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การเงินและการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
	 •	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 	 (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	
	 •	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ)
	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 •	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 	

	 	 ประวัติการท�างาน
	 •	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน		 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 •	 พ.ศ.	2558	-	2561	 	 กรรมการบรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทุน	เอม็เอฟซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)
	 •	 พ.ศ.	2555	-	2557		 	 รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	 พ.ศ.	2551	-	2557	 	 กรรมการ	บริษัท	ลีสซิ่งกสิกรไทย	จ�ากัด
  
  หลักสูตรการอบรม
	 •	 หลักสูตร	วิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(วบส.)	AMM
	 	 รุ่นที่	2	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที่	21
	 	 วิทยาลัยการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
	 •	 หลักสูตร	ผู้บรหิารระดบัสูง	สถาบันวทิยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุน่ท่ี	22	สถาบันวทิยาการตลาดทุน
	 •	 หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นที่	6	สถาบันพระปกเกล้า
	 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	116
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 •	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์	(ปธพ.)
	 	 รุ่นที่	2	สถาบันพระปกเกล้า	และแพทยสภา
	 •	 หลักสูตรพิเศษส�าหรับผู้น�าระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง
	 	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริของ
	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(สมพ.)	รุ่นที่	1	สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)
	 •	 หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้น�าระดับสูงตามแนวพระราชด�าริของ
	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(สนพ.)	รุ่นที่	2	สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)
 
  ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 รองประธานกรรมการ	และกรรมการบรหิาร	บรษิทั	ทิพยประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)
	 •	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 •	 กรรมการฝ่ายนายจ้าง	คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
	 	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
	 •	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

•  ผู้อ�านวยการ
 ธนาคารออมสิน
• อายุ 60 ปี

นายชาติชาย
พยุหนาวีชัย

คณะผู้บริหาร
ธนาคารออมสิน



การศึกษา
• ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

และการจัดการอุตสาหกรรม)	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
(Asian	Institute	of	Technology)

• ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตรบณัฑติ	(คณติศาสตร์)	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พ.ศ.	2553	-	2558		 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการอบรม
• Director	Certificate	Program	(DCP	149/2011)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า	และการพาณิชย	์(TEPCoT)

รุ่นที	่6	สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)

รุ่นที	่1	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
• หลักสูตร	นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)

รุ่นที	่6	ส�านักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร	วิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	6	ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรม	(ToPCATS)

รุ่นที	่1	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
• กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย	์เอเอสแอล	จ�ากัด

• รองผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• อายุ 56 ปี

นายบุญสน
เจนชัยมหกุล 

การศึกษา
• ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตร	ีเศรษฐศาสตร์การคลัง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส

กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• พ.ศ.	2558	-	2561	 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตร	เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem	Solving	&	Decision	Making)
• หลักสูตร	Senior	Management	Leadership	Development

Program,	Nanyang	Business	school,	Singapore
โดย	Government	Savings	Bank	and	HayGroup

• หลักสูตร	การบริหารเศรษฐกิจ	-	การคลัง	ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง
รุ่นที่	3	สถาบันพระปกเกล้า

• หลกัสตูร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	มูลนธิสิถาบนัวจิยั
และพัฒนาองค์การภาครัฐ	(IRDP)

• หลักสูตร	การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรฐัวสิาหกจิ	และองค์กรมหาชน	(PDI)	รุน่ที	่17	สถาบนัพระปกเกล้า

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)
• กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

• รองผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มทรัพยากรบุคคล

• อายุ 60 ปี

นายนำาพร
ยมนา



การศึกษา
• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตร	ีนิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate	of	Commercial	Credit	Skills	Assessment	:

Omega	Performance	Corporation
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.	รุ่นที่	21)	:	สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

(ปธพ.	รุ่นที่	7)	:	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มปฏิบัติการ
• พ.ศ.	2558	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
• พ.ศ.	2556	-	2558	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	สายงานการตลาด
• พ.ศ.	2547	-	2556	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาหนีล้กูค้าธรุกิจ	ธนาคารออมสนิ
• พ.ศ.	2529	-	2547	 รองผู้อ�านวยการฝ่าย	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

หลักสูตรการอบรม
• Board	Matters	and	Trends	(BMT)	รุ่นที่	8/2019	:

Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
• Director	Certification	Program	(DCP	262/2018)	:

Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
• Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)

รุ่นที่	9/2017	:	Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
• Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	8	:

มูลนิธิสถาบันวิจัย	และพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
• GSB	Advanced	Executive	Program	(Delivering	Customer

Value,	Partnering	for	Success	and	Leading	Change)	:
IBM	Executive	Business	Institute	in	USA

• Senior	Management	Leadership	Development	Program	:
Nanyang	Business	School,	GSB	and	Heygroup	in	Singapore

• Senior	Management	Executive	Leadership	Program	:
Nanyang	Business	School	in	Singapore

• GSB	Executive	Education	Programme	in	Singapore	:
Nanyang	Business	School

• การบูรณาการทางการตลาด	นวัตกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
รุ่นที่	1	:	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• การบริหารการเงินขั้นสูง	รุ่นที่	2	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
• อปุนายกคนที	่2	สมาคมนสิติเก่าเอ็มบเีอ	คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน

• รองผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ

• อายุ 56 ปี

นายโชคชัย
คุณาวัฒน์

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขา	การบริหารธุรกิจ

(Business	Administration)	-	Bodhisastra	University	Florida,	USA
• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การบริหารธุรกิจทั่วไปและการเงิน)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(AU)	(นักเรียนทุนธนาคารทิสโก้)
• ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การจัดการทั่วไปและการตลาด)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(AU)	(นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าบุคคล
• พ.ศ.	2558	-	2561	 กรรมการบริหาร	สถาบันธนาคารออมสินโลก

(WSBI)	(วาระ	3	ปี)
• พ.ศ.	2558	-	2558	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

บมจ.	โปรเฟสชั่นแนล	เวสต์	เทคโนโลยี	(1991)
• พ.ศ.	2557	-	2558	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

• พ.ศ.	2555	-	2557	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ลีสซิ่งกสิกรไทย	จ�ากัด
(รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย)

หลักสูตรการอบรม
• หลกัสตูรการก�ากับดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร

ก�ากับดูแล	(Regulator)	รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที	่21	สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจ�าปีการศึกษา	2560	-	2561

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่น	24/2017
• หลกัสตูรนักบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัระดบัสงู	(บงส.)	รุ่นที	่2	กรมบญัชกีลาง
• หลกัสตูรประกาศนยีบัตรชัน้สงู	ภมูพิลงัแผ่นดิน	รุ่นท่ี	1	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	15	(ปปร.15)	สถาบันพระปกเกล้า

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ	์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ	์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ที่ปรึกษา	สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ	โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการศึกษาระบบ	ทางไกลฯ	ตามพระราชด�าริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

• รองประธาน	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	(นมธ.)
รุ่นที	่5	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รองประธาน	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
รุ่นที	่5	(สวปอ.มส.5)	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• รองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก	(วาระ	3	ปี)
• กรรมการ/กรรมการลงทุน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

• รองผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าบุคคล

• อายุ 53 ปี

นายอิสระ
วงศ์รุ่ง



การศึกษา
• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาบริหารการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล
• พ.ศ.	2560	-	2561		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

สายงานก�ากับและควบคุม
• พ.ศ.	2559	-	2560		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

สายงานนโยบายและกลยุทธ์
• พ.ศ.	2556	-	2559		 ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	ธนาคารออมสิน
• พ.ศ.	2554	-	2556		 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ

ธนาคารออมสิน
• พ.ศ.	2553	-	2554		 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร	ธนาคารออมสิน
• พ.ศ.	2550	-	2553		 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

ธนาคารออมสิน

หลักสูตรการอบรม
• GSB	Leadership	Program	for	Senior	Management	Nanyang

Technology	ณ	ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตร	Corruption	Risk	&	Control	(CRC)	รุ่นที่	4/2019
• หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)

รุ่นที	่23/2019
• หลักสูตร	Anti	-	Corruption	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่นที	่49/2019
• หลักสูตร	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)

รุ่นที	่9/2018
• หลักสูตร	Ethical	Readership	Program	(ELP)	รุ่นที่	10/2017
• หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)

รุ่นที	่28/2016
• หลักสูตร	GSB	Management	Leadership	Program,

Marshall	School	of	Business,	USA
• หลักสูตร	GSB	Middle	Management	Leadership	Program

ณ	ประเทศสิงคโปร์

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ	บริษัท	เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี	จ�ากัด

• รองผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มก�ากับ
และธรรมาภิบาล

• อายุ 59 ปี

นางสุภาภรณ์ 
สายทองอินทร์

การศึกษา
• ปรญิญาโท	บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต	(บรหิารธรุกิจ)

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
• ปริญญาตร	ีบัญชบีณัฑิต	(การเงนิการธนาคาร)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการท�างาน
• พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน		 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลงทุน

และบริหารการเงิน		
• พ.ศ.	2559	-	2561 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

สายงานการลงทุน
• พ.ศ.	2558	-	2559 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

สายงานนโยบายและกลยุทธ์
• พ.ศ.	2557	-	2558 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน	

หลักสูตรการอบรม
• GSB	Leadership	Program	for	Senior	Management

มหาวิทยาลัย	Nanyang	Technology	ประเทศสิงคโปร์
• Training	for	Successor	ณ	มหาวิทยาลัย	Nanyang	Technology

ประเทศสิงคโปร์
• Director	Certification	Program	(DCP	279/2562)

สมาคมส่งเสริม	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• Ethical	Leadership	Program	(EPL)	รุ่นที่	14/2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน

รุ่นที่	21	โดย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
และสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้แทน	บริษัทหลักทรัพย์	เอเอสแอล	จ�ากัด

• รองผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและ
บริหารการเงิน

• อายุ 55 ปี

นางสาวปภากร
รัตนเศรษฐ



  การศึกษา
	 •	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 	
	 	 ประวัติการท�างาน
	 •		 พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
	 •		 พ.ศ.	2558	-	2562	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 สายงานกิจการสาขา	4
	 •	 พ.ศ.	2557	-	2558	 ผู้อ�านวยการ	ธนาคารออมสินภาค	11
  
  หลักสูตรการอบรม
	 •		 Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)
	 	 รุ่นที่	31	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
		 •		 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
	 	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	18	(ปศส.)	สถาบันพระปกเกล้า
	 •	 หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	9
	 	 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
		 •		 การพัฒนาภาวะผู้น�าเพื่อองค์กรเป็นเลิศ	(Leadership	Greatness)
	 	 รุ่นที่	1	และพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง
	 	 (Training	for	Successor)	
		 •		 GSB	Middle	Management	Leadership	Program	Nanyang
	 	 Teachnology	ประเทศสิงคโปร์
	 	
	 	 ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 ไม่มี

• รองผู้อ�านวยการ
 ธนาคารออมสิน
 กลุ่มลูกค้าฐานราก
 และสนับสนุน
 นโยบายรัฐ
• อายุ 58 ปี

นางพัชลีพร 
วรวิบูลย์สวัสดิ์

  การศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 	
	 	 ประวัติการท�างาน
	 •	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ
	 •	 พ.ศ.	2556	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 สายงานตรวจสอบภายใน
	 •	 พ.ศ.	2552	-	2556	 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
	 	 	 ธนาคารออมสิน
	 	 	
	 	 หลักสูตรการอบรม
	 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	278/2019)
	 	 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 •	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	9
	 •	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)
	 	 รุ่นที่	7/2016	สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 •	 การก�ากับดูเเลกิจการส�าหรับกรรมการเเละผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
	 	 เเละองค์การมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
	 •	 หลกัสตูร	International	Conference,	The	Institute	of	Internal	auditors	
	 	 (USA,	Netherlands,	Canada,	New	York,	Japan,	Australia,
	 	 United	Arab	Emirates)
	 •	 หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	4
	 	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
	 	
	 	 ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในสภาสถาบันการเงินของรัฐ
	 •	 กรรมการและกรรมการบริหาร	ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
	 	 และสถาบันการเงิน	สมาคมธนาคารไทย
	 •	 รองประธานชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต	สมาคมธนาคารไทย
	 •	 กรรมการบริหารกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา
	 	 ตามพระราชประสงค์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
	 •	 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต	วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์	
	 •	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)				

• รองผู้อ�านวยการ
 ธนาคารออมสิน
 กลุ่มตรวจสอบ
• อายุ 56 ปี

นายเทอดธรรม
สุวิชาวรพันธุ์



  การศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
	 	 (วิเคราะห์และประเมินโครงการ)
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	
	 	 ประวัติการท�างาน
	 •	 พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน	รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
	 •	 พ.ศ.	2559	-	2562	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ					
	 •		 พ.ศ.	2558	-	2559		 ผู้อ�านวยการฝ่าย	ธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
	 	 	 สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
				 	 และภาครัฐ	ธนาคารออมสิน
	 •	 พ.ศ.	2557	-	2558		 ผูอ้�านวยการฝ่าย	การตลาดสนิเชือ่ธรุกิจขนาดใหญ่	
	 	 	 สายงานการตลาด	ธนาคารออมสิน	 	
	  
  หลักสูตรการอบรม
	 •	 หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	6
	 •	 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
	 	 (Leadership	Greatness)	รุ่นที่	1/2557
	 •	 หลกัสตูรมาตรฐานการบญัชไีทยทีป่รบัปรงุใหม่และมผีลบงัคบัใช้	ปี	2556
	 •	 หลักสูตรการบูรณาการทางการตลาด	
	 	 นวัตกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑ์ขั้นสูง	
	 •		 ประกาศนียบัตร	(Financial	Accounting	Omega	For	Lenders
	 	 and	Commercial	Loans	To	Business)	
	
	 	 ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 กรรมการ	บริษัท	เนชั่ลแนลดิจิทัลไอดี	จ�ากัด				

• รองผู้อ�านวยการ
 ธนาคารออมสิน
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
 และภาครัฐ
• อายุ 55 ปี

นายวีระชัย
อมรถกลสุเวช

  การศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 •	 ปรญิญาตร	ีบรหิารธรุกจิ	สาขาการเงนิการธนาคาร	มหาวทิยาลัยอสัสัมชญั
	 	
	 	 ประวัติการท�างาน
	 •	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ	กลุม่ยทุธศาสตร์
	 •	 พ.ศ.	2558	-	2561	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 •	 พ.ศ.	2556	-	2558	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 สายงานบริหารความเสี่ยง
	
	  หลักสูตรการอบรม
	 •	 หลักสูตร	“วิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(วบส.)”
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 หลักสูตร	“นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน”
	 	 รุ่นที่	1	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	(ก.พ.ร.)
	 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	“การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
	 	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง”	รุ่นที่	13	สถาบันพระปกเกล้า
	 •	 WSBI	Board	of	Directors	Meeting	and	Conference	on	G20	and
	 	 Locally	Focused	Banks	:	Responsible	and	Sustainable	Banking
	 	 in	a	Digital	Age,	Japan
	 •	 Training	of	Trainers	on	Benchmarking	to	Enhance	Organizational		
	 	 Excellence	in	the	Service	Sector,	Asian	Productivity
	 	 Organization	(APO),	Fiji
	 	
	 	 ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 กรรมการบริหาร	สถาบันธนาคารออมสินโลก	(WSBI)
	 •	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	เอเอสแอล	จ�ากัด	(ASL)

• รองผู้อ�านวยการ
 ธนาคารออมสิน
 กลุ่มยุทธศาสตร์
• อายุ 57 ปี

นายสัณฐาน
อยู่ศิริ



  การศึกษา
	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •		 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 	
	 	 ประวัติการท�างาน
	 •	 พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน		 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มบริหาร	
	 	 	 	 ความเสี่ยง
	 •	 พ.ศ.	2558	-	2562	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 	 สายงานบริหารความเสี่ยง
	 •	 พ.ศ.	2555	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
	 	 	 	 สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
	 	
	 	 หลักสูตรการอบรม
	 •	 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่น	9/2017
	 •	 หลักสูตรนักบรหิารระดบัสูง	“ธรรมศาสตร์เพือ่สังคม”	รุน่ท่ี	12	(นมธ.12)
	 •	 หลักสูตร	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง
	 	 รุ่นที่	14		:	สถาบันพระปกเกล้า	(ปศส.14)
	 •	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยในทศวรรษ	2000
	 	 สมาคมการบริหารงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ
	 •		 การบูรณาการทางการตลาดนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
	 	 และการเงินสมัยใหม่เพื่อใช้ในองค์กร	:	ธนาคารออมสิน
  
  ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •		 ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน	จ�ากัด	

• รองผู้อ�านวยการ
 ธนาคารออมสิน
 กลุ่มบริหารความเสี่ยง
• อายุ 55 ปี

นายวุฒิพงษ์
ภิรมยาภรณ์       



นางปิยหทัย ปิยะรัมย์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 4 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 1 

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 2 

นางสุภัทรา พุทธวิริยะ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 3 

นายคเชนทร์ บุญวงค์



ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 5 

นายชาญชัย ฝอยทอง

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารการขาย 

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์

นางวรณัน ตันสกุล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล 

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 6



ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน 

นางปรางมาศ เธียรธนู

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ 

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
 

นายพินิจ แดนมณี



นายกิตติ ปิ่นรอด

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 

นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานการลงทุน 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup 

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารการเงิน 

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย



นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

นายประเสริฐ กองจันทร์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานการเงิน 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
         สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า 

      

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารงานกลาง 

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน



ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์

นางจีรนันท์ เขตสกุล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

นายสราวุธ ณ นคร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารความเสี่ยง 

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล 

นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร 



ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานก�ากับและควบคุม 

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
กลุ่มปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
 สายงานเลขาธิการธนาคาร 

นายมนตรี บุญดี

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล

นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์



ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช



ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม

064 ธนาคารออมสิน



แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2563 คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ลดลง
จากภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีม่แีนวโน้มหดตวั รวมทัง้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID - 19) ส่งผลให้ 

การปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารคาดว่าจะหดตัวสูงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกับการออกมาตรการช่วยเหลือ
พักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการใช้มาตรฐาน IFRS9 จะส่งผลท�าให้
รายได้ดอกเบี้ยของธนาคารลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการกันส�ารองฯ เพิ่มขึ้น ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อความสามารถ 
ในการท�าก�าไรของสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมาตรการ Soft Loan ของภาครัฐที่ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID - 19 อาจเป็นตัวช่วยสนบัสนนุการปล่อยสนิเชือ่ของ
สถาบันการเงินในปี 2563 

ส�าหรับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คาดว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากความสามารถในการช�าระหนี้ที่ลดลงของ 
ภาคครวัเรอืนและภาคธุรกจิ อย่างไรกต็ามจากมาตรการการก�ากบัดแูลสนิเชือ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นส่วนช่วยให้
ธนาคารมคีวามเข้มงวดและมกีารพจิารณาการให้สนิเชือ่อย่างระมัดระวงั ซ่ึงเชือ่ว่าภาคธนาคารยงัคงรับมอืกบัสถานการณ์ของหนี้
ทีเ่พิม่ขึน้ โดยมีการติดตามคุณภาพหนี้ในเชิงรุก รัดกุม และสอดคล้องกับการกันส�ารองตามนโยบายของแต่ละธนาคาร

ธุรกิจธนาคาร

ก�าไรและรายได้สุทธิของธนาคารพาณิชย ์เพิ่มขึ้น
•  ก�าไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 เป็นผล 
 จากก�าไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเป็นหลัก หากตัดปัจจัย 
 พเิศษนี ้ก�าไรสทุธธินาคารพาณิชย์ทัง้ระบบจะหดตวัทีร้่อยละ -5.2
• รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 ในทางกลับกันรายได้ 
 ค่าธรรมเนียมหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -0.7 จากการลดลงของ
 รายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และรายได้ค่านายหน้า
 ขายหลักทรัพย์

เน้นพัฒนาการท�าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล 
เพิ่มขึ้น
• เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นการเพิ่มช่องทาง 
 การเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
• ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย และ 
 มุ่งเน้นการให้บริการแบบ Personalize

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โตลดลงเล็กน้อย
• สินเชื่อธุรกิจหดตัวลงเล็กน้อยที่ร ้อยละ -0.8 ตามภาวะ 
 เศรษฐกิจและการช�าระคืนหนี้ในหลายประเภทธุรกิจ
• สินเชื่ออุปโภคบริโภคเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.5 จาก 
 การขยายตัวของสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 
 เป็นหลัก

          คุณภาพสินเชื่อ ต�่าลงเล็กน้อย
• สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ร้อยละ 2.98 เพิ่มขึ้น 
 เล็กน้อยจากสิ้นปี 2561 โดยมียอดคงค้าง NPL อยู่ที่ 4.65  
 แสนล้านบาท จากสนิเชือ่บางกลุม่ธุรกจิ โดยเฉพาะธรุกจิ SMEs  
 ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และการชะลอตัว 
 ของเศรษฐกิจ 

ปี 2562

รายงานประจำาปี 2562 065



ปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีก�าไรสุทธิ 
270,900 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 30.8 จาก 
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นผลจากก�าไรพิเศษจาก 
การขายหุ้นบริษัทของธนาคารขนาดใหญ่ เป็นส�าคัญ โดย
ธนาคารไทยพาณชิย์บนัทกึก�าไรพิเศษจากการขายหุ้นบรษิทั
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต และธนาคารกรุงศรีอยุธยา บันทึก
ก�าไรพเิศษจากการขายหุน้บรษิทั เงินติดล้อ จ�ากดั ซึง่หากตดั
ปัจจัยพิเศษนี้ ก�าไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจะหดตัว 
ที่ร้อยละ -5.2 

ธนาคารไทยพาณิชย์มีก�าไรสุทธิ 40,400 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.92 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2561 เป็นผลจากก�าไรพเิศษจากการขายหุน้บรษิทัไทยพาณชิย์ประกนัชวีติเป็นหลัก จากความผันผวนของ
เศรษฐกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อ 
ที่มีคุณภาพ และให้ความส�าคัญต่อการปรับพอร์ตสินเชื่อไปสู่ธุรกิจที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง รวมถึงเน้นการ
ปล่อยสินเช่ือผ่านช่องทางดิจทิลั และเพิม่ประสิทธภิาพในการท�างานและบรหิารจดัการต้นทนุค่าใช้จ่ายต่างๆ

ธนาคารกสิกรไทย มีก�าไรสุทธิ 38,700 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.70 จากช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุน นอกจากนี้ยังมีรายได้ 
ค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มข้ึนจากรายได้การจ�าหน่ายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ประกอบกับมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ธนาคารกรุงเทพ มีก�าไรสุทธิ 35,800 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.38 จากช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปี 2561 เป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าธรรมเนียมการอ�านวยสินเชื่อ  
ค่าธรรมเนยีมจากการบรกิารประกนัและบรกิารกองทนุ ซึง่สอดคล้องตามเจตนารมณ์เชงิกลยทุธ์ของธนาคาร 
อีกทั้งธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการขอสินเช่ือและบริหารความเส่ียง เพ่ือรักษาให้ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีก�าไรสุทธิ 32,700 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.98 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 จากก�าไรพิเศษจากการขายหุ้นบริษัท เงินติดล้อ จ�ากัด อีกทั้งยังเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยตาม
การขยายตัวของสินเชื่อในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินเชื่อรายย่อยเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก อย่างไรก็ตาม 
หากไม่รวมก�าไรพเิศษจากการขายหุน้บรษิทัดงักล่าว ธนาคารกรงุศรอียธุยาจะมกี�าไรสทุธอิยูท่ี ่26,900 ล้านบาท 
และขยายตัวที่ร้อยละ 8.6

ธนาคารกรุงไทย มีก�าไรสุทธิ 29,300 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.78 จากช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปี 2561 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อท่ีมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านอง 
และก�าไรจากเงินลงทุน นอกจากนี้ธนาคารยังมุ ่งเน้นการบริการพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ และ 
มีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ (งบเฉพาะธนาคาร) รวบรวมโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

ธุรกิจธนาคารปี 2562
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ปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.1 ตามการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย
เป็นส�าคัญ โดยเฉพาะสินเช่ือบัตรเครดิตและ 
สินเช่ือส่วนบุคคล ในทางกลับกันรายได้จาก 
ค่าธรรมเนียมและบริการหดตัวลงเล็กน้อย 
ทีร้่อยละ -0.7 จากรายได้ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิ
ที่ลดลงเป็นหลัก โดยลดลงร้อยละ -8.6 ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ผ่านช่องทางดจิทัิล ส่งผลให้ลกูค้าหันมาใช้บรกิาร
ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะ Mobile 
Banking Application ประกอบกับการลดลง 
ของรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายหลักทรัพย์ 
ที่ลดลงร ้อยละ -3.3 อย ่างไรก็ตามรายได ้
ค ่าธรรมเนียมจากการขายประกันสามารถ 
ขยายตัวได้ในปี 2562 ที่ร้อยละ 0.2 

สินเชื่อธุรกิจ หดตัวลงร้อยละ -0.8 จากการ
ช�าระหนี้คืนในหลายธุรกิจ อีกทั้งจากปัจจัยภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน   
ท�าให ้ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs หดตัว 
ร้อยละ -1.9 และ - 2.1 ตามล�าดบั อย่างไรกต็ามสนิเชือ่ 
ทีใ่ห้กบัธรุกจิขนาดเลก็บางธรุกจิยงัสามารถ  ขยายตวัได้ 
เช่น ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สินเชื่ออุปโภคบริโภค ยังคงขยายตัวได้ 
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.5 แม้จะขยายตัวชะลอลงจาก                                  
ปี 2561 ที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 9.4 โดยสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของสินเช่ือที่อยู ่อาศัย ที่ขยายตัว 
ลดลงร้อยละ 5.4 จากร้อยละ 7.8 ในปีก่อนหน้า  
เป็นผลจากมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สถานการณ์สินเชื่อปี 2562
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สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2562

แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2563

ส�าหรบัหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) ของ
สนิเชือ่รวมปี 2562 อยูท่ีร้่อยละ 2.98 โดยเพิม่ขึน้
อย่างต่อเน่ือง โดยธนาคารพาณิชย์มีการบริหาร
คุณภาพพอร์ตสินเชื่อด้วยการตัดหนี้สูญและการ
ปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับระบบของ
ธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคง มีระดับเงินกองทุน
และเงนิส�ารองทีอ่ยูร่ะดบัสงูท�าให้สามารถรบัมอืกบั
ปัจจยัท้าทายทางเศรษฐกิจ และสินเชือ่ด้อยคณุภาพได้ 

NPL สินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 
เป็นผลจากระดบัหนีเ้สียของสินเช่ือ SMEs ทีเ่พิม่ขึน้
เป็นหลกัอยูท่ีร้่อยละ 4.63 เนือ่งจากผูป้ระกอบการ 
SMEs ส่วนใหญ่ต้องพึง่พาการส่งออก ดงันัน้เมือ่ต้อง

เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับภาวะเงินบาทที่แข็งค่า ท�าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงและท�าให้เกิดเป็นหนี้เสียได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามระดับหนี้เสียของธุรกิจขนาดใหญ่ค่อนข้างคงที่และอยู่ใน
ระดับต�่า โดยอยู่ที่ร้อยละ 1.59 ในปี 2562

NPL สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.90 จากระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
ที่ร้อยละ 3.71 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการแข่งขันการปล่อยสินเชื่อในช่วงก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตรการ LTV ที่อาจท�าให้ 
การปล่อยสินเชื่อไม่เข้มงวดเท่าที่ควร 

จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มหดตัว รวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ส่งผล
ให้การปล่อยสนิเชือ่ของภาคธนาคารคาดว่าจะหดตวัสงูในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกบัการออกมาตรการช่วยเหลอื
พักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการใช้มาตรฐาน IFRS9 จะส่งผลท�าให้
รายได้ดอกเบี้ยของธนาคารลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการกันส�ารองฯ เพิ่มขึ้น ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อความสามารถ 
ในการท�าก�าไรของสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมาตรการ Soft Loan ของภาครัฐที่ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID - 19 อาจเป็นตวัช่วยสนบัสนนุการปล่อยสนิเชือ่ของ
สถาบันการเงินในปี 2563

แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ ปี 2563
• สินเชื่อรายย่อย คาดว่าจะเติบโตชะลอลงจากพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากก�าลังซื้อที่ลดลง 

ในปี 2563 ประกอบกับการประกาศใช้นโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสมของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  
1 มกราคม 2563 เพื่อดูแลปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน ท�าให้ธนาคารจ�าเป็นต้องมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ 
มากข้ึน ซึง่อาจเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้สนิเช่ือรายย่อยขยายตวัลดลง อย่างไรกต็ามคาดว่าพอร์ตสนิเชือ่บคุคลและสนิเชือ่บตัรเครดติ 
จะยงัสามารถขยายตวัได้จากความต้องการเงนิหมนุเวยีนเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวติประจ�าวนั โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีม่ปัีจจยั
ลบต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว รวมถึงภัยธรรมชาติและโรคระบาดต่างๆ 

• สินเชื่อธุรกิจ คาดว่าจะเติบโตลดลงตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จะส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจชะลอการลงทุน โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่ม
ธรุกจิการท่องเทีย่วและธรุกิจเก่ียวเนือ่ง อย่างไรกต็ามการปล่อยสนิเชือ่ธรุกิจยงัมปัีจจยัเชงิบวกจากมาตรการของภาครฐัในการ
ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) เพื่อเป็นเงินทุนในการฟื้นฟูและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ

ที่มา : BOT (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

068 ธนาคารออมสิน

ข้อมูลภ�วะอุตส�หกรรมOverview Of industry



ปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจธนาคารปี 2563

แนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2563
ส�าหรับแนวโน้มหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2563 ธนาคารต่างมีความกังวลว่าจากสถานการณ์รอบด้าน 

ในปี 2563 จะส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เร่งตัวขึ้นทั้งจากสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SMEs รวมทั้งกลุ่ม 
หนีเ้สยีทีเ่คยมกีารปรบัโครงสร้างหนีไ้ปแล้วแต่กลบัมาเป็นหน้ีเสยีอกี จากความสามารถในการช�าระหนีท้ีล่ดลงจากผลกระทบ
ด้านรายได้ทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

ดังนั้นทั้งปี 2563 ภาคธนาคารต้องวางแผนและเตรียมการรองรับกับทุกสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
เชงิเศรษฐกิจ ปัญหาภยัธรรมชาต ิรวมถงึระยะของการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ซึง่ถอืเป็นการปรบัตวัคร้ังใหญ่ของการจดัการ
ในภาคการเงนิทัง้ระบบ ซ่ึงธนาคารต่างติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิและอาจมกีารปรับลดเป้าหมายรายได้และสนิเช่ือลง
หากมีปัจจัยเชิงลบมากระทบเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารต้องมีการบริหารจัดการการให้บริการของสาขาอย่างเหมาะสม  
วางมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ อย่างทันท่วงที รวมทั้งติดตามคุณภาพหน้ี
ในเชิงรุก รัดกุม และสอดคล้องกับการกันส�ารองตามนโยบายของแต่ละธนาคาร 

• การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ที่ท�าให้สถาบันการเงินไม่สามารถให้บริการได้ตามภาวะปกติ
เช่น กรณีการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ท�าให้ต้องปรับแผนการให้บริการอย่างเร่งด่วน ทั้งสาขาที่ให้บริการ
ปรับการท�างานของพนักงาน ปรับระบบทุกกระบวนการท�างาน เพิ่มมาตรการสาธารณสุขและการเฝ้าระวังให้กับ
ลูกค้าและพนักงาน

• การสร้างรายได้ของธนาคารเผชิญกับความยากล�าบากมากขึ้น ทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�านวย รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด และปัจจัยลบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารต่างๆ ต้องเร่งออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า
ทีป่ระสบปัญหา อาทิ การพกัช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ให้กับลกูค้าเงนิกูเ้ป็นระยะเวลา 3 เดอืน การลดอัตราผ่อนช�าระ
ขั้นต�่าของลูกค้าบัตรเครดิต รวมถึงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ตามนโยบายภาครัฐ
ล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

• การเผชิญกับกฎระเบียบของสถาบันการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ท่ีมี
ผลให้ธนาคารต้องกนัส�ารองในระดบัทีสู่งข้ึน เพือ่รองรบัความเสยีหายจากการปล่อยสนิเชือ่ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต
รวมท้ังการน�ามาตรฐานกลางในการค�านวณภาระผ่อนช�าระหน้ีเทียบกับรายได้ (DSR) ในกลุ่มผู้มีรายได้ไม่แน่นอน
ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดการปฏิเสธสินเชื่อทุกประเภทของกลุ่มดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น

• ปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้จากภาคครัวเรือนและภาคธรุกจิโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)
จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลก ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด ดงันัน้ธนาคารจงึต้องระมดัระวงัในการปล่อยสินเชือ่
ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือรวมทั้งการติดตามหนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการกันส�ารองของธนาคาร

• ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ จากการที่สถาบันการเงินต่างน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการมากขึ้น
ทั้งบริการบน Online Platform หรือการเช่ือมต่อฐานข้อมูลเมื่อต้องมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ดังนั้นธนาคาร
ต้องมั่นใจว่าระบบต่างๆ ที่น�ามาใช้จะต้องปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การแข่งขนัทีม่ากขึน้ ทัง้จากการแข่งขนัในธรุกจิเดยีวกนัและแข่งขนักบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีต้่องการ
เข้ามาเป็นธนาคาร เช่น Grab Finance ที่ให้บริการสินเช่ือแก่พนักงานขับ Grab และคาดว่าอาจจะขยายการให้
สนิเชือ่ไปยงัผูป้ระกอบการอืน่ ดงันัน้สถาบนัการเงินอาจต้องมกีารรวมตวักนั หรอืหาพนัธมติรเพือ่เพิม่ความแขง็แกร่ง
เช่น ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับธนาคารออมสินท�าเรื่องตู้เอทีเอ็มสีขาว เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินงาน เป็นต้น

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID - 19 นอกจากนี้ในด้านสถานการณ์สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ยังมีแนวโน้มคลี่คลายจากการลงนามจัดท�าข้อตกลงการค้าฉบับแรก (ข้อตกลงการค้าเฟส 1) ในวันท่ี  
15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานี้ อาจเป็นตัวช่วยสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อธุรกิจของสถาบันการเงินในปี 2563 นี้
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รายงานการวิเคราะห์
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

1. ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
ปี 2562 ธนาคารเน้นขับเคลื่อนภารกิจเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและนโยบายรัฐ ควบคู่กันตามแนวทาง “เติบโต ยั่งยืน 

ตอบแทนคนืสูส่งัคม” โดยยกระดบัการธนาคารรปูแบบดัง้เดิม (Traditional Banking) พฒันาสูก่ารเป็นธนาคารดจิทิลั ส่งมอบ
คุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ล�้าสมัย ใช้ง่าย และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนไทย   
ทุกคน โดยสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้ามีความพร้อมในการใช้บริการ ควบคู่กับการส่งเสริม 
การออม การสร้างวินยัและการให้ความรู้ทางการเงนิ (Financial Literacy) แก่เยาวชนและประชาชนในรปูแบบต่างๆ พร้อมท้ัง 
สนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานและสนับสนุนเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและ 
ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) เพื่อยกระดับและพัฒนาให้มีความเข็มแข็งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
(Sustainable Development) ธนาคารมกีารเพิม่ศักยภาพโครงสร้างพืน้ฐานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และรองรบัการด�าเนนิ
ธรุกิจในยคุดจิทิลั การพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรูณาการและยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการองค์กร 
ด้านการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 

ตามงบการเงินปี 2562 ท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 2,797,068 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของระบบธนาคารไทย และมีก�าไรสุทธิ 24,208 ล้านบาท  
ต�่ากว่าปีก่อน 6,634 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.5 

1/ ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษเก่ียวกับพนักงาน ได้แก่ เงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ (ปี 2562 = 1,187.84 ล้านบาท และปี 2561 = 1,565.40 ล้านบาท)  
 และเงินชดเชยแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี เพิ่มจาก 300 วัน เป็น 400 วัน (ปี 2562 = 1,385 ล้านบาท)

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ เพ่ิม (ลด)  %

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58,679 64,191 (5,512) (8.6)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,691 5,973 (1,282) (21.5)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 6,334 11,010 (4,676) (42.5)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น 33,190 33,315 (125) (0.4)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 12,306 17,017 (4,711) (27.7)

ก�าไรสุทธิ 24,208 30,842 (6,634) (21.5)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (10,994) (10,738) (256) 2.4

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 13,214 20,104 (6,890) (34.3)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 1.001/ / 0.90 1.251/ / 1.19

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 12.871/ / 11.64 16.041/ / 15.26

หน่วย : ล้�นบ�ท
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ปี 2562 มีรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 58,679 ล้านบาท ต�า่กว่าปี 2561 จ�านวน 5,512 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.6 
โดยมีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ดอกเบี้ย ในภาวะทิศทางอัตราดอกเบ้ียขาลง ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 
สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยตามอัตราดอกเบ้ียนโยบาย แต่ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และมีรายการต้นทุนส�ารอง 
ส่วนเพิ่มเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของสัญญาประกันภัยระยะยาวตาม TFRS4 รวมทั้ง เงินรางวัลสลากออมสินที่เพิ่มขึ้น 
ตามการเติบโตของยอดเงินฝากสลากออมสินพิเศษ ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
รายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) อยู่ที่ร้อยละ 2.23 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 2.54 ขณะที่ มีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและตราสารหนี้ภาครัฐ

รายการที่ส�าคัญในงบก�าไรขาดทุน 

1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

รายได้ดอกเบี้ย 103,359 102,701 658 0.6

     เงินให้สินเชื่อ 94,216  94,056 160 0.2

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,512  4,109 (597) (14.5)

     เงินลงทุน 5,631  4,536 1,095 24.1

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 44,680  38,510 6,170 16.0

     เงินฝาก 23,784  18,962 4,822 25.4

     เงินรางวัลสลากออมสิน 13,395  12,282 1,113 9.1

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 867  993 (126) (12.7)

     ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,252  1,180 72 6.1

     เงินน�าส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
     การเงินเฉพาะกิจ

5,382  5,093 289 5.7

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58,679  64,191 (5,512) (8.6)

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ 4.04% 4.35% 

ต้นทุนทางการเงิน 1.87% 1.64%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM)

2.23% 2.54%

หน่วย : ล้�นบ�ท

ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงิน
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ปี 2562 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,691 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2561 จ�านวน 1,282 ล้านบาท หรือลดลง    
ร้อยละ 21.5 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากค่านายหน้า/รับช�าระค่าเบี้ยประกันภัย และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ 
ตามยอดการปล่อยสินเชื่อท่ีลดลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่ รายได ้
ค่าธรรมเนียมจากบัตรและบริการอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าปีก่อน จากการออกบัตรเดบิต/เครดิต รูปแบบใหม่ ที่ให้สิทธิประโยชน์
มากมายแก่ผู้ถือบัตรและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ปี 2562 มีรายได้จากการด�าเนินงานอ่ืน 6,334 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2561 จ�านวน 4,676 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 42.5 เนื่องจากปีก่อนมีก�าไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC จ�านวน 7,382 ล้านบาท เพื่อก�ากับสัดส่วนลูกหนี้รายใหญ่ 
(SLL) ตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�าหนดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ขณะที่ ปีนี้มีก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ของ บลจ. ธนชาต จ�านวน 2,075 ล้านบาท มรีายได้เงนิปันผลหน่วยลงทนุและหุน้สามัญ และมกีารตดิตามหนีส้ญูให้ช�าระคนื 
กลับเป็นรายได้สูงกว่าปีก่อน

1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

1.3 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,212 7,104 (892) (12.6)

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,521 1,131 390 34.5 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,691 5,973 (1,282) (21.5)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ต่อรายได้รวมสุทธิ

6.73% 7.36%

หน่วย : ล้�นบ�ท

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

     ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ
     ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

140 95 45 47.4

     ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2,287 7,635 (5,348) (70.0)

     รายได้เงินปันผล 2,223 1,940 283 14.6

     รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 1,684 1,340 344 25.7

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น 6,334 11,010 (4,676) (42.5)

รายได้จากการด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 9.09% 13.56%

หน่วย : ล้�นบ�ท
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1.4 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 16,366 15,313 1,053 6.9

     เงินบ�าเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน 3,314 4,011 (697) (17.4)

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ 5,699 5,689 10 0.2

     ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�าระสินเชื่อ 398 1,724 (1,326) (76.9)

     ค่าใช้จ่ายอื่น 7,413 6,578 835 12.7

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น 33,190 33,315 (125) (0.4)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 47.61% 41.01%

หน่วย : ล้�นบ�ท

ปี 2562 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญฯ จ�านวน 12,306 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2561 จ�านวน 4,711 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 27.7 ท่ีส�าคัญจากการกลับรายการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 
และสินเช่ือสวัสดิการ ตามยอดสินเช่ือท่ีลดลง ท้ังนี้ ธนาคารได้กันส�ารอง General Provision เพื่อรองรับผลกระทบจาก 
TFRS9 จ�านวน 4,075 ล้านบาท

ปี 2562 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น 33,190 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2561 จ�านวน 125 ล้านบาท หรือลดลง          
ร้อยละ 0.4 รายการที่ส�าคัญ ได้แก่

• ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�าระสนิเชือ่ลดลง 1,326 ล้านบาท (จากการแก้ไขเพิม่เตมิข้อตกลงการจ่ายเงนิสนบัสนุน 
 แก่ สกสค. โดยน�าเงินสนับสนุนไปลดดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ปกติที่มีวินัยทางการเงินตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ตั้งแต่เดือน  
 มิ.ย. 61 และการชะลอการให้สินเชื่อเพิ่มแก่กลุ่มครูที่ก่อหนี้กับสหกรณ์ฯ ซ�้าซ้อน)

• เงินบ�าเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานลดลง 697 ล้านบาท (ตามผลประกอบการ)
• ขณะที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 1,053 ล้านบาท (จากการปรับเพิ่มค่าชดเชย เพื่อตอบแทนความชอบ 

 ในการท�างานแก่พนักงานที่เกษียณอายุตาม TAS 19 จ�านวน 1,385 ล้านบาท)
• ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 835 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี ค่าโฆษณา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทนายความ 

 และค่าติดตามหนี้)
• ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท (ค่าเช่าส�านักงานและยานพาหนะ และ  

 ค่าบ�ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้) 

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

หนี้สูญ  10,074 4,509 5,565 123.4

หนี้สงสัยจะสูญ  2,197 12,482 (10,285) (82.4)

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้  35 26 9 100.0

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน 
จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

12,306 17,017 (4,711) (27.7)

หน่วย : ล้�นบ�ท
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1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จ�านวน 200,878 ล้านบาท และในปี 2561
 จ�านวน 188,486 ล้านบาท
2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จ�านวน 15,981 ล้านบาท และในปี 2561
 จ�านวน 22,945 ล้านบาท

ณ ส้ินปี 2562 สนิทรพัย์รวมของธนาคารมีจ�านวน 2,797,068 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากสิน้ปี 2561 จ�านวน 130,068 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 4.9 จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิยม โดยน�าเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์จากการให้สินเชื่อ 
และลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดเงินให้สินเชื่อจ�านวน 2,152,718 ล้านบาท (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
และสหกรณ์) เพิ่มข้ึนจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 40,819 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากยอดเงินให้สินเช่ือรวมกว่า 
540,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ร้อยละ 55.9 สินเชื่อแก่ภาครัฐและสถาบันการเงิน ร้อยละ 35.8 
และสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ 8.3 ที่ส�าคัญ ได้แก่

• สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 105,818 ล้านบาท (ร้อยละ 15.9) ที่ส�าคัญจากการ 
 ให้กู้แก่กระทรวงการคลัง ทั้งตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว รวมทั้ง Soft loan แก่สถาบันการเงิน

• สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มขึ้น 14,104 ล้านบาท (ร้อยละ 8.6) โดยเฉพาะสินเชื่อแก่ลูกค้า SMEs วงเงินต�่ากว่า  
 100 ล้านบาท ที่อนุมัติผ่านศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 82 แห่งทั่วประเทศ 

• สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ลดลง 79,103 ล้านบาท (ร้อยละ 6.2) ส่วนใหญ่มียอดรับคืนสูงกว่ายอดให้กู้เพิ่ม จากภาวะ 
 เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง และภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเข้มงวดในการ 
 ให้สินเชื่อเพื่อควบคุมคุณภาพหน้ี โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อบุคคล (สวัสดิการ) สินเชื่อ 
 แก่ประชาชนฐานราก และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่ สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน สินเชื่อบัตรกดเงินสด 
 และสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (ตราสารค�้าประกัน) มียอดเพิ่มขึ้น

2. ฐานะการเงิน

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน เพ่ิม (ลด)  %

สินทรัพย์รวม 2,797,068 2,667,000 130,068 4.9 

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 319,524 288,716  30,808 10.7 

     เงินลงทุนสุทธิ 312,832 256,200 56,632 22.1 

     เงินให้สินเชื่อ1/ 2,152,718 2,111,899 40,819 1.9 

หนี้สินรวม 2,594,592 2,465,061 129,531 5.3 

     เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกฯ2/ 2,412,934 2,298,412 114,522 5.0 

ส่วนของทุน 202,476 201,939 537 0.3 

หน่วย : ล้�นบ�ท

รายการส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 เงินให้สินเชื่อ
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1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จ�านวน 200,878 ล้านบาท และในปี 2561
 จ�านวน 188,486 ล้านบาท

สัดส่วนจ�านวนเงินให้สินเชื่อ

ประช�ชนฐ�นร�ก
7.9%

บุคคลทั่วไป
36.2%

บุคคลทั่วไป
33.1%

เพื่อที่อยู่อ�ศัย
16.6%

เพื่อที่อยู่อ�ศัย
15.9%

ภ�คธุรกิจเอกชน
7.8%

ภ�คธุรกิจเอกชน
8.3%

กลุ่มลูกค้�บุคคล
28.8%

ภ�ครัฐและสถ�บัน
31.5%

ภ�ครัฐและสถ�บัน
35.8%

สัดส่วนจ�านวนลูกค้าสินเชื่อ

2.2 เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินฝาก (รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จ�านวน 2,332,434 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 84,022 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 จากสลากออมสินพิเศษ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 
และเผื่อเรียก โดยมีการออกผลิตภัณฑ์สลากออมสินดิจิทัล (Digital Salak on MyMo) อายุ 1 ปี และ 3 ปี และออกเงินฝาก
เผื่อเรียกพิเศษใหม่ (ดอกเบี้ย ร้อยละ 1.20 - 1.45 ต่อปี) ที่มีเงื่อนไขและอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อรองรับเงินฝากที่ทยอย
ครบก�าหนด รวมท้ัง มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดปี อาทิ กิจกรรมออมเร็วทันใจไม่ต้องไปแบงค์ โดยฝากเงินกับธนาคาร 
ผ่านตู้เติมเงินออนไลน์ได้ทั่วประเทศ โครงการ “เด็กดีออมฟรี 24 ช่ัวโมง” โปรโมช่ันเงินฝากในงานมหกรรมการเงินต่างๆ 
และกิจกรรมส่งเสริมการออมในวันส�าคัญต่างๆ อาทิ วันเด็กแห่งชาติ และวันออมแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีการระดมเงินจากการ
ออกหุ้นกู้ธนาคารออมสิน ในปี 2562 จ�านวน 2 ครั้ง รวม 30,500 ล้านบาท เพื่อบริหารต้นทุนโดย Match Fund กับเงินกู้
ระยะยาว เมื่อรวมตราสารหน้ีท่ีออก (หุ้นกู้) จะมีเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก จ�านวน 2,412,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
สิ้นปี 2561 จ�านวน 114,522 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 

ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงิน
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ประช�ชนฐ�นร�ก
6.9%

กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�ก
และสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
69.9%

กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�ก
และสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
70.2%

กลุ่มลูกค้�บุคคล
28.6%

กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและ
หน่วยง�นรัฐ

1.3%

กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและ
หน่วยง�นรัฐ

1.2%
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1/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จ�านวน 22,945 ล้านบาท และในปี 2561 
 จ�านวน 15,981 ล้านบาท

สัดส่วนจ�านวนเงินฝาก

สัดส่วนจ�านวนลูกค้าเงินฝาก 

2.3 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มเีงินลงทนุสทุธิ จ�านวน 312,832 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากสิน้ปี 2561 จ�านวน 56,632 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 22.10 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น พันธบัตร ธปท.ระยะยาว ตั๋วสัญญาใช้เงินกระทรวงการคลัง 
และหน่วยลงทุน ตามล�าดับ ขณะท่ี มียอดเงินลงทุนครบก�าหนดรวมกว่า 98,000 ล้านบาท และมีการขายเพ่ือท�าก�าไร 
ตามโอกาส ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ�ากัด 

ทัง้นี ้ธนาคารมแีนวทางในการบรหิารพอร์ตการลงทนุเพือ่การบรหิารสภาพคล่องส่วนเกนิ ตามกรอบนโยบายการลงทุน
ของธนาคาร ซ่ึงเน้นการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐที่ปราศจากภาระผูกพัน โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มดี 
และมผีลตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้ มกีารทบทวนนโยบายการลงทนุ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรอืเมือ่มเีหตกุารณ์เปลีย่นแปลง 
อย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อให้สามารถบริหารสภาพคล่องได้เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้แก่
ธนาคารภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ปี 25611/ปี 2562 1/

ปี 2562 ปี 2561

อื่นๆ
0.3%

อื่นๆ
0.3%

ตร�ส�รหนี้ที่ออก (หุ้นกู้)
3.3%

ตร�ส�รหนี้ที่ออก (หุ้นกู้)
2.2%

สล�กออมสิน
46.0%

กลุ่มลูกค้�ธุรกิจ และหน่วยง�นรัฐ
0.4%

กลุ่มลูกค้�ธุรกิจ และหน่วยง�นรัฐ
0.5%

กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�ก
และสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ

59.8%

กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�ก
และสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ

61.4%
กลุ่มลูกค้�บุคคล
39.8%

กลุ่มลูกค้�บุคคล
38.1%

สล�กออมสิน
43.8%

ประจำ�
12.1%

ประจำ�
15.6%

เผื่อเรียกและ
เผื่อเรียกพิเศษ
34.5%

เผื่อเรียกและ
เผื่อเรียกพิเศษ
33.4%

สงเคร�ะห์ชีวิต
3.8%

สงเคร�ะห์ชีวิต
4.7%
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2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย

ธนาคารได้ค�านวณเงินด�ารงกองทุนตามแนวทาง Basel II ตามเกณฑ์การก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีครอบคลุมประเภทความเส่ียงและสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และภาระผูกพัน 
ทั้งสิ้นของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจ�านวน 184,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.52 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าร้อยละ 8.5 ที่ก�าหนดโดย ธปท. โดยมีเงินกองทุน 
ชัน้ที่ 1 จ�านวน 166,301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.97 ของสนิทรัพยถ์่วงน�า้หนักตามความเสีย่งทัง้สิน้ (ส่วนใหญ่มาจากก�าไร
สะสมหลังหักเงินน�าส่งกระทรวงการคลังในแต่ละปี) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�านวน 18,532 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 
(ปี 2561 มีการค�านวณมูลค่าส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2)

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมก�าไรสุทธิงวดครึ่งหลังของปี ซึ่งหากนับรวมก�าไรสุทธิงวดคร่ึงปีหลังตามที่กระทรวง 
การคลังจัดสรรเพิ่มเติมหลังส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินและน�าส่งรายได้แผ่นดินแล้ว 
จะท�าให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก

สัดส่วนจ�านวนเงินลงทุน

2.4 ส่วนของทุน

ส่วนของทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 202,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 
537 ลา้นบาท จากก�าไรสุทธิประจ�าป ีจ�านวน 24,208 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
(Mark to Market) เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ�านวน 903 ล้านบาท และขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 
(TAS 19) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จ�านวน 11,897 ล้านบาท รวมทั้ง น�าเงินส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 12,677 ล้านบาท

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

เงินกองทุนชั้นที่ 1 166,301 168,161 (1,860) (1.1)

เงินกองทุนชั้นที่ 2 18,532 14,308 4,224 29.5

เงินกองทุนทั้งสิ้น 184,833 182,469 2,364 1.3

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 1,190,776 1,239,953 (49,177) (4.0)

เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนัก
     ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

15.52% 14.72%

เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนัก
     ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

13.97% 13.56%

หน่วย : ล้�นบ�ท

ตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ
69.4%

ตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ
63.2%ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ

4.0% ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ
5.5%

ตร�ส�รหนี้
ภ�คเอกชน
11.3%

ตร�ส�รหนี้
ภ�คเอกชน
13.8%

ตร�ส�รทุน
14.8%

ตร�ส�รทุน
17.3%

ตร�ส�รอนุพันธ์
0.5%

ตร�ส�รอนุพันธ์
0.2%
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) 
จ�านวนทั้งสิ้น 57,034 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.65 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 2,361 ล้านบาท ที่มีอัตรา gross NPLs ร้อยละ 2.81 
ส�าหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวน 19,774 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 0.95 ของเงินให้สินเชื่อสุทธิ ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 1,870 ล้านบาท ที่มีอัตรา net NPLs ร้อยละ 1.06 
โดยมีกลยุทธ์/มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระหน้ีในการควบคุมคุณภาพหน้ีให้อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของระบบ 
ธนาคารพาณิชย์ไทย

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวน 70,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 
จ�านวน 2,215 ล้านบาท จากการทยอยตั้งส�ารองส่วนเกิน (General Provision) เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร เพื่อรองรับ 
ผลกระทบจาก TFRS9 รวม 4,075 ล้านบาท ขณะที่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและสินเชื่อบุคคล
ลดลง ตามยอดสินเชื่อและหนี้ค้างช�าระที่ลดลง 

2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จ�านวน 2,797,068  ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจ�านวน 
2,594,592 ล้านบาท และส่วนของทุน จ�านวน 202,476 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 12.8 เท่า 

แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารที่ส�าคัญประกอบด้วย เงินรับฝาก คิดเป็นร้อยละ 93.8 รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 2.9 และตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของสินทรัพย์รวม  ในขณะท่ี 
แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารที่ส�าคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 74.4 รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 14.4  และเงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 11.2

ทั้งนี้ เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถือว่า
เป็นปกติของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม เงินฝากที่มีระยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อครบก�าหนดตามสัญญา จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา 
ท�าให้ธนาคารสามารถจดัสรรเงนิฝาก เงนิลงทนุ เงนิให้สินเชือ่ เพือ่ให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้

2.6 คุณภาพเงินให้สินเชื่อ

2562 2561
เปล่ียนแปลง (yoy)

สินเชื่อด้อยคุณภ�พ เพ่ิม (ลด)  %

สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
 (gross NPLs)

57,034 59,395 (2,361) (4.0)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (ร้อยละ) 2.65 2.81

สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
 (net NPLs)

19,774 21,644 (1,870) (8.6)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อสุทธิ (ร้อยละ) 0.95 1.06

ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน 70,063 67,848 2,215 3.3

สัดส่วนต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 122.84 114.23

ส�ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูขัน้ต�า่ตามเกณฑ์ ธปท. 65,988 67,848 (1,860) (2.7)

ส�ารองที่กันไว้แล้วต่อส�ารองที่พึงกัน (ร้อยละ) 106.18 100.00

หน่วย : ล้�นบ�ท

รายงานประจำาปี 2562 079
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2562 สัดส่วน 
(%)

2561 สัดส่วน 
(%)

เปล่ียนแปลง (yoy)
แหล่งที่ม�และใช้ ไปของเงินทุน เพ่ิม (ลด)  %

แหล่งที่มาของเงินทุน

ระยะเวลา ≤ 1 ปี 1,403,597 57.0 1,471,354 62.6  (67,757) (4.6)

  เงินรับฝาก 1,334,463 54.2 1,404,279 59.7  (69,816) (5.0)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 69,134 2.8 67,075 2.9 2,059 3.1

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม -   - -   - -   -

ระยะเวลา > 1 ปี 1,057,869 43.0 880,736 37.4 177,133 20.1

  เงินรับฝาก 975,026 39.6 828,152 35.2 146,874 17.7

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,343 0.1 2,584 0.1  (241) (9.3)

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 80,500 3.3 50,000 2.1 30,500 61.0

รวม 2,461,466 100.0 2,352,090 100.0 109,376 4.7

แหล่งใช้ไปของเงินทุน    

ระยะเวลา ≤ 1 ปี 968,732 34.8 784,249 29.6 184,483 23.5

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 348,451 12.5 320,945 12.1 27,506 8.6

  เงินลงทุนสุทธิ 138,820 5.0 71,310 2.7 67,510 94.7

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 481,461 17.3 391,994 14.8 89,467 22.8

ระยะเวลา > 1 ปี 1,815,119 65.2 1,871,970 70.4  (56,851) (3.0)

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 53,991 1.9 19,051 0.7 34,940 183.4

  เงินลงทุนสุทธิ 172,500 6.2 184,220 6.9  (11,720) (6.4)

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,588,628 57.1 1,668,699 62.8  (80,071) (4.8)

รวม 2,783,851 100.0 2,656,219 100.0 127,632 4.8

หน่วย : ล้�นบ�ท

2.8 การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมสีนิทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่เพิม่ขึน้จากปีก่อน โดยมอีตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่อง
ต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและหุ้นกู้ และอัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นไปตามเกณฑ์เพดาน 
ความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่ก�าหนดของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรม 
ของธนาคารทีเ่ปลีย่นแปลงไป และมกีารก�าหนดเพดานความเส่ียงและสัญญาณเตอืนระดบัความเส่ียงส�าหรบัอตัราส่วนสินทรพัย์
สภาพคล่องต่อเงินฝาก เพื่อให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหาร
สนิทรัพย์และหนีส้นิ (ALCO) ท�าหน้าทีใ่นการควบคมุดแูลสภาพคล่องให้เพยีงพอในการด�าเนนิงาน และมกีารพฒันากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเน่ือง อาทิ การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนและทดสอบ 
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและระบบการรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น
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2.10 อันดับความน่าเชื่อถือ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นปี 2561 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งจัดโดยสถาบัน
จัดอันดับเครดิต ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
และผลประกอบการทางการเงินท่ีดีของธนาคาร รวมทั้งความเป็นไปได้ในระดับสูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเมื่อธนาคาร 
มปัีญหาทางการเงนิ ทัง้น้ี พระราชบัญญตั ิ(พ.ร.บ.) ธนาคารออมสนิ พ.ศ. 2489 ก�าหนดไว้ว่า ข้อผกูพันต่างๆ ของธนาคารออมสนิ 
ในส่วนของการช�าระคืนเงินต้น เงินกู้ยืม ตลอดจนดอกเบ้ียเงินฝาก และการจ่ายช�าระหน้ีอื่นๆ น้ัน จะได้รับการค�้าประกัน 
โดยรัฐบาลทั้งสิ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 31,422 ล้านบาท 
ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�านวน 2,442 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 ประกอบด้วย

• เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน จ�านวน 37,558 ล้านบาท โดยมกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง 
 ในสนิทรพัย์และหน้ีสนิด�าเนนิงาน จ�านวน 38,893 ล้านบาท และมหีนีสิ้นด�าเนนิงานเพิม่ขึน้จ�านวน 79,037 ล้านบาท  
 ขณะที่ สินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 80,372 ล้านบาท

• เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ จ�านวน 57,820 ล้านบาท ทีส่�าคญัจากเงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์  
 จ�านวน 206,562 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 2,075 ล้านบาท เงินสดจ่ายใน 
 การซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม จ�านวน 174 ล้านบาท เงนิสดจ่ายในการซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ�านวน 130 ล้านบาท  
 และเงินสดจ่ายสิทธิการเช่า จ�านวน 2 ล้านบาท ขณะที่ มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 จ�านวน 148,654 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�านวน 2,100 ล้านบาท เงินสดรับจาก 
 เงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทร่วม จ�านวน 329 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
 จ�านวน 40 ล้านบาท 

• เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ�านวน 17,823 ล้านบาท จากตราสารหนีร้ะยะยาว จ�านวน 30,500 ล้านบาท  
 และเงินน�าส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน จ�านวน 12,677 ล้านบาท 

• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดลดลง จ�านวน 3 ล้านบาท

สถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ 31 ธันว�คม 2562 31 ธันว�คม 2561

TRIS Rating
       อันดับเครดิตองค์กร
       แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ

   AAA
   Stable

    AAA
    Stable

รายงานประจำาปี 2562 081



ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงิน

AnAlysis repOrt Of perfOrmAnce 
And finAnciAl pOsitiOn

ธนาคารออมสินมีการจัดท�าแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�าปี และแผนธุรกิจรายกลุ่ม
ลกูค้า เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ซึง่กระบวนการจดัท�าแผนเป็นไปตามหลักการระบบ BSC, EVM, Risk Management 
และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 
และผูบ้รหิารระดบั กลุ่ม/สายงาน/ฝ่าย/ภาค และมกีารสือ่สารแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้การถ่ายทอดลงสู่ 
ตัวชี้วัด (KPIs) จากระดับธนาคารถึงระดับบุคคล

ณ สิ้นปี 2562 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

3. เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน / โครงการ ปี 2562 ที่ส�าคัญ

หน่วย : ล้�นบ�ท

ด้�นก�รเงิน  แผน ผล วิเคร�ะห์ผลต่�งจ�กแผน

ก�าไรสุทธิ 23,530 24,208 จากรายได้จากการด�าเนนิงานอืน่สงูกว่าแผน ประกอบกบั 
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นและการส�ารองหนี้สงสัย
จะสูญต�่ากว่าแผน 

เงินฝากเพิ่มสุทธิ 94,000 114,522 ธนาคารมีการระดมเงินผ่านช่องทางสาขาและลูกค้า
สถาบันฯ เพ่ือชดเชยเงินฝากที่มีระยะเวลาทยอยครบ
ก�าหนดในปี 2562 กว่า 1.4 ล้านล้านบาท และมีการออก 
หุน้กู ้2 ครัง้ ในปี 2562 จ�านวน 30,500 ล้านบาท เพือ่บรหิาร 
ต้นทุนและ Match Fund กับเงินกู้ระยะยาว

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ 76,200 40,819 จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่
ในระดบัสงู ธนาคารจงึมคีวามเข้มงวดในการให้สินเชือ่เพือ่
ควบคุมคุณภาพหนี้ ประกอบกับมียอดช�าระคืนสินเชื่อ 
กว่า 5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และสถาบันการเงิน มียอดเพิ่มขึ้น

NPLs ของสินเชื่อรวม (ร้อยละ) ≤ 3.10 2.65 จากการตติตามการช�าระหนีข้องลกูค้าอย่างใกล้ชดิ โดยศนูย์ 
ควบคมุและบรหิารหนี ้ Focus ลกูหนี ้ SM 1 - 3 เดอืน  
และลกูหนีท้ีท่�า TDR ให้ช�าระหนีต้ามก�าหนด และปรบัปรุง
กระบวนการบรหิารจดัการหนีแ้บบบูรณาการ รวมทัง้พฒันา  
Application ช่วยในการติดตามหนี้ (COMO) 

NIM (ร้อยละ) 2.26 2.23 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต�่ากว่าแผน ที่ส�าคัญจากการ
ประกาศปรบัลดอัตราดอกเบีย้เงนิให้สนิเชือ่ ตามการปรบั 
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยชะลอการปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก ประกอบกับมีต้นทุนส�ารองส่วนเพ่ิม
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (สัญญาประกันภัยระยะยาว)  
ตาม TFRS4

Cost/Income (ร้อยละ) 49.11 47.61 จากการบรหิารค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานให้ต�า่กว่าแผน  
โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และการวัดผลก�าไรราย
ผลิตภัณฑ์ 

082 ธนาคารออมสิน



ด้�นที่มิใช่ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2562

1. ด้�นพัฒน�สู่คว�มยั่งยืนต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง (sustainable development : sd)

กลุ่มเด็กและเย�วชน

• ส่งเสริมการออมและสร้างวินัย
ทางการเงิน ผ่านธนาคารโรงเรียน/
ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง
(Virtual School Bank)

• เปิดธนาคารโรงเรยีน 1,256 แห่ง เงินออม 966 ล้านบาท
• เปิดธนาคารโรงเรยีนเสมอืนจริง (Virtual School Bank) 1,595 แห่ง

มนีกัเรยีนเข้าร่วม 218,404 คน  สะสม 425,392 คน โดยนกัเรยีนทีเ่ข้าใช้งานในระบบ
ผ่านกจิกรรมต่างๆ ได้รับเงนิเสมือนจรงิ (G Coin) และแลกรับทนุการศกึษา 2,001 คน
2 ล้านบาท

• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนสู่เส้นทางสายอาชีพ

• จัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม 23,915 คน
• จัดการประกวดดนตรี (Symphonic Band/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)

มีนักเรียนเข้าร่วม 9,328 คน
• สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ/ประวัติศาสตร์/พระพุทธศาสนา) มีนักเรียนเข้าร่วม 177,557 คน
• ให้ความรู้ผ่านกิจกรรม GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม น�าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

มีนักเรียนเข้าร่วม 3,388 คน

กลุ่มประช�ชนฐ�นร�ก/ unserved - underserved / ผู้มีบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ

ส่งเสริมและยกระดับคุณภ�พชีวิตประช�ชนฐ�นร�ก ผ่�นกลไก 3 สร้�ง

• สร้างความรู้ทางการเงิน
(Financial Literacy)
และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

• อบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
- ประชาชนฐานรากและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 181,723 ราย
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (คลินิกสุขภาพฯ) 22,781 ราย
- พัฒนากลุ่มลูกค้าที่เข้ากระบวนการฟื้นฟู (Underserved) 78 ราย

• พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 21,050 ราย
• ร่วมกับมูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อพัฒนาระบบการให้ความรู้ทางการเงิน
ในประเทศไทย โดยมีผู้ได้รับการอบรม 711 ราย

• ส่งเสริมร้านค้ารับช�าระเงินผ่าน QR Payment (MyMo Pay & GSB Pay
& GSB Payment Gateway) โดยติดตั้ง 288,391 ร้านค้า

• สร้างช่องทางตลาด
และส่งเสริมการขาย

• จัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน และตลาดประชารัฐออมสิน
ทั่วถิ่นไทย มีร้านค้าเข้าร่วม 2,027 ร้านค้า

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกวด “GSB Smart Home Stay”
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• สร้างประวัติทางการเงิน • ส่งเสริมร้านค้ารับช�าระเงินผ่าน QR Payment (MyMo Pay & GSB Pay
& GSB Payment Gateway) โดยติดตั้ง 288,391 ร้านค้า

กลุ่มผู้สูงวัย

• ส่งเสริมการออม
เพื่อเป็นหลักประกัน
ยามเกษียณ

• ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย
และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย มีผู้ใช้บริการ 73,729 ราย

• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย
และสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) มีผู้ใช้บริการ 2,923 ราย

• สร้าง Environment
และพัฒนาศักยภาพ

• กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 1,045 คน

รายงานประจำาปี 2562 083
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ด้�นที่มิใช่ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2562

 กลุ่ม smes startup

•  สร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup 
 -  โครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน 10 ทีม ซึ่งเป็นการส่งเสริมและ
  สนับสนุนเยาวชนที่มีอายุ 16 - 25 ปี ได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 
  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ
 -  โครงการ GSB Innovation Club 20 แห่ง ซึ่งเป็น Co - Working Space  
  ในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ส�าหรับจัดกิจกรรม Smart Start Idea ส�าหรับนักศึกษา 
  ในการประกวดไอเดีย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่  
  ที่สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริงในอนาคต

2. ด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และช่องท�งก�รให้บริก�ร

 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
 และบริการทางการเงินใหม่ๆ     

•  Pre - Screening online ผ่าน Line GSB Society เป็นระบบตรวจสอบคุณสมบัติ
 ผู้ต้องการกู้สินเชื่อเบื้องต้น จ�านวนผู้ใช้บริการ 371,492 ราย 
•  Application GSB Smart SMEs เป็นระบบยื่นขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs         
 แบบออนไลน์ส�าหรับลูกค้านิติบุคคล จ�านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อ 529 ราย
•  ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในการให้บริการฝาก - ถอนเงินสด 
 ผ่านบัญชีและผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน 
 จ�านวน 1,123,330 รายการ 

 ช่องทางการให้บริการ • เปิดให้บริการ Digital Branch 5 แห่ง ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยเครื่องบริการธุรกรรม 
 ทางการเงินอัตโนมัติ (VTM) มีลักษณะเป็นเครื่อง Self - Service ให้ลูกค้าได้สื่อสาร
 กับพนักงานผ่านหน้าจอ VTM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง        
•  พัฒนาระบบเปิดบัญชีผ่านเครื่อง Smart Device ส�าหรับการให้บริการ  
 ลูกค้านอกสถานที่ เพื่อเข้าไปให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
•  เปิดให้บริการ Queue Application บริการจองคิวออนไลน์
•  เปิดให้บริการ MyMo MyFund บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน MyMo Application 
•  เปิดให้บริการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับทิพยประกันภัย
 ผ่าน MyMo Application

3.  ด้�นก�รเพิ่มศักยภ�พโครงสร้�งพื้นฐ�นขององค์กรให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (fundamental capabilities)

•  จัดตั้งส�านักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 18 ส�านัก 
•  จัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs 82 ศูนย์
•  จัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างช�าระ 74 ศูนย์/18 เขต
•  จัดโครงสร้าง อัตราก�าลัง และปรับปรุงกระบวนการรองรับ 
 Traditional/Social/Digital Banking

บริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

•  พัฒนาผู้บริหาร พนักงาน 
 และลูกจ้าง

•  In class Training 41,170 คน
• e - learning 118,369 คน 119 หลกัสตูร ประกอบด้วย
 1)  ด้านทรพัยากรบคุคล (HR) 36 หลกัสตูร (ผูเ้ข้าเรยีน 3,754 คน)
 2)  ด้านตรวจสอบก�ากบัควบคุม บรหิารความเส่ียง และป้องกนัการทุจรติ 35 หลกัสตูร 
    (ผูเ้ข้าเรยีน 71,083 คน)
 3)  ด้านธรุกจิธนาคาร 8 หลักสตูร (ผูเ้ข้าเรียน 386 คน)
 4)  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 9 หลักสตูร (ผูเ้ข้าเรยีน 25,389 คน)
 5)  ด้านการบรหิารจดัการหนี ้8 หลกัสตูร (ผู้เข้าเรียน 643 คน)
 6)  ด้านอืน่ๆ 23 หลกัสตูร (ผูเ้ข้าเรียน 17,114 คน) 

บริห�รจัดก�รโครงสร้�งองค์กร และกระบวนก�ร
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ด้�นที่มิใช่ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2562

• พัฒนาผู้บริหารรองรับการสืบทอด 
 ต�าแหน่ง (Successor)

• Successor 90 คน แบ่งเป็น 
 1)  ระดับรองผู้อ�านวยการ ธนาคารออมสิน 6 คน
 2)  ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ธนาคารออมสิน 16 คน
 3)  ระดับผู้อ�านวยการฝ่าย/ภาค ธนาคารออมสิน 68 คน

• พัฒนาพนักงานที่มี
 ศักยภาพสูง/มอบทุนการศึกษา  

•  Talent 30 คน 
•  ให้ทุนการศึกษาพนักงาน 8 ทุน เป็นทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
 ภายในประเทศทั้งหมด
•  ให้ทุนการศึกษา หลักสูตร MBA Online 18 ทุน

•  พัฒนาและบ�ารุงรักษาระบบ
 การเรียนรู้ออนไลน์

• ปรับปรุงเครื่องมือการบริหารผลงานในรูปแบบ Digital Platform       
 ผ่าน MEMO (Modern Employee on Mobile)

•  พัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e - Payment 

•  พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT เป็นระบบงานส�าหรับการรายงานธุรกรรม

 และตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน

•  พัฒนาระบบ Application Fraud Detection เป็นระบบงานที่สามารถป้องกันใบสมัคร

 ขอสินเชื่อที่มีความเสี่ยงในการทุจริตจากมิจฉาชีพ

•  พัฒนาแบบจ�าลอง Collection Scoring Model เป็นระบบงานรองรับแบบจ�าลอง

 การจัดเก็บและติดตามหนี้

•  พัฒนาแบบจ�าลอง Credit Scoring Model (ส�าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมวงเงิน

 ไม่เกิน 20 ล้านบาท) เป็นระบบงานรองรับแบบจ�าลอง วัดระดับความเสี่ยงที่สามารถ

 คัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพ

•  พัฒนาแบบจ�าลอง Behavior Scoring Model เป็นระบบงานรองรับแบบจ�าลอง

 ความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม 

•  พัฒนาระบบงานรองรับ IFRS9

•  ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server เป็นระบบงานที่ส่งข้อมูลการสืบค้นข้อมูลเครดิต 

 เข้าระบบ LOR โดยอัตโนมัติ

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2562 จ�านวน 42,326 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 31,868 ล้านบาท รวมกับส่วนที่
ประหยัดได้จากการด�าเนนิงาน/จดัซื้อจดัจ้าง จ�านวน 1,432 ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 79 ของงบประมาณ โดยรายจ่าย
ด�าเนนิงานมกีารเบกิจ่ายคดิเป็นร้อยละ 93 ของงบประมาณ และรายจ่ายลงทนุ มกีารเบกิจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณ 

พัฒน�ระบบง�นรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจ
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ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงิน

AnAlysis repOrt Of perfOrmAnce 
And finAnciAl pOsitiOn

4. ผลการด�าเนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ 

โครงก�รธุรกรรมต�มนโยบ�ยรัฐ
 ระยะเวล�โครงก�ร 

วงเงิน 
(ล้�นบ�ท)

 วงเงิน 
(ล้�นบ�ท)

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ 

(ล้�นบ�ท)

3. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย
 โดยธนาคารออมสินให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรม 

2556 - 2571 15,000 5 1,622

4.  โครงการสินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย
 ในนิคมอุตสาหกรรม

2556 - 2571 3,546 1 1,501

5.  โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน 2558 - 2566 30,000 20,508 11,542

6.  โครงการสนิเช่ือดอกเบ้ียต�า่เพือ่เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้แก่
    ผูป้ระกอบกจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2558 - 2565 100,000 18 55,685

7.  โครงการสนิเช่ือดอกเบ้ียต�า่เพือ่เป็นเงินทนุหมนุเวียน
 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2

2559 - 2566 50,000 17 21,049

8.  โครงการบ้านประชารัฐ 2559 - 2589 20,000 6,569 4,030

9. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อช่วยเหลือชาวประมง 
    “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล”

2559 - 2568 500 370 222

10.  โครงการมาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน 2559 - 2564 ไม่ก�าหนด 19,463 218

11.  โครงการสนิเช่ือดอกเบีย้ต�า่เพือ่ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรและ
      เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส�าหรับผู้ประกอบกิจการ
      วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2559 - 2567 30,000 16 14,751

12.  โครงการมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
      ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล

2559 - 2579 ไม่ก�าหนด 8,621 4,816

13.  โครงการสนิเชือ่ประชารัฐเพือ่ประชาชน (ผูป้ระสบภัยพบิตั)ิ   2560 - 2565 4,000 2,958 44

14.  โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
 ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 ที่ประสบภัยน�้าท่วม ปี 2560

2560 - 2565 2,500 3 1

โครงก�รธุรกรรมต�มนโยบ�ยรัฐ
 ระยะเวล�โครงก�ร 

วงเงิน 
(ล้�นบ�ท)

จำ�นวนร�ย
เงินให้สินเชื่อ

คงเหลือ 
(ล้�นบ�ท)

1. โครงการสินเช่ือเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการอาชพีอิสระ
   รายย่อยท่ีได้รบัผลกระทบจากอทุกภัยและวาตภัย 
 ในปี 2553 

2553 - 2559 2,000 58 0.01

2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
 ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2553 - 2556
ขยายระยะเวลา

ครั้งที่ 1 ถึงสิ้นปี 2557
ครั้งที่ 2 ถึงสิ้นปี 2560
ครั้งที่ 3 ถึงสิ้นปี 2565

25,000 57 21,189
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โครงก�รธุรกรรมต�มนโยบ�ยรัฐ
 ระยะเวล�โครงก�ร 

วงเงิน 
(ล้�นบ�ท)

จำ�นวนร�ย
เงินให้สินเชื่อ

คงเหลือ 
(ล้�นบ�ท)

15. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 2560 - 2565 5,000 94,032 1,346

16.  โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
     (สินเช่ือดอกเบ้ียต�า่เพือ่ปรบัเปล่ียนเครือ่งจกัร ระยะที ่2)

2561 - 2568 20,000 55 4,766

17. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 2561 - 2568 10,000 221,464 6,603

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

2561 - 2568
2561 - 2568
2561 - 2571

ไม่มีก�าหนด 538 15

    รวม 374,753 149,400
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การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารออมสิน088



1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมลูกค้า และการพัฒนา

นวตักรรมหรอืเทคโนโลย ีส่งผลให้เกดิผลติภัณฑ์และการบรกิารใหม่ เพือ่ทดแทนนวตักรรม
หรือเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม (Disruptive Technology) ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กร
ในการด�าเนินธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ธนาคารออมสิน
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการก้าวสู่สังคม
โลกยุค Digital World ธนาคารจึงมุ่งเน้นไปที่กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลและแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล 
ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร การก�ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคมุภายในแบบบรูณาการยกระดบัการบรหิารความเส่ียงทัง้ในด้านเครือ่งมอื ระบบ 
และข้อมูล เพื่อให้สามารถบริหารความเส่ียงได้ครอบคลุมทุกมิติ สร้างความสมดุลต่อ 
การสร้างโอกาสธุรกิจและการป้องกันความเส่ียง (Intelligent Risk Management) 
รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการก�ากับ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(3 Lines of Defense) เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน สามารถแข่งขัน 
และให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

ธนาคารออมสนิยดึหลกัการบรหิารความเสีย่งเชงิบรูณาการทีค่รอบคลมุการบริหาร
ความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร โดยคณะกรรมการธนาคารออมสนิก�าหนดกรอบนโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว ่าการบริหารความเส่ียงของธนาคารได้ด�าเนินการ 
อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นไปตาม
แนวทางของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล รวมทั้งครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญของ
องค์กรได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงการบริหารความเส่ียงด�าเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นผู้ระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง การจัดการ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) การติดตามผลและการรายงาน 
สถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการ
จัดการความเส่ียงที่ส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเส่ียงได้ทันท่วงที กรณ ี
ที่ เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขึ้น โดยสายงานบริหารความเส่ียงเป็นผู ้ประสานงาน 
และสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการด�าเนินการตามนโยบาย 
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย และรายงานสถานะความเส่ียงทีส่�าคญัต่อคณะกรรมการธนาคารออมสนิ 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบ
สถานะความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
แก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง 
การสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงrisk mAnAgement

ธนาคารก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลระดับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเส่ียง 
ตลอดจนติดตามผลการน�าไปปฏิบัติของฝ่ายจัดการ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเส่ียงประสานสอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการ (Governance) และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ ์
(Compliance) และเป็นกลไกส�าคัญท่ีผลักดันให้การด�าเนินงานสัมฤทธิ์ผล โดยคณะกรรมการหลักที่ก�ากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึง 
มกีารพจิารณาถึงประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูบ้รหิารสามารถน�าวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธ์ทีก่�าหนด
ขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการก�าหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านต่างๆ แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งประเมิน ติดตาม และดูแลระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรายงานสถานะความเส่ียงธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นีก้ฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงก�าหนดให้มกีารบรูณาการกระบวนการ
ท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)

3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงาน 
ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสอบทานสินเชื่อของธนาคาร 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่ก�าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทบทวนนโยบาย และประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
การบรูณาการกระบวนการท�างานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกิจการ (Governance) การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) 
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึง 
ผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)

4) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการก�ากบัดแูลทีด่ ีกระบวนการบรหิารความเส่ียง สอบทานการด�าเนนิงานของธนาคารให้ถกูต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั วธิปีฏบิตังิาน มตคิณะรัฐมนตร ีประกาศ หรือค�าสัง่ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานรวมทัง้พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร

5) คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินธุรกิจ และแผนการ
ควบคุมติดตามการบริหารงาน พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่น
ของธนาคาร รวมถึงพิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย ์
และหนี้สิน ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจหลัก  
อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านการทุจริตของธนาคารออมสิน เป็นต้น

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

090 ธนาคารออมสิน
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3. การจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 

ธนาคารได้น�าหลักการ COSO ERM 2017 และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลด้านความเสี่ยงและด้านความม่ันคง 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศ ธปท. มาใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ผ่านเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง (Risk Management Tool) ที่ส�าคัญคือ การจัดท�าแผนที่ความเส่ียง 
(Risk Map) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุม/ลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเป้าหมายการด�าเนินงานของธนาคาร 
(Objective Setting) ท้ังเป้าหมายทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของ 
ธนาคารบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Risk Map นี้กลุ ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ ่มสนับสนุน 
(Support Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) จะท�าการทบทวนความเส่ียงไปพร้อมๆ กับการจัดท�า 
เป้าหมายและแผนด�าเนินงาน/โครงการประจ�าปี โดยการระบุปัจจัยเสี่ยงส�าคัญนั้นจะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน (KPIs) หลักของธนาคาร และเกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงจะต้องสอดคล้อง 
กับประมาณการทางการเงิน เป็นต้น รวมท้ังมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ิมเติมในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายไว ้
เพื่อก�าหนดมาตรการที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการวิเคราะห์ Portfolio View of Risk เพื่อพิจารณาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นพร้อมๆ กัน และอาจมีผลกระทบต่อระดับ BIS Ratio โดยได้ก�าหนด
แนวทางบริหารจัดการหากมีแนวโน้มที่ BIS Ratio จะต�่ากว่าเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่ก�าหนด ในปี 2562 ธนาคาร 
มีปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ ดังนี้

แผนที่คว�มเสี่ยง (Risk Map) ธน�ค�รออมสิน ปี 2562
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ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง 
(Early Warning) ส�าหรับ KRIs ที่เกินจากระดับ Risk Appetite และ/หรือ Risk Tolerance ไปยัง E - mail ของผู้บริหาร 
ระดบักลุม่ สายงานและฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้อง ให้ตดิตามและทบทวนระดบัความเสีย่งได้ทนัท่วงท ีทบทวนมาตรการ/แผนจดัการ
ความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และมปีระสิทธภิาพในการลด/ควบคุมความเส่ียง โดยค�านงึถงึต้นทนุการจดัการ
ความเสี่ยง (Cost of Risk) ที่เหมาะสม ตัวอย่าง KRIs ดังนี้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบัติ 
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จตามทิศทางที่ 
ก�าหนดไว้ ซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารออมสิน และผู้บริหาร 
ระดับสูงจึงให้ความส�าคัญกับการก�าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่พึงปฏิบัติผ่านนโยบายและคู่มือ 
การบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Policy and Guideline) ซึ่งจะมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและมีการติดตามรายงานความเส่ียงด้านกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือควบคุมความเส่ียงไม่ให้เกินกว่า 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ปี 2562 ธนาคารเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยเฉพาะจาก Digital Disruption หรือการปฏิรูป/เปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู ่
ในอตุสาหกรรมการเงนิ ก่อใหเ้กิดการแขง่ขนัที่เขม้ขน้รนุแรงของเทคโนโลยทีางการเงนิรูปแบบใหม่ (Fintech) ทีต่า่งใช้กลยุทธ์
การร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ได้จ�านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 
และหลักเกณฑ์/มาตรการก�ากับดูแลท่ีเข้มงวดมากขึ้น เช่น เกณฑ์ก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) มาตรฐานบัญชีเดียว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS4) ตลอดจน 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) ล้วนมีผลกระทบ
ให้ผลการด�าเนนิงานธนาคารชะลอลง ต้นทนุด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ การปรับกระบวนการท�างาน การน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิาร 
การเตรียมบุคลากร และการลงทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

การบริหารจัดการ และมีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ ขณะที่รายได้ของธนาคาร 
มีแนวโน้มลดลง ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลง และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง
จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงrisk mAnAgement

L / D ratio Value at Risk

financial key risk indicators

non - financial key risk indicators

อัตรา NPLs

ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า การปฏิบัติตามระเบียบ ชื่อเสียง / ภาพลักษณ์
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5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ความเสีย่งด้านตลาด หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ ความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้
และเงินกองทุนของธนาคาร

ปี 2562 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยเศรษฐกิจในหลายประเทศขยายตัวต�่ากว่าที่ประเมินไว้ อันเนื่องมาจากประเด็น
สงครามทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนีทีย่ดืเยือ้ในระหว่างปี ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การส่งออก และการลงทนุ
ภาคเอกชน ขณะที่ทิศทางนโยบายการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นและใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ยังต้องติดตามปัจจัยความไม่แน่นอนของมาตรการทางการค้า การด�าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง 
หลายประเทศเพ่ือรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การใช้มาตรการผ่อนคลาย 
เชิงปริมาณ (QE)

ส�าหรับประเทศไทย ภาพรวมเศรษฐกจิชะลอตวัลงจากอุปสงค์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึปรมิาณการส่งออก
สนิค้าและบรกิารทีม่แีนวโน้มขยายตวัต�า่กว่าทีป่ระเมนิไว้ สาเหตจุากผลกระทบของการกดีกนัทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา
กับจีน ราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวสูงข้ึนจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น 
ท�าให้คณะกรรมการนโยบายการเงนิปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 2 ครัง้ สู่ระดบัร้อยละ 1.25 เพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ

ธนาคารออมสินบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารฐานะในบัญชี 
เพื่อการค้า และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ท�าหน้าที่อนุมัติระบบวัดติดตาม เพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึง 
มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินดูแลการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารความเส่ียงอัตราดอกเบ้ียให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ นอกจากนี้ มีการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ สรุปสาระส�าคัญของ 
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในปี 2562 ได้ดังนี้

1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) และ นโยบาย 
 การบริหารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การธนาคาร (Interest Rate Risk Management in Banking  
 Book Policy) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย   

ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ในยุคที่พฤติกรรมลูกค้าเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยมุง่เน้นทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่อบโจทย์การดแูลลกูค้าแต่ละกลุม่อย่างมปีระสทิธิภาพ ทีส่�าคญัธนาคารได้จดัตัง้
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking ท�าหน้าที่วางกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Digital Banking ให้ตอบโจทย์
ลูกค้ายุคดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน MyMo ทั้งบริการด้านการออม ด้านการลงทุน 
และด้านการประกันภัย นอกจากน้ี ธนาคารได้เปิดตัวศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน GSB Research เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูล/
ข่าวสาร และผลงานวจิยั ทัง้ด้านเศรษฐกจิ ธรุกจิ และเศรษฐกจิฐานราก พร้อมทัง้โครงการ Data Virtualization เพือ่รองรบั 
การวิเคราะห์ข้อมลู Big data สนบัสนนุการพัฒนานวตักรรมบรกิารทางการเงนิรปูแบบใหม่ พร้อมกนันี ้ธนาคารยงัให้ความส�าคญั
กับการบริหารความเสี่ยงท่ีจะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ 
ความพร้อมใช้ของระบบงานบริการลูกค้า โดยมีคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหาร 
การเปล่ียนแปลง (Change Management Committee) เพื่อก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ท่ีม ี
ผลกระทบต่อโครงสร้างทางเทคโนโลยีของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร 
ให้ใช้บริการและร่วมมือสนับสนุนการด�าเนินงานของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
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2) การพัฒนาเครื่องมือวัด/ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
 • การประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตการลงทุน อาทิ การประเมินมูลค่า 

  ยุติธรรม (Mark to Market) และการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ที่มีต่อราคา 
  ตราสารหนี้ (Present Value of 1 basis point : PV01)

 • การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจ�าลอง   
  Value at Risk (VaR) วัดความเสี่ยงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยเส่ียง ภายใต้ระดับความเช่ือมั่นและระยะ 
  เวลาถือครองที่ก�าหนด โดยมีการทดสอบความแม่นย�า (Back Testing) ตามแนวทางธนาคาร 
  แห่งประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ

 • การประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการก�าหนด 
  อัตราดอกเบ้ียใหม่หรืออายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหน้ีสิน (Repricing Gap) และประเมินผล 
  กระทบที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)

 • การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเส่ียง (Trigger) ส�าหรับธุรกรรม 
  ท้ังในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น 
  NII Sensitivity, PV01, VaR เป็นต้น

 • การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลอง 
  ที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย 
  ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสถานการณ์ท่ีอ้างอิงแนวทาง 
  ธนาคารแห่งประเทศไทยและที่ธนาคารก�าหนดเพิ่มเติม โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ิ
  เป็นประจ�าทุกไตรมาส

 • การประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว ่าอนุพันธ ์
  ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
 • การจัดท�ารายงานติดตามสถานะการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาด เป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส 

  เพื่อน�าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้ระบบงานสารสนเทศ (Investment System) เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยระบบสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ก ่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรือ 
  ความเสี่ยงเกินระดับท่ียอมรับได้ และระงับการท�าธุรกรรมก่อนเกินเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) 
  ที่ก�าหนดไว้ 

6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�าระหนี้สินและภาระผูกพัน 

เมื่อถึงก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถ 
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้
และเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยง
ทีม่อียูจ่ากสนิทรัพย์ท่ีถืออยูไ่ด้ ท�าให้ต้องขายสนิทรพัย์ในราคาต�า่กว่าต้นทนุทีซ่ือ้มา เนือ่งจากสนิทรพัย์ทีถ่อือยูม่สีภาพคล่องต�า่
หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)

ปี 2562 ภาพรวมสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการขยายตัวของ เงินฝาก
และ B/E ที่มากกว่าสินเชื่อ โดยธนาคารส่วนใหญ่มีเงินฝากเพิ่มขึ้นจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษต่างๆ รวมถึงเงินฝาก

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงrisk mAnAgement
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ประจ�าในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ด้านสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากเศรษฐกิจเติบโตในระดับที่จ�ากัด 
ตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ท�าให้สนิเชือ่ SMEs และสนิเชือ่ธรุกจิ
ที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกชะลอตัว ประกอบกับสินเช่ือรายย่อยยังชะลอตัวจากสินเช่ืออุปโภคบริโภคตามก�าลังซื้อที่ลดลง 
และหนี้ภาคครัวเรือนที่ค่อนข้างสูง ขณะที่สินเชื่อเคหะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการ LTV อย่างไรก็ตาม สินเชื่อ
ภาครัฐปรับตัวเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต่างๆ 
ตามการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ มาตรการชิมช้อปใช ้ 
ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย และวันธรรมดาราคาช็อกโลก ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลังได้

ส�าหรบัธนาคารออมสนิ ยงัคงมีส่วนสนบัสนนุสนิเชือ่แก่ภาครฐั สนิเชือ่รายย่อย และสนิเชือ่โครงการตามนโยบายรฐับาล
หลายโครงการ อาทิ โครงการสินเช่ือประชารัฐสร้างไทย ในด้านเงินฝากธนาคารมีการเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มี 
การกระจายตัวในแต่ละช่วงอายุ อาทิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษระยะเวลา 5 เดือน 8 เดือน 11 เดือน เงินฝากเพื่อส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา (เผื่อเรียกออมบุญ ประจ�าออมบุญ 12 เดือน) และสลากออมสินพิเศษอายุ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี รวมถึง 
ออกหุ้นกู้ธนาคารออมสินอายุ 5 - 7 ปี เพื่อให้มีโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการต้นทุน 
และความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระยะเวลาการปล่อยกู้สินเชื่อท�าให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการด�าเนินงาน 
ในแต่ละช่วงเวลา และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารออมสินก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
โดยคณะกรรมการธนาคาร มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท�าหน้าท่ีอนุมัติระบบวัดติดตามและควบคุมความเส่ียง 
ด้านสภาพคล่อง และมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์ 
และหนี้สิน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) นอกจากน้ี มีคณะท�างานด้านบริหาร 
สภาพคล่องท�าหน้าทีบ่รหิารสภาพคล่อง จดัสรรเงนิฝาก เงนิลงทุนและเงนิให้สนิเชือ่ให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจ
ของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้ ทั้งนี้ สรุป 
สาระส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในปี 2562 ได้ ดังนี้

1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้อง 
 กับเกณฑ์ก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

2) การพัฒนาเครื่องมือวัด/ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
 • การจัดท�ารายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) โดยจัดท�าทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญา 

  และแบบปรับพฤติกรรมและจัดท�ารายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration)
 • การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก 

  และหุ้นกู้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นต้น
 • การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ด้านสภาพคล่อง 

  รวมถึงก�าหนดระดับหรือปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) 
  เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการด�าเนินธุรกิจ

 • การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้านสภาพคล่อง โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองตามแนวทาง 
  ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ (1) วิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution- 
  Specific Crisis) (2) วิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market - Wide Crisis) และ (3) ผลรวมของวิกฤติเฉพาะ 
  รายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both) ซ่ึงในแต่ละสถานการณ ์
  จะก�าหนดสมมติฐานให้มีการไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติ และก�าหนดอัตราส่วนลดที่ใช้ปรับลดมูลค่า 
  หลกัทรพัย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) ในสดัส่วนทีต่่างกนั โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวกิฤตเิป็นประจ�า 
  ทุกไตรมาส 

รายงานประจำาปี 2562 095



7. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายช�าระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถช�าระหนี้
คืนได้ จนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร

ธนาคารได้ตระหนกัถงึความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกจิและสังคมในปัจจบุนั จงึได้ตดิตามดแูลอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
จะได้น�ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเชื่อและการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนา
กระบวนการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตังิานทีด่ ีปรบัปรงุกระบวนการอ�านวยสินเชือ่ 
และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
ติดตามและควบคุม ความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

  1. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการ 
 บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร

  2. ก�าหนดนโยบายสนิเชือ่ธรุกจิ เพือ่ใช้เป็นกรอบหลกัเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏบิตังิานด้านสนิเชือ่ธรุกจิ 
 ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

  3. ก�าหนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ 
 รายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

  4. ก�าหนดนโยบายการจดัชัน้และการกนัเงนิส�ารอง เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัชัน้และการกนัเงนิส�ารองของธนาคาร  
 และเป็นเครื่องมือที่สร้างความมั่นคง การกันเงินส�ารองอย่างเพียงพอจะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ธนาคารถือครองอยู่

  5. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้ันต�่าในการพิจารณารับความเสี่ยงส�าหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด 
 เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร

  6. ก�าหนดอ�านาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติ 
 ในการอ�านวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่าง 
 หน่วยงาน (Check & Balance) ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

 • การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) โดยได้ก�าหนดบทบาท 
  หน้าที่ของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการด�าเนินงาน 
  และได้ก�าหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicator) เพื่อใช้บ่งชี้สถานการณ์ผิดปกต ิ
  ด้านสภาพคล่องและติดตามอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง 
  เพือ่ให้มคีวามพร้อมในการบรหิารจดัการกรณท่ีีอาจเกดิวกิฤตด้ิานสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที

3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
 • การจัดท�ารายงานติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส 

  รวมถึงประมาณการอัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่ส�าคัญ เพื่อน�าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) ในการวิเคราะห ์

  และประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงrisk mAnAgement

096 ธนาคารออมสิน



  7. ก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ ได้แก่
 7.1  ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ผู้กู้ 

   มีเงินได้คงเหลือเพียงพอต่อการด�ารงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
 7.2  ก�าหนดมาตรฐานก�าไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณความสามารถในการช�าระหนี ้

   ของลูกค้าธนาคารที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 7.3  ก�าหนดระบบงานประมวลผลข้อมลูเครดติ (Credit Criteria Processing System : CCPS) ส�าหรบัใช้ค�านวณ 

   ภาระหนี้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด เพื่อใช้ค�านวณความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  8. ก�าหนดโปรแกรมผลติภัณฑ์สนิเชือ่ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ใช้เป็นแนวทางเบือ้งต้นในการพจิารณา 

 สินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารจะสนับสนุนและมีแบบพิจารณารับความเส่ียงสินเช่ือธุรกิจ ในการขออนุมัติสินเช่ือและ 
 การต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20 ล้านบาท  
 (Check List : CL) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

  9. ก�าหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเช่ือรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการ 
 พิจารณาเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป

10. ก�าหนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู ่สัญญาแต่ละประเทศ 
 (Country Limit) เพื่อให้ธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา รวมท้ังมีการกันเงินส�ารอง 
 อย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 

11. ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินช้ันน�าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบ้ียส�าหรับ 
 กลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินชั้นน�า

12. พัฒนาและปรับปรุงแบบจ�าลองวัดระดับความเส่ียงด้านเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model 
 (ได้แก่ Application Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model 
 และ Credit Risk Rating for Small Business Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้า 
 ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้คะแนน Credit Bureau Score ในการพิจารณาร่วมกับ 
 หลักเกณฑ์การใช้แบบจ�าลองวัดระดับความเสี่ยงส�าหรับสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทที่ใช้ 
 Credit Scoring บัตรเครดิต สินเช่ือบัตรเงินสด Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating for 
 Small Business Model

13. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคารให้เป ็นมาตรฐานและ 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

 13.1  ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ประกอบด้วย 
   ระบบพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ (Loan Origination System : LOR) ระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ 
   (Collateral Management System : CMS) และระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย (Litigation 
   System : LS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน

 13.2  ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ประกอบด้วย ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ทางธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) ระบบค�านวณคะแนนสินเชื่อ 
   (Blaze Advisor) และระบบค�านวณคะแนนส�าหรับบัตรเครดิตและสินเช่ือบัตรเงินสด (Strategy 
   Management)

 13.3  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเส่ียง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการค�านวณเงินกองทุน 
   และสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Calculation) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และการบริหารพอร์ต 
   ด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)

รายงานประจำาปี 2562 097



8. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หรอืขาดธรรมาภบิาลในองค์กรและการขาดการควบคมุทีด่ ีโดยอาจเกีย่วข้องกับกระบวนการปฏบิตังิานภายใน คน  ระบบงาน 
หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งน้ีความเส่ียงด้านปฏิบัติการนับรวมถึง 
ความเสี่ยงด้านกฎหมายด้วย

ในปี 2562 ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารของธนาคารมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้จากปัจจยัภายนอกธนาคาร โดยเฉพาะเหตกุารณ์
ทุจริตจากบุคคลภายนอก เช่น กลุ ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารออมสินโทรศัพท์หลอกลวง ขอข้อมูล 
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน รหัส OTP และรหัสส�าหรับเข้าใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) รวมถึงการทุจริตบัตรเดบิต
และบัตรเครดิต โดยการคัดลอกข้อมูลบัตรเพื่อโอนเงินและท�ารายการซื้อสินค้า และการถูกบุคคลใกล้ชิดขโมยข้อมูลบัตรไปใช้ 
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธนาคารในด้านที่เป็นตัวเงินและด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�าคัญ
ต่อการบริหารจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยมีการสื่อสารให้ความรู้ และให้ค�าแนะน�าลูกค้าส�าหรับการรักษา 
ความปลอดภัย และการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) รวมทั้งการพัฒนาระบบให้ม ี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�าคัญ สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด 
ได้อย่างเหมาะสมและทนักาล นอกจากนัน้ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ธนาคารได้มุง่เน้นการให้บรกิาร และพฒันา
ผลิตภัณฑ์ไปในทาง Digital มากขึ้น ธนาคารจึงได้มีการก�าหนดฝ่ายงานด้าน IT Security เพื่อดูแลความเสี่ยงภัยคุกคาม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงนอกจากมีการเฝ้าระวังภัย Cyber 7x24 แล้ว ยังมีการทดสอบระบบงานส�าคัญๆ 
เป็นประจ�าทุกปี

14. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
 14.1  ติดตามอัตราส่วนการก�ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคาร 

   ให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
   และเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Concentration Risk) ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึง 
   ผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป

 14.2  ติดตามเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง มิให้ม ี
   การกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป

 14.3  ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเช่ือ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ 
   (Country Limit) เพื่อควบคุมความเส่ียงจากการกระจุกตัวบนประเทศหนึ่งประเทศใด หรือประเทศ 
   กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจ 

 14.4  มกีารสอบทานเงนิให้สนิเชือ่ เพ่ือตดิตามการปฏบิตังิานด้านสินเช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีธ่นาคารก�าหนด  
   และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแล

 14.5  มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเช่ือให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตาม 
   และควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ 
   ภาคธุรกิจ และกลุ ่มลูกหน้ีรายใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี ้
   กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

15. มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างช�าระ รวมทั้ง 
 ด�าเนินการให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย

16. มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
 พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

17. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
18. ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และอนุมัติสินเช่ือรายย่อย เป็นการวิเคราะห์และอนุมัติแบบรวมศูนย ์

 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเกิดการถ่วงดุลอ�านาจ (Check and Balance) ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงrisk mAnAgement
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ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยให้ทุกหน่วยงานมีการระบุ ประเมิน ควบคุมติดตาม 
และรายงานความเสี่ยงต่อผู ้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเส่ียง 
ในการด�าเนินธุรกิจ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านเครื่องมือส�าคัญต่างๆ อาทิ

1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ 
 ในการระบุประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาจัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ เพื่อช่วย 
 ให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้ครอบคลุมความเส่ียงที่ส�าคัญ และมีการควบคุม ความเสี่ยง 
 อย่างเพียงพอเหมาะสม ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือทุกครั้ง 
 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร 

2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) เป็นเครื่องมือที่ช่วย 
 ในการติดตามความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยเป็นเหตุการณ์ความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
 ซึ่งธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผ่านระบบงาน Loss Data เพ่ือให้สามารถจัดท�ารายงานได้สะดวก 
 รวดเร็ว และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ อันจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ 
 และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) การก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยง 
 ของธนาคาร เพือ่ใช้เป็นสญัญาณเตอืนล่วงหน้าเมือ่เกดิข้อผดิพลาด หรือมคีวามเสีย่งทีเ่กนิกว่าในระดบัทีย่อมรบัได้  
 ซึ่งธนาคารจะต้องมีการจัดท�าแผนจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย 
 บรรเทาผลกระทบเมือ่เกดิเหตกุารณ์ความเสีย่งของธนาคาร โดยมกีารก�าหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการ 
 ท�างานของทั้งธนาคาร มีการด�าเนินการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment : RA) และภัยคุกคามส�าคัญ 
 ที่อาจมีผลต่อการให้บริการอย่างต่อเน่ืองของธนาคาร นอกจากน้ีได้มีการวิเคราะห์ ผลกระทบทางธุรกิจ 
 (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อก�าหนดล�าดับของธุรกรรมงานที่ส�าคัญ และน�ามาจัดท�าแผน 
 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery  
 Plan : DRP) และท�าการทดสอบอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ ที่ท�าให้การปฏิบัติงานตามปกติ 
 ต ้องหยุดชะงักธุรกรรมงานท่ีส�าคัญจะสามารถด�าเนินการได ้อย ่างต ่อเนื่องหรือกลับมาด�าเนินการได ้ 
 ภายในเวลาท่ีเหมาะสม และในปี 2562 ธนาคารได้ด�าเนินการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 โดยวิธีในวงกว้าง (Bank - Wide BCP Testing Exercise) แบบเสมือนจริง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม 
 โดยจ�าลองเหตกุารณ์ภยัพบิตัร้ิายแรงรวมท้ังภัยทางไซเบอร์ ซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการปฏิบตังิานของหน่วยงาน 
 หลายๆ หน่วยงาน ตลอดจนธุรกรรมหลายๆ ธุรกรรมของธนาคารพร้อมกัน รวมทั้งมีการทดสอบแผนกู้ระบบงาน 
 กรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) ส�าหรับระบบงานหลัก (Core Banking System)

นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดท�านโยบาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ของธนาคาร ได้แก่

• นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Policy) เป็นเครื่องมือ 
 ในการก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงาน และแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตักิารของธนาคาร โดยมุง่เน้น 
 การสร้างและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร 
 น�าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร 
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่ดี และมีหลัก 
 ในการค�านวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร

รายงานประจำาปี 2562 099



• นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ของธนาคารเพ่ิมศกัยภาพเชงิการแข่งขนั สร้างโอกาสในการเพิม่รายได้และขยายฐานลกูค้าของธนาคาร การก�าหนด
กระบวนการพจิารณาการออกผลติภณัฑ์ท่ีชดัเจนและเป็นมาตรฐาน จะเป็นกระบวนการส�าคัญทีช่่วยลดความเสีย่ง
จากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารได้

• นโยบายการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารสนบัสนนุการประกอบธรุกิจ (Business Facilitator Policy) เพือ่ใช้เป็นกรอบ
ในการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บริการสนบัสนนุการประกอบธุรกจิ  ซึง่เป็นบคุคลอ่ืนทีธ่นาคารท�าสัญญาว่าจ้าง มอบหมาย
หรือแต่งตั้งเพื่อด�าเนินการแทนทั้งหมด หรือบางส่วนในงานที่ปกติธนาคารต้องด�าเนินการเอง ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ทีส่�าคญั 3 ด้าน ได้แก่ การบรหิารความเสีย่งจากการใช้บรกิารจาก Business Facilitator การบรหิารความต่อเนือ่ง
ในการด�าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งการดูแลคุ้มครองลูกค้า โดยเน้นให้มีระบบในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ซ่ึงนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่องหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator)
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

• นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และกรอบการ
ด�าเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Framework)
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์
ที่ท�าให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่ส�าคัญ จะสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง
หรือกลับมาด�าเนินการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA)
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการเรียกคืน
การด�าเนินงาน การจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจัดท�า
แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)

• นโยบายการประกันภัย (Insurance Policy) เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทรัพย์สิน และหน้ีสินหรือความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดข้ึนของธนาคารท้ังหมดมีการท�าประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน
โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทาง
ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล รวมทั้งมีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยท่ีมั่นคง มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนนโยบายเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาทิการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร การปรับโครงสร้างองค์กร การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลรวมทั้งเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับหน่วยงานก�ากับดูแล คณะกรรมการธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ 
และมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงrisk mAnAgement
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9. ความเพียงพอของเงินกองทุน 
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเส่ียงที่เงินกองทุนของธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อ 

การขยายธุรกิจ ไม่เพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับกฎระเบียบของทางการและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�ารงเงินกองทุนไม่ต�่ากว่าหลักเกณฑ์ 
การก�ากับดูแลเงินกองทุนส�าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค�านวณความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II หลัก Pillar I โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

• Standardized Approach “SA” ส�าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
• Standardized Approach “SA” ส�าหรับความเสี่ยงด้านตลาด
• Basic Indicator Approach “BIA” ส�าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

พร้อมท้ัง มีการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคาร 
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ มีการทดสอบผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงและ/หรือเหตุการณ ์
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน (Portfolio View of Risk) หากผลการทดสอบมีความเป็นไปได ้
ทีอ่ตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีล่ดลงเกนิกว่าระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ สายงานบรหิาร
ความเสี่ยงจะน�าเสนอผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาเตรียมแผนการจัดการรองรับ 
อย่างทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง (Risk Profile) ลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจ (Business Model) และค�านึงถึงความส�าคัญเชิงระบบของสถาบันการเงิน รวมทั้งความแข็งแกร่ง 
ของเงินกองทุน และฐานะสภาพคล่องของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมี BIS Ratio ร้อยละ 15.52 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ก�าหนดให้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.5 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ร้อยละ 13.97 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด ให้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.25 องค์ประกอบของเงินกองทุนส่วนใหญ่มาจากก�าไรสะสม ขณะที่สินทรัพย์
เสี่ยงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคาร

Standardized 
Approach “SA”
สำ�หรับคว�มเสี่ยง

ด้�นตล�ด

Standardized 
Approach “SA” 
สำ�หรับคว�มเสี่ยง

ด้�นเครดิต

Basic 
Indicator 

Approach “BIA” 
สำ�หรับคว�มเสี่ยง

ด้�นปฏิบัติก�ร
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การตรวจสอบภายใน

การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของกลุม่ตรวจสอบเป็นกระบวนการ
ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้ค�าปรึกษา 
(Consulting Service) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กร 

การตรวจสอบภายในจะมส่ีวนช่วยให้องค์กรบรรลเุป้าหมายด้วย
การประเมนิและปรบัปรงุประสิทธผิลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง 
การควบคุมภายในและการก�ากบัดแูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบยีบ โดยยดึแนวปฏบัิตติามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพี
ตรวจสอบภายในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการการ
ตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555  
ของส�านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  
และประกาศและแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสนิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความส�าคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายในในการวางแผนและลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ 
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน ภายในธนาคาร เพือ่ให้สามารถป้องกนัหรอื
ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

ในปี 2562 กลุม่ตรวจสอบปฏบิตัติามกรอบการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
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คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มตรวจสอบส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่ง
ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ 
รวมทั้งสิ้น 4 วุฒิบัตร ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information System  
Auditor : CISA) จ�านวน 6 คน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จ�านวน 2 คน 
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand : CPIAT) 
จ�านวน 24 คน และ Certified Information Security Management System Auditor 2 Lead Auditor Training Course 
(Based on ISO/IEC 27001 : 2013 Standard) จ�านวน 15 คน 

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ มีการรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน รวมท้ังได้จัดท�ากฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ ซึ่งก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบไว ้
อย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง 

และมกีารด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขการควบคมุภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผูบ้ริหารหน่วยรบัตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ค�าสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระบบงานที่มีผลกระทบส�าคัญต่อการด�าเนินงานและการรายงาน 
ความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุม้ค่า  กลุม่ตรวจสอบให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ทุกครั้งจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม การติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อช่วยป้องกัน 
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน
กลุม่ตรวจสอบจดัท�าแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์ แผนการตรวจสอบ

ประจ�าปี แผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล แผนการพฒันาบุคลากร และแผนการบรหิารทรัพยากรอืน่ๆ พจิารณาจากความเสีย่ง 
ทีอ่าจท�าให้วัตถปุระสงค์ของหน่วยงานและธนาคารไม่บรรลผุลตามท่ีก�าหนดไว้ มกีารน�าปัจจัยเสีย่งของสายงานบรหิารความเสีย่ง
มาใช้ทุกปัจจัย ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่กลุ่มตรวจสอบก�าหนดขึ้น เพื่อจัดล�าดับความเส่ียงในการก�าหนดแผนการตรวจสอบ 
ให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ทั้งนี้ กลุม่ตรวจสอบ 
ได้พัฒนาการตรวจสอบโดยน�าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึง 
มกีารน�าระบบงานบรหิารจดัการข้อมลูมาใช้รวบรวมข้อมลูต่างๆ เพือ่ช่วยในการวางแผนการตรวจสอบให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
อย่างไรกต็าม เมือ่ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ จะมกีารติดตามผลการด�าเนนิการ
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ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน และจัดท�ารายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี น�าเสนอผู้อ�านวยการธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง

และการประเมนิคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยน�าผลการประเมินทัง้หมดมาวเิคราะห์เพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสินประจ�าปี 2562

การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�านวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร 
รวมทั้งมุ่งเน้นให้ธนาคารมีความโปร่งใส

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามค�าสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ 
2 - 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
ประกอบด้วย

  นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ
  นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญช ี
(ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และหน่วยงานก�ากับดูแลภายนอก (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง 
รวม 13 ครั้ง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบทุกครั้ง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และการตรวจ
สอบงบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจ�าปี ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร 
ทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงพจิารณาการวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเดน็ทีม่นียัส�าคญั และให้ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 
และหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคัญเพยีงพอ ครบถ้วน ทนัเวลา เชือ่ถอืได้ และเป็นประโยชน์
กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึง การติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) ของธนาคาร และแผนการกันเงินส�ารองเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน TFRS9 
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การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี

การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

การสอบทานการด�าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร 
และหน่วยงานที่ก�ากับดูแลธนาคาร  

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ 
ของผูต้รวจสอบภายในและผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานก�ากบัดแูลธนาคาร และให้ความส�าคัญต่อการบรหิารจดัการควบคุม
ภายในที่เป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล และกลุ่มบริหารความเสี่ยง ตามหลัก 
Governance, Risk and Compliance เพื่อสร้างกระบวนการก�ากับดูแลท่ีดีให้ธนาคาร ทั้งน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบ 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการของธนาคารออมสินมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามดูแลให้มีการด�าเนินการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ 
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกาล รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าโครงการจ้าง 
พัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and Analysis (TRIA) เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะ 
ผิดปกต/ิต้องสงสยั การใช้บริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก (Outsourcing) และการควบคมุด้านการรักษาความปลอดภยัข้อมลู
ส่วนบุคคล (Data Privacy)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายเดือนและรายไตรมาส ตลอดจนติดตามผล 
การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเส่ียง และแนวทาง 
ในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ม่ันใจว่าการบริหารความเส่ียงของธนาคารด้านต่างๆ 
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดระบบ 
การควบคุมที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของธนาคาร และหน่วยงานที่ก�ากับดูแลธนาคาร จึงได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
การร้องเรียนของลูกค้า การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการสอบทานและการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�าสั่ง
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคารออมสินร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกัน และการให้ 
ค�าแนะน�าเพิ่มมูลค่า ท้ังน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่า ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และ
หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธนาคาร   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที ่
และความรบัผดิชอบ ขอบเขตการปฏบิตังิาน สทิธ ิหน้าที ่และความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึได้อนมุตักิารปรบัปรงุ
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบประจ�าปี แผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน  
และแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกทุก 5 ปี โดยในปี 2562 ธนาคารได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด มาด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และยกระดับงานตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค�าปรึกษา 
การปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive)  สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในงานตรวจสอบ เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and Analysis 
(TRIA) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้น�าแนวคิดตามมาตรฐาน ISO มาปรับกระบวนการท�างาน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับองค์กร และเป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันระบบบริหารงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร 
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การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี  

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงาน สายงาน และระดับธนาคารออมสินภาค

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี จ�านวน 4 ครั้ง เกี่ยวกับขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญช ี
ข้อตรวจพบ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบที่ซ�้าซ้อน ท�าให้เกิดการประสานงานที่ดี ตลอดจนติดตาม
การปรับปรุงการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าสอบบัญชีตามที่เห็นว่าเหมาะสม เสนอ 
คณะกรรมการธนาคารออมสนิ เพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุ และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ เพือ่พจิารณา
ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงาน สายงาน และระดับธนาคารออมสินภาค เพื่อรับทราบ
นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน สายงาน และธนาคารออมสินภาค 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองตาม
แนวทางการปฏบัิตทิีด่ขีองส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง รวมถงึ การส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุน 
การปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบให้มปีระสิทธภิาพและบรรลุวตัถปุระสงค์ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชี โดยได้รับค่าตอบแทน 
เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็น 
และค�าแนะน�าต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า 
งบการเงินของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเช่ือถือได้  สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
และเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง 
และมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร 
และความร่วมมือจากธนาคารออมสิน 

(รศ.ดร.เสาวณย์ี  ไทยรุง่โรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และให้มีการพัฒนา
วชิาชพีอย่างสม�า่เสมอ เพือ่รองรบัการด�าเนนิธรุกจิของธนาคารทีมี่การเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนพจิารณาประเมนิผล 
การปฏิบัติงานประจ�าปีของรองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ 
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารออมสินให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจ
ของธนาคาร สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของประเทศ ธนาคารเชือ่มัน่ว่าการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส 
เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย จะท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ ธนาคารมีการส่งเสริม
วฒันธรรมธรรมาภบิาลโดยคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัต่างๆ เป็นแบบอย่างแก่พนกังานในการสร้างจติส�านกึในการปฏบิตัิ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านกิจกรรมและ 
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น กิจกรรม CG Day CG Day สัญจร โครงการออมสินสีขาว บทความในวารสารธนาคารออมสิน 
(GSB Magazine) Line, Facebook และ Infographic 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมุง่เน้นการจดัโครงสร้างและกลไกการบรหิารจดัการภายในองค์กร ทีเ่ชือ่มโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ ในการน�าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
มคีวามน่าเชือ่ถอื สามารถเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ ก่อให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายของธนาคารออมสนิ 
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ธนาคารยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ OECD (Organization for Economic Co - operation and Development) 
และสอดคล้องกับ “หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้ก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร น�ามาเป็นหลัก
ปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักการส�าคัญ 7 ประการดังต่อไปนี้

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. ACCOuNtAbiLity

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม 
หน้าที่

4. tRANSPAReNCy

ความโปร่งใสต้องมีความโปร่งใสใน  
2 ลักษณะ ดังนี้
 4.1 ความโปร่งใสในการด�าเนิน 
  งานที่สามารถตรวจสอบได้  
 4.2 มีการเปิดเผยข้อมูล 
  อย่างโปร่งใส 
  (Transparency of  
  Information 
  Disclosure) แก่ผู้ที่ 
  เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

6. ethiCS 

การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแลและ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

3. equitAbLe    
 tReAtMeNt 5. VALue CReAtiON

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
สุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและ
เท่าเทียมกันหากมีการร้องเรียนต้อง 
มีค�าอธิบายได้

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งใน 
ระยะส้ันและระยะยาวโดยการเปล่ียน 
แปลงหรือเพ่ิมมูลค่าใดๆ  น้ันจะต้องเป็น 
การเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพ่ือ
การแข่งขัน

2. ReSPONSibiLity

ความส�านึกในหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

7. PARtiCiPAtiON

การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มี 
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการด�าเนินการใดๆ ที่อาจมี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของชุมชน หรือท้องถิ่น
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีความสุจริตโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในการด�าเนินธุรกิจการด�าเนินงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมเสนอความคดิเหน็ ร่วมตดัสินใจ ร่วมมอืกนัในการด�าเนนิการ เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีกีาร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักปฏิบัติสากลตลอดเวลา คณะกรรมการจึงได้ก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ซึ่งได้ประมวลหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการส�าคัญ ดังนี้

1 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน  
ทกุคนมุง่ม่ันทีจ่ะน�าเอาหลกัส�าคญั
ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตามมาตรฐานสากล ทั้ ง  7  
ประการ  คือ  Accountability, 
Responsibility, Equitable 
Treatment, Transparency, 
Value Creation,  Ethicsและ  
Participation  มาใช้ในการ
ด�าเนนิงานมโีครงสร้างการบริหาร
ทีมี่ความสัมพนัธ์กันระหว่างคณะ
กรรมการธนาคารและผู้บริหาร
อย่างเป็นรปูธรรม

2 คณะกรรมการธนาคารจะปฏบิตัิ
หน ้าที่ด ้ วยความทุ ่มเทและ 
รับผดิชอบ  มคีวามเป็นอสิระและ
มีการจัดแบ ่งบทบาทหน ้า ท่ี
ระหว ่ างประธานกรรมการ
ธนาคาร และผู ้อ� านวยการ 
ออกจากกนัอย่างชัดเจน

3 คณะกรรมการธนาคารมบีทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานที่
ส�าคัญของธนาคาร  โดยจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและวาง
แนวทางการบริหารจัดการที่มี
ความเหมาะสม รวมทัง้ต้องด�าเนนิ 
การเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบบัญชี  

รายงานทางการเงนิ   และการสอบ 
บัญชีมีความน่าเชื่อถือ

4 คณะกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�าในเร่ือง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการ
ปฏบิตังิานตามแนวทางการก�ากับ
ดแูลกิจการทีดี่ของธนาคาร และ
สอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ และรายการท่ี 
เกี่ยวโยงกนั

5 คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น
ตามความเหมาะสม  เพื่อช่วย
พิจารณากลั่ นกรองงานที่ มี 
ความส�าคญัอย่างรอบคอบ

6 คณะกรรมการธนาคารต้องจดัให้
มีการประเมินผลตนเองรายปี 
เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน ้ าที่ ของคณะ
กรรมการธนาคาร

7 คณะกรรมการธนาคารเป ็น 
ผู้พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณ
ของธนาคาร  เพื่ อ ให ้ คณะ
กรรมการธนาคาร ผู้บรหิารและ
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง 

ในการประพฤตปิฏิบตั ิควบคู่ไปกบั
ข้อบงัคับและระเบยีบของธนาคาร

8 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ของธนาคาร  ท้ังในเรือ่งทางการเงนิ
และที่ไม ่ใช ่เรื่องทางการเงิน 
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ 
ทนัเวลา เพ่ือให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ของธนาคาร ได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมี 
หน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารของธนาคารให้แก่
ลกูค้าและประชาชนทั่วไป

9 มรีะบบการคดัสรรบคุลากรทีจ่ะ
เข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่ง
บริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและมีกระบวนการ
สรรหาทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม

 ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัท�านโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รปัชนัทีช่ดัเจน และสือ่สาร
ในทุกระดับของธนาคารและต่อ
บุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการ 
น�าไปปฏิบัติ ได ้จริง และให ้
ความส�าคัญกับการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รปัชันทกุรปูแบบ
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แผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารได้น�านโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ปี 2562 - 2566 เป็นกรอบในการด�าเนินงาน ซึ่งได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานการกำากับการปฏิบัต ิ
  ตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุค Digital

เป�นธนาคารที่มีธรรมากิบาลตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร�ที่ 2
การพัฒนากรอบและกระบวนการ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ�
และมาตรฐานสากล

พัฒนากระบวนการ
และระบบงานการป�องกันการทุจร�ต

พัฒนาระบบงานป�องกันการฟอกเง�น

ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล

ยกระดับระบบการจัดการ
การป�องกันการติดสินบนภายในองค�กร

ให�เป�นที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร�ที่ 4
การพัฒนาเคร�่องมือและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ�่อสนับสนุนงาน
การกํากับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

และการป�องกันการทุจร�ต 
ให�สอดคล�องกับยุค Digital

ยุทธศาสตร�ที่ 1
การสร�างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

สร�างต�นแบบ (Role Model)
และส�งเสร�มผู�บร�หารที่ปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

สร�างความตระหนักและส�งเสร�ม
ค�านิยมด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

จร�ยธรรม จรรยาบรรณ ซื่อสัตย� สุจร�ต
และต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน

การเสร�มสร�างความรู� ความเข�าใจ
และความตระหนักในการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

สอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

สอบทานและประเมินผลการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักจร�ยธรรม จรรยาบรรณ

และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ยุทธศาสตร�ที่ 3
การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ� เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร�ที่ 3
การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ� เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน
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กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน พิจารณาทบทวนการก�าหนดทักษะ ความรู้  

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน (Board Skill Matrix) 
โดยได้น�าเสนอผลการทบทวนให้กบัคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาให้ความเห็น โดย Skill Matrix 
ต้องมีความหลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคารออมสิน โดยคณะกรรมการสรรหา
กรรมการธนาคารออมสิน ได้เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาและ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของธนาคารออมสนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยตระหนักถึงการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์เป็นส�าคัญ 

คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสนิ พจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคล เพือ่ทดแทน
กรรมการที่ครบวาระ หรือทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องก�าหนด ตลอดจนความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
ผลการท�างานและบทบาทในอดตีจนถงึปัจจบุนั โดยค�านงึถงึโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารตามนโยบาย
ของธนาคาร ท่ีก�าหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) และประสบการณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์
ธนาคาร รวมถึงในด้านที่ธนาคารยังขาดหรือต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใดเพิ่มเติม  
โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมทัง้ความรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญ 
ประสบการณ์ และองค์ประกอบเกีย่วข้องกบัความต้องการ วตัถปุระสงค์ ตลอดจนพระราชบัญญตัคิณุสมบตัิ
มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce

นโยบายการสรรหากรรมการ
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นโยบายการสรรหากรรมการ
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นโยบายการสรรหากรรมการ
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นโยบายการสรรหากรรมการ

3 4

1

2

การสรรหากรรมการต้องค�านึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วย
 -  บุคคลผู ้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ 

 และพนกังานรฐัวสิาหกจิ กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของธนาคาร  
 และข้อบังคับของธนาคาร

 -  บคุคลผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญตาม Skill Matrix ทีธ่นาคารก�าหนดไว้ซึง่สอดคล้องกบัภารกจิและยทุธศาสตร์ธนาคาร  
 ท�าให้คณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลทีม่คุีณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ 
 ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความหลากหลายทางด้านอายุและเพศ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ 
 ท�างานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจธนาคาร อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน ด้านกฎหมาย  
 อย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 คน

 -  บุคคลผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
 -  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวมธนาคารออมสิน ไม่เกิน 3 แห่ง
 -  บุคคลไม่ควรประกอบกิจการหรือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในกิจการอันเป็นการแข่งขัน 

 กับธนาคารออมสิน 

นโยบายการสรรหากรรมการ

3 4

1

2

นโยบายการสรรหากรรมการ

3 4

1

2

คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสนิ 
น�าเสนอชื่อบุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคารออมสิน เห็นชอบ 
ให ้น�าเสนอรายชื่อ เพื่อขอความเห็นชอบการ 
แต่งตัง้กรรมการต่อหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน มีการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง  โดยมีการพิจารณาเห็นชอบ
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน และแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีล่าออก โดยใช้ข้อมลูในการพจิารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และพจิารณาความรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ และทกัษะทีเ่หมาะสมกบัพนัธกจิและยทุธศาสตร์ของ
ธนาคาร ตลอดจนพจิารณาจากทกัษะจ�าเป็นทีข่าด จากการวเิคราะห์ Board Skill Matrix และพจิารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ 
(Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง โดยน�าเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการธนาคารออมสนิ 
ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสนิเพือ่ให้ความเหน็ชอบ ก่อนเสนอต่อหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง ด�าเนนิการต่อไป
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ก�รปฏิบัติต�มหลักก�ร
และแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ สคร.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 เมษายน 2562

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ  

2 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ

3 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ

4 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ  

5 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ  

6 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ

7 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

8 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

9 นายยรรยง เต็งอ�านวย กรรมการ

10 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ

11 นางพัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ

12 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์    (ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562) กรรมการ

13 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการและเลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์                   (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ประธานกรรมการ  

2 นายพชร อนันตศิลป์            ผู้แทนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2562 ประธานกรรมการ  

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข          (ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) กรรมการ

4 นายยรรยง เต็งอ�านวย          (ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์ กรรมการ

5 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์    ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

6 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

7 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ  

8 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ  

9 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ  

10 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ

12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ

13 นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ

14 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

15 นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562
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อำ�น�จหน้�ที่

คุณสมบัติของกรรมก�รธน�ค�ร

คว�มเป็นอิสระของกรรมก�รธน�ค�ร

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ�านาจและหน้าที่ก�ากับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน ให้มี 
คณะกรรมการคณะหนึง่เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสนิ” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่คน และกรรมการอืน่อกี 
ไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและให้ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการ และเลขานุการ ให ้
คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน รวมถึงก�าหนดขอบเขต
ทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอ�านาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของ
ธนาคารออมสินให้เป็นไปตามกฎหมายกฎข้อบังคับและระเบียบและข้อก�าหนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการบรรจ ุแต่งตัง้หรอืเล่ือนต�าแหน่งหรอืเงนิเดอืน ลงโทษทางวนิยัหรอืถอดถอนจากต�าแหน่ง
พนักงานตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก�าหนด และก�าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคารและ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ระเบียบ หรือข้อก�าหนด ของคณะกรรมการ”

และในปี 2562 เพื่อให้การด�าเนินกิจการของธนาคารออมสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนเพือ่ให้การด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน จงึมีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2560 ซึง่ได้เพิม่บทบญัญตัเิกีย่วกบัการเพิม่ทนุ ของธนาคารออมสนิ 
และแก้ไขเพิม่เตมิอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารออมสนิ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสนิ มอี�านาจหน้าท่ี
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานประจ�าปี

กรรมการธนาคาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผูท้รงคุณวฒุใินสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบญัชีบรหิารธรุกจิ นติศิาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยกรรมการทุกคน 
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจน 
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน เป็นไปตามนิยามของ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
หมายถงึ “กรรมการจากภายนอกทีไ่ม่ได้มตี�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิ ไม่เป็นกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูม้อี�านาจ
ผูกพันรัฐวิสาหกิจ  และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยสามารถท�าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์
ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
รัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน”

ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมก�ากับและจัดการธนาคารไว้ ดังนี้
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือท�าหน้าทีพิ่จารณากล่ันกรองและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 สิงหาคม 2562

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2562

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562 

1. คณะกรรมการบริหาร

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการ

2 นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ

3 นายทวีศักดิ์  ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ

4 นายยรรยง  เต็งอ�านวย         (ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์ กรรมการ

5 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

6
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำาแหน่ง

1 นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข    (ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) ประธานกรรมการ

2 นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ

3 นายทวีศักดิ์  ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ

4 นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการ

5 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

6
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำาแหน่ง

1 นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์  ประธานกรรมการ

2 นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการ

3 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

เลขานุการ
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• พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนิน
ธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

• พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน 
การให้สินเชื่อและการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคาร
ออมสนิให้คณะกรรมการธนาคารออมสนิพจิารณาเหน็ชอบ

• พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ และการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนของธนาคารออมสินตามที่คณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

• ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ
ธนาคารออมสิน

• พจิารณากลัน่กรองหรอือนมุตักิารปรบัปรงุโครงสร้างหนี้
ทั่วไปและหนี้ที่มีปัญหา หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่า
หลกัประกนั การตดัหนีส้ญู และการเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการธนาคารออมสิน
มอบหมาย

• พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้
สินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

• พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์  งบประมาณ  และ
ข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ
ธนาคารออมสิน

• ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณของธนาคารออมสิน

• พจิารณากลัน่กรองหรอือนมุตักิารโอนงบประมาณ และ/
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้วตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินมอบหมาย

• พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึเสนอแนะนโยบายและกลยทุธ์ด้าน

บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและ
ลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพ่ือให้คณะ
กรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ

• ก�ากบั ดแูล และให้ค�าปรกึษาแนะน�าการด�าเนินงานของ
ธนาคารออมสินในเร่ืองเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร  
บคุลากร  ค่าตอบแทน  และสวสัดิการของพนกังานและ
ลูกจ้าง  รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน

• พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตราก�าลังคน และวิธีการ
สรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคาร
ออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

• ก�ากับ ดูแล และให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู ้ รวมทั้งมี
บุคลิกภาพ และมีจิตส�านึกที่ดี

• ก�ากับ ดูแล และให้ค�าปรึกษาในการจ้างสถาบัน 
การศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษา 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคาร
ออมสินให้เหมาะสม

• ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างาน
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) การ
บรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และการปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  
และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการ
ด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
(Integrity - Driven Performance)

• แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

• รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน

• ป ฏิบั ติ ง าน อ่ื น ใดตามที่ กฎหมายก� าหนดหรื อ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี
เพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดท�าอย่าง 
ครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง 
ทั่วไป  และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
และเชื่อถือได้

• สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธิผลของกระบวนการ
ควบคมุภายใน กระบวนการก�ากับดแูลทีด่ ีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

• สอบทานการด�าเนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงานมติคณะ
รฐัมนตร ีประกาศ หรอืค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
ของธนาคารออมสิน 

• สอบทานให้ธนาคารออมสนิมรีะบบการตรวจสอบภายใน
ที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของกลุ่มตรวจสอบ

• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ แผนแม่บท
ด้านการตรวจสอบภายใน ข้อตกลงประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ

• จดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนนิงานของธนาคาร
ออมสนิ โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิและมกีารสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• ประสานงานกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และองค์กร
ก�ากบัดูแลอ่ืน เพือ่ให้การด�าเนินงานของธนาคารออมสิน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 
และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

• ก�ากับดูแลการพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ รวมทั้ง

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการ

3 นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

4 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ เลขานุการ

พิจารณาความเพียงพอของจ�านวนและทักษะของ 
ผู้ตรวจสอบภายในตามสภาพแวดล้อมท่ีธนาคารออมสิน
ด�าเนินอยู่  คุณสมบัติที่ส�าคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและ
ทกัษะทางวิชาชพี  คอมพวิเตอร์  ธุรกจิ  และทกัษะทาง
ด้านอื่นๆ  ตามความเหมาะสม

• เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเล่ือนข้ัน เล่ือนต�าแหน่ง 
และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่ม
ตรวจสอบโดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสิน
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย

• ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างาน
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance)  
การบริหารความเส่ียง (Risk Management) และการปฏิบติั
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และหลกัเกณฑ์  (Compliance)  เพือ่ให้บรรลุ
ถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
หน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)

• กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ 
ควรได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
หารือกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน  
เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน
และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารออมสินโดยเฉพาะ
ในกรณีที่ เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public  
Service Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

• ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือคณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

118 ธนาคารออมสิน



3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 22 กรกฎาคม 2562

ลำ�ดับ รายชื่อกรรมการ ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ประธานกรรมการ

2 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์             (ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562) กรรมการ

3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

4 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

5 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง เลขานุการ

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ประธานกรรมการ

2 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

3 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง เลขานุการ

• ก�าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินเพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ 
ที่ส�าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสีย่งด้านตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ความเสีย่งด้านปฏบิติัการ และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร

• ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ ์โดยให ้ครอบคลุมถึงการประเมินติดตาม  
และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสม

• อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง

• ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการ 
การบรหิารความเสีย่ง ซึง่รวมถงึความมปีระสทิธิผลของ
กระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 

• ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง 
ระบบงานในการรองรับการบริหารความเสี่ยง

• พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการท�าธุรกรรมหรือ 
การออกผลติภัณฑ์ใหม่ (Product Program) ของธุรกรรม
ตราสารอนุพนัธ์ทีส่่งผลกระทบต่อความเสีย่ง  ก่อนทีจ่ะ
น�าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมโดยคณะ
กรรมการธนาคารออมสนิหรอืคณะกรรมการทีธ่นาคาร
มอบหมายต่อไป

• ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคาร
ออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
อย่างสม�่าเสมอในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย  ชัยปาณี ประธานกรรมการ

2 นางสาวธิดารัธ  ธนภรรคภวิน กรรมการ

3 นางสาวสุปรียา  พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

4 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

5 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง เลขานุการ
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4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

• ก�าหนดนโยบายกลยทุธ์เป้าหมายและแผนการด�าเนนิงาน  
ตลอดจนระเบยีบ  หลักเกณฑ์ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ 
การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทาน 
สินเชื่อของธนาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายและ 
กฎท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสิน

• ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

• ส่งเสรมิและเผยแพร่วฒันธรรมการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี
รวมท้ังสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
ผูบ้รหิาร  พนกังาน  ลกูจ้าง  ชุมชน  ลกูค้าและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

• ทบทวนนโยบาย และประเมินผลประสิทธิภาพของ 
การบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างาน 
ด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร 
มีความเหมาะสม

• ประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงานก�ากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และมีความเป็นอิสระ

• ให้ความเห็นชอบต่อรายงานก�ากับการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ประจ�าปี (Annual Compliance Report)

• ควบคมุและตดิตามการด�าเนนิงานการก�ากับดแูลกจิการ
ทีด่ ีการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และการสอบทาน
สิน เชื่ อการต ่อต ้ านและการป ้อง กันการทุจริต 
คอร์รัปชันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินทราบถึงการด�าเนินงานที่ผิดปกติหรือ
ไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว ตลอดจนจัดท�ารายงาน 
ผลการด�าเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เพื่อทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสรวมถึงจัดท�า
รายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การก�ากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการสอบทานสินเชื่อประจ�าปี

• เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จ�าเป็นเพื่อส่งเสริม
การด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิ ด้านการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ 
การสอบทานสนิเชือ่ การต่อต้านและการป้องกนัการทจุรติ
คอร์รัปชันประจ�าปีอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะ
กรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการภายในและ 
ผู้บริหารของธนาคารออมสิน

• เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน 
ค�าสั่งนี้อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิชดุปัจจบัุนได้แต่งตัง้มาร่วมให้ความเหน็

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ     ประธานกรรมการ

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ

3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

4 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

5 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล กรรมการ

6 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กรรมการ

7 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล เลขานุการ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce

• ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างาน
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance)  
การบริหารความเส่ียง (Risk Management) และ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)  
เพื่อให ้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่ เ กิดจากการ 

มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven  
Performance)

• แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

• ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

120 ธนาคารออมสิน



5.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 14 พฤศจิกายน 2562

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562

• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนส่งเสริม 
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

• หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน

• พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและธนาคารออมสิน

• ปรกึษาหารอืเพ่ือแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลกูจ้างหรอืสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิธนาคารออมสนิรวมถงึการร้องทกุข์ 
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

• ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

• แต่งตั้งคณะท�างานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

• ให้ความส�าคญักับการบรูณาการกระบวนการท�างานเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ง 
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์  
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven 
Performance)

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�านวน  9  คน  กรรมการ

3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จ�านวน  9  คน  กรรมการ

4 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�านวน  9  คน  กรรมการ

3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จ�านวน  9  คน  กรรมการ

4 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

หรือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และมีอ�านาจออก
หนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินงานตามที่ก�าหนดในกฎบัตรมาให้ถ้อยค�า   
ส่งค�าชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือส่งบญัช ีเอกสาร หรอืหลกัฐาน
ใดๆ เพื่อมาตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ได้ตามที่เห็นสมควร

• ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างาน
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance)  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบงัคบั ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อ
ให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)

• แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

• ปฏบิติังานอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินมอบหมาย
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce

• เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของผู้อ�านวยการธนาคารออมสินให้เป็นไปตามสัญญาจ้างท�างาน
บริหารในต�าแหน่งผู้อ�านวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• พจิารณาประเมนิผล และรายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ท�าไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างท�างานบริหาร

• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อ�านวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อ�านวยการธนาคารออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบ

• ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์  
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven  
Performance) 

• แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

6.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม  - 31 ธันวาคม 2562

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข   (ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) ประธานกรรมการ

2 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ

3 นายยรรยง เต็งอ�านวย            (ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์ กรรมการ

4 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ ประธานกรรมการ

2 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

3 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

122 ธนาคารออมสิน



7. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2562

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ ประธานกรรมการ

2 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์          (ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562) กรรมการ

3 นางสาวธิดารัธ  ธนภรรคภวิน กรรมการ

4 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ ประธานกรรมการ

2 นายยรรยง  เต็งอ�านวย          (ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์ กรรมการ

3 นางสาวธิดารัธ  ธนภรรคภวิน กรรมการ

4 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  เลขานุการ

• ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา แต่งต้ัง
พนักงานในต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
อาวุโส รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า 
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า 
ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อเสนอให ้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
จากคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่1 ตลุาคม 2562 โดยยกเลิกข้อก�าหนดเกีย่วกับการจดัตัง้คณะกรรมการ สรรหาและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
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• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ
แต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
อาวุโส รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า 
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า 
ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

• ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ 
รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รองผูอ้�านวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
หรือเทยีบเท่า และผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคารออมสินหรอื
เทยีบเท่า โดยต้องมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน โปร่งใส เพือ่เสนอ
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

• ดูแลให ้กรรมการในคณะกรรมการชุดย ่อยต ่างๆ  
รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสินอาวโุส รองผูอ้�านวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ได ้รับผลตอบแทน 
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการ
ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้
ควรได ้ รับค ่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน ้าที่และ 
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

• ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการใน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผู้อ�านวยการธนาคาร
ออมสินอาวุโส รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินหรือ 
เทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหา
ในรายงานประจ�าปี

• เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและ 
เปิดเผยค่าตอบแทนในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้จดัท�ารายงาน
การก�าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอยีด
เกี่ยวกับเป้าหมาย การด�าเนินงานและความเห็นของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
ไว้ในรายงานประจ�าปี

• พิจารณาการย้ายและสับเปลี่ยนผู ้บริหารในต�าแหน่ง 
รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิอาวโุส รองผูอ้�านวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของ
กลุ่มตรวจสอบ เฉพาะกรณีที่ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาโยกย้ายและสบัเปลีย่นผูบ้รหิารระดบัสงู (กจส.) 
อยูใ่นต�าแหน่งรกัษาการแทนผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ 
เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
อนุมัติ

• คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
แต่งตั้งผู ้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการแทน ผู ้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน ให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาอนุมัติ และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการปฏิบัติงานแทน 
ท�าการแทน และรักษาการแทน

• แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
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8. คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข  (ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) ประธานกรรมการ

2 นายยรรยง เต็งอ�านวย           (ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์ กรรมการ

3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

4 ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ

5 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ประธานกรรมการ

2 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ

3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

4 ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ

5 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  เลขานุการ

• ก�าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหาผูท้รงคณุวุฒเิป็นกรรมการธนาคารออมสนิ ตามแนวทางการแต่งตัง้คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ
ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

• สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

• ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก

• น�าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

• แต่งตั้งคณะท�างาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อร่วมด�าเนินงานตามที่ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
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9. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562

ตั้งแต่วันที่  26 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562

• ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการด�าเนินงานและระบบงานส�าคัญของธนาคาร 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าและประชาชนในวงกว้าง โดยครอบคลุมถึงการประเมินความเส่ียงผู้ให้บริการ
ภายนอกที่มีการประมวลผลระบบงานส�าคัญของธนาคารเพื่อรายงานผลการก�ากับดูแลต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
อย่างเหมาะสม

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเปล่ียนแปลงการใช้
เทคโนโลยีใหม่และมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ เช่น แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานก�ากับภายนอก

• พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความส�าคัญสูง และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในอ�านาจอนุมัต ิ
ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมถึงติดตามการด�าเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม และสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการ 
ธนาคารออมสิน

• แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามที่เห็นสมควร

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายยรรยง เต็งอ�านวย      (ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

3 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ

4 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ

2 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการ

3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

4 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

5 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ

6 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
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ก�รประชุมของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
คณะกรรมการธนาคารออมสินตระหนักถึงความส�าคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ และการได้รับ

ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างถูกต้องทันกาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ มีผลต่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยมีการก�าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี ก�าหนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุม
วาระพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน จ�านวน 16 ครั้ง เป็นวาระปกต ิ
จ�านวน 14 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินงาน ปี 2563 - 2567 จ�านวน 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน
(โดยไม่มีผู้บริหาร) จ�านวน 1 ครั้ง โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 7 วัน 
คณะกรรมการธนาคารออมสนิเข้าร่วมประชมุตามอตัราการเข้าร่วมประชมุได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด และในการประชมุกรรมการ
ทีอ่าจจะมคีวามเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยี ในวาระการประชมุใดจะต้องงดออกเสยีงและงดให้ความเหน็ในวาระการประชมุนัน้ 
หรือออกจากห้องประชุม

ก�รประชุมและค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
และคณะกรรมก�รชุดย่อย

ิตกปะราวมุชะรป
จำนวน 14 ครั้ง 

 นิสมออราคานธรากมรรกะณคมุชะรป
 นวนำจ )ราหร�บ�ผูีม�มไยดโ( 1 ครั้ง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู�บร�หารระดับสูง
เพ�่อทบทวนว�สัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยม 

และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ป� 2563 – 2567
จำนวน 1 ครั้ง 

2562
มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน

จำนวน 16 ครั้ง
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หมายเหตุ :

1. ล�าดับท่ี 1 นายพชร อนันตศิลป์ ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน 
    ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562
2. ล�าดับท่ี 2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์  ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
3. ล�าดับท่ี 3 นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562
4. ล�าดับท่ี 10 นายยรรยง เต็งอ�านวย  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน 
    เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
5. ล�าดับท่ี 13  นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2562
6. ล�าดับท่ี 14 - 15  ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562
7. ปธส. หมายถึง ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
8. อธส. หมายถึง ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2562      

      คณะกรรมก�ร                                                                            คณะกรรมก�ร

ที่ คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
คณะกรรมก�ร

ธน�ค�ร
คณะกรรมก�ร

บริห�ร
คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

คณะกรรม
ก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี

คณะกรรมก�ร
กิจก�รสัมพันธ์

คณะกรรมก�ร
ประเมินผล

ก�รปฏิบัติง�น
และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน

ของผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน
ผู้บริห�รระดับสูง

และกรรมก�ร
ในคณะกรรมก�ร

ชุดย่อยต่�งๆ

คณะกรรมก�ร
สรรห�กรรมก�ร
ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�รบริห�ร
เทคโนโลยีส�รสนเทศ

คณะกรรมก�ร
สรรห�ผู้อำ�นวยก�ร

ธน�ค�รออมสิน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 4/4

2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ (อดีต ปธส.) 12/12

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข 8/12 18/18 4/4 1/1

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 15/16 19/21 11/11 12/12 1/1

5 นายเจษฎา พรหมจาต 16/16 13/13 1/1

6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 15/16 11/11 1/1

7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 14/16 12/13

8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 16/16 12/12 5/5 4/4

9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 16/16 13/13 1/1

10 นายยรรยง เต็งอ�านวย 9/10 14/14 4/4 4/4 1/1 2/2

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 14/16 19/21 11/11 4/4 5/5

12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี 14/16 12/12 1/1

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ - -/1

14 นายมงคล ลีลาธรรม 12/12 7/7 1/1

15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 12/12 6/6

16 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.) 15/15 17/21 7/12 11/11 4/4

% 93.66 92.16 97.44 86.05 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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      คณะกรรมก�ร                                                                            คณะกรรมก�ร

ที่ คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
คณะกรรมก�ร

ธน�ค�ร
คณะกรรมก�ร

บริห�ร
คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

คณะกรรม
ก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี

คณะกรรมก�ร
กิจก�รสัมพันธ์

คณะกรรมก�ร
ประเมินผล

ก�รปฏิบัติง�น
และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน

ของผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน
ผู้บริห�รระดับสูง

และกรรมก�ร
ในคณะกรรมก�ร

ชุดย่อยต่�งๆ

คณะกรรมก�ร
สรรห�กรรมก�ร
ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�รบริห�ร
เทคโนโลยีส�รสนเทศ

คณะกรรมก�ร
สรรห�ผู้อำ�นวยก�ร

ธน�ค�รออมสิน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 4/4

2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ (อดีต ปธส.) 12/12

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข 8/12 18/18 4/4 1/1

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 15/16 19/21 11/11 12/12 1/1

5 นายเจษฎา พรหมจาต 16/16 13/13 1/1

6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 15/16 11/11 1/1

7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 14/16 12/13

8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 16/16 12/12 5/5 4/4

9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 16/16 13/13 1/1

10 นายยรรยง เต็งอ�านวย 9/10 14/14 4/4 4/4 1/1 2/2

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 14/16 19/21 11/11 4/4 5/5

12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี 14/16 12/12 1/1

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ - -/1

14 นายมงคล ลีลาธรรม 12/12 7/7 1/1

15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 12/12 6/6

16 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.) 15/15 17/21 7/12 11/11 4/4

% 93.66 92.16 97.44 86.05 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หน่วย : ครั้ง
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สรุปค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
และโบนัสของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2562

คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร

รวม

ค่�เบี้ยประชุม

รวมเบี้ยประชุม

และค่�ตอบแทน

โบนัส

คณะกรรมก�ร

ธน�ค�รออมสิน 

ประจำ�ปี 2562

ผลง�นปี 2561

รวมเบี้ยประชุม

ค่�ตอบแทน 

และโบนัส 

คณะกรรมก�ร

ธน�ค�รออมสิน

ที่ คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
คณะกรรมก�ร

ธน�ค�ร

คณะกรรมก�ร

บริห�ร

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร

บริห�ร

คว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร

กำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดี

คณะกรรมก�ร

กิจก�รสัมพันธ์

คณะกรรมก�ร

ประเมินผล

ก�รปฏิบัติง�น

และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทนของ

ผู้อำ�นวยก�ร

ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�ร

สรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน

ผู้บริห�รระดับสูง

และกรรมก�ร

ในคณะกรรมก�ร

ชุดย่อยต่�งๆ

คณะกรรมก�ร

สรรห�กรรมก�ร

ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�ร

บริห�ร

เทคโนโลยีส�รสนเทศ

คณะกรรมก�ร

สรรห�

ผู้อำ�นวยก�ร

ธน�ค�รออมสิน

ค่�ตอบแทน

ร�ยเดือน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 100,000.00 -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   26,451.60 100,000.00  126,451.60 -   126,451.60 

2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ (อดีต ปธส.) 175,000.00 -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   189,032.24 175,000.00  364,032.24 18,934.81 382,967.05 

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข 100,000.00 125,000.00 -   -   -   -   50,000.00 -    -   -   -   115,161.24 275,000.00  390,161.24 235,224.47 625,385.71 

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 210,000.00 120,000.00 -   -   30,000.00 100,000.00 -   -    -   -   12,500.00 114,516.12 472,500.00  587,016.12 15,147.84 602,163.96 

5 นายเจษฎา พรหมจาต 220,000.00 -   189,032.26 -   -   -   -   -    -   -   10,000.00 120,000.00 419,032.26  539,032.26 402,500.00 941,532.26 

6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 200,000.00 -   -   -   110,000.00 -   -   -    10,000.00 -   -   114,516.12 320,000.00  434,516.12 15,147.84 449,663.96 

7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 180,000.00 -   234,919.35 -   -   -   -   -    -   -   -   120,000.00 414,919.35  534,919.35 367,335.35 902,254.70 

8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 220,000.00 -   -   120,000.00 -   -   -   50,000.00  -   30,000.00 -   114,516.12 420,000.00  534,516.12 15,147.84 549,663.96 

9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 220,000.00 -   183,548.39 -   -   -   -   -    -   -   10,000.00 114,516.12 413,548.39  528,064.51 293,219.08 821,283.59 

10 นายยรรยง เต็งอ�านวย 90,000.00 70,000.00 -   -   -   -   30,000.00 30,000.00  -   25,000.00 -   86,129.02 245,000.00  331,129.02 378,696.24 709,825.26 

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 200,000.00 70,000.00 -   -   137,500.00 -   10,000.00 62,500.00  -   -   -   120,000.00 480,000.00  600,000.00 378,696.24 978,696.24 

12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี 210,000.00 -   -   150,000.00 -   -   -   -    -   -   10,000.00 114,516.12 370,000.00  484,516.12 15,147.84 499,663.96 

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   6,451.60 -    6,451.60 3,786.96 10,238.56 

14 นายมงคล ลีลาธรรม 180,000.00 50,000.00 -   -   -   -   -   -    -   -   10,000.00 70,333.33 240,000.00  310,333.33 -   310,333.33 

15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 180,000.00 -   -   60,000.00 -   -   -   -    -   -   -   70,333.33 240,000.00  310,333.33 -   310,333.33 

16 นายสุทธิชัย สังขมณี -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   5,483.86 -    5,483.86 387,352.16 392,836.02 

17 นายพิษณุ วิชิตชลชัย -   -   6,854.84 -   -   -   -   -    -   -   -   5,483.86 6,854.84  12,338.70 387,352.16 399,690.86 

18 พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   5,483.86 -    5,483.86 387,352.16 392,836.02 

19 นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561  377,343.75 377,343.75 

20 นายประภาศ คงเอียด ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  167,708.33 167,708.33 

21 นายชูศักดิ์ สาลี พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  16,229.83 16,229.83 

22 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  160,134.42 160,134.42 

23 นางวรรณิภา ภักดีบุตร ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  281,750.00 281,750.00 

24 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  246,765.68 246,765.68 

25 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)  220,000.00  100,000.00 -  30,000.00  90,000.00 - - - -  20,000.00 -  120,000.00 460,000.00  580,000.00 402,500.00 982,500.00 

รวมค่าเบี้ยประชุมแต่ละคณะ 2,705,000.00 535,000.00  614,354.84  360,000.00  367,500.00  100,000.00  90,000.00  142,500.00  10,000.00  75,000.00  52,500.00  1,632,924.54  5,051,854.84  6,684,779.38  4,953,473.00  11,638,252.38

หมายเหตุ :

1. ล�าดับท่ี 1  นายพชร อนันตศิลป์  ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน
    ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562
2. ล�าดับท่ี 2  นายอ�านวย ปรีมนวงศ์  ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
3. ล�าดับท่ี 3  นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน 
    เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562
4. ล�าดับท่ี 10  นายยรรยง เต็งอ�านวย  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
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หน่วย : บ�ท

คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร

รวม

ค่�เบี้ยประชุม

รวมเบี้ยประชุม

และค่�ตอบแทน

โบนัส

คณะกรรมก�ร

ธน�ค�รออมสิน 

ประจำ�ปี 2562

ผลง�นปี 2561

รวมเบี้ยประชุม

ค่�ตอบแทน 

และโบนัส 

คณะกรรมก�ร

ธน�ค�รออมสิน

ที่ คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
คณะกรรมก�ร

ธน�ค�ร

คณะกรรมก�ร

บริห�ร

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร

บริห�ร

คว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร

กำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดี

คณะกรรมก�ร

กิจก�รสัมพันธ์

คณะกรรมก�ร

ประเมินผล

ก�รปฏิบัติง�น

และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทนของ

ผู้อำ�นวยก�ร

ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�ร

สรรห�และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน

ผู้บริห�รระดับสูง

และกรรมก�ร

ในคณะกรรมก�ร

ชุดย่อยต่�งๆ

คณะกรรมก�ร

สรรห�กรรมก�ร

ธน�ค�รออมสิน

คณะกรรมก�ร

บริห�ร

เทคโนโลยีส�รสนเทศ

คณะกรรมก�ร

สรรห�

ผู้อำ�นวยก�ร

ธน�ค�รออมสิน

ค่�ตอบแทน

ร�ยเดือน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 100,000.00 -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   26,451.60 100,000.00  126,451.60 -   126,451.60 

2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ (อดีต ปธส.) 175,000.00 -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   189,032.24 175,000.00  364,032.24 18,934.81 382,967.05 

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข 100,000.00 125,000.00 -   -   -   -   50,000.00 -    -   -   -   115,161.24 275,000.00  390,161.24 235,224.47 625,385.71 

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 210,000.00 120,000.00 -   -   30,000.00 100,000.00 -   -    -   -   12,500.00 114,516.12 472,500.00  587,016.12 15,147.84 602,163.96 

5 นายเจษฎา พรหมจาต 220,000.00 -   189,032.26 -   -   -   -   -    -   -   10,000.00 120,000.00 419,032.26  539,032.26 402,500.00 941,532.26 

6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 200,000.00 -   -   -   110,000.00 -   -   -    10,000.00 -   -   114,516.12 320,000.00  434,516.12 15,147.84 449,663.96 

7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 180,000.00 -   234,919.35 -   -   -   -   -    -   -   -   120,000.00 414,919.35  534,919.35 367,335.35 902,254.70 

8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 220,000.00 -   -   120,000.00 -   -   -   50,000.00  -   30,000.00 -   114,516.12 420,000.00  534,516.12 15,147.84 549,663.96 

9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 220,000.00 -   183,548.39 -   -   -   -   -    -   -   10,000.00 114,516.12 413,548.39  528,064.51 293,219.08 821,283.59 

10 นายยรรยง เต็งอ�านวย 90,000.00 70,000.00 -   -   -   -   30,000.00 30,000.00  -   25,000.00 -   86,129.02 245,000.00  331,129.02 378,696.24 709,825.26 

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 200,000.00 70,000.00 -   -   137,500.00 -   10,000.00 62,500.00  -   -   -   120,000.00 480,000.00  600,000.00 378,696.24 978,696.24 

12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี 210,000.00 -   -   150,000.00 -   -   -   -    -   -   10,000.00 114,516.12 370,000.00  484,516.12 15,147.84 499,663.96 

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   6,451.60 -    6,451.60 3,786.96 10,238.56 

14 นายมงคล ลีลาธรรม 180,000.00 50,000.00 -   -   -   -   -   -    -   -   10,000.00 70,333.33 240,000.00  310,333.33 -   310,333.33 

15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 180,000.00 -   -   60,000.00 -   -   -   -    -   -   -   70,333.33 240,000.00  310,333.33 -   310,333.33 

16 นายสุทธิชัย สังขมณี -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   5,483.86 -    5,483.86 387,352.16 392,836.02 

17 นายพิษณุ วิชิตชลชัย -   -   6,854.84 -   -   -   -   -    -   -   -   5,483.86 6,854.84  12,338.70 387,352.16 399,690.86 

18 พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   5,483.86 -    5,483.86 387,352.16 392,836.02 

19 นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561  377,343.75 377,343.75 

20 นายประภาศ คงเอียด ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  167,708.33 167,708.33 

21 นายชูศักดิ์ สาลี พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  16,229.83 16,229.83 

22 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  160,134.42 160,134.42 

23 นางวรรณิภา ภักดีบุตร ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  281,750.00 281,750.00 

24 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  246,765.68 246,765.68 

25 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)  220,000.00  100,000.00 -  30,000.00  90,000.00 - - - -  20,000.00 -  120,000.00 460,000.00  580,000.00 402,500.00 982,500.00 

รวมค่าเบี้ยประชุมแต่ละคณะ 2,705,000.00 535,000.00  614,354.84  360,000.00  367,500.00  100,000.00  90,000.00  142,500.00  10,000.00  75,000.00  52,500.00  1,632,924.54  5,051,854.84  6,684,779.38  4,953,473.00  11,638,252.38

5. ล�าดับท่ี 13  นางศิริพร นพวัฒนพงศ์  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2562
6. ล�าดับท่ี 14 - 15 ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562
7. ล�าดับท่ี 16 - 18 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
8. ปธส. หมายถึง ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
9. อธส. หมายถึง ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารออมสิน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1.  ค่�ตอบแทนร�ยเดือน (ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2562)
- ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท
- กรรมการ  เดือนละ 10,000 บาท 

2.  เบี้ยประชุมกรรมก�รธน�ค�รออมสิน (ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2562)
- ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการ            ครั้งละ  20,000 บาท
ส�าหรับค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี ในกรณีมีเหตุสมควร        

อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมการธนาคารออมสินท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่นที่แต่งตั้ง

โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
ในอตัรา 0.5 เทา่ของเบีย้ประชมุกรรมการธนาคารออมสนิเฉพาะกรรมการทีม่าประชมุ ทัง้นี ้ใหก้รรมการธนาคารออมสนิไดร้บั
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

3.  โบนัสกรรมก�ร จ่�ยต�มผลประกอบก�ร โดยมีฐ�นในก�รคำ�นวณโบนัส ดังนี้
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
• ส่วนที่ 1 ก�าไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รับ 75,000 บาท 
• ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นตามผลการด�าเนินงาน (ก�าไรสุทธิ)
 - มีก�าไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 87,500 บาท
 - ก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 12,500 บาท
• ส่วนท่ี 3 ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานระหว่างธนาคารออมสิน 

กับกระทรวงการคลัง
 - ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจ�านวนโบนัส 

ที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ 
กรรมการธนาคารออมสิน
• ส่วนที่ 1 ก�าไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รับ 60,000 บาท 
• ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นตามผลการด�าเนินงาน (ก�าไรสุทธิ)
 - มีก�าไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 70,000 บาท
 - ก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
• ส่วนที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานระหว่างธนาคารออมสิน 

กับกระทรวงการคลัง
 - ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนข้ึนไป ได้รับเพิ่มข้ึนตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจ�านวนโบนัสที่ 

ได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ

ค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 

ของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน ท�าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการธนาคารออมสินเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ท�าไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
ท�างานบริหารตลอดจนเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการ 
ธนาคารออมสินพิจารณา

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce
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การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคารออมสิน
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคารออมสินเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

กบับทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการซ่ึงช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยในปี 2562 ธนาคารได้ส่งเสริม
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resil ience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI)

สถาบันพระปกเกล้า
7. หลักสูตร IIA International Conference in California ปี 2562 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
8. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
9. สัมมนา หัวข้อ “Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : Responsible Lending” จัดโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทย
10. สัมมนาเพื่อชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ จัดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
11. สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. 2562 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมกันน้ี ธนาคารจัดให้มีการบรรยายพิเศษเพ่ือให้ความรู้แก่คณะกรรมการธนาคารออมสินในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 

หัวข้อ “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” โดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก บริษัท เอซิส 
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์จ�ากัด (ACIS), หัวข้อ“How to Get Unstuck with Digital” โดยวิทยากรจาก 
บริษัท International Data Corporation (IDC) นอกจากน้ี ธนาคารได้เรียนเชิญคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
เข้าร่วมศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมการด�าเนินงานของสมาคมธนาคารออมสินฟินแลนด์ การพัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบ Digital Identity และ Cyber Securities ณ ประเทศฟินแลนด์ และประเทศเอสโตเนีย 
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภท
เงินได้

ค่�ใช้จ�่ย
ประจำ�ปี 2558

ค่�ใช้จ่�ย
ประจำ�ปี 2559

ค่�ใช้จ่�ย
ประจำ�ปี 2560

ค�่ใช้จ่�ย
ประจำ�ปี 2561

ค�่ใช้จ่�ย
ประจำ�ปี 2562

ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

รองผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

อ�วุโส

ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

รองผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

อ�วุโส

ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

รองผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

อ�วุโส

ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

รองผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

อ�วุโส

ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

รองผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสิน

อ�วุโส

เงินเดือน  7,716,129.01  9,778,620.00  8,580,000.00  8,019,684.00  9,805,500.00  2,640,000.00  9,600,000.00  2,640,000.00  9,600,000.00  7,302,582.84 

ค่าตอบแทน  -    -    3,306,912.44  -  3,677,142.86  -  4,044,857.14  -  4,114,285.71  -   

เบี้ยประชุม  458,709.68  38,290.32  460,000.00  12,000.00  460,000.00  15,000.00  450,000.00  24,000.00  580,000.00  24,000.00 

โบนัส  -   13,963,896.93  363,548.39  4,357,463.12  367,500.00  1,161,745.56  420,000.00  1,399,650.36  402,500.00  3,952,050.57 

     รวม  8,174,838.69  23,780,807.25  12,710,460.83  12,389,147.12  14,310,142.86  3,816,745.56  14,514,857.14  4,063,650.36  14,696,785.71  11,278,633.41 

หน่วย : บ�ท
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1. ศึกษ�ดูง�นที่ finnish savings Banks group (fsBg) ประเทศฟินแลนด์
FSBG คือกลุ่มธนาคารในประเทศฟินแลนด์ มีธนาคารออมสินในท้องถิ่นทั้งหมด 23 แห่ง เน้นให้บริการด้านการออม 

การลงทนุ การกูเ้งนิ และอสงัหารมิทรพัย ์โดยกลุม่ธนาคารเปน็ลักษณะ Fully private คือไมไ่ดร้บัเงนิสนบัสนนุจากรฐับาลเปน็
กรณีพิเศษ และอยู่ภายใต้เกณฑ์การก�ากับดูแลเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งขณะนี้ได้รับ Long - Term Credit Rating 
ระดับ A- จาก S&P

จุดเด่นของ FSBG คือการให้บริการแก่ประชาชนแบบเท่าเทียมกันและมุ่งเน้นการเช่ือมโยงระบบ Digital กับ 
ระบบบริการแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเรียกรูปแบบธุรกิจนี้ว่า Click - and - Brick Model 
ซึ่งจากการมุ่งเน้นการเช่ือมโยงบริการระหว่าง Offline และ Online เหล่านี้ ท�าให้ FSBG ได้รับคะแนนการประเมิน 
ความพึงพอใจของลูกค้าในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

ปัจจุบัน FSBG ได้พัฒนา Mobile Banking App เพื่อเจาะกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ โดยให้บริการเกี่ยวกับ Personal 
Financial Management ร่วมด้วย เมื่อลูกค้ามีข้อซักถาม สามารถสอบถามผ่านระบบ Chat หรือ Online Meeting ได้ 

นอกจากนี้ FSBG อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบ Automation ส�าหรับการท�าธุรกรรมต่างๆ หลังบ้าน เช่น 
การรายงานข้อมูล การตรวจสอบตัวเลข การตอบค�าถาม หรือกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามกระบวนการ 
KYC ของ FSBG ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบ Digital ลูกค้าจึงยังต้องมายืนยันตัวตนที่สาขา

2. ศึกษ�ดูง�นที่ e - showroom ประเทศเอสโตเนีย
ที่ e - Showroom มุ่งเน้นศึกษาดูงานภาพรวมของพัฒนาการด้านเทคโนโลยี Digital ID และ KYC สรุปได้ดังนี้ 
ประเทศเอสโตเนีย ตัดสินใจพัฒนาระบบราชการให้เป็น Digital ทั้งหมด เพราะต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรม 

ด้านเทคโนโลยีให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
ปัจจุบัน เลขบัตรประชาชนมีจ�านวน 11 ตัวเลข ประกอบด้วย วันเดือนปีเกิด และรหัสไปรษณีย์ โดยเป็นลักษณะ  

Smart Card ที่มี Chip Set ส�าหรับเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตน โดยรัฐบาลได้ออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับแปลงให้ 
บัตรประชาชนเป็น USB ที่สามารถเสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พัฒนาต่อยอดระบบการยืนยันตัวตน จากเดิมที่เน้นใช้บัตรประชาชน เป็นการใช้ Mobile ID 
ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนผ่าน Smartphone โดยประชาชนจะต้องลงทะเบียนเชื่อมต่อ Smartphone ของตนเข้ากับระบบ 
Digital ของประเทศ ท�าให้ Smartphone และ Sim Card ของแต่ละคนเปรียบเสมือนเป็นกุญแจประเภท Public Key  
ที่แสดงตัวตนเบื้องต้น แต่หากต้องการท�าธุรกรรมต่างๆ จะต้องกดหมายเลข Pin Number ซึ่งเปรียบเสมือน Private Key 
เพื่อยืนยันตัวตนท่ีแท้จริงอีกคร้ังหน่ึง ก่อนการได้รับอนุมัติ ซึ่งระบบ Digital ID นี้ พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cybernetica 
ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Split Key Authentication

นอกจากนี ้ยงัไดพ้ฒันาโครงการทีเ่รยีกวา่ e - Residency ซ่ึงเปน็โครงการให้ประชาชนในประเทศใดกไ็ด ้สามารถสมคัร 
โดยเมื่อได้รับ e - Residency แล้ว ธุรกิจที่ถูกพัฒนาโดยบุคคลเหล่านั้น สามารถน�ามาให้บริการแก่ประชาชนทุกคน 
ได้อย่างถูกกฎหมายในกลุ่มประเทศ EU โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับ e - Residency จากประเทศไทยประมาณ 98 คน

วธิกีารเกบ็ขอ้มลู Digital ของประเทศเอสโตเนยี จะเกบ็ขอ้มลูในฐานขอ้มลูของแตล่ะองคก์รทีต่อ้งการใหบ้รกิารประชาชน
ในด้านต่างๆ ดังน้ัน หากบริษัทต้องการข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้บริโภคจะท�าการเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรทุกแห่งที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของประเทศเอสโตเนียจะได้รับสิทธิ์อนุมัติในการเรียกขอ
ข้อมูลเฉพาะที่จ�าเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น เพื่อป้องกันสิทธิของประชาชน

ระบบการสง่ผา่นข้อมลู การเกบ็ขอ้มลูแบบกระจาย (Distributed System) ของประเทศเอสโตเนยีออกแบบและพฒันา
โดยบริษัท Cybernetica X - Road เรียกว่าระบบ X - Road คือ 1) องค์กร Sign Contract เพ่ือเข้าเช่ือมต่อกับระบบ 2) Make 
Data Request 3) Check Validity 4) Encrypted Data Transfer 

ประเทศเอสโตเนีย เป็นประเทศแรกของโลกที่ มีระบบ e - Voting เน่ืองจากมีการใช้ระบบ Split Key 
Authentication จงึสามารถสรา้งความนา่เชือ่ถอืไดว้า่การโหวตนัน้ถกูตอ้ง และยงัสรา้ง Software ทีท่�างานรว่มกบั Split Key 
Authentication เพื่อใช้ส�าหรับการเซ็นเอกสารแบบดิจิตอล (Digital Signature) โดยระบบนี้ได้รับการยอมรับจาก EU และ
สามารถน�าไปใช้ในกลุ่มประเทศ EU ได้

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce
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ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่
ในปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม 

จ�านวน 2 คน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ดังนี้ 
 1.  นายมงคล  ลีลาธรรม        
 2.  นางสาวสุปรียา  พิพัฒน์มโนมัย 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน แทนผู้ท่ีลาออก และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่
ของประธานกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  

ดังนั้น เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับธนาคารออมสิน การด�าเนินธุรกิจและ
การด�าเนินงานของธนาคารออมสิน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อประกอบ 
การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังใหม่ ทั้งน้ี 
ธนาคารออมสิน ได้จัดเตรียมและน�าส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ส�าหรับกรรมการธนาคารออมสิน 
(คู่มือกรรมการ) ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการปฐมนิเทศ

ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
คณะกรรมการธนาคารออมสนิไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิตนเอง เพือ่ชว่ยใหค้ณะกรรมการธนาคารออมสนิไดม้โีอกาสทบทวน

บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารออมสินมีการประเมินตนเอง จ�านวน 1 ครั้ง 
ประกอบด้วย

การประเมินตนเองของกรรมการธนาคารออมสิน (Self Assessment) ซ่ึงมีหัวข้อในการประเมิน จ�านวน 6 ส่วน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการธนาคารออมสิน และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด  
โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสิน (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน 6 ส่วน ได้แก่ 
การประชมุคณะกรรมการธนาคารออมสนิ การสือ่สาร ขัน้ตอนการท�างาน ความสมัพันธก์บัฝา่ยบรหิาร โครงสรา้งและคณุสมบัติ
ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิดโดยผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คณะกรรมการธนาคารออมสนิไดพ้จิารณาการประเมนิตนเอง ป ี2562 รว่มกัน และไดม้ขีอ้คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้ 
ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อน�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3. ศึกษ�ดูง�นที่บริษัท cybernetica ประเทศเอสโตเนีย
บริษัท Cybernetica ได้ด�าเนินธุรกิจให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม ICT เป็นผู้พัฒนาระบบการยืนยันตัวตน

แบบ Split Key และระบบฐานข้อมูล X - Road ให้แก่ประเทศเอสโตเนีย
ระบบ Split Key ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ และบริษัทมีความเห็นว่า 

Split Key มีความปลอดภัยมากกว่า Biometric เพราะระบบ Biometric จะมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ Device ของผู้ใช้งาน 
ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลข้ึนอยู่กับผู้ผลิต Device ต่างๆ ว่าจะมีระบบรักษาข้อมูลอย่างไร แตกต่างจาก Split Key 
ที่ข้อมูลการยืนยันตัวตนไม่มีเก็บไว้ใน Device ใดเลย 

ระบบ X - Road ที่บริษัทพัฒนาขึ้นคือเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลที่บริษัทเรียกว่า UXP โดยได้ร่วมมือกับ Microsoft 
เช่นกัน 

นอกจากนี้บริษัทได้อธิบายถึงเทคโนโลยี Split Key และ UXP พร้อมทั้งระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) 
ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล Encrypted ได้ ซึ่งบริษัทเรียกชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า Sharemind
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ร�ยชื่อรัฐวิส�หกิจและบริษัทที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่งในฐ�นะกรรมก�ร

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือหน่วยงานอื่น

คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
รัฐวิส�หกิจ บริษัท และหน่วยง�นอื่นที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ในฐ�นะกรรมก�ร

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

1 นายพชร อนันตศิลป์ ประธาน
กรรมการ

1. กรมสรรพสามิต
2. ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

4. กรมการขนส่งทางบก

5. ส�านักคณะกรรมการข้าราชการ 
ศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

6. บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน)

อธิบดี
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลตรวจสอบ 
และติดตามการด�าเนินงานของกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

กรรมการ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ อดีต
ประธาน
กรรมการ

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 

(มหาชน)

ประธาน
กรรมการ

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อดีต
กรรมการ

1. กรมบัญชีกลาง
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
3. บริษัท ปตท. น้�ามันและการค้าปลีก จ�ากัด

(มหาชน)

อธิบดี
กรรมการ
กรรมการ

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ 1. กระทรวงการคลัง
2. องค์การเภสัชกรรม

ผู้ตรวจราชการ
กรรมการ

5 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ 1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ�ากัด
3. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
6. คณะกรรมการก�ากับดูแลสัญญาให้สิทธิ 

ใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยม
ย่านพหลโยธิน ระหว่าง การรถไฟ 
แห่งประเทศไทยและบริษัท เซ็นทรัล 
อินเตอร์พัฒนา จ�ากัด

7. คณะกรรมการก�ากับดูแลสัญญาร่วม
ด�าเนินกิจการโทรทัศน์สีระหว่าง 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด

8. คณะกรรมการก่อสร้างส่วนต่อขยาย     
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบัน 
การแพทย์จุฬาภรณ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน
ตลาดทุน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

136 ธนาคารออมสิน



คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
รัฐวิส�หกิจ บริษัท และหน่วยง�นอื่นที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ในฐ�นะกรรมก�ร
ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ 1. ส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

3. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�างาน 
ในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน

4. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน)

5. กรุงเทพมหานคร

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ากับ
- ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้าน 
  การบริหารงานภายใน
- ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี    
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงินการคลังและ
ติดตามงบประมาณ ชุดที่ 4

7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. คณะกรรมการสรรหาสภานโยบาย 
     ผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา 
     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
3. มูลนิธิหอการค้าไทย
4.  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ      
     สังคมแห่งชาติ
5.  ส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
     การทุจริตแห่งชาติ
6.  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
     หอการค้าไทย
7.  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ 
     การค้ายุคใหม่
8.  คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
9. ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
10. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 
     การปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
11. คณะกรรมการหอการค้าไทยและ 
     สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
12. เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน 
     การปฏิรูปประเทศ
13. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย
14. คณะกรรมการแรงงานและพัฒนา 
     ฝีมือแรงงาน หอการค้าไทย
15. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
16. ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัย 
     ความเห็นสาธารณะ
17. กรมการค้าต่างประเทศ 
     กระทรวงพาณิชย์
18. ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาประจ�าของสภามหาวิทยาลัยและ
ประธานโครงการ Harbour.Space @UTCC
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร

กรรมการ
ที่ปรึกษา

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารนโยบายและคณะท�างาน

กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง

อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
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คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
รัฐวิส�หกิจ บริษัท และหน่วยง�นอื่นที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ในฐ�นะกรรมก�ร
ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ 1. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งประเทศไทย

2. ส�านักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์

3. ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และ      
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

6. สถาบันพระปกเกล้า

7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รองประธาน

อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์
ด้านลิขสิทธิ์
อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่า
องค์กร
คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัล
คอนเทนต์ สาขาแอนนิเมชัน
อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการ
และบริหารจัดการองค์กร
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ�าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย (ปนป.)
อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย
กรรมการ

9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 1. กองทุนการออมแห่งชาติ

2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ           
การพัฒนา (องค์การมหาชน)

3. สภาการศึกษา ด้านระบบทรัพยากรและ
การเงินเพื่อการศึกษา

4. ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและ
การลงทุน และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ

อนุกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

10 นายยรรยง เต็งอ�านวย อดีต
กรรมการ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

5. ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

6. กระทรวงศึกษาธิการ

7. คณะกรรมการอ�านวยการโครงการพัฒนา
ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูป 
การเรียนรู้แห่งชาติ

8. คณะกรรมการสมาคมความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ

- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาระบบ  
  คอมพิวเตอร์ของรัฐ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการ 
  ด้านความมั่นคงปลอดภัย คณะกรรมการ  
  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    
  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรรมการ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวิชาการ
  ด้านพลังงานและสารสนเทศ
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายโครงการ
  เครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา (University 
  Network : UniNET) 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ  
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เพื่อการศึกษา
- ประธานคณะท�างาน คณะท�างานพิจารณา 
  กลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ

กรรมการ
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หมายเหตุ :

1. ล�าดับท่ี 1  นายพชร อนันตศิลป์ ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน
    ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562
2. ล�าดับท่ี 2  นายอ�านวย ปรีมนวงศ์  ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
3. ล�าดับท่ี 3  นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562
4. ล�าดับท่ี 10  นายยรรยง เต็งอ�านวย  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
5. ล�าดับท่ี 13  นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
    เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2562
6. ล�าดับท่ี 14 - 15  ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562

คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
รัฐวิส�หกิจ บริษัท และหน่วยง�นอื่นที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ในฐ�นะกรรมก�ร
ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ 1. บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สภากาชาดไทย

กรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการจัดการทรัพย์สิน

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ อดีต
กรรมการ

14 นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ 1. คณะกรรมการองค์การตลาด 
เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4. สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
5. กระทรวงอุตสาหกรรม

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

8. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรรมการ

กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณการแนวทาง
การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งระเบียง 
ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor)
คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการฝ่ายนายจ้างคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อน

15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

กรรมการ

16 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กรรมการและ
เลขานุการ

1. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน
4. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองแห่งชาติ

รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการฝ่ายนายจ้างคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

-ไม่มี- -ไม่มี-
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

หมายเหตุ : 

1.  ล�าดับที่ 1 นายพชร อนันตศิลป์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

2.  ล�าดับที่ 2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

3.  ล�าดับที่ 3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน 

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

4.  ล�าดับที่ 10 นายยรรยง เต็งอ�านวย พ้นจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน 

 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

5.  ล�าดับที่ 13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน 

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

6.  ล�าดับที่ 14 - 15 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

นิยาม

(1)  บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

(2)  บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน ได้แก่ บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่กรรมการ  

 หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทดังกล่าวโดยธนาคารไม่ได้ถือหุ้น 

 หรือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 

สัญลักษณ์  

	หมายถึง ประธานกรรมการ    

 หมายถึง กรรมการ
1/ หมายถึง นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 

  20 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งทดแทน ซึ่งจะมีวาระ 

  ต่อเนื่องตามที่ยังคงเหลืออยู่ถึงเดือนเมษายน 2565
2/ หมายถึง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ขอลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารออมสินและกรรมการ 

  ผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งผู้ด�ารง 

  ต�าแหน่งทดแทน ซึ่งจะมีวาระต่อเนื่องตามที่ยังคงเหลืออยู่ถึงเดือนเมษายน 2565
3/ หมายถึง ด�ารงต�าแหน่งทดแทนนายบุญสน เจนชัยมหกุล ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
4/ หมายถึง แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
5/ หมายถึง ธนาคารเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจาก 9.50 เป็น 19.24 เทียบกับทุนจดทะเบียน จึงมีสิทธิ์เสนอ 

  รายชื่อกรรมการ เพิ่มจาก 1 คน เป็น 2 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนการพิจารณาแต่งตั้ง 

  ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในส่วนที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม
6/ หมายถึง ด�ารงต�าแหน่งทดแทนนางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ขอลาออกก่อนครบวาระ ตามมติ 

  คณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
7/ หมายถึง แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

  โดยได้รับความเห็นชอบจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

  (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
8/ หมายถึง แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร
ธน�ค�รออมสิน ตำ�แหน่ง

กิจก�รที่เกี่ยวข้อง กิจก�รที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1) บริษัทที่มีกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูงร่วมกัน (2)

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

1 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ  
2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ อดีตประธานกรรมการ  
3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อดีตกรรมการ  
4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ 
5 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ      
6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ 
8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ  
9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

10 นายยรรยง เต็งอ�านวย อดีตกรรมการ

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ  
12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ อดีตกรรมการ

14 นายมงคล ลีลาธรรม6/ กรรมการ 
15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 
16 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการ  
17 นายบุญสน เจนชัยมหกุล7/ รองผู้อ�านวยการ  
18 นายน�าพร ยมนา รองผู้อ�านวยการ 
19 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อ�านวยการ 
20 นายโชคชัย คุณาวัฒน์3/ รองผู้อ�านวยการ 
21 นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อ�านวยการ 
22 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์4/ รองผู้อ�านวยการ 
23 นายสัณฐาน อยู่ศิริ7/ รองผู้อ�านวยการ 
24 นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์8/ รองผู้อ�านวยการ 
25 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช8/ รองผู้อ�านวยการ 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce
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ในกิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)1/

3. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด2/

4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

5. บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด (มหาชน)5/

6. บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

7. บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด

8. บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ากัด

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

1.  ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2.  บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

3.  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

4.  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

5.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

6.  บริษัท ปตท. น้�ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)

7.  องค์การเภสัชกรรม

8.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

9.  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

10. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ�ากัด

11. บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จ�ากัด

12. การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จ�ากัด

13. บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด

14. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

15. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

16. บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด

17. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร
ธน�ค�รออมสิน ตำ�แหน่ง

กิจก�รที่เกี่ยวข้อง กิจก�รที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1) บริษัทที่มีกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูงร่วมกัน (2)

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

1 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ  
2 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ อดีตประธานกรรมการ  
3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อดีตกรรมการ  
4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ 
5 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ      
6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ 
8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ  
9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

10 นายยรรยง เต็งอ�านวย อดีตกรรมการ

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ  
12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ อดีตกรรมการ

14 นายมงคล ลีลาธรรม6/ กรรมการ 
15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 
16 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการ  
17 นายบุญสน เจนชัยมหกุล7/ รองผู้อ�านวยการ  
18 นายน�าพร ยมนา รองผู้อ�านวยการ 
19 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อ�านวยการ 
20 นายโชคชัย คุณาวัฒน์3/ รองผู้อ�านวยการ 
21 นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อ�านวยการ 
22 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์4/ รองผู้อ�านวยการ 
23 นายสัณฐาน อยู่ศิริ7/ รองผู้อ�านวยการ 
24 นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์8/ รองผู้อ�านวยการ 
25 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช8/ รองผู้อ�านวยการ 
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แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
ธนาคารด�าเนินโครงการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผู้สืบทอดต�าแหน่งที่มีศักยภาพพร้อมที่

จะด�ารงต�าแหน่งทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุหรือว่างลง รวมถึงกรณีที่ธุรกิจเกิดความผันผวนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต โดยเตรียมความพร้อมผู้บริหารรองรับการทดแทนต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
กระบวนการที่เป็นระบบ ผ่านกระบวนการพัฒนาและวางระบบการพัฒนาการอบรมภายนอกร่วมกับนักบริหารชั้นน�าของ
ประเทศ เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้บริหารมีความสามารถที่จะผลักดันการด�าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจตาม 
เป้าหมายธนาคารทีมุ่ง่เน้น Digi - Thai Banking ทัง้นี ้ธนาคารได้ก�าหนดแผนการเตรยีมความพร้อมผูส้บืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดับสูงใน 4 ระดับต�าแหน่ง ได้แก่

1. ต�าแหน่งผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน การพัฒนาผู้บริหารระดับรองผู้อ�านวยการธนาคาร
ธนาคาร มกีารพฒันาประเดน็ทีส่�าคญัทางธรุกจิ ทศิทาง และนวตักรรมเพือ่การบรหิารจดัการธรุกจิธนาคารในยคุดจิทิลั 

โดยการอบรมภายนอกซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมชั้นน�าระดับประเทศ เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
สถาบันพระปกเกล้า สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดอบรมภายในภายใต้หลักสูตร Leader’s Rise Together โดยด�าเนินการ 
ในลักษณะ Mini Coach Group ตามหลักทฤษฎี และผลงานวิจัยในระดับสากลผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์มุมมอง 
นักบริหารระดับสูงร่วมกัน 

2. ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน การพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน มีการ
พฒันาประเดน็ทีส่�าคญัทางธรุกจิ ทศิทาง และนวตักรรมเพือ่การบรหิารจดัการธรุกจิธนาคารในยคุดิจทิลั โดยการอบรมภายนอก
ซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมชั้นน�าระดับประเทศ เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) สถาบันพระปกเกล้า 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น อีกท้ังมีการจัดอบรมภายในภายใต้หลักสูตร Leader’s Rise  
Together โดยด�าเนินการในลักษณะ Mini Coach Group ตามหลักทฤษฎี และผลงานวิจัยในระดับสากลผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มุมมองนักบริหารระดับสูงร่วมกัน

3. ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน โดยการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาภายในภายใต้หลักสูตร 
Innovative Business Executive Development Program ให้แก่ ผู้อ�านวยการฝ่าย และผู้อ�านวยการภาค โดยเล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็นในการสร้างความเป็นผู้น�า (Leadership Development) 
เพิ่มทักษะการบริหารงานและบริหารคน เพื่อให้มีภาวะผู้น�าที่เหมาะสม สามารถพัฒนาเชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพใน 
สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคาร และสร้างความพร้อมเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคดิจิทัล  
เพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคาร

4. ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย/ผู้อ�านวยการภาค โดยการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาภายในภายใต้ 2 หลักสูตร 
ให้แก่ รองผู้อ�านวยการฝ่าย และผู้อ�านวยการเขต ในหลักสูตร “Innovation Strategy Development Program” ส�าหรับ 
ผูส้บืทอดต�าแหน่งทีไ่ม่เคยผ่านการพัฒนาในปี 2561 และหลักสตูร “Leading Innovation Development Program” ส�าหรบั
ผู้สืบทอดต�าแหน่งที่เคยผ่านการพัฒนาในปี 2561 เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการ
ท�าความเข้าใจนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถน�าหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับประสบการณ์  
รวมทั้งสามารถตัดสินใจการบริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน และกฎการก�ากับดูแล

นอกจากนี ้ธนาคารได้ก�าหนดแผนแม่บทด้านทรพัยากรบคุคล ปี 2562 - 2566 ทีม่กีลยทุธ์ส�าคัญในการพฒันาผู้มศัีกยภาพสงู 
เพื่อทดแทนต�าแหน่งและเตรียมผู้น�าในอนาคต รองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคต ซ่ึงมีส่วนในการช่วยขับเคล่ือนธุรกิจและ 
ผลการด�าเนินงานของธนาคาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยธนาคารจะมีผู้สืบทอดต�าแหน่ง
ครอบคลุมทุกสายงานในจ�านวนท่ีเพียงพอต่อการทดแทนในทุกระดับต�าแหน่งที่เกษียณอายุหรือว่างลง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งจะได้รบัการพัฒนาตามแนวทางทีธ่นาคารก�าหนด และมกีารตดิตามและประเมนิผลผู้สืบทอดต�าแหน่งทกุปี

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce
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บุคลากรและอัตราก�าลัง

กลุ่ม ส�ยง�น ฝ่�ย / ภ�ค อัตร� คน ว่�ง

กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล 5 4 1

สายงานก�ากับและควบคุม 5 4 1

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน 57 55 2

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการที่ดี 14 14

ฝ่ายก�ากับธุรกิจ 29 28 1

ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต 42 41 1

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ 54 50 4

รวม 201 192 9

กลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล รวม 206 196 10

กลุ่มตรวจสอบ 20 20

สายงานตรวจสอบภายใน 94 93 1

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 41 39 2

ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ 11 10 1

ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา 96 89 7

ฝ่ายตรวจสอบภายในส�านักงานใหญ่ 44 44

รวม 286 275 11

กลุ่มตรวจสอบ รวม 306 295 11

กลุ่มทรัพยากรบุคคล 5 4 1

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 5 4 1

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 137 126 6

ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 83 77 6

รวม 220 207 13

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 1

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 51 49 2

ฝ่ายพัฒนาองค์กร 36 36

รวม 92 89 3

กลุ่มทรัพย�กรบุคคล รวม 317 300 17

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5

ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 45 42 3

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking 28 18 10

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 155 151 4

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ 104 101 3

รวม 263 256 7

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5

ฝ่ายบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 21 2

ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร 68 62 6

ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก 64 61 3

ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 50 46 4

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 44 41 3

รวม 254 236 18

กลุ่มเทคโนโลยีส�รสนเทศ รวม 595 557 38

ข้อมูลอัตร�กำ�ลัง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 หน่วย : คน
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กลุ่ม ส�ยง�น ฝ่�ย / ภ�ค อัตร� คน ว่�ง

กลุ่มบริหารความเสี่ยง 5 4 1

สายงานบริหารความเสี่ยง 14 12 2

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 44 43 1

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต 39 39

รวม 97 94 4

สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ 14 13 1
ฝ่ายวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือขนาดใหญ่และการลงทุน 25 24 1
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล 175 174 1
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 1 41 42
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 2 41 42

รวม 298 295 3

กลุ่มบริห�รคว�มเสี่ยง รวม 400 393 7

กลุ่มปฏิบัติการ 8 8

สายงานบริหารงานกลาง 4 3 1

ฝ่ายการพัสดุ 99 97 2

ฝ่ายบริการกลาง 210 203 7

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 79 73 7

รวม 392 376 17

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย 5 5

ฝ่ายคดี 24 24

ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้ 25 23 2

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย 45 45

ฝ่ายนิติการ 34 31 3

ฝ่ายบริหารคดี 58 56 2

ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ 47 47

ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 90 85 5

รวม 328 316 12
กลุ่มปฏิบัติก�ร รวม 728 699 29

กลุ่มยุทธศาสตร์ 5 5

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 5 5

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 48 42 6

ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร 52 50 2

รวม 105 97 8

สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า 4 4

ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า 38 35 3

ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจ
ฐานราก 33 33

รวม 75 72 3
กลุ่มยุทธศ�สตร์ รวม 185 174 11

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 7 5 2

สายงานการเงิน 4 4

ฝ่ายการบัญชี 145 142 3

ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน 83 82 1

รวม 232 228 4

สายงานการลงทุน 11 11

ฝ่ายธุรกิจการลงทุน 44 40 4

ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ 38 36 2

ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน 36 36

รวม 129 124 6

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce

หน่วย : คน
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กลุ่ม ส�ยง�น ฝ่�ย / ภ�ค อัตร� คน ว่�ง

สายงานบริหารการเงิน 4 4

ฝ่ายธุรกิจปริวรรต 39 37 2

ฝ่ายบริหารเงิน 18 16 2

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 33 32 1

ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน 35 35

รวม 129 124 5
กลุ่มลงทุนและบริห�รก�รเงิน รวม 497 480 17

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 9 8 1
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 23 23

สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 4 4
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1

18 18

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 2

18 18

ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 24 24

รวม 64 64

สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน 6 6

ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ 24 24

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้ารายย่อย

46 46

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน

52 50 2

ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อย
และองค์กรชุมชน

19 19

รวม 147 145 2
กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�กและสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ รวม 243 240 3

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 8 6 2

ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 35 35

สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 5 5

ฝ่ายการค้าและปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ 23 23

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ 36 35 1

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ 103 101 2

รวม 167 104 3

สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs 4 4

ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

23 21 2

ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค 26 25 1

ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 566 529 37

รวม 619 579 40

สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ 4 3 1

ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่ 38 35 3
ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 27 25 2
ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 22

รวม 91 85 6

สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup 4 4
ฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up 13 13 1
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up 15 15
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up 13 10 3

รวม 45 42 3
กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ รวม 965 911 54

หน่วย : คน
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กลุ่ม ส�ยง�น ฝ่�ย / ภ�ค อัตร� คน ว่�ง

กลุ่มลูกค้าบุคคล 5 5

ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล 34 29 5

สายงานบริหารการขาย 16 15 1

ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล 53 51 2

ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล 115 109 6

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 91 84 7

รวม 275 259 16

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล 6 6
ฝ่ายธุรกิจร้านค้ารับบัตร 44 44
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก 48 46 2
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต
และสินเชื่อบัตรเงินสด

36 35 1

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเงินฝาก 26 25 1
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเช่ือลูกค้าบุคคล 41 40 1

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ 61 59 2

 รวม 262 255 7

สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล 6 6

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก 127 117 10

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์

147 146 1

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรและร้านค้ารับบัตร 73 70 3

ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้าบุคคล 24 24

ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ 96 94 2

รวม 473 457 16
กลุ่มลูกค้�บุคคล รวม 1,049 1,005 44

ขึ้นตรงคณะกรรมก�รบริห�รกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค สำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค 1 1

ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 1 1

ฝ่ายบริหารงานสาขา 81 81

ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ 18 18

ฝ่ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย 51 50 1

สายงานเลขาธิการธนาคาร 8 6 2

ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 69 63 6

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 37 37

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 105 97 8

รวม 219 203 16

สายงานกิจการสาขา 1 26 26

ธนาคารออมสินภาค 1 980 954 26

ธนาคารออมสินภาค 2 1,091 1,047 44

ธนาคารออมสินภาค 3 891 869 23

รวม 2,989 2,896 93

สายงานกิจการสาขา 2 4 4

ธนาคารออมสินภาค 4 754 741 13

ธนาคารออมสินภาค 5 1,049 1,036 13

ธนาคารออมสินภาค 6 1,022 1,007 15

รวม 2,829 2,788 41

สายงานกิจการสาขา 3 4 4

ธนาคารออมสินภาค 7 949 928 21

ธนาคารออมสินภาค 8 892 870 22

ธนาคารออมสินภาค 9 945 938 7

รวม 2,790 2,740 50

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce

หน่วย : คน
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ค่�ตอบแทนพนักง�น

กลุ่ม ส�ยง�น ฝ่�ย / ภ�ค อัตร� คน ว่�ง

สายงานกิจการสาขา 4 4 4

ธนาคารออมสินภาค 10 1,138 1,091 47

ธนาคารออมสินภาค 11 1,231 1,205 26

ธนาคารออมสินภาค 12 1,087 1,048 39

รวม 3,460 3,348 112

สายงานกิจการสาขา 5 4 4

ธนาคารออมสินภาค 13 927 908 19

ธนาคารออมสินภาค 14 1,025 1,009 16

ธนาคารออมสินภาค 15 1,451 1,412 39

รวม 3,407 3,333 74

สายงานกิจการสาขา 6 4 4

ธนาคารออมสินภาค 16 973 940 33

ธนาคารออมสินภาค 17 880 871 9

ธนาคารออมสินภาค 18 797 781 16

รวม 2,654 2,596 58
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน รวม 445

รวม 686

ร�ยก�ร
ค่�ใช้จ่�ย

ประจำ�ปี 2560
ค่�ใช้จ่�ย

ประจำ�ปี 2561
ค่�ใช้จ่�ย

ประจำ�ปี 2562

พนักง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ลูกจ้�ง

เงินเดือน  7,655,170,388.67  976,246,489.10  8,204,315,843.47 1,116,629,102.98 8,239,543,096.81 1,246,024,542.43 

โบนัส  3,353,501,320.23  -    4,035,414,299.01  -   3,969,316,415.93  -   

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 
(รวมลูกจ้าง)

  713,791,329.44   

                                            

747,544,922.97 873,694,160.29

       รวม  11,722,463,038.34  976,246,489.10  12,987,275,065.45 1,116,629.102.98  13,082,553,673.03  1,246,024,542.43 

23,991 23,305

18,499 18,054

หน่วย : คน

หน่วย : บ�ท
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บทบ�ทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการ

แนวทางปฏิบัติที่ดี

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร จึงได้ก�าหนด
บทบาทเพื่อสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายก�าหนดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแล
จากธนาคารตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง  สร้างงาน  และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการควรตระหนัก
และให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี  

คณะกรรมการควรตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธรุกจิอย่างมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และสะท้อน
อยู่ในแผนด�าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายของธนาคาร ได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของธนาคาร

คณะกรรมการควรตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล
โดยค�านงึถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value chain เพือ่ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั
ได้อย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการควรพจิารณาระบุว่าผูใ้ดคอืกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ครบถ้วน และก�าหนดล�าดับความส�าคญัให้เป็น 
 ข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาดหรือท�าให้การด�าเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่ส�าเร็จในที่สุด

2. คณะกรรมการควรพฒันากลไกการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการสร้างเสรมิผลการด�าเนนิงานของธนาคาร  
 เพือ่สร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยนืให้กบักจิการและควรเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเหล่านัน้  
 ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน และก�าหนดให้มีการรับฟัง 
 ความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ีธนาคารมีการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ 
 สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น

4. คณะกรรมการควรดแูลให้มกีลไกทีท่�าให้มัน่ใจว่ากจิการประกอบธรุกจิอย่างมจีรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 และสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในธนาคารสามารถบรรล ุ
 วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักท่ีเป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดท�านโยบายหรือแนวปฏิบัติความรับผิดชอบ 
 ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

5. คณะกรรมการควรตระหนกัถงึความจ�าเป็นของทรพัยากรทีต้่องใช้รวมท้ังตระหนกัว่า การใช้ทรพัยากรแต่ละประเภท 
 มีผลกระทบต่อกันและกัน

6. คณะกรรมการควรตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ต่างกันท�าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร 
 ที่ต่างกันด้วย ดังน้ัน ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจจึงควรค�านึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าท่ีจะเกิดขึ้น 
 ต่อทรัพยากรโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคาร 
 อย่างยั่งยืน

7. คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจว่าในการบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคารฝ่ายจดัการมกีารทบทวน 
 พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลง 
 ของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
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ก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศและคว�มโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใส่ในการด�าเนินการตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเชื่อม่ัน 

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการด�าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด�าเนินการ 
ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย�า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายาม 
เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา 

ธนาคารจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจาก 
ทุกหน่วยงาน เปิดเผยให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินส�าหรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ มีดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 E-mail Address : news@gsb.or.th หน้าจอตู้ ATM ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สื่อสังคมออนไลน์  
 (Social Media) สื่อโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ส่ิงพิมพ์และนิตยสารต่างๆ รวมถึง 
 จอ LCD ประจ�าทุกสาขา เป็นต้น

2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  
 สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) จุลสารออมสิน (GSB Magazine) ป้ายไฟวิ่ง 
 ระบบเสียงตามสาย เป็นต้น

ในฐานะที่ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐ และได้ด�าเนินการเกี่ยวกับ 
ข้อมูลข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ของธนาคาร ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 ธนาคารได้เผยแพร่เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

 ประกาศร่าง TOR ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพื่ออ�านวยความสะดวก 
 ให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร

2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
 ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร 

 หลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�าในฐานะพยานบุคคล ได้แก่ ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
 การฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
 ผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนาคารจะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

ธนาคารบริหารและจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
(Voice of Customer and Complain Tracking) โดยมีการจ�าแนกข้อร้องเรียนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. เรื่องร้องเรียนระดับ 1 หมายถึง ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า ก�าหนดระยะเวลา 
 การแก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน

2. เรื่องร้องเรียนระดับ 2 หมายถึง เรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายด้านทรัพย์สิน 
 ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก�าหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาภายใน 15 วัน

3. เรื่องร้องเรียนระดับ 3  หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อลูกค้าหรือต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร  
 ก�าหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การจัดการเรื่องร้องเรียน
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ก�รแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบ�ะแสก�รทุจริต

ม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับของผู้ร้องเรียน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนและส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่าง
จริงจังในระดับชาติ โดยลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
ธนาคารได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 1.  Call Center 1115

2. โทรศัพท์  0 2299 8000  
3. Website : www.gsb.or.th
4. E - mail : Unit.CMng@gsb.or.th
5. Social Network และสื่อ online ต่างๆ เช่น Facebook GSB Society เป็นต้น
6. หน่วยงานภายนอก เช่น ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี GCC 1111 กระทรวงการคลัง ศูนย์ด�ารงธรรม  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส�านักงาน 
   คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

7. จดหมายถึงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
8. สื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
9.  ช่องทางอื่นๆ ร้องเรียนผ่านหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานปลัดส�านักนายก 

   รัฐมนตรี (GCC 1111) กระทรวงการคลัง ศูนย์ด�ารงธรรม ส�านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงานการ 
   ตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น 

10.  กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์การออกบูธ การประชุม จัดกิจกรรม การสัมมนา การอบรม
11.  การส�ารวจโดยวิธีวิจัยของธนาคาร
12. ช่องทางอืน่ๆ ตามทีธ่นาคารก�าหนด เช่น สแกน QR code แสดงความคิดเหน็ผ่านมอืถอืของลูกค้าได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ
13. รายงานหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคาร 

   ออมสินผ่านทางฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน
14. ฝ่ายตรวจสอบพิเศษเป็นหน่วยงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามที่มีผู้ร้องเรียน มีผู้ให้ข่าวสาร หรือตามที่ผู้บังคับ 

   บัญชาสั่งการ และสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีการทุจริตหรือปฏิบัติงานบกพร่อง 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล
ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัด
เฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 1. ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
หรอืผูแ้จ้งเบาะแสไว้เป็นความลบั โดยจ�ากดัเฉพาะผูร้บัผดิชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนเท่านัน้ทีจ่ะเข้าถงึข้อมลู
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

2. ให้ธนาคารสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน อย่าให้
ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่�างาน สัง่พกังาน ข่มขู ่รบกวน
การปฏิบัติงาน หรือเลิกจ้าง

3. ธนาคารอาจพิจารณาให้บ�าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ธนาคารออมสินที่ให้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต อันเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร

 4. ธนาคารสามารถใช้ดุลพินิจเพื่อกันผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ผู้มีส่วนร่วม
กระท�าผิดไว้เป็นพยาน หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้น
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ช�องทางรับฟ�ง
ความคิดเห็นของลูกค�า

ท�านสามารถเเสดงความคิดเห็น เสนอเเนะ ชมเชย
หร�อสอบถามข�อมูลผลิตภัณฑ�เเละร�องเร�ยน

Call Center
1115

Website
www.gsb.or.th

Social Network
GSB Society

Facebook / Twitter / Youtube
Instagram / Pantip

สแกน QR CODE
แสดงความคิดเห็น

ผ�านมือถือ

E - Mail
voice@gsb.or.th

จดหมาย

หน�วยงานภายนอก
ศูนย�ดํารงธรรม / ธปท. / คปภ.

เเละสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร�

สาขาและจ�ดให�บร�การ

ฝ�ายลูกค�าสัมพันธ� ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ�
470 ถนนพหลโยธิน เเขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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จริยธรรมและจรรย�บรรณ
ธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและท�าให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและดูแล 
ให้มีบทบญัญตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ผ่านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตั้งแต่การรับรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก 
การน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีการสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 
เพื่อสอบทานการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ความเช่ือมั่น ความเชื่อมโยง และการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสินของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง  เพื่อน�าผลการสอบทานมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการก�ากับ
ดแูลให้พนกังานประพฤตปิฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสนิ  ปรบัปรงุข้อก�าหนดประมวลจรยิธรรม
จรรยาบรรณ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน 
อันจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  ได้รับความเชื่อถือ 
และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร

ประมวลจริยธรรมและจรรย�บรรณธน�ค�รออมสิน
จริยธรรมธน�ค�รออมสิน ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง แบบแผนและ
วธิปีฏบิตัขิองธนาคาร เพือ่รกัษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมอืง อ�านวยความสะดวกและให้บรกิารแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน
กรรมการ ผูบ้รหิาร  และพนกังานต้องยดึถอืและปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับระเบยีบ ประกาศ ค�าสัง่ แบบแผน
และวธิปีฏบิตัขิองธนาคาร เพือ่รกัษาประโยชน์ส่วนรวม รวมทัง้อ�านวยความสะดวกและให้บรกิารแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน 12 ประการ ดังนี้

1. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
 เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
 ค�าสัง่ แบบแผนและวธิปีฏิบตัขิองธนาคารอย่างเคร่งครดั  
 ตลอดจนร่วมมือดูแลให้พนักงานอื่นปฏิบัติตามด้วย
3.  ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยึดมั่นในคุณธรรม  
 ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
 ของบุคคลอื่น

1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2.  การมีจิตส�านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและธนาคารเหนือ 
 กว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน หรอื 
 เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.  การยนืหยดัท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย
5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย   
 และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง   
 และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ   
 โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
 ทรงเป็นประมุข
9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร

4. ปฏิบัติหน้าที่อย ่างเต็มก�าลังความสามารถ ทุ ่มเท 
 สติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ให้บรรลุผลส�าเร็จ 
 และมปีระสทิธิภาพ เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ธนาคาร 
 และประเทศชาติ
5.  รกัษาความลับของลูกค้า คูค้่า และธนาคารอย่างเคร่งครดั  
 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระท�าได้ต่อเมื่อ 
 มีอ�านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต หรือเป็นไปตามที ่
 กฎหมายก�าหนด
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จรรย�บรรณธน�ค�รออมสิน
 ธนาคารออมสินได้ก�าหนดจรรยาบรรณต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับบุคลากรของ 
ธนาคารออมสิน  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ 1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
    2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
    3. จรรยาบรรณของพนักงาน

 จรรยาบรรณของพนักงาน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ โดยผู้บริหาร  
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู ้บริหารแล้วยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของ 
พนักงานด้วย พนักงานธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในการเลื่อน 
แต่งตั้ง ย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ให้น�าผลการ 
ด�าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย
 พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืน 
จรรยาบรรณนั้นด้วย จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย

6. ปฏิบัติหน ้า ท่ีเพื่อผลประโยชน ์สูงสุดของธนาคาร 
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่อาศยัหรอืยอมให้ผู้อืน่ 
 อาศัยงานในต�าแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรง 
 หรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพ่ือตนเอง 
 หรือผู้อื่น และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ 
 ของบุคคลที่มีความสัมพันธ ์กับตนเองขัดแย ้ง กับ 
 ผลประโยชน์ของธนาคาร
7. ร ่วมมือช ่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร 
 รักษาความสามัคคี และไม่กระท�าการใดๆ อันอาจ 
 เป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีหรือก่อให้เกิด 
 ความกระด้างกระเดือ่งในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานของธนาคาร 
 เคารพ และให้เกียรตซิึง่กันและกนั ละเว้นการกระท�าใดๆ  
 อนัเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่เดือดร้อน ให้การสนบัสนนุเพือ่นร่วมงาน 
 อย่างจริงใจ 
8. ไม่ลอกหรือไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นประโยชน์ 
 ของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา หรือไม่น�าผลงาน 
 ของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
9. ไม ่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม ่สุจริตต ่อ 
 ผูบ้งัคับบญัชา สภุาพเรยีบร้อย เชือ่ฟัง  และไม่แสดงความ 
 กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
 ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการ 
 ของธนาคารโดยชอบในการปฏิบัติกิจการของธนาคาร 
 ไม่กระท�าการข้ามผู ้ บังคับบัญชาเหนือตน เว ้นแต่ 
 ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืขึน้ไปสัง่ให้กระท�า หรอืได้รบัอนญุาต 
 เป็นพิเศษเป็นครั้งคราว

10. ร่วมพฒันาสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม ตลอดจนมุง่สร้างสรรค์ 
 และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
11. ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ 
 จรรยาบรรณของธนาคาร
12. ละเว ้นการแสดงความคิดเห็นต ่อบุคคลภายนอก 
 หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคาร 
 ที่อาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการด�าเนินงาน 
 ของธนาคาร ทั้งน้ี เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมอบหมาย 
 จากผู้บงัคับบญัชาผู้มอี�านาจหน้าที ่และละเว้นการเผยแพร่   
 หรือส่งต่อข้อความ  หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม  
 เป็นเท็จ หรืออาจสร้างความเข้าใจผิดทางส่ือออนไลน์  
 หรือสื่อต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง  
 ลูกค้า ได้รับความเสียหายหรือเส่ือมเสียชื่อเสียง หรือ 
 กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร

ทั้งนี้ ผู ้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทาง
จริยธรรมเพิ่มอีก 2 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนความรู้ 
 ความสามารถและทักษะในการท�างาน เพื่อให้เกิด 
 ประโยชน์ต่อธนาคารอยู่เสมอ โดยศึกษาหาความรู้และ 
 ประสบการณ์
2.  ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์   
 รวดเร็ว  ให้ความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนปรับปรุง 
 การให้บริการอย่างสม�่าเสมอ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ 
 และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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2. จรรย�บรรณของผู้บริห�ร
2.1  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ
 (1) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติและตดัสนิใจด�าเนนิการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครฐั เพือ่ประโยชน์ 

  สูงสุดของภาครัฐโดยรวม
 (2) บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
 (3) ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มก�าลังความสามารถในทุกกรณี
 (4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม�่าเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 (5) แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐาน 

  ของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 (6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 (7) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
 (8) ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2.2 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร
 (1) ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ และไม่ด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  ต่อธนาคาร

1. จรรย�บรรณของคณะกรรมก�ร
1.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร
 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ด�าเนินการใดๆ 

  ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
 (2) น�าความรู ้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารด้วย 

  ความระมัดระวัง
 (3) รักษาเกียรติยศ  ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
 (4) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
 (5) ไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ีของตนหรือยอมให้ผู ้อื่นอาศัยอ�านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1.2  จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
 (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการด�าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม รับฟังข้อคิดเห็น 

  และข้อเสนอแนะของพนักงาน
 (2) ก�าหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
 (3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถของพนักงาน
 (4) ติดตามให้ธนาคารด�าเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิด 

  พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
1.3  จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
 (2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 (3) ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
 (4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 (5) ก�ากับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้า 

  และประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
1.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม
 (1) สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
 (2) ปฏิบัติและควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ 

  ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
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 (2) ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเต็มก�าลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ภายใต้ 
  หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลที่ดี  เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

 (3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ  
  ของธนาคารซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
 (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
 (2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 (3) การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท�าด้วยความสุจริตใจ 

  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
 (4) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน  และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ 

  ความสามารถอย่างทั่วถึง
 (5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ 

  ของพนักงาน
 (6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 (7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

  ของพนักงาน
 (8) ปฏบิติัต่อพนกังานด้วยความสุภาพ  และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์
 (9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริม 

  ให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
 (10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท�าความผิดกฎหมายของธนาคารได้
 (11) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ  สวัสดิการในการท�างาน
 (12) ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ 
 (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (3) การน�าเสนอการบริการจะต้องไม่ท�าให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา 

  ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้นๆ
 (4) จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และด�าเนินการอย่างดีที่สุด 

  เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 (5) รกัษาความลบัของลกูค้าและประชาชนอย่างจรงิจัง และสม�า่เสมอ รวมถงึไม่น�ามาใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเอง 

  และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 (6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด 
 (7) กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน 

  พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 (8) ไม่ค้าก�าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไม่ก�าหนดเง่ือนไขการค้าท่ีไม่เป็นธรรม 

  ต่อลูกค้าและประชาชน
 (9) ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
2.5 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า  
 (1) ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
 (2) ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียด 

  ต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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2.6 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง
 (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง 

  ให้แก่พนักงานคู่แข่ง เป็นต้น
 (3) ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
2.7 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม
 (1) ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 (2) คืนผลก�าไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่าเสมอ
 (3) ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 (4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย 

  หน่วยงานก�ากับดูแล 
 (5) ไม่กระท�าการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  หรือกฎระเบียบต่างๆ
 (6) ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานก�ากบัดแูลและรายงานข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบัิตติามกฎหมาย 

  หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
 (7) ไม่น�าเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

3. จรรย�บรรณของพนักง�น
3.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน 
 (2)  มคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัความรูค้วามสามารถของตน  โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ 

  ของธนาคาร ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจน 
  ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะท�าให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

 (3) มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง 
  อันดีงามของธนาคาร ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร ช้ีแจง 
  และท�าความเข้าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 (4) ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีราคาหรือมูลค่า 
  ในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท

 (5) รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ 
  ที่ผู้มีอ�านาจยังไม่อนุญาต

 (6) ตระหนกัถงึความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรกัษาความปลอดภยัของระบบข้อมลูสารสนเทศ 
  ของธนาคาร

 (7) ใช้และรกัษาทรพัย์สนิของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสิทธภิาพ และไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ 
  ส่วนตนรวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพย์สิน สถานที่ท�างานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ

 (8) เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและ 
  การพัฒนาธนาคารไปสู่ความเป็นเลิศ

 (9) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
3.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
 (1) ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามค�าส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย 

  และปฏิบัติงานตามล�าดับบังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
 (2) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจาก 

  มูลความจริง
 (3) ไม่วิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งต�าแหน่งหน้าที่
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3.3  จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
 (1) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธ ์

  ระหว่างผู้ร่วมงาน
 (2) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานแก่ผู้ร่วมงาน  หรือให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ร่วมงาน 
 (3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและพิจารณาน�าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ 

  ต่องานของธนาคาร
 (4) ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะพึงกระท�าได้ 
 (5) ไม่น�าเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เส่ือมเสียแก่ผู้ร่วมงาน หรือภาพพจน ์

  โดยส่วนรวมของธนาคาร
 (6) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
 (1) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
 (2) ยดึมัน่ในหลกักฎหมาย  คณุธรรม ความถูกต้อง และไม่แสวงหาต�าแหน่ง หรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูบ้งัคับบญัชา  

  หรือจากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
 (3) มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรต ิ

  ของพนักงานธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
 (4) ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่  ไม่มาสายกลับก่อน หรือเอาเวลางาน 

  ของธนาคารไปท�าธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจ�าเป็นอย่างแท้จริง
3.5  จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) มีความจริงใจ  ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ  ใช้วาจาสุภาพ  อ่อนโยน 
 (2) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 (3) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า 

  หากมีการขัดกันของผลประโยชน์หรือส ่วนได้เสียกับลูกค้าให้รายงานผู ้บังคับบัญชาโดยเร็วท่ีสุด 
  และด�าเนินการด้วยความโปร่งใสทันที

 (4) รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า 
  และไม่น�าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

 (5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี และพร้อมที่จะช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะ 
  แห่งตน หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได ้ หรือไม่อยู ่ในอ�านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัต ิ
  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป

 (6) ต้องแนะน�าหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้า 
  เกิดประโยชน์และความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ

3.6  จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
 (1) ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง  ภายใต้กฎหมายกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 (2) ส่งเสริมการกระท�า หรือกิจกรรมใดๆ อันน�ามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

  ในโอกาสที่เหมาะสม
 (3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ
3.7  จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
 (1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม  เช่น  การเสียสละก�าลังกาย  ก�าลังความคิด   

  ก�าลังทรัพย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งนี้การอุทิศตนดังกล่าว 
  พึงกระท�าในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร

 (2) ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2562

ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

• สร้างกระบวนการเรียนรู้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1)  คณะกรรมการธนาคารและผูบ้รหิารระดบัสูง เข้ารบัการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบนัพระปกเกล้า  

 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ใน หลักสูตร “Director Certification  
 Program (DCP)” “Corporate Governance  for Executive (CGE)” “Ethical Leadership Program (ELP)”  
 “Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)”และ “Driving Company Success 
 with IT Governance (ITG)” 

2) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการก�ากับดูแลการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
 (1) “การพัฒนาต้นแบบจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน”
 (2) การอบรมผ่านระบบการเรียนรูอ้อนไลน์ (e - learning)  หวัข้อ “การก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ี:  Accountability”  

  และ “จริยธรรมและจรรยาบรรณ” 
• จัดให้มีการสื่อสารถ่ายทอดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดกิจกรรมวันก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) เพื่อเป็น 

 การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของผู้น�าองค์กรและเป็นการ 
 สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร  

ปี 2562 ธนาคารจัดกิจกรรม วันก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) ประจ�าปี 2562 และสัญจร สายงานกิจการสาขา 1 
หัวข้อ “Sustainable Banking by GSB” ซึ่งนายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดงาน 
พร้อมมอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหารและพนักงาน ภายในงานมีการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน ์
และ ดร. ชาตชิาย พยหุนาวชียั ผู้อ�านวยการธนาคารออมสนิ ได้แสดงวสิยัทศัน์ “การด�าเนนิงานสูก่ารธนาคารเพือ่ความยัง่ยนื” 
ปิดท้ายด้วยกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร และพนกังานได้ร่วมกนักล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตจ�านงสุจรติ รวมถงึจดัให้มพีธิมีอบ
รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2562 และพิธีมอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบ 
ด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2561 ในคราวเดียวกัน

ทัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารออมสนิ  ผูบ้รหิารส่วนกลางและ สายงานกจิการสาขา 1 พนกังาน
ธนาคารออมสิน และผู้มีส่วนได้เสีย จ�านวน 750 คน

• จัดกิจกรรมงานเสริมสร้างจิตส�านึก ส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ดังนี้
1) ธนาคารมี “นโยบายไม่ให้ไม่รับ” (No Gift Policy) งดการให้/การรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ท้ังภายใน 

 และภายนอกธนาคาร เพือ่ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้  
 รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กรณีมีหน่วยงานภายนอกต่างๆ น�าของขวัญมามอบให้ธนาคาร 
 จึงก�าหนดให้รวบรวมของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดกิจกรรม “กิจกรรมรับบริจาคเงินและ 
 ของใช้จ�าเป็นให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ” มอบเงนิสนบัสนนุแก่โรงพยาบาล ตลอดจนเยีย่มและมอบเครือ่งอปุโภค 
 บริโภคแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย

2)  ส่งมอบปฏทินิเก่า จ�านวนกว่า 3,600 อนั ให้แก่ศนูย์เทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่คนตาบอด ภายใต้มลูนธิช่ิวยคนตาบอด 
 แห่งประเทศไทย

3) จัดแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ณ สนามฟุตบอล ธนาคารออมสินส�านักงานใหญ่ โดยมี 
 คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ลูกค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย 
 และชาวต่างชาติกว่าหมื่นคนเข้าร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้
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4) มอบหนังสือค�าพ่อสอน ซ่ึงเป็นหนังสือประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชด�ารัสเกี่ยวกับความสุขในการ 
 ด�าเนินชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวนประมาณ 800 เล่ม โดยได้จัดส่งให้ธนาคารโรงเรียนในสังกัด 
 ธนาคารออมสิน 

5) พลังเสียง ปันสุข : Read for the Blind ร่วมกันอ่าน รวมพลังเสียง แบ่งปันความสุขให้ผู้พิการทางสายตา 
 เพื่อสร้างหนังสือเสียงผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind

6) สวดมนต์ไหว้พระ  2 ครัง้ ครัง้ที ่1 โดยพระอาจารย์ครรชติ สทุธฺจิติโฺต วดัป่าภไูม้ฮาว จงัหวดัมกุดาหาร เป็นวทิยากร 
 บรรยายธรรม ครัง้ที ่2 พระราชญาณกว ี(สวุทิย์ ปิยวชิโฺช) ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก เป็นวทิยากร 
 บรรยายธรรม 

7) ออมสนิอาสา ช่วยเหลอื แบ่งปัน เพ่ือช่วยเหลอืวัดพระบาทน�า้พ ุโดยบรจิาคเงนิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จ�าเป็น 
8) จัดประชุมใหญ่ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ 

 ป่าชายเลนคลองโคน ต�าบลคลองโคน อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

การติดตามและประเมินผล 

ธนาคารได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการน�าองค์กรของ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู และการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาใช้ในการปฏิบตังิานของธนาคารออมสิน ปี 2562  พบว่า พนกังาน
มีความเช่ือมั่นผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค�าส่ัง ร้อยละ 99.30 พนักงานปฏิบัติตามกฎจะท�าให้
ธนาคารประสบความส�าเร็จ ร้อยละ 97.74  

2) การสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อน�าผลการสอบทาน 
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแล เพื่อยกระดับจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และแนวทาง
ในการประพฤตปิฏบิตัขิองพนกังาน ซ่ึงจากผลการสอบทานปรากฏผลว่า พนกังานมคีวามเข้าใจในหลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีดี 
และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ร้อยละ 95.80

พนักงาน
มีความเชื่อมั่น

ผู�บร�หารสนับสนุน
ให�พนักงานปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบคําสั่ง

99.30 %

พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎ

จะทําให�ธนาคาร
ประสบความสําเร็จ

97.74 %
พนักงาน

มีความเข�าใจในหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

และประมวลจร�ยธรรม
และจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน

95.80 %
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ด้านการด�าเนินธุรกิจ
ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 582 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

การท�าธุรกรรมกับกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น รวมทั้งกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 
(Related Lending) เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสินยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม 
และไม่ให้เกิดสถานการณ์หรือการกระท�าที่กรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งของตน 
ที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู ้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าประโยชน์ของธนาคารนอกจากนี้ ธนาคารยังมีระเบียบ 
ธนาคารออมสิน ฉบับที่ 656 ว่าด้วยนโยบายก�ากับการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซ่ึงได้ก�าหนดหลักปฏิบัติ 
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
ธนาคารผูบ้รหิาร และพนกังานธนาคารออมสนิ ยดึถอืปฏิบตัโิดยต้องเปิดเผยเรือ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ความโปร่งใส
และเป็นธรรมกับลูกค้าเสมอ และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  
หรือผู้อื่น ดังนี้ 

1. ผู้บริหารไขว้ ธนาคารได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ส�าหรับผู้บริหารไขว้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 (Conflict of Interest) โดยผู้บริหารดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติส่ังท�ารายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ 
 ที่ตนด�ารงต�าแหน่งได้ รวมทั้งต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกันด้วย

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู ้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารส่งเสริมให้มี 
 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงก�าหนดหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในการประกอบ 
 ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้

 2.1 การก�ากับดูแล และควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในธนาคารจะควบคุมดูแลการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน 
  หลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะท่ีน่าจะเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผย 
  เพื่อให้ผู้อื่นกระท�าการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์

    การรายงานความผิดปกติหรือส่ิงผิดปกติที่ เกิดขึ้นในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ์
  และการพิจารณาด�าเนินการแก้ไขที่ด�าเนินการแล้ว หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance  
  Unit) จะด�าเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลต่อไป

 2.2 การก�ากับดูแล การจัดท�า และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์  ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชีรายชื่อ 
  หลักทรัพย์ที่ต้องระมัดระวังในการซ้ือขาย Watch List การจัดท�าบัญชีรายช่ือหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ซ้ือขาย  
  Restricted List และการจ�ากัดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบข้อมูลโดยจะติดตามควบคุม 
  การท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ระเบียบและนโยบายธนาคารดังกล่าว ได้รับการทบทวน  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

ด้านพนักงาน
ธนาคารถือเป็นนโยบายส�าคัญท่ีจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของธนาคาร 

โดยก�าหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนต้องจัดท�ารายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้โอกาสในการเป็นพนกังานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และก�าหนดข้อปฏิบตัสิ�าหรบัผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจ้าง ดงันี้

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีgOOd cOrpOrAte gOvernAnce

160 ธนาคารออมสิน



รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การท�ารายการหรือธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัทจดทะเบียน องค์กร 

ภาครัฐ หรือเอกชนที่ธนาคารออมสินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 หรือกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร 
และผู ้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ ้น หรือเป็นผู ้มีอ�านาจควบคุม 
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

โดยระเบยีบธนาคารออมสนิ ฉบบัที ่582 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขการให้สินเชือ่
หรือลงทุนในกิจการท่ีธนาคาร กรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
โปร่งใส เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี

ในการพิจารณารายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรายการระหว่างกนั ธนาคาร
ได้ก�าหนดให้มีการด�าเนินการดังนี้

1.  ให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) 
2. การท�าธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 ธนาคารออมสินด้วยมติเป็นเอกฉันท์
3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ ลงทุนก่อภาระผูกพัน เข้าร่วม 

 ในการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันดังกล่าว  

การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในปี พ.ศ. 2562 ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภายนอกจ�านวนมาก ทั้งหลักเกณฑ์การก�ากับธุรกิจ

เช่น การออกหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเช่ืออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบัน 
การเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ียังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของธนาคาร เช่น 
การบงัคบัใช้พระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่48) พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
พ.ศ.2562   หลักเกณฑ์การก�ากบัดแูลความมัน่คงของสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ ระยะที ่2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สกส.29/2562 เรือ่ง หลักเกณฑ์การใช้บรกิารจากผู้ให้บรกิารสนบัสนนุการประกอบธรุกจิ (Business 
Facilitator) ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่สนส. 19/2562 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูล
ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน และพระราชบญัญตักิารบรหิารงาน
และใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อการให้ความ 
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี ้เรือ่ง จ�านวนครัง้ในการตดิต่อทวงถามหนีแ้ละยงัมกีาร
เปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ภายนอกเพือ่รองรบักบัการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเช่นพระราชบญัญตัิ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึง่ธนาคารได้ตระหนกัและให้ความส�าคัญกบัการก�ากบัดแูลการด�าเนนิธรุกจิ
และการด�าเนินงานของธนาคารภายใต้กฎเกณฑ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงข้างต้น

ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนจัดท�าแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ เป็นประจ�าทุกปี 
โดยก�าหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. ให้ทบทวนการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
2. เมื่อได้รับค�าสั่งแต่งตั้ง หรือโยกย้ายต�าแหน่งใหม่
3. เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร
4. เมื่อเกิดความขัดแย้งใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย หรือรายงานมาก่อน

ในปี 2562 ผลการตรวจสอบไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
ธนาคารออมสิน
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ธนาคารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินงานของธนาคารภายใต้ 
กฎเกณฑ์ภายในและภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงข้างต้นโดยกลุม่ก�ากบัและธรรมาภบิาลในฐานะหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการตดิตาม
ความคืบหน้าของกฎเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและศึกษาผลกระทบที่มีต่อธนาคาร ได้มีการส่ือสารไปยังคณะกรรมการธนาคาร 
ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเพื่อให้ทราบแนวทางการด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินงานที่เป็นไปตามที่มีกฎเกณฑ์
ภายนอกก�าหนดไว้โดยในปีนี้กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาลยังคงมุ่งเน้นการก�ากับดูแลตามหลักการ 3 Lines of Defense 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามระเบียบและค�าส่ังของธนาคารซ่ึงเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
กลุม่ก�ากบัและธรรมาภบิาล กลุม่บรหิารความเสีย่ง และกลุม่ตรวจสอบใน การสือ่สารกฎเกณฑ์ทีค่วรให้ความส�าคญัแก่พนกังาน
ที่ปฏิบัติงานในสายงานกิจการสาขาทุกระดับ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ก�าหนด และลดข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานได้ด้วย ประกอบกับการให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ 
(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) โดยทั้งสองประการนี้ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมา 2 - 3 ปีแล้ว

โดยสรุปภาพรวมในการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปี 2562 มีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ส�าคัญ ได้มีการติดตาม วิเคราะห์ ศึกษาผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง

ทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ต่อธนาคาร และได้น�าเสนอธนาคารและหน่วยงานทราบเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุ เปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงาน 

การสอบทานการปฏิบัติงาน ได้มีการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและกฎเกณฑ์ภายนอก 
โดยวิธีต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ก�าหนดทั้งวิธี On - site วิธี Off - site และวิธี self - 
assessment และจัดท�าผลการสอบทาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อธนาคารและหน่วยงาน

การด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากับ ได้มีการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด 
เพื่อไม่ให้มีประเด็นทางข้อสังเกตของหน่วยงานก�ากับซ�้าประเด็นเดิมอีก และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทาง
แก้ไขอย่างครบถ้วนถูกต้อง ท้ังข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการประชุมหารือเพื่อออกผลิตภัณฑ์ จนกระทั่ง
การอนุมัติออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร และมีการให้ความเห็นและค�าปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ กับหน่วยงาน 
อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิด

การควบคุมคุณภาพงาน มีการด�าเนินงานอย่างมีระบบและมีการควบคุมคุณภาพการท�างานด้วยวิธีต่างๆ อาทิเช่น 
จัดท�าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ กฎเกณฑ์ภายนอกที่มีผลใช้บังคับ คู่มือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง การรายงานข้อมูล 
ทั้งแบบรายวันและรายเดือน รวมถึงแบบสอบทานความเข้าใจ (Checklist) เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน 
ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรม มีการสื่อสารไปถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังการจัดอบรม การจัดท�าหลักสูตร e - Learning 
การจัดท�าหนังสือช้ีแจงต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ หรือเม่ือมีเหตุการณ์ที่มีนัยส�าคัญเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกลุ่มตรวจสอบ จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู ้บริหารทุกระดับชั้น และพนักงานปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานของสายงานกิจการสาขาเพื่อให้ความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ 
1. การจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน ธนาคารจึงได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจของธนาคารได้อย่าง 
ถูกต้อง ดังนี้
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.  ธนาคารประกาศใช้ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  โปร่งใส  ไม่กระท�าการใดๆ  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  และต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การทุจริตกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารโดยเคร่งครัด

2.  โครงสร้างของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ธนาคารก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบริหาร

จัดการความเสี่ยงและติดตามผลการน�าไปปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอก และเป็นกลไกส�าคัญที่ผลักดันให้การด�าเนินงานสัมฤทธิ์ผล ดังนี้

 2.1 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการอนุมัตินโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริต ก�ากับดูแล 
  ให้ผู ้บริหารและพนักงานน�านโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการแสดงความมุ ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต 
  ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

 2.2 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการให้ความเห็นชอบนโยบายป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริต อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ควบคุมและติดตามการด�าเนินงาน 
  ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของธนาคารออมสนิ  และเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีจ่�าเป็น 
  เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานของธนาคารออมสินด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. ธนาคารก�าหนดให้ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้างธนาคารออมสิน  ถือปฏิบัติมาตรการตามค�าสั่งธนาคารออมสิน
ที่ 70/2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยเคร่งครัด 

4. ส่งเสรมิการสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน โดยเข้าร่วมโครงการประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใสการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ของส�านกังาน ป.ป.ช.  
อย่างสมัครใจต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 โดยเริ่มตั้นแต่ปี 2557 โดยในปี 2562 ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินในระดับ 
(Rating Score) : AA ที่คะแนนรวม 96.31 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 4 จาก 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นอันดับที่ 12  
ของหน่วยงานที่เข้ารับประเมิน 

         

1    ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และความรู้ความเข้าใจหลักการ Three lines of 
   Defense กับ COSO 2013 , 2017 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 62

2    เตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติของสถาบันการเงิน รองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล       
   ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62

3    ความรู้กฎหมายฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน ปปง.

4    ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานการแสดงตน

5    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและการด�าเนินธุรกิจของธนาคารผ่าน Fraud 
   Compliance Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา จ�านวน 9 รุ่น  

6    โครงการ Upgrade Composite Rating หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและ
   การด�าเนินธุรกิจของธนาคารผ่าน Fraud Compliance Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา จ�านวน 18 รุ่น

7    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

8    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

ล�าดับ หลักสูตร
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5. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในปี  2562 ได้ด�าเนินการจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริต ดังนี้

 5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยเผยแพร่ทั่วทั้งธนาคาร  
  รวมถึงสายกิจการสาขา

 5.2  สือ่ Infographic ในหวัข้อต่างๆ เพือ่สร้างความตระหนกัเกีย่วกบัการทจุรติ โดยเผยแพร่ผ่านอนิทราเนต็ธนาคาร
 5.3 บทความเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยเผยแพร่ผ่านจุลสารธนาคารออมสิน
 5.4 กิจกรรมตอบค�าถามชิงรางวัล โดยประชาสัมพันธ์ไปยังอีเมลของผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งธนาคาร
 5.5  กิจกรรมประกวดสโลแกนที่สะท ้อนตัวตนและภาพลักษณ์การเป ็นองค ์กรที่ ไม ่ทนต ่อการทุจริต 

  โดยประชาสัมพันธ์ไปยังอีเมลของผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งธนาคาร
 5.6 หนังสือซักซ้อม เรื่อง ขอความร่วมมืองดการให้/การรับกระเช้าหรือของขวัญทุกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่   

  ถึงผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้างธนาคารออมสิน
6. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จ�านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” 

ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

การควบคุมภายใน 
ธนาคารออมสินตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายในโดยได้ก�าหนดให้หน่วยงานย่อย ตั้งแต่ระดับสาขา

เขตศูนย์ ภาคฝ่ายและสายงานประเมินระบบการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อสร้าง 
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกคนท่ีเป็นเจ้าของงาน ในระดับหน่วยงานย่อยโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการด�าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการด�าเนินงาน

2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน รวมทั้งข้อก�าหนดอื่น 
ของทางราชการ

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานจะบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวธนาคารได้แต่งตั้ง 
คณะท�างานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม ท�าหน้าที่ในการก�าหนดแนวทาง ติดตาม ควบคุมส่วนงานย่อย 
ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร เพื่อรายงาน 
ต่อหน่วยงานก�ากับดูแล รวมทั้งสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด 5 องค์ประกอบดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ธนาคารมีสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดีผู้บริหาร 
ของธนาคารได้สร้างบรรยากาศของการควบคมุเพือ่ให้เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการควบคมุภายในโดยให้ความส�าคญักบัความซือ่สตัย์
จริยธรรมและความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีก�าหนดนโยบายระเบียบข้อบังคับวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน บุคลากร 
มีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตนเองรวมทั้งมีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมีการ 
ส่งเสริมให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กรเกิดจิตส�านึกท่ีดี มีการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร
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2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงภายใน 
การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้มกีารประเมนิความเสีย่งทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏบิตักิารมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์เป้าหมาย
ของหน่วยงานระดับกิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคล้องและเช่ือมโยงกันในการที่จะท�างานให้ส�าเร็จมีการระบุความเส่ียงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์ของหน่วยงานมกีารวเิคราะห์ความเส่ียงและจดัการความเสีย่ง
ทีเ่หมาะสมเพือ่ลดข้อผดิพลาดและป้องกนัข้อบกพร่องทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏิบตังิานส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานต่างๆ

3. กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) ธนาคารมกีารก�าหนดทศิทางการปฏบิตังิานโดยมนีโยบายและระเบยีบ
วธิปีฏบัิติทีเ่หมาะสมท�าให้มัน่ใจได้ว่าเมือ่น�าไปปฏบิตัแิล้วท�าให้องค์กรบรรลุวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ กจิกรรมการควบคมุทีก่�าหนดไว้
สามารถท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบได้ว่าหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร ในการควบคุมความเสี่ยงหลีกเลี่ยง 
ความเสีย่งหรอืลดความเสีย่งและมกีารสอบทานการปฏิบตังิานให้เป็นไป ตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของทางการระเบยีบปฏิบตังิาน 
ทั้งภายในและภายนอกเป็นประจ�าทุกปี และมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน ท�าให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โดยมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบท่ีเหมาะสมช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนท�าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบ และสร้างความต่อเนื่อง 
ในการให้บริการทางธุรกิจ

5. กจิกรรมการตดิตามผล (Monitoring Activities) ธนาคารมกีารตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในระดบัองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพโดยมีการก�าหนดวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติโดยก�าหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามสาย 
การบังคับบัญชารวมท้ังประเมินผลเป็นรายครั้งและหากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีมีนัยส�าคัญจะต้องมีการตรวจสอบได้ว่า 
มีการควบคุมภายในที่ดีแล้วหรือไม่เพื่อที่จะสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ได้ทันเวลา

ธนาคารแต่งตั้งคณะท�างานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมเพื่อก�าหนดแนวทางในการจัดท�ารายงาน 
การประมวลผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ 
ปฏบิตักิารควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 พร้อมตดิตามรายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคมุ
ภายในของหน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาสควบคุมหน่วยงานย่อยภายในธนาคารให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดท�ารายงาน 
การประเมนิผลให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ข้ึนประมวลผลและจดัท�ารายงานเสนอผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิจดัท�า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) จัดส่งปลัดกระทรวงการคลังพร้อมทั้งรายงานผล 
การด�าเนินงานให้คณะจัดการ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาสและรายปี

ในปี 2562 คณะท�างานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่เป็น 
ความเสี่ยงระดับองค์กรและมีการติดตามแผนการด�าเนินงานของส่วนงานย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดความเส่ียงดังกล่าว 
จ�านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การปฏิบัติตามเกณฑ์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารมีการก�าหนดแผนการการปรับปรุงการควบคุม 
โดยจัดท�านโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) จัดท�าหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มและกระบวนการในการลบและท�าลายข้อมูล แบบค�าขอใช้บริการและแบบแสดง
ข้อมูลลูกค้าของธนาคารในปัจจุบัน จัดท�าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร และจัดท�าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e - Learning)

2. การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารได้ก�าหนดแผนการปรับปรุงการควบคุม โดยจัดท�านโยบายความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร์ (Cybersecurity Policy) ให้ครอบคลมุแนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานของพระราชบญัญตักิารรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
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คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ให้ความส�าคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ 
ต่องบการเงินของธนาคาร รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยได้มีการก�ากับดูแลให้การจัดท�า 
งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้
นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ 
สมเหตสุมผล เพือ่ให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนนิงานของธนาคารอย่างแท้จรงิ มกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน และเปิดเผย 
ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน TFRS9

คณะกรรมการธนาคารออมสินได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งด�ารงไว ้
ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก�ากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจน 
การป้องกันความเสี่ยงจากการด�าเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการธนาคารออมสินได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที ่
ก�ากับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าว 
ถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกาศงบการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจ�าไตรมาส และงบแสดงฐานะ 
การเงินตามที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องแล้ว ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด

คณะกรรมการธนาคารออมสินมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              

          

           (นายพชร อนันตศิลป์)              (นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
      ประธานกรรมการธนาคารออมสิน                                             ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุน 
และก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียและงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนเฉพาะธนาคาร 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�าหรับปีส้ินสุด 
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีความเป็นอิสระจากธนาคารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการตรวจสอบงบการเงิน และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ส�านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องอื่น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
เฉพาะธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของธนาคารออมสิน และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน
ดังกล่าวตามรายงานลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เนื่องจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี 
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อแก่กระทรวงการคลัง จ�านวน 3,014.26 ล้านบาท ที่มีหุ้นสามัญของบริษัท 
จดทะเบียนบริษัทหนึ่งเป็นหลักประกัน แต่กระทรวงการคลังไม่มีความประสงค์จะซ้ือคืนและไม่มีความชัดเจนว่าธนาคาร 
จะได้รับการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นจ�านวนเท่าใด อย่างไรก็ตามในปี 2562 ดังที่อธิบายในหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.7.2 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อคืนหุ ้นดังกล่าว 
ตามเงื่อนไขเดิมจากธนาคารออกไปอีก 3 ปี นับจากวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเป็นวันครบก�าหนดท�าให้ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรายการเงินให้สินเชื่อแก่กระทรวงการคลัง
และได้ข้อสรุปว่าไม่จ�าเป็นต้องปรับปรุงเงินให้สินเชื่อดังกล่าวในงบการเงินปี 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

รายงานของผู้สอบบัญชี
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีน้ัน ซ่ึงผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึข้อมลูอืน่และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา 
ว่าข้อมลูอ่ืนมคีวามขัดแย้งท่ีมสีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกับความรู้ทีไ่ด้รับจาการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู้่บรหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได ้
เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐาน
การสอบบญัช ี ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินได้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเส่ียง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช ี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรปุเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน
การสอบบัญชีทีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั
อย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของธนาคารในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ข้อสรปุว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นัียส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญั
ในระบบการควบคมุภายในหากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 (นายพรชัย จ�ารูญพานิชย์กุล)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 (นางสาวขนิษฐา ทัศนาพิทักษ์)
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 11 มีนาคม 2563
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หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562
2561

(ปรับปรุงใหม่) 2562
2561

(ปรับปรุงใหม่) 

 สินทรัพย์

เงินสด 5.2 31,422,314 33,864,750 31,422,314 33,864,750

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5.3 402,442,361 339,996,142 402,442,361 339,996,142

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์    5.4 1,512,448 670,627 1,512,448 670,627

เงินลงทุนสุทธิ 5.5 309,794,892 254,153,651 309,794,892 254,153,651

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 5.6 2,081,581 2,002,907 1,524,919 1,375,919

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 5.7

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,917,268,512 1,886,232,467 1,917,268,512 1,886,232,467

   ดอกเบี้ยค้างรับ 6,320,302 6,523,719 6,320,302 6,523,719

   รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 1,923,588,814 1,892,756,186 1,923,588,814 1,892,756,186

   หัก รายได้รอตัดบัญชี  467,227 482,332 467,227 482,332

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  5.8 66,294,924 65,193,961 66,294,924 65,193,961

   หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  5.9 33,603 36,014 33,603 36,014

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 1,856,793,060 1,827,043,879 1,856,793,060 1,827,043,879

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ       
   ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   5.38

 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  

      ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล  152,820,523 174,459,877 152,820,523 174,459,877

      ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล  188 506 188 506

   ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ   

      ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล  227,836 246,715 227,836 246,715

   รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
      และดอกเบี้ยค้างรับ   

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  3,648,090 2,559,972 3,648,090 2,559,972

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
      และดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ   

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  5.38.2 1,845,470 1,104,146 1,845,470 1,104,146

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ    5.10 4,827,837 3,235,899 4,827,837 3,235,899

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5.11 26,638,592 26,418,580 26,638,592 26,418,580

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ    5.12 1,573,978 1,161,857 1,573,978 1,161,857

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 5.13 9,291,272 5,827,575 9,291,272 5,827,575

   รวมสินทรัพย์   2,797,624,262 2,667,627,139 2,797,067,600 2,667,000,151

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

153,048,547

149,400,457

174,707,098

172,147,126

153,048,547

149,400,457

174,707,098

172,147,126

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562
2561

(ปรับปรุงใหม่) 2562
2561

(ปรับปรุงใหม่) 

 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 5.14 2,309,489,167 2,232,430,751 2,309,489,167 2,232,430,751

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5.15 71,476,334 69,659,284 71,476,334 69,659,284

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 562,019 1,210,693 562,019 1,210,693

 รวมหนี้สิน 2,594,592,096 2,465,061,171 2,594,592,096 2,465,061,171

ส่วนของเจ้าของ  

   เงินทุนที่ได้รับพระราชทาน 100 100 100 100

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 5.20 24,103,410 23,116,191 23,980,339 23,082,556

   ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

   ทุนส�ารองเพื่อการขยายงาน 33,213,072 30,128,888 33,213,072 30,128,888

   ยังไม่ได้จัดสรร 145,715,584 149,320,789 145,281,993 148,727,436

   รวมส่วนของเจ้าของ 203,032,166 202,565,968 202,475,504 201,938,980

            รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  2,797,624,262 2,667,627,139 2,797,067,600 2,667,000,151

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562
2561

(ปรับปรุงใหม่) 2562
2561

(ปรับปรุงใหม่) 

 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 5.14 2,309,489,167 2,232,430,751 2,309,489,167 2,232,430,751

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5.15 71,476,334 69,659,284 71,476,334 69,659,284

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 562,019 1,210,693 562,019 1,210,693

    รวมหนี้สิน 2,594,592,096 2,465,061,171 2,594,592,096 2,465,061,171

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

           (นายพชร อนันตศิลป์)              (นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
    ประธานกรรมการธนาคารออมสิน                                    ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ประมาณการหนี้สิน

ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินอื่น

14,404

80,500,000

70,461,166

48,982,408

6,248,579

6,858,019

106,165

50,000,000

56,508,304

46,187,191

6,624,454

2,334,329

14,404

80,500,000

70,461,166

48,982,408

6,248,579

6,858,019

106,165

50,000,000

56,508,304

46,187,191

6,624,454

2,334,329

5.4

5.16

5.17

5.18

5.19
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้ดอกเบี้ย 5.28 97,519,299 96,607,635 97,519,299 96,607,635 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5.29 41,533,517 35,428,966 41,533,517 35,428,966 

         รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 55,985,782 61,178,669 55,985,782 61,178,669 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,207,772 7,101,311 6,207,772 7,101,311 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,402,109 1,028,727 1,402,109 1,028,727 

         รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5.30 4,805,663 6,072,584 4,805,663 6,072,584 
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 5.31 139,501 94,634 139,501 94,634 
ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 5.32 2,143,721 7,635,090 2,287,325 7,635,090 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 312,844  464,873          
รายได้เงินปันผล 1,893,807 1,616,688 2,223,046 1,940,542 
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 1,663,305 1,305,364 1,663,305 1,305,364 
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 5.38.4 5,864,126 6,130,695 5,864,126 6,130,695 

         รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 72,808,749 84,498,597 72,968,748 84,357,578 
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 14,873,242 13,827,499 14,873,242 13,827,499 
เงินบ�าเหน็จรางวัลกรรมการ 4,355 4,405 4,355 4,405 
เงินบ�าเหน็จรางวัลพนักงาน 3,051,845 3,641,934 3,051,845 3,641,934 
ค่าตอบแทนกรรมการ 6,670 4,858 6,670 4,858 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 5,254,201 5,170,764 5,254,201 5,170,764 
ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�าระสินเชื่อ 5.33 366,769 1,567,492 366,769 1,567,492 
อื่นๆ 6,786,166 5,379,872 6,786,166 5,379,872 
         รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  30,343,248 29,596,824 30,343,248 29,596,824 

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  5.38.5 6,111,455 6,901,357 6,111,455 6,901,357 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 5.34 12,306,096 17,017,559 12,306,096 17,017,559 
กำาไรสุทธิ  24,047,950 30,982,857 24,207,949  
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

  รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
  หรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 5.20 902,919 (10,322,307) 902,919 (10,322,307)
ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 5.20 89,436 (96,959)

               รวมรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
            ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  992,355 (10,419,266) 902,919 (10,322,307)

  รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
  ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
      ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (11,897,344) (415,120) (11,897,344) (415,120)

ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  

รวมรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่
  เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (10,904,752) (10,833,873) (10,994,425) (10,737,427)

 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  13,143,198 20,148,984 13,213,524 20,104,411 

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

-

-

-

-

-

-

          (นายพชร อนันตศิลป์)            (นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
   ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

237 513

(11,897,107) (414,607) (11,897,344) (415,120)

30,841,838

งบกำาไรขาดทุนและ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

172 ธนาคารออมสิน
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ก�าไรสุทธิ 24,047,950 30,982,857 24,207,949 30,841,838 

 รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

     จากกิจกรรมด�าเนินงาน

  ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 1,713,132 1,704,909 1,713,132 1,704,909 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 12,310,978 17,032,141 12,310,978 17,032,141 

  ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  -    26,103  -    26,103 

  ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี (1,093,328) 125,600 (1,093,328) 125,600 

  ขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ตัดบัญชี  -    922  -    922 

  ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น - เพื่อค้า (39,323) (18,098) (39,323) (18,098)

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (42,818)  -    (42,818)  -    

  ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้ 35,055  -    35,055  -    

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน (29,566) (854) (29,566) (854)

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (141,303) (136,408) (141,303) (136,408)

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,100,903) (7,635,090) (2,244,507) (7,635,090)

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เพื่อค้า (90,681) (49,675) (90,681) (49,675)

  ขาดทุน (ก�าไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 944,762 (29,220) 944,762 (29,220)

  (ก�าไร) ขาดทุนจากสัญญาล่วงหน้า (934,271) 1,581 (934,271) 1,581 

  ขาดทนุ (ก�าไร) จากสญัญาล่วงหน้า - เพือ่ค้า 689 (197) 689 (197)

  (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดราคาของทรพัย์สนิรอการขาย 40,206 (367) 40,206 (367)

  ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,055,518 410,860 2,055,518 410,860 

  รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น (29) (42) (29) (42)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (408,717) 45,293 (408,717) 45,293 

  รายได้จากการรับบริจาค (62,644) (63,783) (62,644) (63,783)

  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (312,844) (464,873)  -     -    

35,891,863 41,931,659 36,221,102 42,255,513 

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (54,862,548) (59,849,688) (54,862,548) (59,849,688)

  รายได้เงินปันผล (1,893,807) (1,616,688) (2,223,046) (1,940,542)

  เงินสดรับดอกเบี้ย 99,711,094 98,418,177 99,711,094 98,418,177 

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (41,847,510) (41,769,025) (41,847,510) (41,769,025)

  เงินสดรับเงินปันผล 1,893,807 1,616,688 1,893,807 1,616,688 

    ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    และหนี้สินด�าเนินงาน

 
38,892,899

 
38,731,123 38,892,899 

 
38,731,123

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ) 

 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

  ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

  ทรัพย์สินรอการขาย

  สินทรัพย์อื่น

 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  เงินรับฝาก

  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

  หนี้สินอื่น

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 37,557,884 45,909,862 37,557,884 45,909,862 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,075,412) (1,810,887) (2,075,412) (1,810,887)

  เงนิสดรบัจากการขายทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ 40,057 4,867 40,057 4,867 

  เงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทนุในหลักทรพัย์ (206,561,643) (167,168,291) (206,561,643) (167,168,291)

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 148,983,634 149,321,795 148,654,395 148,997,941 

  เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (174,000)  -    (174,000)  -    

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,100,000  -    2,100,000  -    
  เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม  -     -    329,239 323,854 

  เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (130,562) (77,394) (130,562) (77,394)

  เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า (2,032) (8,989) (2,032) (8,989)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (57,819,958) (19,738,899) (57,819,958) (19,738,899)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  ตราสารหนี้ระยะยาว 30,500,000  -    30,500,000  -    

  เงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว  -    (2,342,684)  -    (2,342,684)

  เงินน�าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน (12,677,000) (20,054,100) (12,677,000) (20,054,100)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 17,823,000 (22,396,784) 17,823,000 (22,396,784)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (3,362) (2,243) (3,362) (2,243)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ (2,442,436) 3,771,936 (2,442,436) 3,771,936 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 33,864,750 30,092,814 33,864,750 30,092,814 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31,422,314 33,864,750 31,422,314 33,864,750 

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

           (นายพชร อนันตศิลป์)              (นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
    ประธานกรรมการธนาคารออมสิน                                    ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

77,058,416

1,817,050

(648,674)

810,312

(62,246,355)

4,886,308 

(41,086,810)

21,607,304 

(741,324)

(1,502,667)
(1,288,575)

122,774,059 

(3,563,928)

(132,841,546)

13,951,010 

1,267,810 

(839,245)
(1,045,133)

47,308,463 

(39,203,835)

200,622 

(829,538)

(62,246,355)

4,886,308 

(41,086,810)

21,607,304 

(741,324)

(1,502,667)
(1,288,575)

122,774,059 

(3,563,928)

(132,841,546)

13,951,010 

1,267,810 

(839,245)
(1,045,133)

77,058,416 

1,817,050 

(648,674)

810,312 

47,308,463 

(39,203,835)

200,622 

(829,538)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

176 ธนาคารออมสิน



2.3 มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรงุใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งปรับปรุงในปี 2562 และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป
 ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การรับฝากเงิน ซื้อหรือขาย
พันธบัตรรัฐบาล ลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยู่ 
ทั่วประเทศ 

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 โดยน�าเสนอ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน และแสดงรายการตามข้อก�าหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 27/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดท�าและการประกาศงบการเงิน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยรวมรายการบัญชีของสาขาทั้งประเทศ
ของธนาคาร และรายการบญัชขีองส�านกังานกองทนุพฒันาเมอืงในภมูภิาค ซึง่เป็นหน่วยงานหนึง่ของธนาคาร โดยได้ตดัรายการ
บัญชีระหว่างกันแล้ว

ธนาคารจัดท�างบการเงินและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของธนาคาร  
โดยงบการเงินแสดงเป็นหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

โดยรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุนรวมต้นทุนการท�ารายการที่เกี่ยวข้อง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายหลังวันท่ีได้มาด้วยส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่ธนาคารลงทุนและเงินปันผลที่
ได้รับจากบริษัทร่วม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคารรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และรับรู้เงินปันผลที่

ได้รับจากบริษัทร่วมเป็นรายได้เงินปันผล

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

ธนาคารได้น�ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตัแิล้ว ซึง่ธนาคารได้ประเมนิแล้วว่าไม่มผีลกระทบอย่าง

เป็นสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคาร
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  มาตรฐานการบัญชี   วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี   1 มกราคม 2563
  และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย   1 มกราคม 2563
  ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 32 * เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น  1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   1 มกราคม 2563

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก  1 มกราคม 2563  

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 7 * เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน       1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 9 * เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า   1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 16 เรื่อง  สัญญาเช่า    1 มกราคม 2563

    
   การตีความมาตรฐานการบัญชี   วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 32 เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์    1 มกราคม 2563
   

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน   1 มกราคม 2563
    การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 10 เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า   1 มกราคม 2563
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* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ที่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ
นโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคาร เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ธนาคารอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติทันตามรอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้  

ส�าหรับมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิจะมีผลกระทบต่องบการเงนิ
ของธนาคาร ในเรือ่งการจดัประเภทและวดัมลูค่า การค�านวณการด้อยค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอื
ทางการเงนิ ซ่ึงธนาคารอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมส�าหรบัการน�ามาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานในการก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และวางแผนการด�าเนินงาน พิจารณา 
และประเมินผลกระทบในการปฏิบัติงาน รวมถึงก�าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานหลักและระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของธนาคารที่ก�าหนดไว้ 

2.4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 27/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดท�าและการประกาศ

งบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ก�าหนดให้ยกเลิกการแสดงและการเปิดเผยรายการในงบการเงิน ได้แก่ สิทธิในการ
เรียกคืนหลักทรัพย์ ภาระของลูกค้าจากการรับรอง และภาระของธนาคารจากการรับรอง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของประกาศฉบับนี้ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน  ดังนี้

ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์   1 มกราคม 2563
  ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของ
  รายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19  เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ    1 มกราคม 2563

    

   แนวปฏิบัติทางการบัญชี   วันที่มีผลบังคับใช้

   เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล ส�าหรับธุรกิจประกันภัย  1 มกราคม 2563

ส�าหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ธนาคารไม่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการที่เคยแสดงไว้ในงวดก่อน

หน่วย : ล้านบาท
  

สินทรัพย์  

 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ลดลง   (37,339.45)

 รวมสินทรัพย์ลดลง (37,339.45)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

 ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ลดลง (37,339.45)

 รวมหนี้สินลดลง (37,339.45)

31 ธันวาคม 2561
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2.5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
2.5.1 การรับรู้รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยของเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายได้ดอกเบีย้ของเงนิให้สนิเชือ่ รบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง โดยหยดุรบัรูแ้ละยกเลกิรายได้ดอกเบีย้ทีร่บัรูไ้ว้แล้วทัง้หมดของ

เงนิให้สนิเชือ่ทีค้่างช�าระดอกเบีย้เกนิ 3 เดอืนนบัตัง้แต่วนัครบก�าหนดช�าระ หรอืเงนิให้สินเชือ่ทีค้่างช�าระดอกเบีย้ไม่เกนิ 3 เดอืน
นับตั้งแต่วันครบก�าหนดช�าระแต่ถูกจัดชั้นเป็นชั้นสูญ ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสงสัย และรับรู้รายได้เมื่อรับช�าระโดยจะบันทึก
รบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์คงค้างใหม่เมือ่ลกูหนีช้�าระหนีท้ีค้่างช�าระทัง้หมด กรณลีกูหนีจ้ากการปรบัโครงสร้างหนีจ้ะหยดุรบัรู้รายได้
ตลอดอายุสัญญาและรับรู้รายได้เมื่อรับช�าระ

รายได้ดอกเบีย้ของเงนิให้สนิเชือ่ประเภทรบัดอกเบีย้ล่วงหน้า ณ วนัทีจ่่ายเงนิให้กู ้รบัรูโ้ดยทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ในแต่ละ
เดือนตลอดอายุสัญญา

รายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ครบก�าหนดผ่อนช�าระแต่
ยังไม่ช�าระตั้งแต่วันท่ีบันทึกบัญชีสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต และรับรู้จากการเบิกเงินสดล่วงหน้าตั้งแต่วันที่เบิกเงินสด โดยหยุด
รับรู้รายได้และยกเลิกรายได้ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ไว้ท้ังหมดของสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต เมื่อค้างช�าระหนี้ติดต่อกันเกินกว่า 90 วัน 
หลังจากนั้นจะรับรู้ด้วยเกณฑ์เงินสด

รายได้ชดเชยดอกเบ้ียของธรุกรรมนโยบายรฐัตามมตคิณะรฐัมนตร ีรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง ตลอดระยะเวลาแต่ละโครงการ 
ส�าหรับรายได้ชดเชยความเสียหายรับรู้เมื่อรับช�าระ

รายได้อื่นๆ
รายได้อืน่ๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า รายได้เงนิปันผลจากเงนิลงทนุ รับรูร้ายได้

เมือ่ได้ปฏบิตัติามภาระทีต้่องปฏิบตัใินสญัญาเสรจ็ส้ินหรอืรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาตามภาระทีต้่องปฏบิตัติามสญัญาแล้วแต่กรณี

 2.5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายรางวัลสลาก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน เงินน�าส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรู้โดยวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนเงิน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และ
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ซึ่งวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

 2.5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

 2.5.4 ตราสารอนุพันธ์
  ธนาคารรบัรูร้ายการซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ ณ วนัทีเ่กิดรายการ (Trade date) โดยมวีธิกีารรบัรูร้ายการตราสารอนพุนัธ์ ดงันี้
  ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้ารับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงรวมในก�าไร 
(ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ตราสารอนพุนัธ์เพือ่ป้องกนัความเสีย่งของธนาคาร รบัรูม้ลูค่าตราสารอนพุนัธ์ด้วยวธิเีดยีวกับวธิท่ีีใช้วดัมลูค่าของรายการ
ที่มีการป้องกันความเสี่ยง และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

2.5.5 เงินลงทุน 
เงนิลงทนุของธนาคาร ประกอบด้วย ตราสารหนี ้และตราสารทนุ โดยจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพือ่ค้า เงนิลงทนุเผือ่ขาย 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด และเงินลงทุนทั่วไป 
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 เงินลงทุนเพื่อค้า 
 ตราสารหนีห้รอืตราสารทนุในความต้องการของตลาด ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ถอืไว้ในระยะส้ันและจะจ�าหน่ายเพือ่หา

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มลูค่ายตุธิรรมแสดงรวมในก�าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากธรุกรรมเพือ่ค้าและปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ ในงบก�าไรขาดทนุและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 เงินลงทุนเผื่อขาย 
 ตราสารหนีห้รอืตราสารทนุในความต้องการของตลาด นอกเหนอืจากทีถ่อืไว้เพือ่ค้าหรอืตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบ

ก�าหนดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในก�าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น และแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เมื่อมีการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ธนาคารจะกลับรายการ
ก�าไรหรอืขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมก่อนการรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายหลกัทรพัย์
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีท่ีมีหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์ โดยจะ
กลบัรายการส่วนต�า่กว่าทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของหลกัทรพัย์เผ่ือขายทีแ่สดงอยูใ่นส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทนุ
จากการด้อยค่า หรอืกลบัรายการส่วนเกนิทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าทีแ่สดงในส่วนของเจ้าของ เพือ่ลดมูลค่าเงนิลงทนุก่อน
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนเผื่อขายเมื่อหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์หมดไป

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 
 ตราสารหน้ีซ่ึงธนาคารมีความต้ังใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก�าหนดไถ่ถอน จัดประเภทเป็น

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 
  ธนาคารประเมนิการด้อยค่าของตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนดเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะไม่สามารถ

เรยีกเก็บเงนิต้นหรอืดอกเบีย้ทัง้หมดหรอืบางส่วนตามทีร่ะบไุว้ในสญัญาได้ โดยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทนุ
และก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ธนาคารจะกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนดเมือ่ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าหมดไปหรือลดลง แต่จะต้องไม่เกินราคาทุนตัดจ�าหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

 เงินลงทุนทั่วไป 
 ตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยราคาทนุสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า 
 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี

ของเงนิลงทนุกับมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื หากมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนจะรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ธนาคารจะกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าเมือ่ข้อบ่งชีข้อง
การด้อยค่าหมดไป

 ธนาคารรบัรูร้ายการซ้ือขายเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ ณ วันท่ีเกิดรายการ (Trade date) โดยรับรู้มูลค่าเงนิลงทนุเริม่แรก
ด้วยราคาทีจ่่ายซ้ือรวมรายจ่ายโดยตรงทัง้สิน้เพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุ และเมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทุน ธนาคารจะค�านวณราคาทนุ 
ของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ�าหน่าย เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงในก�าไร 
(ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส�าหรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากเงินลงทุน

 ธนาคารวดัมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหน้ีโดยอ้างองิอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ตราสารทนุ
และหน่วยลงทุนในกองทุนในความต้องการของตลาดวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุดจากตลาดในประเทศท่ีมี
หน่วยงานของรฐัก�ากบัดแูลและหลกัทรพัย์ดงักล่าวมกีารซือ้ขายกนัอยู ่ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน และ
เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุทีไ่ม่มกีารซ้ือขายคล่องวดัมลูค่ายตุธิรรมด้วยมลูค่าสินทรพัย์สทุธิ (Net Asset Value) ณ วนัที่
รายงาน
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 2.5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตราสารทนุในกจิการทีธ่นาคารลงทนุจะถือเป็นเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม เมือ่ธนาคารมอีทิธพิลอย่างมนียัส�าคญัต่อกจิการ

ที่ธนาคารลงทุน ซึ่งพิจารณาจากการมีอ�านาจในการออกเสียงทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการท่ีธนาคารลงทุน 
อย่างน้อยร้อยละ 20.00 หรือการมีอ�านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด�าเนินงาน แต่ไม่ถึง
ระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 
การด้อยค่า และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย

ธนาคารประเมนิการด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม เมือ่มีข้อบ่งชีท้ีจ่ะเกิดการด้อยค่าโดยเปรยีบเทยีบมลูค่าตามบญัชี
ของเงนิลงทนุกบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนื หากมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุสูงกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื จะรบัรูผ้ลขาดทนุ
จากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า เม่ือข้อบ่งช้ี 
ของการด้อยค่าหมดไป

 2.5.7 เงินให้สินเชื่อ
ธนาคารแสดงจ�านวนเงนิให้สนิเชือ่ด้วยจ�านวนเงนิต้นคงเหลอื โดยแสดงดอกเบีย้ค้างรับของเงนิให้สนิเช่ือ ไว้เป็นรายการ

แยกต่างหาก ยกเว้นเงนิเบกิเกนิบญัช ีส่วนลดรบัล่วงหน้าของเงนิให้สนิเชือ่ทีย่งัไม่รบัรูเ้ป็นรายได้ แสดงรวมในรายได้รอตดับญัชี
เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค�้าประกัน แสดงจ�านวนเงินให้กู้ 
สงเคราะห์ชีวิตด้วยจ�านวนเงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยเงินกู้รับล่วงหน้าเป็นรายการหักเงินกู้สงเคราะห์ชีวิต

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงด้วยจ�านวนหนี้ตามสัญญาซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น 
เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

 2.5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินส�ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  

ที ่สกส. 23/2562 ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส�ารองของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ดังนี้

                ประเภทการจัดชั้น อัตรา

  จัดชั้นปกติ (ค้างช�าระ 0 - 1 เดือน)  1%
  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1 - 3 เดือน)  2%
  จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3 - 6 เดือน)  100%
  จัดชั้นสงสัย (ค้างเกิน 6 - 12 เดือน)  100%
  จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป)  100%

เงนิให้สนิเชือ่ทัว่ไป ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูขัน้ต�า่ตามอตัราร้อยละทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยค�านวณจาก
อตัราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงนิทีไ่ม่รวมดอกเบีย้ค้างรบัหลงัหกัหลกัประกัน หรอืมลูหนีห้ลังหกัมลูค่าปัจจบุนัของกระแส
เงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากลกูหนี ้หรอืมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกนั ซึง่มลูค่า
หลักประกันที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาล่าสุด 

เงินให้สนิเช่ือตามสญัญาเช่าซ้ือ ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามอตัราร้อยละทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยค�านวณ
จากอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชี

เงนิให้สนิเชือ่ประเภทบคุคลทีใ่ช้กรมธรรม์เงนิฝากสงเคราะห์ชวิีตและครอบครวัค�า้ประกนั ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตาม
อตัราร้อยละทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยค�านวณจากอตัราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงนิท่ียงัไม่หกัมลูค่าหลักประกนั

ส�าหรับสินทรัพย์ที่จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารจะกันเงินส�ารองเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต�่าที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�าหนด โดยค�านงึถงึผลสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาวะทางเศรษฐกจิและกฎหมาย รวมทัง้ปัจจยั
ด้านอื่นๆ ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้

ลูกหนี้อื่น หากคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�านวน หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด
การบัญชีที่รับรู้และจะกลับรายการเมื่อได้รับช�าระหนี้ 
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การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่างปีน�ามาหักจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
หนีส้ญูและหน้ีสงสยัจะสญูรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย หนีส้ญูรบัคนืรบัรูเ้ป็นรายได้อืน่ๆ และแสดงรายการในงบก�าไรขาดทนุและ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 2.5.9 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
1. ขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา ซึง่เกิดจากการลดต้นเงนิและดอกเบ้ียค้างรบัของหนีท้ีไ่ม่ช�าระตามก�าหนด

และการใช้รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆ เช่น การโอนสินทรัพย์ การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการช�าระหน้ี และการปรับ
โครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ  รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจ�านวน 

2. การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบี้ยค้างรับท่ีรับรู้เป็นรายได้ 
ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตามสัญญาเดิมหรืออัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยตาม
เงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ต�่ากว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตรา 
คิดลดแทน และเมือ่มูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่�านวณได้ดงักล่าวต�า่กว่าราคาตามบัญช ี (เงนิต้นรวมดอกเบีย้ค้างรบัทีร่บัรู้
เป็นรายได้ของลกูหนี)้ ธนาคารจะรบัรูเ้งนิส�ารองส�าหรับส่วนสญูเสยีจากการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้จ�านวนในงบก�าไรขาดทนุและ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวดนั้น 

องค์ประกอบของต้นทนุทางการเงนิ เช่น ต้นทนุของเงนิรบัฝาก เงนิกู้ยมื เงนิน�าส่งเข้ากองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกิจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 

3. การรบัช�าระหนีโ้ดยการรบัโอนสนิทรพัย์ ตราสารการเงนิหรอืรบัทนุของลูกหนีท้ีเ่กดิจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ธนาคาร
จะตัดจ�าหน่ายยอดลูกหน้ีให้หมดไปและรับรู้ส่วนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีท่ีม ี
การรับโอน โดยให้ค�านึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งน้ี ธนาคารจะรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่า
ยุติธรรม และจ�านวนที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

กรณีรับช�าระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทนุ
เพือ่ช�าระหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนีน้ัน้ ธนาคารจะปฏบิตัติามข้อ 3 ก่อน ส�าหรบัหนีส่้วนทีเ่หลอืหากมกีารผ่อนปรนเงื่อนไข
การช�าระหนี้จะปฏิบัติตามข้อ 2

 2.5.10 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ หมายถึง สิทธิที่ธนาคารจะได้รับการชดเชยความเสียหายจาก

รัฐบาล ตามทีร่ะบไุว้ในมตคิณะรฐัมนตรีหรือหนงัสอืสัง่การจากรฐับาลทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรจากการทีไ่ด้ด�าเนนิธรุกรรมนโยบายรฐั 

2.5.11 ทรัพย์สินรอการขาย
 ทรพัย์สนิรอการขาย ประกอบด้วย อสงัหารมิทรพัย์ทีต่กเป็นของธนาคาร เนือ่งจากการช�าระหนีแ้ละจากการ ทีธ่นาคาร

ได้ซือ้ทรพัย์สนิทีจ่�านองไว้กบัธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยค�าสัง่ศาล และธนาคารมคีวามประสงค์จะขายทรพัย์สนิดังกล่าว
ในภายหลัง ทรัพย์สินรอการขายรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบ้ียค้างรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่ธนาคารมีสิทธิ
ได้รับในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าและเป็นมูลค่าในการรับช�าระหน้ี ธนาคารจะท�าการประเมินราคา
ทรัพย์สินและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�าหรับผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
ในอตัราร้อยละ 100.00 โดยรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายหรอืรายได้จากการด�าเนนิงานอืน่ๆ ในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
ธนาคารจะไม่ค�านวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิรอการขาย รบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ ในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.12 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ประกอบด้วย ท่ีดนิ อาคาร (ท้ังทีถ่อืกรรมสทิธิแ์ละไม่ถอืกรรมสทิธ์ิ) ครภุณัฑ์ และงานระหว่างท�า 

ธนาคารรับรู้ต้นทุนเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ
สนิทรพัย์ หรอืเพือ่ให้สนิทรพัย์นัน้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์ ธนาคารวดัมลูค่าในภายหลังด้วยวธิรีาคาทนุหรอื
วธิกีารตรีาคาใหม่ โดยใช้นโยบายการบญัชเีดยีวกันส�าหรบัทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทกุรายการทีจ่ดัอยูใ่นประเภทเดยีวกนั
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ที่ดนิ แสดงด้วยราคาทีต่ีใหม่หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้ามี) ธนาคารจะตรีาคาทีด่ินใหม่ทกุ 3 - 5 ป ีหากมลูค่ายตุิธรรม
ของที่ดินเคยตีใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ 
ธนาคารอาจตรีาคาทีด่นิใหม่อีกครัง้หนึง่เพือ่ให้มลูค่าของทีด่นิทีเ่คยตรีาคาใหม่มมีลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระ
ส�าคัญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การตีราคาที่ดินใหม่กรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงหรือมีจ�านวนลดลง
มากกว่าส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิทีเ่คยรบัรู้ไว้ในส่วนของเจ้าของของทีด่นิแปลงเดยีวกัน ธนาคารจะรบัรูม้ลูค่าส่วนทีล่ดลง
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีที่ผลการประเมินที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของที่ดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้ 
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแล้ว จะรับรู้จ�านวนที่ตีมูลค่าเพิ่มขึ้นในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ�านวนที่
เคยรับรู้มูลค่าลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน ซึ่งการตีราคาที่ดินใหม่ด�าเนินการโดยผู้ประเมินราคาภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่
ก�าหนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ

 อาคาร (ทัง้ทีถ่อืกรรมสทิธิแ์ละไม่ถือกรรมสทิธิ)์ และครภุณัฑ์ แสดงด้วยราคาทนุหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่
การด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้

 อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 11 - 83 ปี
 อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า  20 - 87 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี
 ครุภัณฑ์    5 - 8 ปี

 ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงใน
ปัจจบุนัและประโยชน์เชงิเศรษฐกจิท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคตให้เหมาะสมยิง่ขึน้ โดยถอืเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บญัช ีธนาคารรบัรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวด้วยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไป ส�าหรบัสนิทรพัย์ทีไ่ด้ตดัค่าเสือ่มราคา
หมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับสินทรัพย์ดังกล่าว

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ใน
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ธนาคารตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเม่ือมีการจ�าหน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 2.5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงด้วยราคาทนุหลังหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การ

ด้อยค่า (ถ้ามี) 
 ธนาคารรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน ซึ่งราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เงินที่

จ่ายเป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ค่าตัดจ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค�านวณโดยวิธี

เส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพวิเตอร์แต่ละรายการ ซึง่มอีายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
อยู่ระหว่าง 2 - 30 ปี

 ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการ 
ใช้งานจริงในปัจจบุนัและประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตให้เหมาะสมยิง่ขึน้ โดยถอืเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัช ีธนาคารรบัรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวด้วยวธิเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป ส�าหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ทีไ่ด้ตดัค่าตดัจ�าหน่ายหมดแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู ่ธนาคารจะไม่มกีารเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ดงักล่าว

 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีเ่กดิการด้อยค่า จะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ ในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชีเมื่อมีการจ�าหน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 2.5.14 สิทธิการเช่า
 สิทธิการเช่า ประกอบด้วย สิทธิตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสาขา และติดตั้งเครื่อง ATM สาธารณะ
 สทิธกิารเช่า แสดงด้วยราคาทนุหลงัตัดจ�าหน่ายบญัชตีามอายสัุญญาเช่า การตดัจ�าหน่ายบัญชสีทิธติามสัญญาเช่าค�านวณ

โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 2.5.15 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค
 สนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัจากการบริจาค ประกอบด้วย ทีด่นิและสนิทรพัย์อืน่ทีไ่ด้รบัจากการบรจิาค ธนาคารรบัรูส้นิทรพัย์ทีไ่ด้

รับบริจาคด้วยราคาประเมินหรือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับบริจาค โดยบันทึกบัญชีคู่กับรายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้  
แล้วทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 

 2.5.16 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 เงนิฝากสงเคราะห์ชวีติและครอบครวั เป็นการฝากเงนิเพือ่ประกนัชวีติและสะสมทรพัย์เพือ่ประกนัรายได้และเพือ่การศึกษา 

โดยให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล เงินบ�านาญ หรือความคุ้มครองต่างๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซ่ึงธนาคารต้องจ่ายเงิน
สงเคราะห์ตามเงื่อนไขการรับฝาก 

 ธนาคารมหีนีส้นิเงนิฝากสงเคราะห์ชวีติและครอบครวัทีม่ลีกัษณะเป็นการรบัฝากเงนิและทีม่ลีกัษณะเป็นการประกนัภยั 
โดยมีนโยบายการบัญชี ดังนี้ 
 1. เงนิฝากสงเคราะห์ชีวติและครอบครวั แสดงในบญัชีเงนิรบัฝากด้วยยอดคงเหลือสุทธจิากค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการจากผู้ฝาก
 2. ดอกเบ้ียเงินรับฝากค้างจ่ายของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวตามข้อ 1 แสดงในบัญชีดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
  และพันธบัตรค้างจ่าย 
 เงนิฝากสงเคราะห์ชวีติและครอบครวัทีม่ลีกัษณะเป็นการรบัฝากเงนิ ทีธ่นาคารรบัรูร้ายการตามข้อ 1 และ 2 ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน ธนาคารค�านวณส�ารองตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium 
Valuation : NPV)
 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย ที่ธนาคารรับรู้รายการตามข้อ 1 และ 2 ธนาคาร
ทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้ประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 
ทีเ่กดิจากสญัญาประกนัภยัทีใ่ช้กนัทัว่ไปในภาคธรุกจิประกนัภยัคอืใช้วธิกีารค�านวณแบบเบีย้ประกนัภยัรวม (Gross Premium 
Valuation : GPV) และใช้อตัราคดิลดตามแนวทางของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย 
“ส�านักงาน คปภ.” 

 ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

 2.5.17 ประมาณการหนี้สิน
 ธนาคารรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์

ในอดีต และมคีวามเป็นไปได้ว่าจะสูญเสยีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในการจ่ายช�าระภาระหนีส้นิดังกล่าว ประกอบด้วย ประมาณการ
หนี้สินส�าหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก 
จากงาน ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องตามกฎหมายและประมาณการหนี้สินอื่น ธนาคารมีการทบทวน
ประมาณการหนี้สินอย่างสม�่าเสมอ โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหน้ีสินใน
งบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
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 1. ภาระผกูพนัที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิของลูกหนีท้ี่ถูกจัดชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสัยจะสญู และ
สูญ อัตราที่ใช้ค�านวณประมาณการหนี้สินธนาคารจะใช้อัตราเดียวกันกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายนั้นๆ เพื่อ
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 2. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันท่ีเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สิน 
ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้

  2.1  ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตาม 
   กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน

  2.2  มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีธ่นาคารจะสญูเสยีทรัพยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อธนาคารเพือ่จ่ายช�าระ 
   ภาระผูกพันดังกล่าว และ

  2.3  สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

 2.5.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ 

ตามข้อตกลงของการจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายอันเป็นผล
มาจากการที่พนักงานท�างานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์
ระยะสั้นของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 1. โครงการสมทบเงิน
 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซ่ึงธนาคารได้จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ธนาคาร
มภีาระผกูพันจ�ากัดเพยีงจ�านวนเงนิทีธ่นาคารจ่ายสมทบเข้ากองทนุฯ ในอตัราร้อยละ 9 - 12 ตามอายงุานของพนกังานและพนกังาน 
ทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุฯ จะเลอืกจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 - 15 ของเงนิเดอืน โดยพนกังานจะได้รบัผลประโยชน์ดงักล่าว เมือ่พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานตามข้อบังคับของกองทุนฯ 

 กองทนุส�ารองเลีย้งชีพจดัเป็นโครงการสมทบเงนิ จ�านวนเงนิทีธ่นาคารจ่ายสมทบเข้ากองทนุส�ารองเล้ียงชพีรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�าไรหรือขาดทุน

 2. โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
 โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนอืจากโครงการสมทบเงนิ ประกอบด้วย 

บ�าเหนจ็/บ�านาญ ของทีร่ะลกึให้กบัพนกังานเมือ่เกษยีณอาย ุเงนิตอบแทนความชอบในการท�างาน บ�าเหนจ็ด�ารงชพีและบ�าเหนจ็
พเิศษ โดยภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้นีจ้ะถกูค�านวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการ จากการประมาณ
จ�านวนผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ และคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินจากภาระผูกพัน ค�านวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณติศาสตร์ประกันภยั ธนาคารรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิด้วยมลูค่าปัจจบุนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดง
ฐานะการเงนิ และรบัรูค่้าใช้จ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ ส�าหรบัก�าไร (ขาดทนุ) จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด เพื่อเป็นการตอบแทนแก่

พนกังานจากการท�างานในปัจจบุนัและในงวดก่อนทีพ่นกังานจะเกษยีณอาย ุซึง่ค�านวณโดยวธิเีดยีวกนักบัโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน เช่น ของทีร่ะลกึให้พนกังานทีป่ฏบิติังานมานาน ธนาคารรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิด้วยมลูค่าปัจจบุนัของภาระ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3. การบริหารความเสี่ยง
3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

 3.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายช�าระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถช�าระหนี้
คืนได้ จนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร

ผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดงฐานะการเงนิ และรบัรูค่้าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอืน่เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอื
ขาดทนุ ส�าหรบัก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รบัรูใ้นก�าไรหรอื
ขาดทุน

โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของธนาคารที่จะเลิกจ้างพนักงาน หรือการตัดสินใจของพนักงานที่

จะยอมรับข้อเสนอผลประโยชน์เพือ่แลกเปลีย่นกบัการเลกิจ้าง ซึง่ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างของธนาคาร ได้แก่ โครงการเกษยีณ
อายุก่อนก�าหนด (Early Retirement) ธนาคารจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อธนาคารไม่สามารถยกเลิก 
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างที่คาดว่าจะจ่ายช�าระทั้งจ�านวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ�าปีที่
มีการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน หากผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้างไม่ได้คาดว่าจะจ่ายช�าระทั้งจ�านวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ�าปี ธนาคารจะปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 2.5.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ได้แก่ เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ รายการทีเ่กดิจากการได้มาซ่ึงสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ ธนาคารแปลงค่า
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างงวดเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการ 
สนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่ป็นตัวเงินคงเหลือ ณ วนัทีร่ายงาน จะแปลงค่าเป็นสกลุเงินบาทด้วยอตัราแลกเปลีย่น
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สนิทรพัย์และหนีส้นิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ แสดงด้วยราคาทนุเดมิท่ีแปลงค่าเป็นสกลุเงนิบาท 
ณ วันที่เกิดรายการ 

ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
แสดงรายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 2.5.20 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าการเงิน
สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า

การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิทีต้่อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่
จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน และส่วนที่เป็น 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ 

ผูใ้ห้เช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่โดยวธิเีส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 
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 ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือจะได้น�ามาปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ของการให้สินเชือ่และการบรหิารความเส่ียงด้านเครดติให้มคีวามเหมาะสม โดยมุง่เน้นพฒันา
กระบวนการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการปฏบิตังิานทีด่ ีปรบัปรงุกระบวนการอ�านวยสนิเชือ่ 
และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
 1. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
 2. ก�าหนดนโยบายสินเช่ือธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ 
ธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
 3.  ก�าหนดนโยบายสนิเชือ่รายย่อย เพือ่ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตังิานด้านสินเช่ือรายย่อย
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
 4.  ก�าหนดนโยบายการจดัชัน้และการกนัเงนิส�ารอง เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัชัน้และการกนัเงนิส�ารองของธนาคาร 
และเป็นเคร่ืองมอืทีส่ร้างความมัน่คง การกนัเงนิส�ารองอย่างเพยีงพอจะสามารถรองรับความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ธนาคารถือครองอยู่
 5. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้ันต�่าในการพิจารณารับความเสี่ยงส�าหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด  
เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร
 6. ก�าหนดอ�านาจในการทบทวนและต่ออายวุงเงนิสินเชือ่ธรุกจิ รวมทัง้ทบทวนกระบวนการและวธิปีฏิบตัใินการอ�านวย
สนิเชือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร โดยก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) 
ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
 7. ก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ ได้แก่
  7.1  ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าสินเช่ือรายย่อย เพ่ือให้ผู้กู ้
   มีเงินได้คงเหลือเพียงพอต่อการด�ารงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
  7.2   ก�าหนดมาตรฐานก�าไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณความสามารถในการช�าระหนี้ 
    ของลูกค้าธนาคารที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  7.3  ก�าหนดระบบงานประมวลผลข้อมลูเครดติ (Credit Criteria Processing System : CCPS) ส�าหรบัใช้ค�านวณ 
   ภาระหนี้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด เพื่อใช้ค�านวณความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 8. ก�าหนดโปรแกรมผลติภณัฑ์สนิเชือ่ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ใช้เป็นแนวทางเบือ้งต้นในการพจิารณา
สนิเชือ่ธรุกิจทีธ่นาคารจะสนบัสนนุ และมแีบบพจิารณารบัความเส่ียงสินเชือ่ธรุกจิในการขออนมุตัสิินเชือ่ และการต่ออายวุงเงนิ
สินเชื่อ ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท (Check List : CL) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณา ความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
 9. ก�าหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ 
การพิจารณาเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
 10. ก�าหนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country 
Limit) เพื่อให้ธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา รวมทั้งมีการกันเงินส�ารองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
 11. ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินช้ันน�า เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยส�าหรับ 
กลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินชั้นน�า
 12. พัฒนาและปรับปรุงแบบจ�าลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model (ได้แก่ 
Application Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating 
for Small Business Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้ รวมทัง้ใช้คะแนน Credit Bureau Score ในการพจิารณาร่วมกบัหลกัเกณฑ์การใช้แบบจ�าลองวดัระดบัความเส่ียงส�าหรบั
สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทที่ใช้ Credit Scoring บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด Credit Risk Rating Model 
และ Credit Risk Rating for Small Business Model
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 13. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
  13.1 ระบบงานสนบัสนนุกระบวนการสินเชือ่ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึง่ประกอบด้วย  
   ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ  
   (Collateral Management System : CMS) และระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย (Litigation  
    System : LS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน
  13.2 ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ระบบเพื่อการวิเคราะห์ 
   ข้อมูลทางธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) ระบบค�านวณคะแนนสินเช่ือ  
   (Blaze Advisor) และระบบค�านวณคะแนนส�าหรบับตัรเครดิตและสินเช่ือบตัรเงนิสด (Strategy Management)
  13.3 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการค�านวณเงินกองทุน 
   และสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Calculation) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ต 
   ด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)
 14. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
  14.1 ติดตามอัตราส่วนการก�ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคาร 
   ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  
   และเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของความเส่ียง (Concentration Risk) ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง 
   รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
  14.2  ติดตามเพดานเงนิให้สินเชือ่รายภาคธรุกจิ (Industry Limit) เพือ่เป็นการกระจายความเส่ียงมใิห้มกีารกระจกุตวั 
   ในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
  14.3 ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเช่ือ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ 
   (Country Limit) เพื่อควบคุมความเส่ียงจากการกระจุกตัวบนประเทศหน่ึงประเทศใดหรือประเทศ 
   กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจ
   14.4 มกีารสอบทานเงนิให้สนิเชือ่ เพ่ือติดตามการปฏิบตังิานด้านสินเช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีธ่นาคารก�าหนด  
    และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแล
   14.5 มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเช่ือให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตาม 
    และควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเช่ือ  
    ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ เพ่ือให้ม่ันใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ 
    กลุม่ใดกลุม่หน่ึง หรอืภาคธรุกิจใดธรุกิจหนึง่ ธนาคารยงัคงมเีงนิกองทนุเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิธรุกิจต่อไปได้
 15. มีกระบวนการบรหิารจดัการหนี ้(Debt Management Process) เพือ่ป้องกนัและแก้ไขหนีค้้างช�าระรวมทัง้ด�าเนนิการ
ให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
 16. มีการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเช่ือ การลงทุน การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 
พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 17. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 3.1.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน 
ในการบรหิารความเสีย่งด้านตลาด ธนาคารก�าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงด้านตลาด โดยคณะกรรมการธนาคาร 

และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคารให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดย
การก�าหนดเพดานความเสีย่ง (Limit) และสญัญาณเตอืนระดับความเสีย่ง (Trigger) ให้เหมาะสมกบัพอร์ตการลงทนุ และมกีาร
ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ด้านตลาดเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองที่อาจเกิดขึ้นจากการ
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2562 2561

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย

จำานวน
ดอกเบ้ีย

อัตราดอกเบ้ีย 
เฉล่ีย (ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย

จำานวน
ดอกเบ้ีย

อัตราดอกเบ้ีย 
เฉล่ีย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  282,448.19  4,774.71  1.69  332,338.62  5,424.39  1.63 

   เงินลงทุน  234,535.58  5,609.65  2.39  192,546.35  4,512.99  2.34

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  1,932,041.14  87,113.89  4.51  1,817,084.57  86,647.68  4.77 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
   ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

 165,540.99  5,839.39  3.53  183,958.15  6,093.20  3.31 

   รวม 2,614,565.90  103,337.64  3.95 2,525,927.69  102,678.26  4.06 

หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

   เงินรับฝาก  2,264,987.12  42,354.63  1.87  2,209,137.12 36,159.54  1.64 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  68,666.28  1,073.34  1.56  81,145.21  1,170.32  1.44 

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  54,988.22  1,251.60  2.29  50,105.00  1,179.83  2.36

   รวม 2,388,641.62  44,679.57  1.87 2,340,387.33  38,509.69  1.65 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

เปลีย่นแปลงอย่างรนุแรงของปัจจยัเสีย่งซึง่สอดคล้องกบัแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีส่่งผลในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทนุของธนาคาร เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในภาวะวกิฤตไิด้ ส�าหรบัระดบัความเส่ียงด้าน
ตลาดของพอร์ตการลงทนุ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเส่ียง/สัญญาณเตอืนระดบัความเส่ียง
ของธนาคาร มเีพียงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ฯ (NII Sensitivity) ทีเ่กนิกว่าระดบัเพดานความเสีย่ง ทัง้นี ้ได้มี
การรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถงึ ความเส่ียงทีเ่กดิจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อ

รายได้และ/หรือมลูค่าทางเศรษฐกจิของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การธนาคาร
และในบัญชีเพื่อการค้า

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการธนาคาร เกิดจากโครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่สอดคล้องกัน โดยมี
ระยะเวลาและประเภทอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการด�าเนินงานเพื่อบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้สอดคล้องกบัทศิทางอัตราดอกเบีย้ รวมถงึวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ทีม่ต่ีอรายได้ดอกเบีย้สทุธิ
ในอกี 1 ปี ข้างหน้า (NII Sensitivity) เทยีบกบัเพดานความเสีย่งทีก่�าหนดอย่างสม�า่เสมอ โดยปีทีผ่่านมาธนาคารได้รบัผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด ประกอบกบัลกัษณะของโครงสร้างสนิทรพัย์และหนีส้นิเป็นไปตามพนัธกจิ
ธนาคาร ท�าให้ NII Sensitivity ปรบัตวัเพิม่ข้ึนเกินระดบัเพดานความเสีย่ง อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบริหารสนิทรพัย์และ 
หนีส้นิ ได้มีการตดิตามดแูลอย่างต่อเนือ่งและมีมาตรการในการบรหิารจดัการเพือ่ลดผลกระทบดงักล่าวให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเส่ียง
ที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีการลงทุนตราสารหนี้ในพอร์ต
เพื่อค้าร้อยละ 1.64 ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ Present Value of 1 basis point 
(PV01) และการประเมนิมลูค่าความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้จากการท�าธรุกรรมภายใต้ภาวะปกต ิโดยใช้แบบจ�าลอง Value 
at Risk (VaR) ด้วยวิธี Variance - Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง 1 วัน ซึ่งทดสอบ
ความแม่นย�า (Back Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ

หน่วย : ล้านบาท
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(2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น หมายถึง ความเสีย่งทีเ่กิดจากการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ Warning Indicator 
นอกจากน้ี ธนาคารมกีารใช้อนพุนัธ์ทางการเงนิในการป้องกนัความเส่ียงโดยการท�าสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(3) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
 ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ หมายถงึ ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทนุทีม่ผีลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพ่ือ 
การธนาคารและในบัญชีเพื่อการค้า
 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
และกองทุนในพอร์ตเผื่อขายประมาณร้อยละ 3.60 และร้อยละ 10.62 ของมูลค่าพอร์ตลงทุนรวมตามล�าดับ โดยมีเครื่องมือ
ควบคุมความเสี่ยง อาทิ การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบ
จ�าลอง Value at Risk (VaR) ด้วยวิธี Variance - Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง 
30 วัน ซึ่งทดสอบความแม่นย�า (Back Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ
 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนหุ้นสามัญในพอร์ตเพื่อค้า จึงไม่มี
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน

(4) ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
 ความเสีย่งด้านราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของราคาของสนิค้าโภคภณัฑ์ที่
มผีลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงนิกองทนุของธนาคาร แต่เนือ่งจากธนาคารไม่มกีารลงทนุในสนิค้าโภคภัณฑ์ จงึไม่มคีวาม
เสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�าระหนี้สินและ
ภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคารทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต นอกจากนี ้ความเส่ียงด้านสภาพคล่องยงัเกิดจากการทีธ่นาคารไม่สามารถ
ยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ท�าให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคาต�่ากว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจาก
สินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต�่า หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)

ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องโดย 
คณะกรรมการธนาคาร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับท่ี
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีคณะท�างานด้านบริหารสภาพคล่อง ท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทาง

การบรหิารสภาพคล่อง โดยจดัสรรเงนิฝาก เงนิลงทนุ เงนิให้สินเชือ่ ให้สอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้สภาพคล่อง
ของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้

ธนาคารวดัและประเมนิความเสีย่งด้านสภาพคล่อง โดยการใช้อตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
(Liquidity Gap Report) ซึ่งจัดท�าท้ังแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมทั้งทดสอบภาวะวิกฤติ  
(Stress Testing) ด้านสภาพคล่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองเป็น 3 กรณี ได้แก่

 (1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution - Specific Crisis)
 (2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market - Wide Crisis) และ
 (3) กรณทีี่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน 
  (Combination of both) 
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ไม่เกิน 1 เดือน
เกินกว่า 1 เดือน 
แต่ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี
ไม่มีกำาหนด
ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ  319,316.19   8,760.82  20,373.94  53,991.41  -    402,442.36 

   เงินลงทุนสุทธิ *   14,268.39  37,818.23  86,733.50  170,974.77  1,524.92  311,319.81 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  94,692.73  67,175.87  239,227.69  1,516,172.22  -    1,917,268.51 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
   ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  50,305.59  10,197.50  19,862.27  72,455.35  -    152,820.71 

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  478,582.90  123,952.42  366,197.40 1,813,593.75  1,524.92 2,783,851.39

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก  675,385.54  174,856.81  484,220.87  975,025.95  -    2,309,489.17 

   รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ  55,867.82  5,595.93  7,669.19  2,343.39  -    71,476.33 

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม -  -    -    80,500.00  -    80,500.00 

   รวมหนี้สินทางการเงิน  731,253.36   180,452.74  491,890.06 1,057,869.34  -    2,461,465.50   

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

ตารางแสดงยอดเงนิคงเหลอืของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัจ�าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของ
สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

2562
หน่วย : ล้านบาท

ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะก�าหนดสมมติฐานต่างๆ เช่น การไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติในสัดส่วนที่ต่างกัน  
การก�าหนดอัตราส่วนลดท่ีจะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น รวมถึงจัดท�าแผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) ซึ่งก�าหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicators) เป็น
ตัวบ่งชี้สถานการณ์ท่ีผิดปกติด้านสภาพคล่อง โดยก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการในภาวะขาดสภาพคล่อง ตลอดจนมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง  
เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีประสบภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ มีการก�าหนดระดับหรือ
ปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการด�าเนินธุรกิจ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

ส�าหรับการควบคุมความเสี่ยง มีการก�าหนดเพดานความเส่ียง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเส่ียง (Trigger) 
เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและหุ้นกู้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก เป็นต้น นอกจากนี้ มีการติดตามและ
รายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 21.78 เพิ่มขึ้นจาก  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่เท่ากับร้อยละ 18.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด (ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 6)  
รวมทัง้เป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสี่ยง/สัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงของธนาคาร
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* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ไม่เกิน 1 เดือน
เกินกว่า 1 เดือน 
แต่ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี
ไม่มีกำาหนด
ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   รายการระหว่างธนาคาร
   และตลาดเงินสุทธิ  292,649.30  6,795.70  21,500.22  19,050.92  -    339,996.14 

   เงินลงทุนสุทธิ *  1,251.53  21,912.55  48,145.30  182,800.16  1,420.03  255,529.57 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  61,612.47  29,441.40  216,278.65  1,578,899.95  -    1,886,232.47 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
   ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  52,856.86  13,577.56  18,226.97  89,798.99  -    174,460.38 

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  408,370.16  71,727.21  304,151.14 1,870,550.02  1,420.03  2,656,218.56   

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก  713,496.62  243,229.92  447,552.69  828,151.52  -    2,232,430.75 

   รายการระหว่างธนาคาร
    และตลาดเงินสุทธิ  60,619.87  4,122.56  2,332.41  2,584.44  -    69,659.28 

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  -    -    -    50,000.00  -    50,000.00 

   รวมหนี้สินทางการเงิน  774,116.49  247,352.48  449,885.10  880,735.96  -    2,352,090.03   

2561
หน่วย : ล้านบาท

 3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

ตารางแสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือที่ปรากฏใน
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

 ประเภทตราสารการเงิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
   เงินสด  31,422.31  31,422.31  33,864.75  33,864.75 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  402,442.36  402,442.36  339,996.14  339,996.14 

   ตราสารอนุพันธ์  1,512.45  1,512.45  670.63  670.63 

   เงินลงทุนสุทธิ *  311,876.47  314,642.22  256,156.56  256,352.72 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ  1,856,793.06  1,856,793.06  1,827,043.88  1,827,043.88 

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
   นโยบายรัฐสุทธิ  149,400.46  149,400.46 

 
 172,147.12  172,147.12 

   ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
   ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  1,845.47  1,845.47  1,104.15  1,104.15 
   รวม  2,755,292.58  2,758,058.33  2,630,983.23  2,631,179.39 

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก  2,309,489.17  2,309,489.17  2,232,430.75  2,232,430.75 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  71,476.33  71,476.33  69,659.28  69,659.28 

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  562.02  562.02  1,210.69  1,210.69 

   ตราสารอนุพันธ์  14.40  14.40  106.17  106.17 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม  80,500.00  80,500.00  50,000.00  50,000.00 

   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย  48,982.41  48,982.41  46,187.19  46,187.19 
   รวม  2,511,024.33  2,511,024.33  2,399,594.08  2,399,594.08 

2562 2561
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท
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 ประเภทตราสารการเงิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   เงินสด  31,422.31  31,422.31  33,864.75  33,864.75 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  402,442.36  402,442.36  339,996.14  339,996.14 
   ตราสารอนุพันธ์  1,512.45  1,512.45  670.63  670.63 
   เงินลงทุนสุทธิ *  311,319.81  314,642.22  255,529.57  256,352.72 
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ  1,856,793.06  1,856,793.06  1,827,043.88  1,827,043.88 
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
   นโยบายรัฐสุทธิ   149,400.46   149,400.46  

 
  172,147.12    172,147.12  

   ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
   ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  1,845.47   1,845.47 

 
  1,104.15    1,104.15 

    รวม  2,754,735.92  2,758,058.33   2,630,356.24    2,631,179.39  

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก  2,309,489.17  2,309,489.17  2,232,430.75  2,232,430.75 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  71,476.33  71,476.33  69,659.28  69,659.28 

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  562.02  562.02  1,210.69  1,210.69 

   ตราสารอนุพันธ์  14.40  14.40  106.17  106.17 

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม  80,500.00  80,500.00  50,000.00  50,000.00 

   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย  48,982.41  48,982.41  46,187.19  46,187.19 

   รวม  2,511,024.33  2,511,024.33  2,399,594.08  2,399,594.08 

2562 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

3.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรม

 ธนาคารจดัล�าดับช้ันของการวดัมลูค่ายตุธิรรมแบ่งเป็น 3 ระดบั ตามลกัษณะข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้
 - ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ 

  ธนาคารสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า 
 -  ระดับ 2 ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อม 

  ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
 -  ระดับ 3 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งน�ามาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นประจ�าและจัดเป็นระดับ 2 ดังนี้
 - ตราสารอนุพันธ์ค�านวณจากแบบจ�าลองมาตรฐานที่ใช้กันท่ัวไปของผู้ร่วมตลาด โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด  

  ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ เพือ่คิดลดกระแสเงนิสดในอนาคต ส�าหรบัการวดัมลูค่ายตุธิรรม
 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย วัดมูลค่ายุติธรรม ด้วยมูลค่า 

  สินทรัพย์สุทธิ (Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน
  - เงนิลงทนุในตราสารหนีภ้าครฐับาลและรฐัวสิาหกจิ และตราสารหนีภ้าคเอกชนทีเ่ป็นเงนิลงทนุเพือ่ค้าและเงนิลงทนุ 

  เผื่อขาย วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

194 ธนาคารออมสิน



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า  -  0.06  -    0.06 
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  -    0.11  -    0.11 
เงินลงทุน  
   เงินลงทุนเพื่อค้า  -    5,098.73  -    5,098.73 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 25,540.62    154,858.10  -    180,398.72 

   รวม

หนี้สิน  
ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า  -   0.01  -   0.01

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  -    0.09  -    0.09 
   รวม  -    0.10  -    0.10 

2562
หน่วย : ล้านบาท

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า  -    0.79  -    0.79 

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  -    0.31  -    0.31 

เงินลงทุน

   เงินลงทุนเพื่อค้า  -    8,566.63  -    8,566.63 

   เงินลงทุนเผื่อขาย  24,824.10  90,912.68  -    115,736.78 
   รวม  24,824.10  99,480.41  -    124,304.51 

หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า - 0.06 - 0.06

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง  -    0.63  -     0.63 
   รวม  -    0.69  -    0.69 

2561
หน่วย : ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมตามล�าดับชั้น ดังนี้

185,497.62159,957.00 -25,540.62 
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินกองทุนชั้นที่ 1

   ทุนที่ได้รับพระราชทาน  0.10  0.10 

   เงินส�ารองที่ได้จัดสรรจากก�าไรสุทธิ  33,213.07  30,128.89 

   ก�าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร  144,985.53  138,900.84 

   รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1  (11,897.34)  (869.09)

       รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1  166,301.36  168,160.74 

เงินกองทุนชั้นที่ 2  

   มูลค่าส่วนที่ตีเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน *  11,794.97  11,794.97 

   เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติ  4,075.00 

   ก�าไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผื่อขาย  2,661.79  2,513.03 

       รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2   18,531.76   14,308.00 

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น   184,833.12  182,468.74 

2562 2561
หน่วย : ล้านบาท

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้รหิารต้องใช้การประมาณ 
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้
 ประมาณการและข้อสมมตฐิานทีใ่ช้จะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเนือ่ง การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญช ีจะบนัทกึ
ในงวดบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลงและในอนาคตทีไ่ด้รบัผลกระทบ ข้อมลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมตฐิาน
ทีส่�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบญัชไีด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิในงวดบญัชีทีม่ผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคัญ

 ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิด�ารงเงนิกองทนุเป็นอตัราส่วนกบั
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.25 ของ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารด�ารงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เส่ียงทั้งส้ิน 
ตามหลักเกณฑ์ Basel II  ดังนี้

   เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.52 14.72

   เงินกองทุนชั้นที่ 1 13.97 13.56

2562 2561
อัตราร้อยละ

-

* ธนาคารได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับมูลค่าส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

3.4  การดำารงเงินกองทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้ค�านวณเงินด�ารงกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามแนวทางของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีดังต่อไปนี้
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

2562 2561 2562 2561

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  902.92  (10,322.31)   902.92  (10,322.31)

   ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึน (ลดลง)   89.67  (96.45)  -  

   ทรัพย์สินรอการขายที่โอนเป็นที่ดิน อาคาร 
   และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น

  5.99   196.58 
 

  5.99   196.58 

2562 2561งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

5.2 เงินสด

   เงินสด  30,000.50  30,706.87 

   เงินตราต่างประเทศ  19.74  31.39 

   เงินสดระหว่างเรียกเก็บ  1,402.07  3,126.49 

   รวมเงินสด  31,422.31  33,864.75 

2562 2561

5.3  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

2562 2561

เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม

(1) ในประเทศ

   ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

   กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ
 2.21 309,676.00   309,678.21   16.51 

 

 258,122.00 258,138.51 

   ธนาคารพาณิชย์  85.60  6,930.00  7,015.60  78.90  29,067.00  29,145.90 

   สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  0.19  73,012.70  73,012.89  0.14  42,467.50  42,467.64 

   สถาบันการเงินอื่น  200.00  12,275.87  12,475.87  -    10,198.45  10,198.45 

   รวม  288.00  401,894.57  402,182.57  95.55  339,854.95 339,950.50 

   บวก ดอกเบี้ยค้างรับ  -    460.96  460.96  0.01  252.42  252.43 

   หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  2.00  215.74  217.74  -    209.65  209.65 

   รวมในประเทศ  286.00  402,139.79  402,425.79  95.56  339,897.72 339,993.28 

(2) ต่างประเทศ

   เงินดอลลาร์สหรัฐ  9.28  -    9.28  0.12  -    0.12 

   เงินเยน  0.03  -    0.03  0.03  -    0.03 

   เงินยูโร  2.59  -    2.59  0.18  -    0.18 

   เงินสกุลอื่น  4.67  -    4.67  2.53  -    2.53 

   รวมต่างประเทศ  16.57  -    16.57  2.86  -    2.86 

   รวมในประเทศและต่างประเทศ  302.57  402,139.79  402,442.36  98.42  339,897.72 339,996.14 

-
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5.4  ตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�านวน 1,512.45 ล้านบาท และ 670.63 ล้านบาท ตามล�าดับ
- หนี้สินตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�านวน 14.40 ล้านบาท และ 106.17 ล้านบาท ตามล�าดับ

 5.4.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

มลูค่ายุตธิรรมและจ�านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
                        

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ

Effective Notional
Amount)

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ

Effective Notional
Amount)ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

  อัตราแลกเปลี่ยน 0.06 0.01 48.90 0.79 0.06 85.50 

   รวม 0.06 0.01 48.90 0.79 0.06 85.50

2562 2561

* มูลค่ายุติธรรม  คือ  ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 5.4.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง

มลูค่ายตุธิรรมและจ�านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทการป้องกนัความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
ประกอบด้วย

สัดส่วนการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561

                        

คู่สัญญา  สัดส่วน (%) สัดส่วน (%)

  บุคคลภายนอก 100.00 100.00

   รวม 100.00 100.00

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
                        

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ

Effective Notional
Amount)

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ

Effective Notional
Amount)ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

  อัตราแลกเปลี่ยน 1,512.39 14.39 14,207.31 669.84 106.11 14,634.90 

   รวม 1,512.39 14.39 14,207.31 669.84 106.11 14,634.90

2562 2561

* มูลค่ายุติธรรม  คือ  ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ตาราง 1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่
ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ�านวน 10.61 ล้านบาท และ 
10.49 ล้านบาท ตามล�าดับ
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ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์จ�านวน 1,512.39 ล้านบาท และ 669.84 ล้านบาท และ
หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์จ�านวน 14.39 ล้านบาท และ 106.11 ล้านบาท ตามล�าดบั มรีายการทีธ่นาคารวดัมลูค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียน
เงนิตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน เป็นสนิทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์จ�านวน 1,512.28 ล้านบาท และ 669.53 ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์จ�านวน 14.30 ล้านบาท และ 
105.48 ล้านบาท ตามล�าดับ

5.5  เงินลงทุนสุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

                        

   มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  5,098.73  8,566.63 

   รวม  5,098.73  8,566.63 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
                        

    มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  135,095.76  72,077.37 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน  958.53  933.24 

   ตราสารหนี้ต่างประเทศ  73.36  76.23 

   ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ  25,540.62  24,824.10 

   อื่นๆ  18,730.45  17,825.84 

   รวม  180,398.72  115,736.78 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
                        

    ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำาหน่าย ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำาหน่าย

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  76,841.01  81,230.66 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน  34,375.16  34,381.68 

   ตราสารหนี้ต่างประเทศ  12,614.43  13,934.57 

   รวม  123,830.60  129,546.91 

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  35.05  -   

   รวม  123,795.55  129,546.91 

2562 25615.5.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

5.5.2 เงินลงทุนเพื่อขาย

5.5.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนเผื่อขายที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ  
มูลค่ายุติธรรมจ�านวน 25,540.62 ล้านบาท และ 24,824.10 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ�านวน 
689.12 ล้านบาท และ 689.12 ล้านบาท ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดที่เป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน จ�านวน 
34,375.16 ล้านบาท ธนาคารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ�านวน 35.05 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนทั่วไปที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 
จ�านวน 4,714.61 ล้านบาท และ 4,558.86 ล้านบาท ได้รวมหุ้นสามัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�านวน 4,163.13 
ล้านบาท และ 4,163.13 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจ�านวนแล้ว

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นรายได้จ�านวน 
42.82 ล้านบาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทนุเผือ่ขายประเภทอืน่ๆ มเีงนิลงทุนในกองทนุร่วมลงทนุท่ีบรษิทัหลักทรพัย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ท�าหน้าที่เป็นทรัสตี จ�านวน 344.88 ล้านบาท และ 249.06 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็น
เงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้ธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 2,000.00 ล้านบาท รวม
จ�านวน 6,000.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามมาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน โดยรูปแบบของกองทุน ที่จะ
จดัตัง้ขึน้อยูกั่บความสามารถและความเหมาะสมในการบรหิารจัดการของแต่ละสถาบนัการเงนิ ทัง้นี ้กองทนุร่วมลงทนุดงักล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็น
สมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

*  อื่นๆ จ�านวน 0.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีราคาทุนจ�านวน 3,919.00 บาท 

หน่วย : ล้านบาท

                        

ราคาทุน ราคาทุน

   ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 4,714.61  4,558.86 

   อื่นๆ *  0.00  0.00 

   รวม  4,714.61  4,558.86 

    หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  4,212.72  4,255.53 

   รวม  501.89  

    รวมเงินลงทุนสุทธิ  309,794.89  254,153.65 

2562 2561

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิลงทุนเผือ่ขายประเภทอ่ืนๆ มเีงนิลงทนุในกองทนุส่วนบคุคล จ�านวน 7,255.14 
ล้านบาท และ 6,330.84 ล้านบาท ตามล�าดับ

- แสดงตามมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2562 2561

ช่ือกองทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

  SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 1 500.00  201.60  187.28  172.00  160.05 

  SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 2 500.00 - 750.00  112.96  88.66  56.00  41.42 

  SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 3 500.00 - 1,000.00  82.56  68.94  56.00  47.59 

   รวม   397.12  344.88  284.00  249.06 

5.5.4 เงินลงทุนทั่วไป

 303.33

วงเงินลงทุน
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หน่วย : ล้านบาท
                 2562 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจ

เม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย

รวม

เงินฝากธนาคาร

   กระแสรายวัน 0.11 - - - - - - - 0.11

   เงินฝากออมทรัพย์ - 3.27 - 1.32 219.76 55.84 300.00 133.84 714.03

0.11 3.27 - 1.32 219.76 55.84 300.00 133.84 714.14

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

 - พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
   พันธบัตรรัฐบาล

 -    -    -   95.96  -   21.97  -    -   117.93

 -    -    -   95.96  -   21.97  -    -   117.93

 - ตราสารทุน

   หุ้นสามัญ - 104.94  -   1,074.89 3,152.25 1,651.58 144.16 - 6,127.82

   กองทุน - - - - - 25.54 - 374.02 399.56

- 104.94 - 1,074.89 3,152.25 1,677.12 144.16 374.02 6.527.38

ลูกหนี้อื่น 33.73 0.11 - 20.92 0.02 1.94 0.01 0.36 57.09

33.73 0.11 - 20.92 0.02 1.94 0.01 0.36 57.09

เจ้าหนี้อื่น 0.01 0.06 - 8.54 6.69 0.31 145.55 0.24 161.40

0.01 0.06 - 8.54 6.69 0.31 145.55 0.24 161.40

33.83 108.26 - 1,184.55 3,365.34 1,756.56 298.62 507.98 7,255.14

ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงนิลงทนุในกองทนุส่วนบคุคลมยีอดสะสมยกมาจ�านวน 441.79 ล้านบาท เพิม่ขึน้ระหว่าง
งวดจ�านวน 355.21 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจ�านวน 344.97 ล้านบาท ท�าให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้น
จากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 452.03 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท
                 2561 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์

แมเนจเม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย

รวม

เงินฝากธนาคาร

   กระแสรายวัน 0.48  -    -    -    -    0.23  -    -    0.71 

   เงินฝากออมทรัพย์  -    8.12  6.15  50.04  159.96  293.49  -    -    517.76 

 0.48  8.12  6.15  50.04  159.96  293.72  -    -    518.47 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

 - พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
   พันธบัตรท่ีธนาคารเป็นผู้ออก

 -    -    -    49.92  -    10.00  -    -    59.92 

 -    -    -    49.92  -    10.00  -    -    59.92 

 - ตราสารทุน

   หุ้นสามัญ  256.31  98.35  31.10 1,036.72 2,787.45 1,627.44  -    -   5,837.37 

   กองทุน  -    -    -    -    -       19.83  -    -    19.83 

 256.31  98.35  31.10 1,036.72 2,787.45 1,647.27  -    -   5,857.20 

ลูกหนี้อื่น  0.00  0.10  0.00  1.36  30.03  5.96  -    -    37.45 

 0.00  0.10  0.00  1.36  30.03  5.96  -    -    37.45 

เจ้าหนี้อื่น  0.09  0.06  0.00  0.23  11.23  130.59  -    -   142.20 

 0.09  0.06  0.00  0.23  11.23  130.59  -    -   142.20 

 256.70  106.51  37.25 1,137.81 2,966.21 1,826.36  -    -   6,330.84 
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ธนาคารได้รบัผลตอบแทนจากเงนิลงทนุในกองทนุส่วนบคุคลมยีอดสะสมยกมาจ�านวน 464.33 ล้านบาท เพิม่ขึน้ระหว่างงวด
จ�านวน 57.56 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจ�านวน 80.10 ล้านบาท ท�าให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้นจากเงิน
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 441.79 ล้านบาท

- แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

เงนิลงทนุทีเ่ป็นตราสารทนุซึง่ธนาคารถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไปของทนุทีช่�าระแล้ว และไม่เข้าข่ายเป็นเงนิลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งจ�าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
                 2562

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจ

เม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย

รวม

 ยอดต้นงวด (ราคาทุน)  231.48  25.60  16.18  1,250.00  3,250.00  2,000.00  -    -   6,773.26 

 ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์  -    -    -    -    500.00  -    300.00  500.00 1,300.00 

 ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์  -    -    -    -    -    -   

 รวม (ราคาทุน)  32.67  25.60  -   1,250.00  3,750.00  2,000.00  300.00  500.00 7,858.27 

 ก�าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน  1.16  82.66  -    7.98 (603.13)

 ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)  33.83  108.26  -    1,184.55  3,365.34  1,756.56  298.62  507.98 7,255.14 

หน่วย : ล้านบาท

                 2561
บลจ.สยามไนท์

ฟันด์แมเนจ
เม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย

รวม

 ยอดต้นงวด (ราคาทุน)  278.00  26.35  18.16  -    -    -    -    -    322.51 

 ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์  -    -    -    1,250.00  3,250.00  2,000.00  -    -   6,500.00 

 ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์  (46.52)  -    -    -    -    -    (49.25)

 รวม (ราคาทุน)  231.48  25.60  16.18  1,250.00  3,250.00  2,000.00  -    -   6,773.26 

 ก�าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน  25.22  80.91  21.07  -    -   (442.42)

 ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)  256.70  106.51  37.25  1,137.81  2,966.21  1,826.36  -    -   6,330.84 

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ   

   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์  1,619.52  1,518.72 

   กองทุนและกลุ่มธุรกิจการเงิน  10,776.61  9,515.68 

   อื่นๆ  12.58  12.58 

   รวม  12,408.71  11,046.98 

2562 2561

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

(65.45) (243.44)

(214.99) (16.18)(198.81)

(1.38)(384.66)

(0.75) (1.98)

(112.19) (283.79) (173.64)
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5.6  เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

2562 2561 2562 2561

ยอดต้นงวด    2,002.91  1,958.34  1,375.92   5,539.05 

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  402.51  368.42  -    -   

   บวก ซื้อ/โอน  174.00  -    174.00  (4,163.13)

   หัก ขาย  168.60  -    25.00  -   

   หัก เงินปันผลรับ  329.24  323.85  -    -   

ยอดปลายงวด  2,081.58   2,002.91   1,524.92  1,375.92 

2561งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์

ท่ีลงทุน
2562 2561 2562 2561

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ธนชาต จ�ากัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์  หุ้นสามัญ  -   25.00    -   25.00  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด 
(มหาชน)

 ธุรกิจ
หลักทรัพย์  หุ้นสามัญ  24.94     24.94      353.53      353.53    

บริษัททิพยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวิต  หุ้นสามัญ  25.00    25.00    997.39    997.39  

บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จ�ากัด

ธุรกิจ
ประกันชีวิต  หุ้นสามัญ   25.00   -   174.00   - 

เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธิ    1,524.92  1,375.92 

ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5.6.2 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท
ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์

ท่ีลงทุน
2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ธนชาต จ�ากัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์  หุ้นสามัญ   25.00    25.00    108.25  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด 
(มหาชน)

 ธุรกิจ
หลักทรัพย์  หุ้นสามัญ  24.94    24.94      353.53      353.53     256.83  279.23    

บริษัททิพยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวิต  หุ้นสามัญ  25.00    25.00    997.39    997.39  1,656.95  1,615.43  

บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จ�ากัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์  หุ้นสามัญ   25.00   -   174.00   -   167.80    -    

เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธิ    1,524.92  1,375.92  2,081.58  2,002.91 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจ�านวนเงิน 402.51 ล้านบาท 
จากงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ผ่านการ 
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษัทร่วมได้รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด 
ที่ธนาคารลงทุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 จ�านวน 1.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�านวนเงิน 145.00 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 
1 หุ้นใหม่ ธนาคารได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 0.29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�านวนเงิน 29.00 
ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจ�านวน 1.74 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�านวนเงิน 174.00 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ�ากัด 
ที่ถืออยู่ทั้งหมดจ�านวน 2.50 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงิน 2,100.00 ล้านบาท โดยรับรู้ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส ่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
เป็นจ�านวนเงิน 1,931.40 ล้านบาท และ 2,075.00 ล้านบาท ตามล�าดับ  และรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
เป็นจ�านวนเงิน 138.73 ล้านบาท ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

- - -
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5.6.3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม

 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทร่วม ดังนี้

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ตรวจสอบแล้ว”

ช่ือบริษัท สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม ส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของเจ้าของ

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนธนชาต จ�ากัด  -  -  -  658.73    235.22   423.51

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)  1,337.12  248.54  1,088.58  1,397.33  214.95  1,182.38 

   บริษัททิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  29,772.29  24,075.08  5,697.21  22,347.55  16,816.82  5,530.73 

   บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด  717.78  129.38  588.40  654.17  149.87  504.30 

   รวม 31,827.19 24,453.00  7,374.19 25,057.78  17,416.86  7,640.92 

2562 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ตรวจสอบแล้ว”

ช่ือบริษัท    รายได้รวม กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ รายได้รวม กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนธนชาต จ�ากัด  -  -  1,868.27  654.58 

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)  919.08  125.53  913.94  168.08 

   บริษัททิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  11,177.25  596.98  8,147.10  1,021.76 

   บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด  71.03  (35.59)  89.00  (26.54)

   รวม  12,167.36  686.92  11,018.31  1,817.88 

2562 2561
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หน่วย : ล้านบาท
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5.7  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
5.7.1 จ�าแนกตามประเภทสินเชื่อ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียค้างรบัสทุธ ิได้รวมสนิเชือ่โครงการตามธรุกรรม
นโยบายรัฐที่ธนาคารปล่อยกู้เอง (หมายเหตุข้อ 5.38.2) ดังนี้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลอืของเงนิให้สินเชือ่แก่ลกูหนีท้ีธ่นาคารระงบัการรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ�านวน 315,854.68 ล้านบาท และ 282,846.65 ล้านบาท ตามล�าดบั

หน่วย : ล้านบาท
                        

  เงินเบิกเกินบัญชี  46,156.36  37,681.48 
  เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 5.7.2)  1,536,764.26  1,577,800.87 

  ตั๋วเงิน  334,106.03  270,499.84 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  241.86  250.28 

  หัก รายได้รอตัดบัญชี  467.23  482.33 

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 5.7.4)  1,916,801.28  1,885,750.14 

  บวก ดอกเบี้ยค้างรับ  6,320.30  6,523.71 
   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ  1,923,121.58  1,892,273.85 

  หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
        1. เงินส�ารองขั้นต่�าตามเกณฑ์ ธปท.

            - รายสินเชื่อ  42,354.16  44,754.70 

            - รายกลุ่ม (เงินให้สินเชื่อ ช.พ.ค.)  19,865.76  20,439.26 

        2. เงินส�ารองส่วนเกิน  4,075.00  -   

   หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  33.60  36.01 

    รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ  1,856,793.06  1,827,043.88 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

                        

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  100,000.00    1,344.27 

 
  2,017.21 

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2   50,000.00   1,412.98    2,097.00 

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม        
ประสิทธิภาพการผลิต ส�าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)   30,000.00 

 
  223.82    306.12 

รวม    2,981.07    4,420.33 

2562วงเงิน 2561

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

โครงการ
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5.7.2 จ�าแนกตามประเภทเงินให้กู้ยืม

สนิเชือ่เพือ่พฒันากลุม่อาชพี เป็นการให้สนิเช่ือเพือ่พฒันาชีวติคร ูข้าราชการพลเรือนสามญั ข้าราชการส่วนท้องถิน่ และ
ข้าราชการทหาร 

สินเชื่อไทรทอง เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อการอุปโภคบริโภค 
เพื่อไปท�างานต่างประเทศ และอเนกประสงค์

สนิเชือ่สวสัดกิาร เป็นการให้สนิเชือ่สวสัดกิารส�าหรบัข้าราชการและพนกังานรฐัวสิาหกิจ พนกังานหน่วยงานเอกชน และ
ข้าราชการบ�านาญ 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สินเช่ือเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ หรือช�าระหนี้สินอื่นๆ ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้ประจ�า หรือผู้ที่ยัง 
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสามัญเป็น
หลักประกัน จ�านวน 3,014.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 อนุมัติในหลักการให้กระทรวง
การคลังจ�าหน่ายหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังถืออยู่บางส่วนให้ธนาคาร จ�านวน 78.866 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 38.22 
บาท (หุ้นสามัญดังกล่าวราคาปิด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ราคาหุ้นละ 9.75 บาท) และอนุมัติให้ภาครัฐ (กระทรวงการคลัง
และรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทั้งหมด) ถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าว ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาก�าหนดราคาและเงื่อนไขในการจ�าหน่ายหุ้นให้
กับธนาคาร กระทรวงการคลังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ธนาคาร โดยก�าหนดสิทธิในการซื้อหุ้นคืน
จากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี ก�าหนดราคารับซื้อคืน ก�าหนดอัตราผลตอบแทนและก�าหนดไม่ให้ธนาคารโอนหุ้น รวมทั้ง
ไม่โอนสทิธแิละหน้าทีซ่ึง่เกดิจากการซือ้หุน้นีใ้ห้แก่บคุคลอืน่ ในกรณทีีม่กีารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในขณะทีธ่นาคารถอืครอง
หุ้นอยู่ ธนาคารจะต้องด�าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังจะร่วมหารือกับธนาคารเพื่อพิจารณาแนวทางการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นแนวทาง
การด�าเนินการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร  

 

หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เงินให้กู้ยืม ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

เงินให้กู้ยืม
สุทธิ เงินให้กู้ยืม ค่าเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม 

สุทธิ

  สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ  430,233.13  35,968.82  394,264.31  467,930.29  39,362.93  428,567.36 

  สินเชื่อเคหะ  337,134.79  4,734.84  332,399.95  345,206.35  3,272.67  341,933.68 

  สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  242,093.23  46.86  242,046.37  206,811.75  28.42  206,783.33 

  สินเชื่อไทรทอง  119,543.72  1,312.66  118,231.06  119,828.24  895.28  118,932.96 

  สินเชื่อสวัสดิการ  94,534.76  5,594.68  88,940.08  112,478.39  7,937.52  104,540.87 

  สินเชื่อธุรกิจทั่วไป  81,340.98  1,128.97  80,212.01  78,588.06  794.47  77,793.59 

  สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  56,346.76  5,354.52  50,992.24  68,772.24  5,690.73  63,081.51 

  สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่  50,439.21  1,313.21  49,126.00  50,932.78  1,325.47  49,607.31 

  สินเชื่อห้องแถว  32,583.81  1,043.42  31,540.39  35,033.38  1,158.68  33,874.70 

  สินเชื่อชีวิตสุขสันต์  30,607.81  29.24  30,578.57  29,419.12  23.15  29,395.97 

  อื่นๆ  61,906.06  3,860.48  58,045.58  62,800.27  3,520.35  59,279.92 

     รวม 1,536,764.26  60,387.70 1,476,376.56 1,577,800.87  64,009.67 1,513,791.20 
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

 กระทรวงการคลังได้มกีารขยายระยะเวลาการซ้ือหุน้คนืจากธนาคารทกุ 3 ปีอย่างต่อเนือ่งและเมือ่วนัที ่21 สิงหาคม 
2561 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาว่าไม่มีความประสงค์จะซื้อคืนหุ้นสามัญดังกล่าว โดยมิได้เปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการสละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร ต่อมาธนาคารได้ด�าเนินการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง
กรณีการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธนาคารและการปรับเปล่ียนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้นตามแนวทางที่ไม่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อธนาคารเรื่อยมา ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือพิจารณาขยายระยะเวลา
การใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นจากธนาคารตามเงื่อนไขเดิมออกไปอีก 3 ปี นับจากวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบก�าหนด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมอื่นๆ ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่ส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาคให้กู้ยืมแก่เทศบาล จ�านวน 309.68 ล้านบาท และ 354.35 ล้านบาท ตามล�าดับ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจอื่นๆ จ�านวน 1,344,772.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุม่อาชพี จ�านวน 430,233.13 ล้านบาท (รวมลกูหนีเ้งนิให้สนิเชือ่ตามบนัทกึข้อตกลงโครงการสวสัดกิารเงนิกู ้ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 
ระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ สกสค. กบัธนาคารออมสิน จ�านวน 366,952.82 ล้านบาท) และสินเชือ่ภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ 
จ�านวน 464,926.81 ล้านบาท

5.7.3 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

5.7.4 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

  เงินบาท  1,907,189.27  9,589.51  1,916,778.78  1,875,269.39  10,442.90  1,885,712.29 

  เงินดอลลาร์สหรัฐ  1.66  -    1.66  17.01  -    17.01 

  เงินสกุลอื่นๆ  20.84  -    20.84  20.84  -    20.84 

     รวม 1,907,211.77  9,589.51 1,916,801.28 1,875,307.24  10,442.90 1,885,750.14 

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

  การเกษตรและเหมืองแร่  14,836.20  932.54  291.19  322.20  828.57  17,210.70 

 อุตสาหกรรมการผลิต
  และการพาณิชย์  56,860.13  1,578.86  477.69  732.60  1,008.58  60,657.86 

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  และการก่อสร้าง  17,387.09  687.94  269.49  256.97  346.28  18,947.77 

  การสาธารณูปโภคและบริการ  133,339.18  1,312.61  593.31  313.42  2,518.63  138,077.15 

  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  309,135.83  13,298.42  2,897.46  4,117.63  7,686.35  337,135.69 

  อื่นๆ  1,201,652.66 111,378.49  10,114.39  10,222.60  11,403.97 1,344,772.11 

  รวม 1,733,211.09 129,188.86  14,643.53  15,965.42  23,792.38 1,916,801.28 

2562
หน่วย : ล้านบาท
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจอื่นๆ จ�านวน 1,323,132.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุม่อาชพี จ�านวน 467,930.29 ล้านบาท (รวมลกูหนีเ้งนิให้สนิเชือ่ตามบนัทกึข้อตกลงโครงการสวสัดกิารเงนิกู ้ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 
ระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ สกสค. กบัธนาคารออมสิน จ�านวน 393,464.08 ล้านบาท) และสินเช่ือภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ 
จ�านวน 382,491.77 ล้านบาท

5.7.5 จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

  การเกษตรและเหมืองแร่  11,709.49   884.55   436.91   183.88  569.86   13,784.69  

  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์   54,401.88   1,527.44   276.84  231.58   703.56  57,141.30 

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  19,855.57  850.63  93.97  115.01  445.95  21,361.13 

  การสาธารณูปโภคและบริการ  120,062.64  2,224.21  459.65  100.98  2,275.16  125,122.64 

  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  317,495.67  14,133.81  4,943.99  2,316.63  6,317.34  345,207.44 

  อื่นๆ  1,171,981.07 112,462.70  17,891.48  7,720.03  13,077.66  1,323,132.94 

  รวม 1,695,506.32 132,083.34  24,102.84  10,668.11  23,389.53 1,885,750.14 

2561

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ัง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ*

อัตราท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

   จัดชั้นปกติ  1,739,187.70  592,188.42 1  5,921.88 

   จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  129,522.02  99,743.46 2  21,227.39 

   จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน  14,654.06  9,914.25 100  9,914.25 

   จัดชั้นสงสัย  15,965.42  10,137.04 100  10,137.04 

   จัดชั้นสงสัยจะสูญ  23,792.38  15,019.36 100  15,019.36 

2. เงินส�ารองส่วนเกิน     4,075.00 

   รวม 1,923,121.58  727,002.53      66,294.92 

2562
หน่วย : ล้านบาท
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เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ัง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ*

อัตราท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

   จัดชั้นปกติ  1,701,639.75  650,949.82 1  6,509.50 

   จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  132,464.22  101,977.50 2  21,808.72 

   จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน  24,112.25  12,971.20 100  12,971.20 

   จัดชั้นสงสัย  10,668.10  7,731.19 100  7,731.19 

   จัดชั้นสงสัยจะสูญ  23,389.53  16,173.35 100  16,173.35 

2. เงินส�ารองส่วนเกิน     -   

   รวม 1,892,273.85  789,803.06      65,193.96 

2561
หน่วย : ล้านบาท

*  ยอดสทุธทิีใ่ช้ในการต้ังค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ค�านวณจากยอดคงค้างของต้นเงินทีไ่ม่รวมดอกเบีย้ค้างรบัหลงัหกัหลกัประกนั หรอืมลูหนีห้ลงัหกัมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสด
ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน ยกเว้น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัด
บัญชีออกแล้ว

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิให้สินเชือ่ทีจ่ดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษได้รวมลูกหนีเ้งนิให้สินเชือ่ตามบนัทกึข้อตกลง
โครงการสวสัดิการเงนิกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ สกสค. กบัธนาคารออมสนิ ซึง่ธนาคารได้กนัเงนิส�ารอง
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิม่เตมิทีจั่ดชัน้กล่าวถึงเป็นพเิศษจ�านวน 19,865.76 ล้านบาท และ 20,439.26 ล้านบาท ตามล�าดบั

5.7.6 สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมเีงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ ประกอบด้วย สนิเชือ่จดัชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน

สงสยั และสงสยัจะสญู โดยรวมเงนิให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีต้ามธรุกรรมนโยบายรฐั และเงนิให้สนิเชือ่ทีเ่ป็นรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ดังนี้

5.7.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แยกตามวิธีการ 
ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  

   เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  57,033.84  59,394.55 

   คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม  2.65  2.81 

   เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  19,773.54  21,643.51 

   คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ  0.95  1.06 

2562 2561

จำานวนหน้ีตามบัญชี สินทรัพย์ท่ีรับโอน

วิธีการปรับโครงสร้างหน้ี  จำานวนราย
ก่อนปรับ

โครงสร้างหน้ี
หลังปรับ

โครงสร้างหน้ี
ชนิดของ
สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้  -  -  -  -

   รวม  -  -  -  - 

2562
หน่วย : ล้านบาท
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 ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารรบัรู้ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละรายได้ดอกเบีย้รบั
จากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมยีอดคงค้างของลูกหนีป้รบัโครงสร้างหนีท้ีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้

จำานวนหน้ีตามบัญชี จำานวนหน้ีตามบัญชี

วิธีการปรับโครงสร้างหน้ี  จำานวนราย
ก่อนปรับ

โครงสร้างหน้ี
หลังปรับ

โครงสร้างหน้ี
ชนิดของ
สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้  1   61.62 61.62  -

   รวม  1  61.62  61.62  - 

2561
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
  

   ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  -    26.10 

   รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้  2.41  0.97 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
  

   ยอดคงค้างของลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้   863.51   864.01 

2562 2561

5.7.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

                      จำานวนเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

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

   ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า  25.72  100.25  115.89  241.86 

   หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้  87.04 

   มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ลูกหนี้
       ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  154.82 

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  154.26  

   ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ  0.56 

2562
หน่วย : ล้านบาท

จำานวนเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

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

   ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 26.87 104.30 119.11 250.28

   หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 89.60

   มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ลูกหนี้
       ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

160.68

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 159.81

   ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ 0.87

2561
หน่วย : ล้านบาท
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5.8  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5.9  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สำารอง

ส่วนเกิน รวม

  ยอดต้นงวด   6,509.50  21,808.72 12,971.20  7,731.19  16,173.35 -   65,193.96

 หน้ีสงสัยจะสูญ  (587.62)  (581.33) (3,056.95)  2,405.85  8,887.51  4,075.00  11,142.46 

  หนี้สูญตัดบัญชี  -    -    -    -    (10,041.50) -   (10,041.50)

  ยอดปลายงวด  5,921.88  21,227.39  9,914.25 10,137.04  15,019.36  4,075.00 66,294.92 

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สำารอง

ส่วนเกิน รวม

  ยอดต้นงวด  6,970.33  17,024.92  5,725.46  5,447.74  16,720.15  1,103.84  52,992.44 

 หน้ีสงสัยจะสูญ  (460.83)  4,783.80  6,141.90  2,283.45  3,935.46 - 16,683.78

  โอนระหว่างงวด -  -   1,103.84  -    -    (1,103.84)  -   

  หนี้สูญตัดบัญชี  -    -    -    -    (4,482.26) - (4,482.26)

  ยอดปลายงวด  6,509.50  21,808.72  12,971.20  7,731.19  16,173.35 - 65,193.96

2561

2562

หน่วย : ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 66,294.92 ล้านบาท และ 65,193.96 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต�่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และระยะที่ 2 และโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต�่าเพื่อปรับเปล่ียนเครื่องจักรและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส�าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ�านวน 1.30 ล้านบาท และ 
2.26 ล้านบาท ตามล�าดับ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

 ส�าหรับค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีจ่ดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 21,227.39 ล้านบาท 
และ 21,808.72 ล้านบาท ตามล�าดบั ได้รวมค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลูกหนีเ้งนิให้สนิเชือ่ ตามบนัทกึข้อตกลงโครงการสวสัดกิาร
เงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน (หมายเหตุข้อ 5.7.5)

หน่วย : ล้านบาท
  

   ยอดต้นงวด  36.01  10.88 

   เพิ่มขึ้นระหว่างงวด  -    26.10 

   ตัดจ�าหน่าย

   ยอดปลายงวด  33.60  36.01 

2562 2561
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5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นงวด เพ่ิมข้ึน จำาหน่าย/โอน ยอดปลายงวด

  อสังหาริมทรัพย์  3,267.09  2,057.45  425.30  4,899.24 

  หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า  31.19  60.96  20.75  71.40 

  รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  3,235.90  1,996.49  404.55  4,827.84 

2562
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด เพ่ิมข้ึน จำาหน่าย/โอน ยอดปลายงวด

  อสังหาริมทรัพย์  2,460.00  1,406.05  598.96  3,267.09 

  หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า  31.56  18.38  18.75  31.19 

  รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  2,428.44  1,387.67  580.21  3,235.90 

2561
หน่วย : ล้านบาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมอีสงัหารมิทรพัย์รอการขายทีไ่ด้จากการช�าระหนีแ้ยกตามผูป้ระเมนิราคา 
ดังนี้

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีก�าไรจากการจ�าหน่ายทรพัย์สินรอการขาย จ�านวน 141.30 
ล้านบาท และ 136.41 ล้านบาท ตามล�าดับ

หน่วย : ล้านบาท
  

   ผู้ประเมินราคาภายนอก  4,230.96  2,613.18 

   ผู้ประเมินราคาภายใน  668.28  653.91 

   รวม  4,899.24  3,267.09 

2562 2561

5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผ่ือการด้อยค่า ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ
ยอด

ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเส่ือม
ราคา

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

ยอด
ปลายงวด

ที่ดิน

   ราคาทุนเดิม  2,368.71  24.07  (12.78)  2,380.00  -    -   -  -   -  -    -    2,380.00 

 ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* 17,547.25 -  (5.14) 17,542.11  -    -   -  -   -  -    -    17,542.11 

   ส่วนที่ตีราคาลด*  (49.42) - -    (49.42)  -    -   -  -   -  -    -    (49.42)

อาคาร  7,674.82  335.92  (25.71)  7,985.03  4,201.81  220.03  (22.57)  4,399.27  369.96 - 369.96  3,215.80 

อุปกรณ์ 10,696.61  873.91  (576.49) 10,994.03  8,189.61  985.82  (575.20)  8,600.23 -  -    -    2,393.80 

สินทรัพย์

ระหว่างด�าเนินการ  941.99  1,628.49 (1,414.18)  1,156.30  -    -   -  -   -  -    -    1,156.30 

   รวม 39,179.96  2,862.39 (2,034.30) 40,008.05 12,391.42  1,205.85  (597.77) 12,999.50  369.96 - 369.96 26,638.59 

2562
หน่วย : ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเส่ือมราคาทั้งจ�านวนแล้ว แต่ยังคง 
ใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จ�านวน 7,448.89 ล้านบาท และ 6,902.17 ล้านบาท ตามล�าดับ

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผ่ือการด้อยค่า ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ
ยอด

ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเส่ือม
ราคา

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

ยอด
ปลายงวด

ที่ดิน

   ราคาทุนเดิม  2,089.63  304.89  (25.81)  2,368.71  -    -    -    -    -    -    -    2,368.71 

   ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* 17,547.25  -    -   17,547.25  -    -    -    -    -    -    -    17,547.25 

   ส่วนที่ตีราคาลด*  (49.42)  -    -    (49.42)  -    -    -    -    -    -    -    (49.42)

อาคาร  7,385.93  316.81  (27.92)  7,674.82  4,013.95  214.56  (26.70)  4,201.81  369.96  -    369.96  3,103.05 

อุปกรณ์  9,957.44  1,222.99  (483.82) 10,696.61  7,634.49  1,036.15  (481.03)  8,189.61  -    -    -    2,507.00 

สินทรัพย์

ระหว่างด�าเนินการ  818.35  885.03  (761.39)  941.99  -    -    -    -    -    -    -    941.99 

   รวม  37,749.18  2,729.72  (1,298.94)  39,179.96  11,648.44  1,250.71  (507.73)  12,391.42  369.96  -    369.96  26,418.58 

2561
หน่วย : ล้านบาท

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มี

ตัวตนอ่ืน
สุทธิ

ยอด
ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จำาหน่าย/

โอน
ยอด

ปลายงวด
ยอด

ต้นงวด
ค่าตัด

จำาหน่าย
จำาหน่าย/

โอน
ยอด

ปลายงวด

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3,559.45  912.32  (47.55)  4,424.22  2,397.59  500.20  (47.55)  2,850.24  1,573.98 

   รวม  3,559.45  912.32  (47.55)  4,424.22  2,397.59  500.20  (47.55)  2,850.24  1,573.98 

2562

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มี

ตัวตนอ่ืน
สุทธิ

ยอด
ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จำาหน่าย/

โอน
ยอด

ปลายงวด
ยอด

ต้นงวด
ค่าตัด

จำาหน่าย
จำาหน่าย/

โอน
ยอด

ปลายงวด

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3,313.03  272.95  (26.53)  3,559.45  1,982.39  441.73  (26.53)  2,397.59  1,161.86 

   รวม  3,313.03  272.95  (26.53)  3,559.45  1,982.39  441.73  (26.53)  2,397.59  1,161.86 

2561

หน่วย : ล้านบาท

 ในปี 2562 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุข้อ 2.5.13) มีผลท�าให้
ค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจ�านวน 59.99 ล้านบาท และก�าไรสุทธิลดลงด้วยจ�านวนเดียวกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค่าตัดจ�าหน่ายทั้งจ�านวนแล้ว แต่ยังคง 
ใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จ�านวน 629.04 ล้านบาท และ 534.48 ล้านบาท ตามล�าดับ

* ธนาคารตีราคาใหม่ในปี 2560

214 ธนาคารออมสิน



5.13 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

  

   รายได้ค้างรับ  889.58  1,045.36 

   สิทธิการเช่า  20.88  25.93 

   ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  3,277.85  896.22 

   พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด  3,873.25  2,760.00 

   ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด  1,229.64  1,098.12 

   รอการปรับปรุง - สินเชื่อ  0.07  1.94 

        รวม  9,291.27  5,827.57 

2562 2561

5.14 เงินรับฝาก

5.14.1 จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนจ�านวน 3,277.85 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้รับช�าระเงิน 
(Settlement) 

พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดจ�านวน 3,873.25 ล้านบาท เป็นรายการพักยอดหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือ ซ่ึงจะปรับปรุง
จัดสรรช�าระหนี้เมื่อได้รับบัญชีแสดงการรับ - จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือส�านักงานบังคับคดีจังหวัด

ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจ�านวน 1,229.64 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ลูกหนี้อื่นส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจ�านวน 14.32 ล้านบาท

- รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจ�านวน 0.29 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริต จ�านวน 263.00
ล้านบาท หกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเตม็จ�านวน และลูกหนีเ้งินขาดบญัชีจ�านวน 24.61 ล้านบาท หกัค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจ�านวน 
24.32 ล้านบาท คงเหลือจ�านวน 0.29 ล้านบาท

- รอโอนลูกหนี้ - อื่นๆ จ�านวน 312.72 ล้านบาท

- และอื่นๆ อีกจ�านวน 902.31 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินรับฝาก

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม  4,117.52  4,057.13 

ออมทรัพย์  557,973.69  526,818.91 

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

- ออมทรัพย์พิเศษที่มีระยะเวลา  267,243.98  235,460.69 

- ประจ�า  278,209.99  352,373.07 

- สลากออมสินและพันธบัตร 1,105,918.94  1,003,293.61 

- เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

- ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย  53,107.68  53,900.45 

- ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน  39,522.03  1,744,002.62  53,267.78  1,698,295.60 

เงินรับฝากอื่นๆ  3,395.34  3,259.11 

        รวม  2,309,489.17  2,232,430.75 

2562 2561
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 เงินฝากออมทรัพย์จ�านวน 557,973.69 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จ�านวน 89.06 ล้านบาท 
ที่พนักงานไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 เงินรับฝากอื่นๆ จ�านวน 3,395.34 ล้านบาท ได้รวมเงินที่ผู้ฝากทอดทิ้งและเงินฝากไม่เคลื่อนไหวจ�านวน 3,393.43  
ล้านบาท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 10,000.00 บาท ที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
ธนาคารยงัไม่รับรูด้อกเบีย้ค้างจ่ายและจะรบัรู้เป็นดอกเบีย้จ่ายเมือ่ผูฝ้ากมาตดิต่อ ส�าหรบับัญชทีีม่ยีอดคงเหลอืไม่เกนิ 500.00 บาท 
ธนาคารจะหกัไว้เป็นรายได้ค่ารกัษาบญัชใีนอตัราทีธ่นาคารประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที ่44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
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เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีหน้ีสินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็น 
การประกันภัยและที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน ดังนี้

 ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติที่ใช้วัดมูลค่าหนี้สินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
  

ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย     

- เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว  53,107.68   53,900.45 

- ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
  ครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.18)   23,409.85   76,517.53   19,986.38   73,886.83  

ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน   

- เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว  39,522.03   53,267.78 

- ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
  ครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.18)   11,857.49  51,379.52   11,631.07  64,898.85 

        รวม   127,897.05   138,785.68 

2562 2561

อัตราการคิดลด
   เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25
   ลดลง ร้อยละ 0.25

 
 

 1,973.03  

อัตราการเสียชีวิต
   เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.00
   ลดลง ร้อยละ 25.00

 
 

 53.24 

ค่าใช้จ่าย
   เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00
   ลดลง ร้อยละ 10.00

 219.05 
 

2562
หน้ีสินเพ่ิม (ลด)

หน่วย : ล้านบาท

 5.14.2 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท  2,306,157.89  3,331.28  2,309,489.17  2,229,277.15  3,153.60  2,232,430.75 

  รวม  2,306,157.89  3,331.28  2,309,489.17  2,229,277.15  3,153.60  2,232,430.75 

2562 2561

(1,881.85)

(33.38)

(219.05)
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5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

5.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           
และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ   10.32  - 10.32

 
  55.48 

 
  -    55.48  

ธนาคารพาณิชย์  1.83  46,800.01  46,801.84  23.44  52,600.01  52,623.45 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  2.81 - 2.81  4.21  1,000.00  1,004.21 

สถาบันการเงินอื่น  6,374.09  18,287.27  24,661.36  4,895.40  11,080.74  15,976.14 

  รวมในประเทศ  6,389.05  65,087.28  71,476.33  4,978.53  64,680.75  69,659.28 

2562 2561

วงเงิน
กำาหนด
วันชำาระ
ดอกเบ้ีย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

วัน
ครบกำาหนด

ไถ่ถอน
ในประเทศ ต่าง

ประเทศ รวม ในประเทศ ต่าง
ประเทศ รวม

หุ้นกู้ ปี 2560 วงเงินรวม 50,000.00 ล้านบาท

 คร้ังท่ี 1/2560 36,000.00  
23 ก.พ. 

และ 23 ส.ค. 
ของทุกปี  

2.36 23 ก.พ 2565 36,000.00  - 36,000.00 36,000.00 -  36,000.00 

 คร้ังท่ี 2/2560 14,000.00 
11 พ.ค. 

และ 11 พ.ย. 
ของทุกปี  

2.33 11 พ.ค. 2565 14,000.00  - 14,000.00 14,000.00  - 14,000.00 

หุ้นกู้ ปี 2562  วงเงินรวม 30,500.00 ล้านบาท

  ครั้งที่ 1/2562  วงเงิน 16,000.00 ล้านบาท 

      ชุดที่ 1 6,220.00   
16 เม.ย. และ 
 16 ต.ค. ของ

ทุกปี  
1.53 16 ต.ค. 2567 6,220.00 -  6,220.00 -  -   -  

      ชุดที่ 2  9,780.00 
16 เม.ย. 

และ 16 ต.ค. 
ของทุกปี

1.69 16 ต.ค. 2569 9,780.00  - 9,780.00  -  -   -  

  ครั้งที่ 2/2562   วงเงิน 14,500.00 ล้านบาท

      ชุดที่ 1  4,200.00 
6 ก.พ. 

และ 6 ส.ค. 
ของทุกปี 

1.45 6 ก.พ. 2566 4,200.00 -  4,200.00 -  -   -  

      ชุดที่ 2  4,400.00 
6 มิ.ย. 

และ 6 ธ.ค. 
ของทุกปี 

1.58 6 ธ.ค. 2567 4,400.00  - 4,400.00  - -   -  

      ชุดที่ 3  5,900.00 
6 มิ.ย. 

และ 6 ธ.ค. 
ของทุกปี  

1.79 6 ธ.ค. 2569 5,900.00 -  5,900.00  -  -   -  

   รวม 80,500.00  - 80,500.00 50,000.00  -  50,000.00 

2562 2561
หน่วย : ล้านบาท
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5.17 ประมาณการหนี้สิน
หน่วย : ล้านบาท

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

    บ�าเหน็จ/บ�านาญ  57,278.20  46,898.51 

    บ�าเหน็จด�ารงชีพ  2,244.49  1,975.80 

    บ�าเหน็จพิเศษ  3,173.36  2,382.71 

    เงินชดเชย  6,247.34  3,798.80 

    ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอายุ  146.73  121.54 

    ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานมานาน  249.60  69,339.72  248.32  55,425.68 

ภาระผูกพันอื่น    (หมายเหตุข้อ 5.23.1)  1,081.69  1,081.69 

ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคาร

ถูกฟ้องร้องคดี     (หมายเหตุข้อ 5.23.2)  39.76  0.93 

    รวมประมาณการหนี้สิน  70,461.17  56,508.30 

2562 2561

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กระทบ 
ยอดคงเหลือได้ ดังนี้

 ธนาคารได้รับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราเงินค่าชดเชยและอัตราเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน 
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)  
ในงบการเงินส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 1,385.19 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท
  

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

  ยอดคงเหลือต้นงวด  55,425.68  54,600.08 

  ต้นทุนบริการในอดีต  1,385.19  1.36 

  ต้นทุนบริการปัจจุบัน  1,314.61  1,444.96 

  ต้นทุนดอกเบี้ย  1,476.08  1,416.33 

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  (8.62)  35.25 

- ข้อสมมติทางการเงิน  11,258.62  (475.12)

- จากการจ่ายช�าระผลประโยชน์  641.89  850.04 

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด  (2,153.73)  (2,447.22)

      รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน  69,339.72  55,425.68 

2562 2561

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารได้ประเมนิมลูค่าปัจจบุนัของภาระผูกพนัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอย่างมีสาระส�าคัญ มีผลท�าให้ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 11,891.89 
ล้านบาท เป็นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงานจ�านวน 
11,897.34 ล้านบาท รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนผ่านก�าไรสะสม และก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอืน่จ�านวน 5.45 ล้านบาท รบัรู้ในก�าไรหรอืขาดทนุ โดยมข้ีอสมมตทิีใ่ช้ในการค�านวณ 
ดังนี้

 ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

  

อัตราคิดลด 1.19% - 2.52% 1.76% - 4.40%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน 3.00% - 10.00% 3.00% - 10.00%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้าง 5.50% 6.00%

อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน 0.00% - 1.50% 0.00% - 1.50%

อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจ้าง 0.00% - 25.00% 0.00% - 22.00%

อัตราการเกษียณก่อนก�าหนด 2.00% 2.00%

เกษียณอายุก่อนก�าหนด 55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี 55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี

เกษียณอายุปกติ 60 ปี 60 ปี

2562 2561

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

  อัตราการคิดลด
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50
      ลดลง ร้อยละ 0.50

 

 5,330.55 

  อัตราการขึ้นเงินเดือน
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00
      ลดลง ร้อยละ 1.00

 
 3,897.02 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

  อัตราคิดลด
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50
      ลดลง ร้อยละ 0.50

 
 

 14.30 

  อัตราเงินเฟ้อ
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00
      ลดลง ร้อยละ 1.00

 32.15 
 

2562
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิม (ลด)

หน่วย : ล้านบาท

 (4,770.45)

(3,478.78)

(13.10)

(27.36)
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5.18 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย จ�านวน 48,982.41 ล้านบาท และ 
46,187.19 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.14.1) ดังนี้

 ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 ดังนี้

  

ระยะเวลาการจ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงานถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก 18.7 ปี  19.2 ปี

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
  

จ�านวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ของหนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระภายใน 1 ปี  2,875.11  2,600.72 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี  2,825.87  2,549.66 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี  2,905.09  2,660.97 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี  3,063.18  2,728.33 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี  3,210.87  2,872.90 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี  17,838.54  16,213.71 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป  94,258.23  91,534.43 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระภายใน 1 ปี  8.73  22.79 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี  16.12  10.47 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี  14.22  18.20 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี  16.96  16.17 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี  21.25  19.27 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี  76.85  92.31 

     ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป  660.62  716.75 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
  

ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย

- ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย  23,409.85  19,986.38 

- ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน  11,857.49  11,631.07 

     รวม  35,267.34  31,617.45 

2562 2561
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 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนจ�านวน 3,938.24 ล้านบาท เป็นรายการท่ีตกลงซื้อเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้จ่ายช�าระเงิน 
(Settlement)

 เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ดจ�านวน 2,063.98 ล้านบาท ประกอบด้วย

    -  พัก - ทรัพย์สินรอการขายจ�านวน 1,630.91 ล้านบาท 

   - รอโอน - PromptPay จ�านวน 1,009.90 ล้านบาท เป็นรายการโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร ซึง่ยงัไม่ได้รบัช�าระเงนิ 
   (Settlement)

    -  และอื่นๆ อีกจ�านวน 1,442.97 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
  

เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก  855.80  1,462.34 

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  3,938.24  298.92 

เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด  2,063.98  573.07 

     รวม  6,858.02  2,334.33 

2562 2561

5.20 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ยอดต้นงวด การเปล่ียนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด การเปล่ียนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอดปลายงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  17,547.25  (5.14)  17,542.11  17,547.25  -    17,547.25 

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการ
   เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  5,535.30  902.92  6,438.22  15,857.61  (10,322.31)  5,535.30 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
    ในบริษัทร่วม  33.64  89.44  123.08  130.60  (96.96)  33.64 

รวม  23,116.19  987.22  24,103.41 33,535.46  (10,419.27)  23,116.19 

2562 2561
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด การเปล่ียนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด การเปล่ียนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอดปลายงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  17,547.25  (5.14)  17,542.11  17,547.25  -    17,547.25 

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการ
   เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  5,535.30  902.92  6,438.22  15,857.61  (10,322.31)  5,535.30 

รวม  23,082.55  897.78  23,980.33  33,404.86  (10,322.31)  23,082.55 

2562 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

5.19 หนี้สินอื่น
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5.22 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด

5.23 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

5.23.1 ภาระผูกพัน มีดังนี้

5.21 การจัดสรรกำาไรสุทธิ

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้ธนาคารจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 และ 2560 ดังนี้

 ในการจัดสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2561 ธนาคารได้น�าส่งรายได้แผ่นดนิระหว่างกาลไปเมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 2561 จ�านวน 
9,270.00 ล้านบาท คงเหลอืท่ีต้องน�าส่งในปี 2562 จ�านวน 7,268.00 ล้านบาท ซึง่ได้น�าส่งรายได้แผ่นดนิไปเมือ่วนัที ่23 เมษายน 
2562 รวมน�าส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 จ�านวน 16,538.00 ล้านบาท และธนาคารได้จัดสรร
ก�าไรสุทธิส�าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวันที ่30 มถุินายน 2562 เพ่ือน�าส่งรายได้แผ่นดนิระหว่างกาล งวดที ่1 เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 
2562 จ�านวน 5,409.00 ล้านบาท

 ในการจัดสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2560 ธนาคารได้น�าส่งรายได้แผ่นดนิระหว่างกาลไปเมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2560 จ�านวน 
5,739.00 ล้านบาท คงเหลอืทีต้่องน�าส่งในปี 2561 จ�านวน 10,055.00 ล้านบาท ซึง่ได้น�าส่งรายได้แผ่นดนิเมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 
2561 และได้น�าส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมในวันเดียวกัน จ�านวน 729.10 ล้านบาท รวมน�าส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรร 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 จ�านวน 16,523.10 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท
  

  ก�าไรสุทธิประจ�าปี  30,841.84  31,210.07 

  ส�ารองเพื่อการขยายงาน  3,084.18  3,121.01 

  โบนัสกรรมการ  4.95  4.79 

  โบนัสพนักงาน  3,971.55  4,031.61 

  น�าส่งรายได้แผ่นดิน  16,538.00  16,523.10 

กำาไรปี 2561 กำาไรปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

  

  หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

- หลักประกันการท�าธุรกรรมสัญญาซื้อคืน  41,893.27  14,966.46 

 ทรัพย์สินรอการขาย  501.18  498.33 

     รวม  42,394.45  15,464.79 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

  

 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต  106.95  89.69 

 ภาระผูกพันอื่น

- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน  33,745.71  30,013.51 

- การค�า้ประกันอื่น  6,812.51  6,118.50 

- อื่นๆ  382.14  206.34 

     รวม  41,047.31  36,428.04 

2562 2561

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

222 ธนาคารออมสิน



 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค�้าประกันอื่น จ�านวนเงิน 6,812.51 ล้านบาท
และ 6,118.50 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งธนาคารได้กันเงินส�ารองเพื่อรองรับความเสียหาย โดยรับรู้ในประมาณการหนี้สิน 
จ�านวน 1,081.69 ล้านบาท และ 1,081.69 ล้านบาท ตามล�าดับ (หมายเหตุข้อ 5.17)

   

 5.23.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องคดี

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการถกูบคุคลภายนอกฟ้องคดต่ีอศาล เรยีกให้ชดใช้ค่าเสียหาย
โดยไม่สามารถก�าหนดค่าเสยีหายทีจ่ะต้องชดใช้เป็นจ�านวนทีแ่น่นอนได้ จ�านวน 104 คดเีป็นทนุทรพัย์รวมจ�านวนเงนิ 4,988.17 
ล้านบาท ในจ�านวนนีไ้ด้รวมคดทีีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีธนาคารจะต้องจ่ายช�าระเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึง่ธนาคาร
ได้ประเมินผลเสียหาย โดยรับรู้ในประมาณการหนี้สินจ�านวน 39.76 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.17)

5.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.25 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ

 ธนาคารไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อืน่แก่กรรมการและผูบ้รหิารของธนาคาร นอกเหนอืจากผลประโยชน์ทีพึ่งจ่ายตามปกติ 
ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบธนาคาร

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ มีดังนี้

เงินให้กู้ยืม
เงินรับฝาก

เงินให้กู้ยืม
เงินรับฝาก

ยอดคงค้าง ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ยอดคงค้าง ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1. บริษัทร่วม  -    -    129.05  -    -    189.44 

    รวม  -    -    129.05  -    -    189.44 

2. รายการกบักจิการท่ีเก่ียวข้อง

กจิการทีผู่บ้ริหารส�าคัญและบคุคลใกล้ชดิ

มอี�านาจควบคมุหรอืมีอ�านาจควบคุมร่วม 

หรอืเป็นผูบ้รหิารส�าคัญ

 5,000.00  902.92  1,207.02  15,000.00  150.00  1,122.78 

    รวม  5,000.00  897.78  1,207.02  15,000.00  150.00  1,122.78 

3. รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ผูบ้รหิารส�าคญัและบคุคลใกล้ชดิ
 299.15  1.39  626.61  375.72  97.28  536.59 

    รวม  299.15  1.39  626.61  375.72  97.28  536.59 

    รวมทั้งสิ้น  5,299.15  51.39  1,962.68  15,375.72  247.28  1,848.81 

2562 2561
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

  

 ผลประโยชน์ระยะสั้น  425.94  409.68 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  69.77  63.84 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  0.15  0.13 

     รวม  495.86  473.65 

2562 2561
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 29 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญา 
ตั้งแต่ ปี 2551 - 2582 ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าที่ดิน และ/หรืออาคารจ�านวน 637 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์
จ�านวน 33 สัญญา ซึ่งมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตประมาณ 1,946.06 ล้านบาท

5.26 สัญญาเช่าระยะยาว

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าทีด่นิและ/หรอือาคาร และค่าเช่ารถยนต์ 
โดยมีส่วนที่ครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ดังนี้

จำานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา

ระยะเวลาคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 

5 ปี
เกิน 5 ปี รวม

 สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร 1 ม.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2582  459.77  418.82  9.18  887.77 

 สัญญาเช่ารถยนต์ 1 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2567  450.95  607.34 - 1,058.29

        รวม  910.72  1,026.16  9.18  1,946.06 

2562
หน่วย : ล้านบาท

จำานวนเงินท่ีจะต้องจ่ายตามระยะเวลา

ระยะเวลาคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 

5 ปี
เกิน 5 ปี รวม

 สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร 1 ม.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2582  343.21  232.45  2.49  578.15 

 สัญญาเช่ารถยนต์ 1 ม.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2566  408.77  729.70  -    1,138.47 

        รวม  751.98  962.15  2.49  1,716.62 

2561
หน่วย : ล้านบาท
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5.27 ฐานะและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

 5.27.1 ฐานะจ�าแนกตามธุรกรรม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

สินทรัพย์รวม  2,797,624.26 - 2,797,624.26  2,667,627.14 - 2,667,627.14

รายการระหว่างธนาคารและ

     ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)   402,442.36  - 402,442.36  339,996.14 - 339,996.14

เงินลงทุนสุทธิ *  311,876.47 - 311,876.47  256,156.56 - 256,156.56

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ

     ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,856,793.06 - 1,856,793.06  1,827,043.88 - 1,827,043.88

เงินรับฝาก  2,309,489.17 - 2,309,489.17  2,232,430.75 - 2,232,430.75

รายการระหว่างธนาคารและ

     ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)  71,476.33 - 71,476.33  69,659.28 - 69,659.28

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  80,500.00 - 80,500.00  50,000.00 - 50,000.00

2562 2561
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

สินทรัพย์รวม  2,797,067.60 - 2,797,067.60  2,667,000.15 - 2,667,000.15

รายการระหว่างธนาคารและ

     ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
 402,442.36 - 402,442.36  339,996.14 - 339,996.14

เงินลงทุนสุทธิ *  311,319.81 - 311,319.81  255,529.57 - 255,529.57

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ

     ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
 1,856,793.06 - 1,856,793.06  1,827,043.88 - 1,827,43.88

เงินรับฝาก  2,309,489.17 - 2,309,489.17  2,232,430.75 - 2,232,430.75

รายการระหว่างธนาคารและ

     ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
 71,476.33 - 71,476.33  69,659.28 - 69,659.28

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  80,500.00 - 80,500.00  50,000.00 - 50,000.00

2562 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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5.27.2  ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามธุรกรรม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

รายได้ดอกเบี้ย  97,519.30  -    97,519.30  96,607.64  -    96,607.64 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  (41,533.52) -    (41,533.52)  (35,428.97) -  (35,428.97)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  55,985.78 -  55,985.78  61,178.67 -  61,178.67 

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
  บริการสุทธิ  4,805.66 

 
-   4,805.66  6,072.58  

 
-  6,072.58  

 
รายได้จากการด�าเนินงาน  6,153.18  -    6,153.18  11,116.65  -    11,116.65 

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ  5,864.13 -  5,864.13  6,130.70 -  6,130.70 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  (42,649.35) -  (42,649.35)  (46,614.38) -  (46,614.38)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  (6,111.45) -  (6,111.45)  (6,901.36) -  (6,901.36)

  กำาไรสุทธิ  24,047.95 -  24,047.95  30,982.86 -  30,982.86 

2562 2561
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

รายได้ดอกเบี้ย  97,519.30  -    97,519.30  96,607.64  -    96,607.64 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  (41,533.52) -    (41,533.52)  (35,428.97) -  (35,428.97)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  55,985.78 -  55,985.78  61,178.67 -  61,178.67 

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
  บริการสุทธิ  4,805.66 -  4,805.66 

 
  6,072.58   

 
-  6,072.58 

รายได้จากการด�าเนินงาน  6,313.18  -    6,313.18  10,975.63  -    10,975.63 

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ  5,864.13 -  5,864.13  6,130.70 -  6,130.70 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  (42,649.35) -  (42,649.35)  (46,614.38) -  (46,614.38)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  (6,111.45) -  (6,111.45)  (6,901.36) -  (6,901.36)

  รวม  24,207.95 -  24,207.95  30,841.84 -  30,841.84 

2562 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท
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5.28 รายได้ดอกเบี้ย

5.29 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
  

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  4,774.71  5,424.39 

 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า  21.05  22.58 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้  5,609.65  4,512.99 

 เงินให้สินเชื่อ  87,112.17  86,644.44 

 การให้เช่าซื้อ  1.72  3.24 

        รวมรายได้ดอกเบี้ย  97,519.30  96,607.64 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินรับฝาก  23,618.25  18,824.29 

 เงินรางวัล  13,394.80  12,281.44 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,032.68  1,131.09 

 เงินน�าส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  5,382.24  5,093.04 

 ตราสารหนี้ที่ออก

      - หุ้นกู้  1,247.56  1,175.80 

 เงินกู้ยืม  0.04  0.03 

 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน  4.00  4.00 

 โอนไปค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ        (หมายเหตุข้อ 5.38.5)  (3,146.05)  (3,080.72)

        รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  41,533.52  35,428.97 

2562 2561
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5.30 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

5.31 กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   

    การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน  72.31  54.93 

    ค่าธรรมเนียม ATM  902.44  884.66 

    รายได้จากบัตร VISA  1,304.30  1,320.78 

    ค่าธรรมเนียมเงินกู้  1,166.07  1,317.98 

    รายได้ค่านายหน้า  1,272.81  1,863.46 

    อื่นๆ  1,493.98  1,662.31 

    โอนไปรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
    จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุข้อ 5.38.4)

     รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  6,207.77  7,101.31 

    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ   

    ค่าใช้จ่าย ATM Pool  260.62  259.36 

    ค่าใช้จ่ายบริการระบบ Mobile Banking  496.31  349.68 

    ค่าใช้จ่ายธุรกิจบัตรเครดิต - ค่าตอบแทน  274.94  177.74 

    ค่าบริการโทรคมนาคม  269.43  241.96 

    อื่นๆ  219.25  102.90 

    โอนไปค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.5)  (118.44)  (102.91)

      รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  1,402.11  1,028.73 

           รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,805.66  6,072.58 

2562 2561

  

1) ก�าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

    เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน  (924.77)  28.44 

    ตราสารหนี้  130.00  67.77 

        รวม  (794.77)  96.21 

2) ก�าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยง  934.27  (1.58)

 รวมทั้งสิ้น  139.50  94.63 

2562 2561
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

(2.81)(4.14)
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5.32 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

5.33 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเชื่อ

5.34 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

  

1) ก�าไรจากการขาย   

   เงินลงทุนเผื่อขาย  106.31  7,635.09 

   เงินลงทุนทั่วไป  63.20  -   

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม  2,075.00  -   

        รวม  2,244.51  7,635.09 

2) กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า  

    เงินลงทุนทั่วไป  42.82  -   

        รวม  42.82  -   

 รวมทั้งสิ้น  2,287.33  7,635.09 

2562 2561
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
  

 ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเชื่อ  45.89  61.68 

 ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเชื่อเพื่อสังคม  341.52  1,662.61 

 ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเชื่อ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  10.34  -   

 โอนไปค่าใช้จ่ายด�าเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ  (30.98)  (156.80)

        รวม  366.77  1,567.49 

2562 2561

หน่วย : ล้านบาท
  

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  8.10  (42.90)

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด  35.05  -   

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  11,142.46  16,683.78 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  -    26.10 

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  1,120.49  350.58 

        รวม  12,306.10  17,017.56 

2562 2561

5.35 โครงการสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  537.99  501.13 

 ค่าใช้จ่ายเงินประเดิม  840.42  1,163.21 

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประเดิม  347.42  402.20 

        รวม  1,725.83  2,066.54 

2562 2561

รายงานประจำาปี 2562 229



5.36 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

 ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปราศจากดอกเบี้ย 
โดยมีประเภทบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่ เงินฝากวาดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเราะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และการลงทุนหาผลประโยชน์คือ 
การให้เช่าซื้อ การขายสินค้าผ่อนส่ง การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และการร่วมทุน ธนาคารเปิดให้บริการครั้งแรก 
เมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝาก
ใหม่) จ�านวน 343 สาขา ในจ�านวนนี้มีสาขาที่เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีที่ 
ให้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์) จ�านวน 243 สาขา

5.37 สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

 ธนาคารออมสินได้บริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาจนครบก�าหนด
กรอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคาร
ออมสนิยตุกิารบรหิารจัดการกองทุนเพือ่การลงทนุทางสังคม และให้ธนาคารออมสินบรหิารจดัการกองทนุพฒันาเมอืงในภมูภิาค
ต่อไป โดยจัดตั้งส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อด�าเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนส�านักงานกองทุน 
เพือ่สงัคม มลีกัษณะเป็นหน่วยงานอสิระภายใต้การก�ากบัของธนาคารออมสนิ โดยให้มกีารบริหารจดัการในรปูของคณะกรรมการ
ตามรูปแบบเดิม และอนุญาตให้ธนาคารออมสินให้กู้ร่วมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในลกัษณะ Syndication Loan ส�าหรบัโครงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค ในวงเงนิไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท 
ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับท่ี 408 ว่าด้วยส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยได้รับค่าบริหารจัดการในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ของยอดเงนิกู้ทีเ่บกิจ่ายตามสญัญาเงนิกู ้โดยค�านวณ ณ วนัทีท่�าการเบกิจ่ายตามสญัญากูเ้งนิ ตามบนัทกึข้อตกลง
ว่าด้วยการเป็นผูจ้ดัการและบรหิารกองทนุพฒันาเมอืงในภมูภิาค ระหว่างกระทรวงการคลงักบัธนาคารออมสนิ เลขที ่1/2549 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารให้ส�านักงานกองทุนพัฒนาเมือง 
ในภูมิภาคกู้ยืมเงินจ�านวน 391.39 ล้านบาท

 ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ได้รวมรายการบัญชีของส�านักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว

 งบการเงินของส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 (หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว) ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท

  

 สินทรัพย์  324.96  371.26 

 หนี้สิน  1.18  0.98 

 ส่วนของทุน  191.14  187.05 

 รายได้  17.67  21.59 

 ค่าใช้จ่าย  13.58  13.71 

2562 2561
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5.38 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
5.38.1 ข้อมูลโดยสรุปส�าหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์และหนี้สิน   

 สินทรัพย์ 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
 ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (หมายเหตุข้อ 5.38.2)

  
149,400.46  

  
172,147.12 

 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
 ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.2)  1,845.47  1,104.15 

        รวมสินทรัพย์  151,245.93  173,251.27 

2562 2561
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หน่วย : ล้านบาท

รายได้และค่าใช้จ่าย   

 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.4)  5,864.13  6,130.70 

 หัก ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.5)  6,111.45  6,901.36 

 หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

      ส�าหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.34)  1,120.49  350.58 

       กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  (1,367.81)  (1,121.24)

2562 2561

5.38.2  สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562 2561 2562 2561

1.  โครงการสินเชื่อเพื่อ
    ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
    อิสระรายย่อยที่ได้รับ
    ผลกระทบจากอุทกภัย
    และวาตภัยในปี 2553

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและวาตภัยในปี 2553 
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.50 
ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญากู้

รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

2553 - 2559 0.01 0.04        -        - 

2. โครงการให้ความช่วยเหลือ
   ทางการเงินแก่
   ผู้ประกอบกิจการใน 3 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้

วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 
12 เดือน ส�าหรับผู้ฝากทั่วไป 
บวก ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานร้อยละ 
0.98 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทน
จากการให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี

2553 - 2556
ขยายระยะเวลา

ครั้งที่ 1 ถึง
สิ้นปี 2557

ครั้งที่ 2 ถึง
สิ้นปี 2560
ครั้งที่ 3 ถึง
สิ้นปี 2565

21,188.92 20,473.55 279.81 74.11 

3. โครงการสินเชื่อ
    เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน 
    อุทกภัยโดยธนาคารออมสิน
    ให้แก่นิคม/สวน/เขต 
    อุตสาหกรรม

วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่นิคม/สวน/เขต
อุตสาหกรรมเอกชนโดยตรง 6 แห่ง 
ได้แก่ บางปะอิน บางกะดี โรจนะ 
ไฮเทค นวนคร และ สหรัตนนคร 
เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย 
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า 12 เดือน 
ส�าหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก 
ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานร้อยละ 0.98 ต่อปี  
หัก อัตราผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.01 ต่อปี

2556 - 2571 1,621.83 1,818.15 39.36 12.96 

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ

รายงานประจำาปี 2562 231



ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562 2561 2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

4. โครงการสินเชื่อ
    เพื่อก่อสร้างระบบ
    ป้องกันอุทกภัยในนิคม 
    อุตสาหกรรม

วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยโดยตรง 
เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย 
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า 12 เดอืน 
ส�าหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก 
ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานร้อยละ 0.98 ต่อปี 
หัก อัตราผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.01 ต่อปี

2556 - 2571 1,500.90 1,851.97 37.93 14.15 

5. โครงการมาตรการ
    ส่งเสริมความเป็นอยู่
    ระดับหมู่บ้าน

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (กองทุนฯ) ที่ได้รับ
การจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ 
B กองทุนฯ ละไม่เกนิ 1.00 ล้านบาท 
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีท่ี 1-2  ดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีที่ 3-7  ดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุน
           ทางการเงินบวกด้วย
           ร้อยละ 1.00 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยตามต้นทุนเงินในปีที่ 
1-2 เท่ากบัอัตราร้อยละ 2.21 ต่อปี 
โดยไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย
ในอนาคต

2558 - 2566 11,542.52 15,252.08 สิ้นสุด
การชดเชย

สิ้นสุด
การชดเชย

6. โครงการสินเชื่อ
    ดอกเบี้ยต�่าเพื่อเป็น
    เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
    ผู้ประกอบกิจการ
    วิสาหกิจขนาดกลาง
    และขนาดย่อม (SMEs)

วงเงิน 100,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 0.10 ต่อปี เพือ่น�าไป 
ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ 
SMEs ในอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 
ต่อปี  โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก 
ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานร้อยละ 0.75 ต่อปี  
หัก อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี

2558 - 2565 55,685.33 66,070.27 1,120.75 629.37

7. โครงการสินเชื่อ
    ดอกเบี้ยต�่า เพื่อเป็น
    เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
    ผู้ประกอบกิจการ
    วิสาหกิจขนาดกลาง
    และขนาดย่อม (SMEs) 
    ระยะที่ 2

วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 0.10 ต่อปี เพือ่น�าไป 
ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ 
SMEs ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 
ต่อปี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก
ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานร้อยละ 0.75 ต่อปี  
หัก อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี

2559 - 2566 21,049.48 27,362.24 209.72 306.87

โครงการ

5.38.2  สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
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ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2562 2561 2562 2561

8. โครงการบ้านประชารัฐ วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับ
ประชาชน (Post Finance) ใน
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

2559 - 2589 4,030.38 4,396.72 ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

9. โครงการสินเชื่อ
    ดอกเบี้ยต�่า 
    เพื่อช่วยเหลือชาวประมง 
    “ประมงไทยก้าวไกล
    สู่สากล”

วงเงิน 500.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายใน
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1     ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีที่ 2-7  ร้อยละ 4.00 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

2559 - 2567 221.73 276.92 1.83 0.54

10. โครงการมาตรการ
      สินเชื่อประชารัฐ
      เพื่อประชาชน

ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
รายย่อยทั่วไป เพื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดอืดร้อน 
ในการด�ารงชพี และช�าระหนีส้นิอืน่ๆ  
รวมทัง้หนีน้อกระบบ ในอตัราดอกเบีย้  
ดังนี้
ปีที่ 1   ดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที ่2-5 ดอกเบีย้ร้อยละ 1.00 ต่อเดอืน

2559 - 2564 217.65 436.40 ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่

1

2-3

4-6

7 ปี
ขึ้นไป

วงเงินกู้

ไม่เกิน
7 แสนบาท

ร้อยละ 
0.00 ต่อปี

ร้อยละ 
2.00 ต่อปี

ร้อยละ 
5.00 ต่อปี

ร้อยละ 
MRR-1.475 

ต่อปี

ร้อยละ 
3.00 ต่อปี

ร้อยละ 
3.00 ต่อปี

ร้อยละ 
5.00 ต่อปี

ลูกค้าทั่วไป
ร้อยละ 

MRR-1.475 
ต่อปี

ลูกค้าข้อตกลง
-ส่วนกลาง

ร้อยละ 
MRR-1.725 

ต่อปี

เกิน 7 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 

1.50 ล้านบาท

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562 2561 2562 2561

หน่วย : ล้านบาท

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก
ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานร้อยละ 0.75 ต่อปี  
หัก อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี

โครงการ

5.38.2  สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
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ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562 2561 2562 2561

11. โครงการสินเชื่อ
     ดอกเบี้ยต�่า 
     เพื่อปรับเปลี่ยน
     เครื่องจักรและ
      เพิม่ประสทิธภิาพการผลิต  
      ส�าหรับผู้ประกอบกิจการ   
      วิสาหกิจขนาดกลาง
      และขนาดย่อม (SMEs)

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อน�า
ไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ 
SMEs เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อป ี
โดยธนาคารสามารถใช้วงเงนิโครงการฯ 
ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ�า 6 เดอืน 
ส�าหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก 
ร้อยละ 1.85 ต่อปี รวมไม่เกิน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

2559 - 2568 14,751.27 20,210.36 144.10 56.19  

12. โครงการมาตรการ
     ประชารัฐ เพื่อแก้ไข
     ปัญหาหนี้สินประชาชน
      ภายใต้นโยบายรัฐบาล

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้า
ของธนาคาร ที่ใช้บริการสินเชื่อและ
อยู่ระหว่างการผ่อนช�าระคืน 
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 
โดยขอพักช�าระหนี้ชั่วคราวหรือ
ขอขยายระยะเวลาช�าระหนี้
เพื่อลดภาระรายจ่าย

2559 - 2579 4,815.86 5,413.16 ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

13. โครงการสนิเชือ่ประชารัฐ  
      เพื่อประชาชน 
     (ผู้ประสบภัยพิบัติ)

วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและ
บรรเทาความเดอืดร้อนในการด�ารงชีพ 
และบรรเทาความเดือดร้อนจาก
อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ 
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีท่ี 1   ดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ต่อเดอืน
ปีท่ี 2-5 ดอกเบีย้ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

2560 - 2565 43.53 79.39 ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

14. โครงการสินเชื่อ
     เพื่อบรรเทา
     ความเดือดร้อนของ
     วิสาหกิจขนาดกลาง
     และขนาดย่อม (SMEs) 
     ที่ประสบภัยน�้าท่วม     
     ปี 2560

วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ 
SMEs ที่ประสบภัยน�้าท่วมปี 2560 
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีท่ี 1   ดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
ปีท่ี 2-5 ดอกเบีย้ร้อยละ MLR ต่อปี

2560 - 2565 1.36 1.72 ไม่ได้รับ
การชดเชย

ไม่ได้รับ
การชดเชย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

5.38.2  สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ

234 ธนาคารออมสิน



ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562 2561 2562 2561

15. โครงการสินเชื่อรายย่อย 
      เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อยที่มีความจ�าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในครัวเรือน 
โดยต้องไม่เป็นการ Refinance 
หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
(Flat Rate) ไม่เกนิร้อยละ 0.85 
ต่อเดือน

รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจาก
การด�าเนินโครงการ ดังนี้

วงเงินชดเชยแบ่งเป็นของธนาคาร
ออมสิน 2,000.00 ล้านบาท 
และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
2,000.00 ล้านบาท

2560 - 2565 1,345.85 2,534.62 -        -

หน่วย : ล้านบาท

ระดับ
NPL

รัฐบาล
ชดเชย

จ�านวน
(ล้านบาท)

Coverage
ratio

ร้อยละ
100

ร้อยละ
70

ร้อยละ
50

2,500

875

625

ไม่เกิน
ร้อยละ 40

ไม่เกิน
ร้อยละ 25

มากกว่า
ร้อยละ 

25
ไม่เกิน
ร้อยละ 
37.50

มากกว่า
ร้อยละ 
37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ 

50

รวม 4,000

5.38.2  สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562 2561 2562 2561

16. โครงการ 
     Transformation Loan 
     เสริมแกร่ง
     (สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อ 
     ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
     ระยะที่ 2)

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อน�าไปปล่อย
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน
กลุ่มธุรกิจ 10 S - Curve ที่ต้องการ
ยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 
โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้

รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 
ดังนี้
1. กรณีธนาคารให้สินเชื่อ
    กับผู้ประกอบการ SMEs
    ในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. กรณีธนาคารให้สินเชื่อผ่าน   
    ธนาคารพาณิชย์
    และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
    ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

2561 - 2568 4,765.64 1,877.21 2.90 0.89

17. โครงการสินเชื่อ
     รายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 
     ระยะที่ 2

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท
เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้จ่าย
เงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนภายในครอบครัว 
โดยต้องไม่เป็นการ Refinance 
หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 
0.85 ต่อเดือน

รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจาก
การด�าเนินโครงการ ดังนี้

2561 - 2568 6,603.01 4,070.12 - -

หน่วย : ล้านบาท

ระดับ
NPL

รัฐบาล
ชดเชย

จ�านวน
(ล้านบาท)

Coverage
ratio

ร้อยละ
100

ร้อยละ
70

ร้อยละ
50

2,500

875

625

ไม่เกนิ
ร้อยละ 40

ไม่เกิน
ร้อยละ 25

มากกว่า
ร้อยละ 

25
ไม่เกิน
ร้อยละ 
37.50

มากกว่า
ร้อยละ 
37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ 

50

รวม 4,000

5.38.2  สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ
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หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562 2561 2562 2561

18. โครงการมาตรการ
     พัฒนาคุณภาพชีวิต
     ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

     18.1 ผู้ดูแลผู้มีบัตร 
      สวัสดิการแห่งรัฐ
     (Account Officer : AO)

วงเงินงบประมาณ 189.00 ล้านบาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ดูแล
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ท�าหน้าที่
ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ

2561  -  - 9.07 9.07

     18.2 สินเชื่อพัฒนา
     ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ         
     (3 โครงการ)

15.19 22.20 ไม่ได้รบั
การชดเชย

ไม่ได้รบั
การชดเชย

     1) สินเชื่อ 
         GSB Home Stay

เพือ่เป็นเงินทุนหรือเงินทนุหมนุเวยีน
ในการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินกิจการโฮมสเตย์ไทย 
วงเงินให้สินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 
บาทต่อราย ระยะเวลาในการกู้
สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ในอัตราดอกเบี้ย 
ดังนี้
ปีท่ี 1  ดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2  เป็นต้นไป 
         ดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 - 0.75     
         ต่อเดือน (Flat rate) 
         ตามประเภทหลักประกัน

2561 - 2568

       2) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพือ่เป็นเงนิทุนในการเข้าร่วมท�าธรุกิจ  
แฟรนไชส์ หรือขยายธุรกิจ วงเงินให ้
สินเชือ่ไม่เกนิ 50,000.00 บาทต่อราย  
ระยะเวลาในการกู ้กรณเีงินกู้ระยะสัน้  
ให้ทบทวนวงเงินทุกปี กรณีเงิน
กู้ยืมระยะยาวให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี 
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีท่ี 1  ดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ต่อเดอืน
ปีที่ 2  เป็นต้นไป   
         ดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 - 0.75  
         ต่อเดือน (Flat rate) 
        ตามประเภทหลักประกัน

2561 - 2568

       3) สินเชื่อ Street Food เพือ่เป็นเงินทุนหรือเงินทนุหมนุเวยีน
ในการประกอบธุรกิจ วงเงินให้
สินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 บาท
ต่อราย ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที ่1      ดอกเบีย้ร้อยละ 0.00 ต่อเดอืน
ปีที ่2-10 ดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 - 0.75 
           ต่อเดือน (Flat rate) 
           ตามประเภทหลักประกัน

2561 - 2571

             รวมทั้งสิ้น 149,400.46 172,147.12 1,845.47 1,104.15

5.38.2  สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

โครงการ
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5.38.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ารองธุรกรรมนโยบายรัฐ

จำานวนราย
ยอดสินเชื่อ
คงค้างและ

ดอกเบี้ยค้างรับ
มูลค่าหลักประกัน

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ  272,176  146,962.23  6,187.12 1  1,406.00 

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  46,514  3,455.22  622.17 2  55.64 

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน  20,599  973.35  113.16 100  858.40 

จัดชั้นสงสัย  19,251  764.40  140.44 100  623.96 

จัดช้ันสงสัยจะสูญ  16,213  893.35  189.26 100  704.09 

  รวม  374,753  153,048.55  7,252.15  3,648.09 

2562
หน่วย : ล้านบาท

จำานวนราย
ยอดสินเชื่อ
คงค้างและ

ดอกเบี้ยค้างรับ
มูลค่าหลักประกัน

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ  225,924  169,896.14  6,390.53 1  1,633.03 

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  27,804  3,576.01  950.22 2  51.65 

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน  7,871  447.49  131.19 100  315.43 

จัดชั้นสงสัย  9,099  385.06  87.21 100  297.85 

จัดช้ันสงสัยจะสูญ  4,164  402.40  140.39 100  262.01 

  รวม  274,862  174,707.10  7,699.54  2,559.97 

2561
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
FINANCIAL sTATEMENTs AND NOTEs TO FINANCIAL sTATEMENTs

238 ธนาคารออมสิน



5.38.4 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 

5.38.5 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

5.39 การอนุมัติงบการเงิน

 ผู้อ�านวยการธนาคารอนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

รายการ   

รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ   

   รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ  2,022.82  1,751.74  

   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจาก 
   ลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุข้อ 5.30)

  4.14   2.81 

   รายได้อื่นๆ จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ   4.00  1.49   

รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล   

   รายได้ชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล  3,816.57  4,341.46 

   รายได้ชดเชยอื่นๆ จากธุรกรรมนโยบายรัฐ  16.60  33.20 

 รวม  5,864.13  6,130.70 

2562 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายการ   

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ       (หมายเหตุข้อ 5.29)  3,146.05  3,080.72 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ  2,846.96  3,717.73 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ    (หมายเหตุข้อ 5.30)  118.44  102.91 

 รวม  6,111.45  6,901.36 

2562 2561
หน่วย : ล้านบาท
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 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียง ณ ธนาคารออมสินส�านักงานใหญ่

 • กิจกรรมท�าบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเด่น

 • ถวายการรับฝากเงิน เน่ืองในโอกาสคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 106 ปี

 • แสดงพลังความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ธนาคารออมสิน240



 • กิจกรรมมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ประจ�าปี 2562

 • แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 “๑๐ สุขเฉลิมหล้า 
ปวงประชาซิวิไลซ์” เชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์

• พิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

• สนับสนุนเงินจ�านวน 100 ล้านบาท จัดสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 • กจิกรรมท�าบญุตักบาตรและลงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสทุดิา พัชรสธุาพมิลลกัษณ 
พระบรมราชินี
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• เปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ( GSB Reserch) ศูนย์กลาง
ในการผลิตงานวิจัย รายงานบทวิเคราะห์ ทั้งเศรษฐกิจมหภาค

จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• ธนาคารออมสินและธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลงนามความร่วมมือพฒันาผลติภณัฑ์และบริการทางการเงนิร่วมกนั 

เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าไทย - จีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• จับมือ TQM เปิดตัวบัตรเครดิต Co - Brand
“TQM Infinity Credit Card”

• เปิดตัวเว็บไซต์ gsbseniorwow.com
และแอปพลิเคชัน GSB Senior Wow คอมมูนิตี้ สนุกสุดว้าว
แหล่งรวมข้อมูลและบริการส�าหรับผู้สูงวัย Smart Senior

• โครงการ GSB Street Food เปลีย่นชีวติ (กล้าคดิ ชวิีตเปลีย่น) เพือ่เพิม่ศกัยภาพและสร้างโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการด้านธรุกจิสตรทีฟูด้

• เปิดตวับัตรเครดติ GSB E - Commerce Credit Card และบตัร GSB World Credit Card ระหว่างธนาคารออมสนิ กบั Mastercard 
เพื่อเพิ่มความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
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• แคมเปญ “บัตรเดบิตออมสิน แจกโชคทองข้ามปี”
มอบโชคทองค�ารูปพรรณ 106 รางวัล แก่ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิต

ธนาคารออมสินช�าระสินค้าและบริการ

• จบัมอื Airbnb ยกระดบัโฮมสเตย์ไทย
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื

• มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สลากออมสินพิเศษ “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้าน

ทุกเดือน” และ “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถ 216 คัน”

• ลงนามความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด
เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในด้านหลักทรัพย์
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกรูปแบบ

• เปิดตัวบัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48

• จบัมอื บสย. ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ “ค�า้ประกนัสนิเชือ่
ประชารฐัสร้างไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

• ลงนามความร่วมมือ กับธนาคารกสิกรไทย สานต่อนโยบาย
เครื่องเอทีเอ็มสีขาวของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และสมาคมธนาคารไทย
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• จัดงาน “Together, We’re Strong ร่วมกับหอการค้าจังหวัด 
ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ 

เพิ่มขีดความสามารถ ในการด�าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs และ SMEs Startup ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด 

ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

 • จัดงาน GSB Smart SMEs Smart Startup 2019 ภายใต้แนวคิด “GSB Journey to Success” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม 
ศักยภาพ SMEs และสร้าง Startup ไทยให้พร้อมก้าวสู่ยุค 5.0 อย่างเข้มแข็ง

• ร่วมออกบูธในงาน SMART SME EXPO 
2019 และน�าลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 
ของธนาคารมาร่วมออกร้านภายในงาน

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ ร่วมพัฒนา

อาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
รอบนิคมอุตสาหกรรม

• จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs 
Startup ตัวจริง ปีที่ 7

• ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด GSB สุดยอด 
SMEs Startup ตัวจริง “BIG BOOM WOW ท�าได้เลย ท�าได้เร็ว 

ท�าได้จริง” เพื่อก้าวสู่การเป็นสุดยอด SMEs Startup 
ทั้งแนวคิดต้นแบบธุรกิจ และธุรกิจที่ท�าได้จริง

 • สนับสนุน SMEs ไทย ก้าวไกล ย่ังยืน
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• ร่วมออกบูธในงาน Thailand Smart Money ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 • ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 • ส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน เข้าถึงประชาชน
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 • จดักจิกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 เพ่ือปลกูฝังและสร้างจติส�านกึให้ประชาชนตระหนกัในความส�าคญัของการประหยดัอดออม 
และส่งเสรมิวนิยัทางด้านการออม พร้อมจดัท�า “กระปกุออมสนิคมัภร์ีแห่งการออม” เพ่ือมอบเป็นทีร่ะลกึส�าหรบัผูฝ้ากเงนิ ณ ธนาคารออมสนิ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • ธนาคารออมสินจัดงาน GSB CG Day 2019 เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
และนโยบายป้องกันการทุจริต โดยมุ่งสร้างการรับรู้ และความตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของธนาคาร

 • กำากับ ธรรมาภิบาล

 • ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย�้าความโปร่งใสกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างกับคณะผู้สังเกตการณ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • จัดการอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
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 • เปิดตัวโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจ�าปี 2562 ‘GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์’ ยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล 
เพื่อส่งเสริม และพัฒนาชุมชน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

• สนบัสนนุการจดังาน Thailand Street Food Festival 2020
กระตุน้เศรษฐกจิ พร้อมยกระดบัและส่งเสรมิประเทศไทย

ให้เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วในระดบัสากล

• ร่วมมอืกบักรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
เพือ่พฒันาฝีมอืแรงงานแก่ผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐัให้มคีวามรู้

สามารถน�าไปประกอบอาชพีได้

 • ขับเคล่ือนนโยบายรัฐ

• ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “ประชารัฐสร้างไทย”

 • มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด  • ร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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 • นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้น�าองค์ความรู้และนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชนให้ตอบโจทย ์
ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นคงและรายได้อย่างยั่งยืน

• เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ สถาบันอุดมศึกษา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน”

โครงการ GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019 คัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นตัวแทนธนาคาร
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับมืออาชีพ

 • ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่

 • สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นต้นแบบในด้านทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬาอีสปอร์ต และเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพต่อไป
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 • กิจกรรม “ออมสิน ส่งสุข สู่สังคม” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 • ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างฝายมีชีวิต 
และท�าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 

ณ วัดมวกเหล็กนอก จ.สระบุรี

• กิจกรรม “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ในการซื้อที่ดินวัด และมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง
ระบบประปา สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านหนองคาย 

พร้อมไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย

• ออมสินสนับสนุนกิจกรรม
“กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.”

• มอบทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนส่งเสริมสัมมาอาชีพ
ให้กับสามเณรวัดเวียงแก้ว พร้อมทั้งมอบแว่นสายตายาว

และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่
ณ วัดเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

• ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เสาหลักชัย (หลักเมือง)
พร้อมจัดกิจกรรม CSR ณ วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย

 • พัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม
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โทร.	 02-2998852
E-mail	:	PISHSINEET@GSB.OR.TH
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนวำงแผนและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร.	 02-2998000	ต่อ	880030	
E-mail	:	SARAWUTN@GSB.OR.TH
นางสาวสมศรี แสงชลนิทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร.	 02-2998000	ต่อ	880046
E-mail	:	SOMSRIS1@GSB.OR.TH
นายพชัรพงษ์ อนนต์ศริิพร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรธุรกิจลูกค้ำบุคคล
โทร.	 02-2998055
E-mail	:	PACHARAPONGA@GSB.OR.TH
นางรจเรข สมีาปิวะพนัธ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรกำรขำย
โทร.	 02-6149898
E-mail	:	ROJAREKS@GSB.OR.TH
นายพิษณ ุวุฒปิระสทิธ์ิ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำบุคคล
โทร.	 02-2998117
E-mail	:	PISNUW@GSB.OR.TH
นางปรางมาศ  เธียรธนู
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำรำยย่อยและองค์กรชุมชน
โทร.	 02-2998741
E-mail	:	PRANGMASD@GSB.OR.TH
นายสภุาวุฒ ิดาระอินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำบุคลำกรภำครัฐ
โทร.	 02-2998084
E-mail	:	SUPAWUTD@GSB.OR.TH
นายพินิจ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำธุรกิจ	SMEs
โทร.	 02-2998630
E-mail	:	PINIJD@GSB.OR.TH
นางลภาวรรณ จนัทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และภำครัฐ
โทร.	 02-2998044
E-mail	:	LAPAWANC@GSB.OR.TH

ท�ำเนียบสำยงำนและสำขำ 1
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นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
โทร.	 02-2998045
E-mail	:	PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH
นายอนุรกัษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำผู้ประกอบกำร	SMEs	Startup
โทร.	 02-2998042
E-mail	:	ANURAKS2@GSB.OR.TH
นายประเสริฐ กองจนัทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรหนี้และกฎหมำย
โทร.	 02-6149640
E-mail	:	PRASERTK@GSB.OR.TH
นางสาวฐนิตา วิรฬุหกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรงำนกลำง
โทร.	 02-2998091
E-mail	:	THANITAV@GSB.OR.TH
นางสาวนิลวรรณ เลก็เจริญสขุ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนก�ำกับและควบคุม
โทร.	 02-2998819
E-mail	:	NILLAWANL@GSB.OR.TH
นางศริิวรรณ ประเสริฐชยั
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรกำรเงิน
โทร.	 02-2998583
E-mail	:	SIRIWANP1@GSB.OR.TH
นายกิตต ิป่ินรอด
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกำรลงทุน
โทร.	 02-2998116
E-mail	:	KITTIP@GSB.OR.TH
นางนงนุช ภพูิพฒัน์ผล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกำรเงิน
โทร.	 02-2998401
E-mail	:	NONGNUCHP@GSB.OR.TH
นางบุญรกัษ์ อุดมอทิธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
โทร.	 02-2999053
E-mail	:	BOONRAKU@GSB.OR.TH
นางสาวนพวรรณ รตันเวคนิ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนวิจัยและบริหำรข้อมูลลูกค้ำ
โทร.	 02-2998031
E-mail	:	NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
นางสาวเจนจิต เสวกวฒัโนภาส
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง
โทร.	 02-6149662
E-mail	:	JENJITS@GSB.OR.TH
นายอภิวฒัน์ กวีรตัเชวง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อ
โทร.	 02-2999292
E-mail	:	APIWATK@GSB.OR.TH
นางนุชจรินทร์  ศริิจนัทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โทร.	 02-2999213
E-mail	:	NUCHJARINS@GSB.OR.TH
นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โทร.	 02-2998358
E-mail	:	JEERANAN@GSB.OR.TH
นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนตรวจสอบภำยใน
โทร.	 02-2998218
E-mail	:	MONTREEB1@GSB.OR.TH

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผ้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
ขึนตรงผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
โทร.	 02-2998831
E-mail	:	NATTHANAKONB@GSB.OR.TH
นายปฏภิาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มลูกค้ำฐำนรำกและสนับสนุนนโยบำยรัฐ
โทร.	 02-2998986
E-mail	:	PATIPHANA@GSB.OR.TH
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มปฏิบัติกำร
โทร.	 02-2999196
E-mail	:	PAIROJS@GSB.OR.TH

นางสพุรรณ เสลี
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนเลขำธิกำรธนำคำร
E-mail	:	SUPUNS@GSB.OR.TH
นางสาวสขุด ีจรีรัตนชาติ
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนวำงแผนและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
E-mail	:	SUKDEEJ@GSB.OR.TH
นางวชัรา ภาระสงิห์
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนลูกค้ำรำยย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail	:	WATCHARAP@GSB.OR.TH
นางสาวดารณมีฐ์ ทวีสขุ
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
E-mail	:	DARANEET@GSB.OR.TH
นายนนทวฒัน์ สขุผล
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
E-mail	:	NONTHAVATS@GSB.OR.TH
นายสมบุญ จึงคพูฒันา
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อ
E-mail	:	SOMBUNP@GSB.OR.TH

� ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
นายอนุรกัษ์ นักจารย์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนสำขำ
E-mail	:	ANURAKN@GSB.OR.TH
นางสาวณฐัสดุา ชมุคง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรสัดส่วนธุรกิจ
E-mail	:	NUTSUDAC@GSB.OR.TH
นางสาวมานิดา หตุะจิตต์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสนับสนุนช่องทำงบริกำรและกำรขำย
E-mail	:	MANIDAH@GSB.OR.TH

� สายงานเลขาธิการธนาคาร

นางสาวสรุีรตัน์ พนัธ์ุศริิ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยเลขำนุกำรธนำคำร
E-mail	:	SUREERATP3@GSB.OR.TH
นางสาวพนิตสดุา กุลมาตย์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
E-mail	:	PANITSUDAK@GSB.OR.TH
นายวินัย สทิธิไวทยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม	
E-mail	:	WINAIS@GSB.OR.TH

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส

ผู้อ�านวยการฝ่าย

� ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหาร 
    กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ว่าท่ีร้อยตรีเชษฐ์ชยั พฤทธ์ิลาภากร
ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค
E-mail	:	CHEDCHAIP@GSB.OR.TH

� กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวชิราวชัร์ มหาทัพกฤษ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
E-mail	:	TONT@GSB.OR.TH
นายอนนต์ อุ่นสนิม่ัน
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	Digital	Banking
E-mail	:	ANONA1@GSB.OR.TH

� สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมานะ ทรวงทองหลาง 
ผู้อ�ำนวยกำร	
ฝ่ำยระบบงำนบริกำรลูกค้ำหลัก	
E-mail	:	MANAS@GSB.OR.TH
นายจกัรพรรด ินิยมจนัทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยระบบงำนเพื่อกำรบริหำร
E-mail	:	JAKKAPATJ@GSB.OR.TH
นางสาวเยาวเรศ จ�าจด
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์
E-mail	:	YAOVARESJ@GSB.OR.TH

� สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางจุไร มูลกะเยาว์
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรศูนย์สำรสนเทศ
E-mail	:	CHURAIM@GSB.OR.TH
นายสมชาย อนันต์สถติย์สนิ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
E-mail	:	SOMCHAIA1@GSB.OR.TH

� สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

นางสาวสภุา โรจน์พูนผล 
ผู้อ�ำนวยกำร	
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์และกำรตลำดเงินฝำก	
E-mail	:	SUPAR@GSB.OR.TH
นายทรงวุฒิ ไชยอุดม
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์และกำรตลำดบัตรเครดิต
และสินเชื่อบัตรเงินสด
E-mail	:	SONGWUTC@GSB.OR.TH
นายธวชั บุณยะรตัน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริกำรและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail	:	THAWATB1@GSB.OR.TH
นางสาวมนัสนันท์ เมธาลทัธพล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์และกำรตลำดบัตรเงินฝำก
E-mail	:	MANASANANB@GSB.OR.TH
นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจร้ำนค้ำรับบัตร
E-mail	:	PETCHAREES@GSB.OR.TH

� สายงานบริหารการขาย

นางสาวศริิพร เลศิสตัยสกุใส
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรกำรขำยธุรกิจลูกค้ำบุคคล
E-mail	:	SIRIPORNL3@GSB.OR.TH
นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจกำรเงินส่วนบุคคล
E-mail	:	AREEW@GSB.OR.TH
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นางสาวชลลดัดา พนัธัย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
E-mail	:	CHONLADDAP@GSB.OR.TH

� สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรสินเชื่อลูกค้ำบุคคล
E-mail	:	PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH
นางสาวนวลสวาท ชาตทิอง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจเงินฝำก
E-mail	:	NOUNSAWATC@GSB.OR.TH
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศริิ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจบริกำรและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail	:	SRIWIENGT@GSB.OR.TH
นางก่ิงแก้ว สทุธิวานิช 
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสนับสนุนบริกำรสินเชื่อ
E-mail	:	KINGKAEWS@GSB.OR.TH
นางสาวจุไรรตัน์ จินดาประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจบัตรและร้ำนค้ำรับบัตร
E-mail	:	JURAIRATJ@GSB.OR.TH

� กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นางสจุินตนา หงษ์ทอง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรลูกค้ำฐำนรำกและสนับสนุนนโยบำยรัฐ
E-mail	:	SUJINTANAK@GSB.OR.TH

� สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

นางชญานิษฐ์ บุญนาค
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์	กำรตลำด	และพัฒนำลูกค้ำรำยย่อย
E-mail	:	CHAYANIDB@GSB.OR.TH
นายสมชาย อาภรณ์พงษ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำหนี้นอกระบบ
E-mail	:	SOMCHAIA@GSB.OR.TH
นางเวสารชั พงศ์พาช�านาญเวช
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุนลูกค้ำรำยย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail	:	WAESARATP@GSB.OR.TH

� สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

นางสาวอุสมุา ปิงมอย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์	กำรตลำด	
และพัฒนำลูกค้ำบุคลำกรภำครัฐ	1
E-mail	:	USUMAP@GSB.OR.TH
นางสาวเอมอชันา แรงข�า
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์	กำรตลำด	
และพัฒนำลูกค้ำบุคลำกรภำครัฐ	2
E-mail	:	AMEACHANAR@GSB.OR.TH
นายศวิมนต์ สวรรยาวฒัน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุนลูกค้ำบุคลำกรภำครัฐ
E-mail	:	SIWAMONS@GSB.OR.TH

� กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นางสดุารตัน์ กลิ่นเจริญ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
E-mail	:	SUDARATK3@GSB.OR.TH

� สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs

นายธิตวิจัน์ เพิ่มปรีดานันท์
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร	
ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำ	SMEs	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	
E-mail	:	THITIWATP@GSB.OR.TH
นายภิรมย์ โพธิเ์จริญ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำ	SMEs	ส่วนภูมิภำค
E-mail	:	PHIROMP@GSB.OR.TH

นายพรลภสั กองธนาศริิกุล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรศูนย์ธุรกิจลูกค้ำ	SMEs
E-mail	:	PORNLAPHATK@GSB.OR.TH

� สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

นายเฉลมิวงศ์ วงศ์จ�าปา
ผู้อ�ำนวยกำร	
ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำขนำดใหญ่	
E-mail	:	CHALOEMWONGW@GSB.OR.TH	
นางสาวขนิษฐา กัวสกุล	
ผู้อ�ำนวยกำร	
ฝ่ำยสินเชื่อภำครัฐและสถำบัน	
E-mail	:	KHANITTHAK@GSB.OR.TH	
นางรกัษยา  ศริิบริรักษ์ 
ผู้อ�ำนวยกำร	
ฝ่ำยสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
E-mail	:	RAKSAYAS@GSB.OR.TH

� สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายสงัวาลย์ กิตตวิีระนุกูล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพิธีกำรสินเชื่อ
E-mail	:	SANGVARNK@GSB.OR.TH
นายพสษิฐ์ ประภาพนัธศกัดิ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยประเมินรำคำหลักทรัพย์
E-mail	:	PHASITP@GSB.OR.TH
นายวิศษิฏ์ คงคณุากุล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรค้ำและปฏิบัติกำรธุรกิจต่ำงประเทศ
E-mail	:	WISITK1@GSB.OR.TH

� สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup

นางเบญจมาภรณ์ จนัทร์ประสทิธ์ิ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรตลำดลูกค้ำผู้ประกอบกำร	SMEs	Startup
E-mail	:	BENJAMAPORNJ@GSB.OR.TH
นางสาวชาลณีิ คนัธวณชิ
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจลูกค้ำผู้ประกอบกำร	SMEs	Startup
E-mail	:	CHALINEEK@GSB.OR.TH
นางพิกุล ปัทมาลยั
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำผู้ประกอบกำร	SMEs	Startup
E-mail	:	PIKULP@GSB.OR.TH

� สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นายบุญชอบ แสงภกัดี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำหนี้ลูกค้ำบุคคล
E-mail	:	BOONCHOBS@GSB.OR.TH
นางสาวสณุรีตัน์ ม่ิงขวญัปิยะกุล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำหนี้ลูกค้ำธุรกิจ
E-mail	:	SUNEERATM@GSB.OR.TH
นายสวุิทย์ หวงัธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำย
E-mail	:	SUWITW@GSB.OR.TH
นายสมชาย ไชยาค�า
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยนิติกำร
E-mail	:	SOMCHAIC1@GSB.OR.TH
นางสาวพรรณพิศ คงลาภ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยคดี
E-mail	:	PUNPITK@GSB.OR.TH
นายนิตภิมิู สวุรรณชยัรบ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรคดี
E-mail	:	NITIPOOMS@GSB.OR.TH
นางสวุณ ีท้วมมา
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยควบคุมและบริหำรหนี้
E-mail	:	SUWANEET@GSB.OR.TH

� สายงานบริหารงานกลาง

นายชาญเชพ ชนิบานทอง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรพัสดุ
E-mail	:	SHANSHAPES@GSB.OR.TH
นายปกรณ์ ทวิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำรกลำง
E-mail	:	PAKORNT@GSB.OR.TH
นายธงชยั สมุา
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนออกแบบและก่อสร้ำง
E-mail	:	THONGCHAIS3@GSB.OR.TH

� สายงานก�ากับและควบคุม

นางสาวณฏัฐวรรณ จิราพงษ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรกำรป้องกันกำรทุจริต
E-mail	:	NUTTAWANC@GSB.OR.TH
นางดวงใจ กุศลฉันท์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยก�ำกับกำรปฏิบัติงำน
E-mail	:	DUANGJAIK@GSB.OR.TH
นางสมพรรษ เพง็จนัทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยก�ำกับธุรกิจ
E-mail	:	SOMPUSK@GSB.OR.TH
นางสาวพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
E-mail	:	ALISAC@GSB.OR.TH
นายกฤตปุณย์ ชาตวิิริยะอ�านวย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสอบทำนสินเชื่อ
E-mail	:	KRITTAPOONC@GSB.OR.TH

� สายงานบริหารการเงิน

นางวิดา ภูษิตประภา
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรเงิน
E-mail	:	VIDAP@GSB.OR.TH
นายประเสริฐ บุญมาสู่
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail	:	PRASERTB1@GSB.OR.TH
นายนธี ยีภู่่
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจปริวรรต
E-mail	:	NATEEY@GSB.OR.TH
นางสาวพชัร์รัฐ ไพศาลสนิทรัพย์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรบริหำรเงิน
E-mail	:	PATCHARATP@GSB.OR.TH

� สายงานการลงทุน

นายณทัธร โพธิแพทย์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจกำรลงทุน
E-mail	:	NATTORNP@GSB.OR.TH
นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจตรำสำรหนี้
E-mail	:	PARAWEEM@GSB.OR.TH
นางสาวสวุรรณ ีพานทองดี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรกำรลงทุน
E-mail	:	SUWANNEEP@GSB.OR.TH

� สายงานการเงิน

นางสนัุนท์  แสวงศรี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรบัญชี
E-mail	:	SUNANS@GSB.OR.TH
นางสาวสอาดศรี สรุชยั
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรกำรเงิน
E-mail	:	SAARDSRIS@GSB.OR.TH

ท�ำเนียบสำยงำนและสำขำ 3



นางสาวธัญญวด ีวงศ์สมุทร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
E-mail	:	TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH
นายพิชติ กาเจริญ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบพิเศษ
E-mail	:	PICHITK@GSB.OR.TH

� สายงานกิจการสาขา 1

นายวิมล ทุ่งทอง
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	1
E-mail	:	VIMOLT@GSB.OR.TH
นายสมเกียรต ิอารีจิตพานิช
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	2
E-mail	:	SOMKIERTA@GSB.OR.TH
นายธีระศกัด์ิ เขมะนุเชษฐ์
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	3
E-mail	:	THEERASAKK@GSB.OR.TH

� สายงานกิจการสาขา 2

นายธงชยั ศรีมณฑก
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	4
E-mail	:	THONGCHAIS2@GSB.OR.TH
นางเบญจพร นิลรัต
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	5
E-mail	:	BENJAPORNN@GSB.OR.TH
นางชตุมิา สขุสวสัด์ิอ�านวย
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	6
E-mail	:	CHUTIMAS1@GSB.OR.TH

� สายงานกิจการสาขา 3

นายฉลองชยั อนุกูลเวช
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	7
E-mail	:	CHALONGCHAIA@GSB.OR.TH
นายสเุชษฐ์ ค�าฟู
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	8
E-mail	:	SUCHETK@GSB.OR.TH
เรือตรีสชุาญ ภูส่วุรรณ์
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	9
E-mail	:	SUCHANP@GSB.OR.TH

� สายงานกิจการสาขา 4

นางสาวสนัุนท์ สทุธิบรรจง
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	10
E-mail	:	SUNUNS@GSB.OR.TH
นายศรชยั จนัโทวงษ์
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	11
E-mail	:	SORNCHAIJ@GSB.OR.TH
นายชาตชิาย อุมะวรรณ
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	12
E-mail	:	CHATCHAIU@GSB.OR.TH

� สายงานกิจการสาขา 5

นายพงศธรณ์ ลิ้มศริิ
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	13
E-mail	:	PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH
นายด�ารงค์ จินตนา
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	14
E-mail	:	DUMRONGJ@GSB.OR.TH
นางสาวนวลนารถ สายสทุธิวงษ์
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	15
E-mail	:	NUANNATS@GSB.OR.TH

� สายงานกิจการสาขา 6

นายโกวิท ธีระกุล
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	16
E-mail	:	KOWITT@GSB.OR.TH
นายเรวตัร ศฤงคาร
ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	17
E-mail	:	RAWATS@GSB.OR.TH
นางญดาภรณ์ ศรีพฒัน์
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรภำค
ธนำคำรออมสินภำค	18
E-mail	:	YADAPORNS@GSB.OR.TH

� สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวเพชรรตัน์ จนัทร์พงษ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยยุทธศำสตร์ธนำคำร
E-mail	:	PETCHARATC@GSB.OR.TH
นางสาวสชุานันท์ สดุใจนาค
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรแผนงำนและงบประมำณ
E-mail	:	SUCHANANS@GSB.OR.TH

� สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า

นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพฒัน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิจัยเศรษฐกิจ	ธุรกิจ	และเศรษฐกิจฐำนรำก
E-mail	:	CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH
นายอมร  สขุสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรข้อมูลลูกค้ำ
E-mail	:	AMORNS@GSB.OR.TH

� สายงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวจุฑารตัน์ เสรีเจริญฤทธ์ิ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
E-mail	:	CHUTARATT@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตนัสวุรรณ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงเครดิต
E-mail	:	SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

� สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ

นายพรชยั ชาดระวี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อลูกค้ำ	SMEs	1
E-mail	:	PORNCHAIS2@GSB.OR.TH
นางสาวสรุางคนา รอดวรรณะ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อลูกค้ำ	SMEs	2
E-mail	:	SURANGKANAR@GSB.OR.TH
นายเจษฎา ตลุยกิจวตัร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อขนำดใหญ่และกำรลงทุน
E-mail	:	JESDAT@GSB.OR.TH
นายธนวุฒ ิลีจ้ากภยั
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อบุคคล
E-mail	:	THANAWUTL@GSB.OR.TH

� สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสกัุญญา เตชะอารีรตัน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
E-mail	:	SUKANYAT@GSB.OR.TH
นายสมชาย นุตยางกูร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสวัสดิกำรและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
E-mail	:	SOMCHAIN@GSB.OR.TH

� สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายพีระยุทธ บุญสวาท
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
E-mail	:	PEERAYUTB@GSB.OR.TH
นายศภุชยั ดิษสาริบุตร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำองค์กร
E-mail	:	SUPACHAID@GSB.OR.TH

� สายงานตรวจสอบภายใน

นายสรรพนันท์ จนัทาทิพวฒัน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในสำยสำขำ
E-mail	:	SAPPANUNJ@GSB.OR.TH
นายกิตต ิศริิตนัหยง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในส�ำนักงำนใหญ่
E-mail	:	KITTIS@GSB.OR.TH

4 ธนาคารออมสิน



ธนาคารออมสินภาค 1
470	อำคำร	17	ชั้น	3	ถ.พหลโยธิน	แขวงสำมเสนใน	
เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2299-8184,	0-2299-8475,		
	 0-2299-8472,	0-2299-8183	
โทรสำร	 0-2299-8473	
E-mail	:	rm1@gsb.or.th
ส�านักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝาก
470	อำคำร	1	ถ.พหลโยธิน	แขวงสำมเสนใน	
เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	10400		
โทร.	 02-299-8000	ต่อ	010118,	010119,		
	 010120,	010122,	010125,	010129,		
	 010130,	010135,	010136	
โทรสำร		 0-2279-9567	
E-mail	:	 bm9602@gsb.or.th
ส�านักพหลโยธิน-ส่วนการตลาดสนิเชือ่
70	อำคำร	2	ชั้น	1	ถ.พหลโยธิน	แขวงสำมเสนใน		
เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	10400		
โทร.	 0-2279-9368,	02-299-8000	ต่อ	020114,	020115,	
	 020111,	020110,	020109,	020107,	020108,	020106	
โทรสำร	 0-2299-8710,	0-2279-9368	
E-mail	:	market.phahol@gsb.or.th
ส�านักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสนิเชือ่
470	อำคำร	2	ชัน้	1	ถ.พหลโยธิน	แขวงสำมเสนใน		
เขตพญำไท	กรงุเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2278-5478,	0-2278-5826,	0-2299-8205,	
	 0-2270-1562	
โทรสำร	 0-2270-1562,	0-2299-8205	
E-mail	:	 csd.phahol@gsb.or.th

�ธนาคารออมสินเขต ห้วยขวาง 	
2000/2	ถ.ประชำสงเครำะห์	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรงุเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2277-9438,	0-2277-9266	
โทรสำร	 0-2277-9435	
E-mail	:	 loan8201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้วยขวาง	
2000/2	ถ.ประชำสงเครำะห์	แขวงดินแดง		
เขตดินแดง	กรงุเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2277-4199,	0-2692-5657,	0-2692-7500,	
	 0-2692-6923	
โทรสำร	 0-2692-7500	
E-mail	:	 bm0029@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ยุตธิรรม (ถนนรัชดาภิเษก)	
บริเวณอำคำรที่จอดรถศำลอำญำ	ถ.รัชดำภิเษก		
แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2541-2638,	0-2541-2762		
โทรสำร	 0-2541-2762	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0005@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชยัสมรภมิู	
417/14	ถ.รำชวิถี	แขวงทุ่งพญำไท	เขตรำชเทวี		
กรุงเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2644-9865-6		
โทรสำร	 0-2644-9865	ต่อ	21	
E-mail	:	 bm0027@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดินแดง	
53/32	ถ.ดินแดง	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		
กรุงเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2643-4242,	08-6011-6625,		
	 08-6011-7480,	08-7803-5738	
โทรสำร	 0-2643-4242	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0028@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลาดพร้าว	
593/5-6	ถ.ลำดพร้ำว	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร		
กรุงเทพฯ	10900		
โทร.	 0-2513-3661,	0-2513-8311,	08-6011-9558	
โทรสำร	 0-2513-3661	
E-mail	:	 bm0031@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กระทรวงการคลงั 	
ภำยในอำคำรส�ำนักงำนตรวจเงนิแผ่นดนิ		
บรเิวณกระทรวงกำรคลงั	ถ.พระรำม	6		
แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรงุเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2298-5898,	0-2271-2444		
โทรสำร	 0-2298-5898	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0044@gsb.or.th

ท�ำเนียบสำยงำนและสำขำ 5
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ธนาคารออมสนิสาขา เตาปูน	
416/8-9	ถ.ประชำรำษฎร์	สำย	2	แขวงบำงซื่อ		
เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	
โทร.	 0-2585-6143,	0-2910-3905	
โทรสำร	 0-2910-3905	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0036@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์
555/2	ศูนย์เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	อำคำร	B	ถ.วิภำวดี-รังสิต	
แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2537-0369-71	
โทรสำร	 0-2537-0369-71	
E-mail	:		bm0150@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี วงศ์สว่าง
ห้องเลขที	่A203-4	ชัน้	2	อำคำร	A	ห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซี	
วงศ์สว่ำง	โครงกำรวงศ์สว่ำงทำวน์เซ็นเตอร์	เลขที	่888	
ถ.วงศ์สว่ำง	แขวงวงศ์สว่ำง	เขตบำงซือ่	กรงุเทพฯ	10800	
โทร.	 0-2586-7214	 	
โทรสำร	 0-2586-7215	
E-mail	:	 bm0158@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว	
ห้องเลขที	่230	ช้ัน	2	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	ลำดพร้ำว		
เลขที	่1691	ถ.พหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร		
กรงุเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2541-1502	
โทรสำร	 0-2541-1501	
E-mail	:	 bm0160@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประชานิเวศน์ 1	
99/196-197	ถ.เทศบำลสงเครำะห์	แขวงลำดยำว		
เขตจตจุกัร	กรุงเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2580-9383-4	
โทรสำร	 0-2580-9383-4	ต่อ	108	
E-mail	:	 bm0194@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กรีนพลาซ่า (วงัหนิ)
ห้องเลขที	่101	และ	201	โครงกำรกรนีพลำซ่ำ		
เลขท่ี	523	ถ.ลำดพร้ำววังหนิ	แขวงลำดพร้ำว		
เขตลำดพร้ำว	กรงุเทพฯ	10230	
โทร.	 0-2578-6038-39	
โทรสำร	 0-2578-6038	ต่อ	111	
E-mail	:	 bm0196@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาด อ.ต.ก.  
(เดมิเป็นสำขำอนิสแควร์)	ย้ำยวันที	่3	เม.ย.	60	
ภำยในองค์กำรตลำดเพือ่เกษตรกร	เลขที	่101		
ถ.ย่ำนพหลโยธนิ	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรงุเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2279-3881-2	
โทรสำร	 0-2279-3881-2	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0058@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อเวนิว รชัโยธิน	
ชัน้	2	ห้องเลขที	่C205A	โครงกำร	Suzuki	Avenue	รัชโยธนิ		
เลขท่ี	234	ถ.รัชดำภเิษก	แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร		
กรงุเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2513-6279-80	
โทรสำร	 0-2513-6279-80	ต่อ	111	
E-mail	:	 bm0060@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม ่
420,	422,	424,	426	ถ.พหลโยธิน	แขวงอนุสำวรย์ี		
เขตบำงเขน	กรงุเทพฯ	10220	
โทร.	 0-2521-2905-7	
โทรสำร	 0-2521-2909	
E-mail	:	 loan8203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สะพานใหม่ 	
420,	422,	424,	426	ถ.พหลโยธิน	แขวงอนุสำวรย์ี		
เขตบำงเขน	กรงุเทพฯ	10220	
โทร.	 0-2970-3762,	0-2521-2612,	0-2970-4985	
โทรสำร	 0-2970-4985	ต่อ	114	
E-mail	:	 bm0103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนเมือง		
326	หมูท่ี	่10	ถ.เชดิวุฒำกำศ	แขวงดอนเมอืง		
เขตดอนเมอืง	กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2566-2606	
โทรสำร	 0-2566-2606	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดวงศกร	
80/2	ถ.สำยไหม	แขวงสำยไหม	เขตสำยไหม	กรงุเทพฯ	10220	
โทร.	 0-2563-5213	-15	
โทรสำร	 0-2563-5213-15	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
22/53	หมูท่ี	่6	ถ.พหลโยธิน	แขวงสำยไหม		
เขตสำยไหม	กรงุเทพฯ	10220	
โทร.	 0-2531-6145	
โทรสำร	 0-2531-6145	
E-mail	:	 bm0141@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดย่ิงเจริญ 
651	ถ.พหลโยธิน	แขวงอนุสำวรีย์	เขตบำงเขน		
กรุงเทพฯ	10220	
โทร.	 0-2521-6394-5	
โทรสำร	 0-2521-6396		
E-mail	:	 bm0151@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนสรงประภา 
310/91-92	ถ.สรงประภำ	แขวงสกีนั		
เขตดอนเมอืง	กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2566-3356-7	
โทรสำร	 0-2566-3357	
E-mail	:	 bm0161@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ห้องเลขที่	LDD-407-03	ชั้น	4		
อำคำรผู้โดยสำรภำยในประเทศ	ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง	
(อำคำร	2)	เลขที่	222	ถ.วิภำวดีรังสิต	แขวงสนำมบิน	
เขตดอนเมอืง	กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2504-3778-9	
โทรสำร	 0-2504-3778	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0068@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไอที สแควร์  
ห้องเลขที	่A18-20	ชัน้	1		
ศนูย์กำรค้ำไอท	ีสแควร์	หลกัสี	่เลขที	่333/100		
หมูท่ี	่4	ถ.แจ้งวัฒนะ	แขวงตลำดบำงเขน		
เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2576-1624,	0-2576-1628	
โทรสำร	 0-2576-1624,	0-2576-1628	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0052@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กรมการกงสลุ	
123	ชั้น	2	อำคำรกรมกำรกงสุล	ถ.แจ้งวัฒนะ		
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2574-5743,	0-2574-5745	
โทรสำร	 0-2574-5745	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm0056@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซ ีแจ้งวฒันะ
ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำบิก๊ซแีจ้งวัฒนะ	เลขที	่96	หมูท่ี	่1		
แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2575-0351-3	
โทรสำร	 0-2575-0351	ต่อ	19	
E-mail	:	 bm0140@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 
แจ้งวฒันะ (อาคาร A) 	
ห้องเลขที	่AM-1-010	ชัน้	1	อำคำรรำชบุรดีเิรกฤทธิ	์	
(อำคำร	A)	ถ.แจ้งวัฒนะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่	
กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2143-8779-80	
โทรสำร	 0-2143-8779-80	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0149@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 
แจ้งวฒันะ (อาคาร B)	
ห้องเลขที	่126-128	ชัน้	BC1	อำคำร	B	ถ.แจ้งวัฒนะ		
แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2143-8959-60		
โทรสำร	 0-2143-8958-60	ต่อ	19	
E-mail	:	 bm0043@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วชัรพล	
12/8-9	ซ.รำมอนิทรำ	55/8	ถ.วัชรพล	แขวงท่ำแร้ง		
เขตบำงเขน	กรงุเทพฯ	10230	
โทร.	 0-2347-0707		
โทรสำร	 0-2347-0706	
E-mail	:	 bm0172@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะแจส รามอนิทรา 
ชัน้	1	ห้องเลขที	่A-106-107		
โครงกำรเดอะแจส	รำมอนิทรำ	เลขท่ี	87	
ถ.ลำดปลำเค้ำ	แขวงอนสุำวรย์ี		
เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10220	
โทร.	 0-2046-4189-90	
โทรสำร	 0-2046-4189-90	
E-mail	:	 bm0067@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เอสพละนาด รชัดาภเิษก	
ชั้น	2	ศูนย์กำรค้ำเอสพละนำด	รัชดำภิเษก	เลขที่	99		
ถ.รัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพ	10400	
โทร.	 0-2642-3161-2	
โทรสำร	 0-2642-3163	
E-mail	:	 bm0144@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อสีท์วอเตอร์	
ชั้น	1	อำคำรอีสท์วอเตอร์	เลขที่	1	ซอยวิภำวดีรังสิต	5	
ถ.วิภำวดีรังสิต	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900		
โทร.	 0-2272-0528,	0-2272-0542	
โทรสำร	 0-2272-0528	
E-mail	:	 bm0152@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พญาไท	
ห้องเลขที่	A201-202	ชั้น	2	อำคำร	A		
อำคำร	ซี.พี.ทำวเวอร์	3	(พญำไท)	เลขที่	34	ถ.พญำไท		
แขวงทุ่งพญำไท	เขตรำชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2354-5059-60	
โทรสำร	 0-2354-5060	
E-mail	:	 bm0159@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม 9	
ห้องเลขที	่518B	ชัน้	5	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ		
แกรนด์	พระรำม	9	เลขที	่9/9	ถ.พระรำม	9		
แขวงห้วยขวำง	เขตห้วยขวำง	กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2160-2463-4	
โทรสำร	 0-2160-2463	
E-mail	:	 bm0171@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ลาดพร้าว 2
ห้องเลขที่	2CR134	ชั้น	2	ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	
ซูเปอร์เซ็นเตอร	์(สำขำลำดพร้ำว	2)	เลขที	่669	ถ.ลำดพร้ำว	
แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2512-1936-7	
โทรสำร	 0-2512-1936-7	ต่อ	108	
E-mail	:	 bm0173@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก
ห้องเลขที่	1	อำคำรเพิร์ล	แบงก์ค็อก	ชั้น	3		
เลขที่	1177	ถ.พหลโยธิน	แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท		
กรุงเทพฯ	10400	
โทร	 0-2043-5060-61	
โทรสำร	 0-2043-5060-61	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0071@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตบางเขน 	
1712-14	ชั้น	2	ถ.พหลโยธิน	แขวงจันทรเกษม		
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2513-2315,	0-2513-2226,	0-2513-2117	
โทรสำร	 0-2513-2096	
E-mail	:	 loan8202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางเขน 	
1712-14	ถ.พหลโยธนิ	แขวงจนัทรเกษม	เขตจตจุกัร		
กรงุเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2513-7074,	0-2513-7019	
โทรสำร	 0-2513-7074	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0033@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
50	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	ถ.พหลโยธิน		
แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2562-0716,	0-2579-7556		
โทรสำร	 0-2562-0716	
E-mail	:	 bm0034@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จตจุกัร		
ภำยในกองอ�ำนวยกำรตลำดนดัจตจุกัร	ถ.ก�ำแพงเพชร	2	
แขวงจตจุกัร	เขตจตุจักร	กรงุเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2618-3052	
โทรสำร	 0-2618-3052	ต่อ	23	
E-mail	:	 bm0047@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พงษ์เพชร	
205/84-85	ถ.งำมวงศ์วำน	แขวงทุง่สองห้อง		
เขตหลักสี	่กรงุเทพฯ	10210	
โทร.	 0-2954-1039,	0-2954-1960	 	
โทรสำร	 0-2954-1039	
E-mail	:	 bm0129@gsb.or.th	
ธนาคารออมสนิสาขา ประชาชืน่
83	ปำกทำงเข้ำหมูบ้่ำนซเิมนต์ไทย	ถ.ประชำชืน่		
แขวงลำดยำว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900	
โทร.	 0-2585-0667,	0-2587-1762,	0-2911-1780	
โทรสำร	 0-2587-1762,	0-2585-0667	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0101@gsb.or.th

6 ธนาคารออมสิน



� ธนาคารออมสินเขตราชวัตร	
316,	318,	320	ชัน้	2	ถ.อ�ำนวยสงครำม		
แขวงถนนนครไชยศร	ีเขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2241-7523-5	
โทรสำร	 0-2241-7526	
E-mail	:	 loan8204@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ราชวตัร	
981/2	ถ.นครไชยศร	ีแขวงถนนนครไชยศร	ีเขตดสุติ		
กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2241-4511	
โทรสำร	 0-2241-4511	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0010@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีย่าน		
785-787	ถ.สำมเสน	แขวงถนนนครไชยศร	ี	
เขตดสิุต	กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2243-0295,	0-2241-0364,	
	 0-2244-8903,	08-5662-9303	
โทรสำร	 0-2243-0295	
E-mail	:	 bm0009@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สะพานแดง	
1	ถ.เตชะวณชิ	แขวงถนนนครไชยศร	ีเขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2241-1374,	0-2241-2012,		
	 08-6010-3489,	08-7803-4783	
โทรสำร	 0-2241-1374,	0-2243-4514,	0-2241-2012	ต่อ	19	
E-mail	:	 bm0035@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวนจิตรลดา
อำคำรธนำคำรออมสนิเฉลมิพระเกยีรติ		
ภำยในบรเิวณพระรำชวงัสวนจติรลดำ		
แขวงสวนจติรลดำ	เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2668-3458-9	
โทรสำร	 0-2668-3459	
E-mail	:	 bm0049@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหานาค	
292/13-14	ถ.ลกูหลวง	แขวงสีแ่ยกมหำนำค	
เขตดสิุต	กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2281-9356	
โทรสำร	 -	
E-mail	:	 bm0024@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นางเลิ้ง
159	ถ.นครสวรรค์	แขวงวดัโสมนสั		
เขตป้อมปรำบศตัรพู่ำย	กรงุเทพฯ	10100	
โทร.	 0-2282-8505	
โทรสำร	 0-2282-8505	ต่อ	13	
E-mail	:	 bm0023@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท�าเนียบรฐับาล
1	ท�ำเนยีบรฐับำล	ถนนพษิณโุลก	แขวงดสุติ		
เขตดสิุต	กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2282-4333,	0-2281-8537	
โทรสำร	 0-2281-8537	ต่อ	13	
E-mail	:	 bm0025@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนประดิพทัธ์	
96/5	อำคำรบำงกอกลฟิวิง่	ถ.ประดพิทัธ์	แขวงพญำไท		
เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2278-4356-7	
โทรสำร	 0-2278-4358	
E-mail	:	 bm0137@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สพุรีม คอมเพลก็ซ์ สามแสน 
ห้องเลขที	่L1-13	ชัน้	L1	ศนูย์กำรค้ำสพุรมี	คอมเพลก็ซ์	
เลขที	่1024	ถ.สำมเสน	แขวงถนนนครไชยศร	ีเขตดสุติ		
กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2241-9252-3	
โทรสำร	 0-2241-9252	
E-mail	:	 bm0165@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แยกพิชยั
316,	318,	320	ถ.อ�ำนวยสงครำม	แขวงถนนนครไชยศรี		
เขตดสิุต	กรงุเทพฯ	10300	
โทร.	 0-2241-0918-9	
โทรสำร	 0-2241-0919	
E-mail	:	 bm0175@gsb.or.th

1769	ชัน้	4	ถ.เพชรบรุตีดัใหม่	แขวงบำงกะปิ	เขตห้วยขวำง	
กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2257-0142-5	
โทรสำร	 0-2257-0147-8	
E-mail	:	 rm2@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 2

� ธนาคารออมสินเขตบางรัก 	
1231	ช้ัน	3	ถ.เจรญิกรงุ	แขวงสรุยิวงศ์	เขตบำงรกั		
กรงุเทพฯ	10500	
โทร.	 0-2630-6181-2,	0-2630-9420	
โทรสำร	 0-2630-6181-2,	0-2630-9420	ต่อ	20	
E-mail	:	 loan8205@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางรัก		
1231	ถ.เจรญิกรงุ	แขวงสรุยิวงศ์	เขตบำงรัก		
กรงุเทพฯ	10500	
โทร.	 0-2630-9748,	0-2630-9808,	0-2234-9014	
โทรสำร	 0-2630-9808	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0018@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หวัล�าโพง		
405	ถ.พระรำม	4	แขวงรองเมอืง	เขตปทมุวนั	กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2216-6340,	0-2214-0650	
โทรสำร	 0-2216-6340	ต่อ	20,	0-2214-0650	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0012@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สาทร		
151-153	ถ.เจรญิกรงุ	57	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร		
กรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2212-5444	
โทรสำร	 0-2212-5444	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0017@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนจนัทน์ 	
226-228	ถ.จนัทน์	แขวงทุง่วัดดอน	เขตสำทร	กรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2676-3009-10,	0-2286-5852	
โทรสำร.	 0-2676-3009	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm0046@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สลีม  
144,	144/1	ถ.สีลม	แขวงสรุยิวงศ์	เขตบำงรัก		
กรงุเทพฯ	10500	
โทร.	 0-2634-4977-8	
โทรสำร	 0-2634-4977	ต่อ	13	
E-mail	:	 bm0051@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เยาวราช 
452	ถ.เยำวรำช	แขวงสมัพนัธวงศ์	เขตสมัพนัธวงศ์		
กรงุเทพฯ	10100	
โทร.	 0-2622-8383-4	
โทรสำร	 0-2622-8385	
E-mail	:	 bm0138@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สาธรซิตีท้าวเวอร์
ชัน้	G	อำคำรสำธรซต้ีิ	ทำวเวอร์	เลขที	่175	ถ.สำทรใต้		
แขวงทุง่มหำเมฆ	เขตสำทร	กรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2648-3288	
โทรสำร	 0-2648-3289	
E-mail	:	 bm0157@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี 
1089/2-3	ถ.เพชรบรุตัีดใหม่	แขวงมกักะสนั	เขตรำชเทวี
กรงุเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2254-4453,	0-2650-1663,	0-2650-1076	
โทรสำร	 0-2254-4453	ต่อ	19	
E-mail	:	 loan8206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนเพชรบุรี 
1089/2-3	ถ.เพชรบรุตัีดใหม่	แขวงมกักะสนั	เขตรำชเทวี	
กรงุเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2253-2939,	0-2650-1644,	0-2651-6300	
โทรสำร	 0-2253-2939	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0037@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เจริญผล 
1210-1212	ถ.บรรทดัทอง	แขวงวังใหม่	เขตปทมุวัน		
กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2612-5203,	0-2214-0209	
โทรสำร	 0-2612-5203	ต่อ	106	
E-mail	:	 bm0011@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ป้อมปราบ		
1/1-2	ถ.เสอืป่ำ	แขวงป้อมปรำบ	เขตป้อมปรำบศตัรพู่ำย	
กรงุเทพฯ	10100	
โทร.	 0-2226-3042,	0-2622-9903	
โทรสำร	 0-2222-3860	
E-mail	:	 bm0039@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุรุพงษ์ 
133	ซอย	3	ถ.เพชรบรุ	ีแขวงทุง่พญำไท	เขตรำชเทวี		
กรงุเทพฯ	10400	
โทร.	 0-2215-7816,	0-2216-6339	
โทรสำร	 0-2612-0070	
E-mail	:	 bm0026@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา วรจกัร	
90-92	ถ.วรจักร	แขวงบ้ำนบำตร	เขตป้อมปรำบศตัรพู่ำย	
กรงุเทพฯ	10100	
โทร.	 0-2223-2376	
โทรสำร	 0-2621-2198		
E-mail	:	 bm0022@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จกัรวรรด	ิ
327-335	ถ.จักรวรรดิ	แขวงจักรวรรดิ	เขตสมัพนัธวงศ์		
กรงุเทพฯ	10100	
โทร.	 0-2223-7564,	0-2224-5307	
โทรสำร	 0-2224-5307	
E-mail	:	 bm0021@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สยามสแควร์ วนั	
โครงกำรสยำมสแควร์	วัน	ชัน้	6	ห้องเลขที	่SS6033-SS6034	
เลขที	่388	อำคำรสยำมสแควร์	วัน	ถ.พระรำม	1	แขวงปทมุวนั	
เขตปทมุวัน	กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2115-1301,	0-2115-1302	
โทรสำร	 0-2115-1301	ต่อ	14,	0-2115-1302	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm0059@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สยามพารากอน	
ศนูย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	ชัน้	4	ห้องเลขที	่404	เลขท่ี	991	
ถ.พระรำม	1	แขวงปทมุวัน	เขตปทมุวัน	กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2610-9600,	0-2610-9601	
โทรสำร	 0-2610-9600-01	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm0061@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แพลทินัม	
เดอะแพลทนัิมแฟชัน่มอลล์	ชัน้	5		
ห้องเลขที	่222/1283-84	เลขที	่222		
ถ.เพชรบรุ	ีแขวงถนนเพชรบรุ	ี	
เขตรำชเทวี	กรงุเทพฯ	10400	
โทร.		0-2121-9592	
โทรสำร	 0-2	121-9593	
E-mail	:	 bm0065@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มาบุญครอง 
ศนูย์กำรค้ำ	เอม็	บ	ีเค	เซน็เตอร์	ชัน้	4	ห้องเลขท่ี	PLA.F04.
D003000	เลขที	่444	ถ.พญำไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวนั	
กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2064-4006	
โทรสำร	 0-2064-4007	
E-mail	:	 bm0069@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์  
1769	ถ.เพชรบรุตัีดใหม่	แขวงบำงกะปิ		
เขตห้วยขวำง	กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2257-0139	ถงึ	41	
โทรสำร	 0-2257-0139	ถงึ	41	ต่อ	25	
E-mail	:	 loan8207@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พร้อมพงษ์ 	
659	ปำกซอยสขุมุวิท	39	ถ.สขุมุวิท	แขวงคลองตนัเหนอื		
เขตวัฒนำ	กรงุเทพฯ	10110	
โทร.	 0-2662-7275-7	
โทรสำร	 0-2662-7274	
E-mail	:	 bm0038@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองเตย	
1210	ถ.พระรำม	4	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		
กรงุเทพฯ	10110	
โทร.	 0-2671-2996,	0-2249-7951	
โทรสำร	 0-2249-7951	ต่อ	204	
E-mail	:	 bm0014@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ราชประสงค์		
492/1	ถ.พระรำม	1	แขวงปทมุวนั	เขตปทมุวนั		
กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2255-3868,	0-2252-7319	
โทรสำร	 0-2252-7319	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0042@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามย่าน		
1529,1531	ถ.พระรำม	4	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน		
กรุงเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2216-8554,	0-2214-4810,	0-2215-1482	
โทรสำร	 0-2216-8230	
E-mail	:	 bm0013@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จามจุรีสแควร์		
อำคำรจัตุรสัจำมจุร	ีชัน้	G	319	ห้องที	่124-125	ถ.พญำไท		
แขวงปทมุวัน	เขตปทมุวัน	กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2160-5113,	0-2160-5114	
โทรสำร	 0-2160-5113	
E-mail	:	 bm0055@gsb.or.th

ท�ำเนียบสำยงำนและสำขำ 7



ธนาคารออมสนิสาขา รามค�าแหง 
ภำยในบรเิวณมหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง	ถ.รำมค�ำแหง		
แขวงหวัหมำก	เขตบำงกะปิ	กรงุเทพฯ	10240	
โทร.	 0-2318-0897	
โทรสำร	 0-2718-5929	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0109@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางนา		
3040-42	ถ.สขุมุวิท	แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ		
กรงุเทพฯ	10260	
โทร.	 0-2393-7331,	0-2399-0417,	0-2744-8691	
โทรสำร	 0-2393-7331	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0124@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หวัหมาก 	
อำคำรจติต์อทุยั	ชัน้	1	เลขที	่615	ถ.รำมค�ำแหง		
แขวงหวัหมำก	เขตบำงกะปิ	กรงุเทพฯ	10240		
โทร.	 0-2374-0132	
โทรสำร	 0-2374-0133	
E-mail	:	 bm0134@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พาราไดซ์ พาร์ค		
ศนูย์กำรค้ำพำรำไดซ์	พำร์ค	ชัน้	2	61	ถ.ศรนีครนิทร์		
แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรงุเทพฯ	10250	
โทร.	 0-2780-2036-7	
โทรสำร	 0-2780-2037	
E-mail	:	 bm0132@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ซีคอนสแควร์		
ห้องเลขที	่3056D	ชัน้	3	ศนูย์กำรค้ำซคีอนสแควร์		
เลขที	่55	ถ.ศรนีครนิทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ		
กรงุเทพฯ	10250	
โทร.	 0-2138-5731	
โทรสำร	 0-2138-5730	
E-mail	:	 bm0167@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ต้นซุง แอฟเวนิว	
ห้องเลขที	่BK103	ชัน้	1	บรเิวณโซน	A	โครงกำรต้นซงุ		
แอฟเวนวิ	เลขที	่226/3	ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม		
แขวงพลบัพลำ	เขตวังทองหลำง	กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2148-1041-2	
โทรสำร	 0-2148-1043	
E-mail	:	 bm0169@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
ศนูย์กำรค้ำธญัญำพำร์ค	ศรนีครนิทร์	อำคำร	B	ห้องเลขที	่B2	
33-B2	34	ชัน้	2	เลขที	่735,735/1-8	ถ.ศรนีครนิทร์		
แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรงุเทพฯ	10250	
โทร.	 0-2108-6129-30	
โทรสำร	 	0-2108-6129-30	ต่อ	15	
E-mail	:	 	bm0185@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปตท.ประเวศ	
953/4	สถำนบีรกิำรน�ำ้มนั	ปตท.		
บรษิทั	เอสซจี	ีประเวศ	จ�ำกดั	เลขที	่953	ถ.อ่อนนุช		
แขวงประเวศ	เขตประเวศ	กรงุเทพฯ	10250	
โทร.	 0-2727-8251	
โทรสำร	 0-2727-8562	 	
E-mail	:	 bm0186@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะซีน ทาวน์ อนิ ทาวน์	
(เดมิเป็นสำขำเซเลเบรท	บดินทรเดชำ)	ย้ำยวันที	่21	ธ.ค.	60	
ห้องเลขที	่A223	ศนูย์กำรค้ำเดอะซนี	ทำวน์	อนิ	ทำวน์		
ถ.ศรวีรำ	แขวงพลบัพลำ	เขตวังทองหลำง	กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2538-2523	
โทรสำร	 0-2538-7740	
E-mail	:	 bm0197@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา	
ห้องเลขท่ี	426	เลขที	่587,	589	ถ.เทพรตัน์		
แขวงบำงนำเหนอื	เขตบำงนำ	กรงุเทพฯ	10260	
โทร.	 02-399-4542-3	
โทรสำร	 0-2399-4542-3	ต่อ	10	
E-mail	:	 bm0057@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะไนน์ พระราม 9	
ห้องเลขที	่F01B0007-F01B0008	ศนูย์กำรค้ำเดอะไนน์	
พระรำม	9	ชัน้	1	เลขที	่999/1-4	ถ.พระรำม	9		
แขวงพฒันำกำร	เขตสวนหลวง	กรงุเทพฯ	10250	
โทร.	 0-2056-7882-3	
โทรสำร	 0-2056-7882-3	ต่อ	20		
E-mail	:	 bm0062@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น 
72	ช้ัน	3	ถ.เสรไีทย	แขวงคลองจ่ัน	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	
โทร.	 0-2374-0370,	0-2374-0371	
โทรสำร	 0-2733-1556	ต่อ	18	
E-mail	:	 loan8209@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา คลองจัน่ 
72	ถ.เสรไีทย	แขวงคลองจ่ัน	เขตบำงกะปิ	กรงุเทพฯ	10240	
โทร.	 0-2377-9409,	0-2374-1343,	
	 0-2377-4828,	0-2377-4858	
โทรสำร	 0-2374-1343	ต่อ	202	
E-mail	:	 bm0108@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โชคชยั 4		
1748-1750	ถ.ลำดพร้ำว	แขวงวังทองหลำง		
เขตวังทองหลำง	กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2530-5210,	0-2933-6789,	02933-7700	
โทรสำร	 0-2530-5210,	0-2933-6789,	
	 	 02933-7700	ต่อ	13,26	
E-mail	:	 bm0030@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รามอินทรา กม.7 	
168,170	ถ.รำมอนิทรำ	แขวงรำมอนิทรำ		
เขตคนันำยำว	กรงุเทพฯ	10230	
โทร.		0-2944-4444	,	0-2510-9716	
โทรสำร	 0-2510-9716	ต่อ	17	
มอืถอืเงนิฝำก	 08-6016-4157,	09-8835-2003	
มอืถอืสนิเชือ่	 08-6016-4501	
E-mail	:	 bm0127@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ 	
ภำยในศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์	บำงกะปิ	ชัน้	3		
ห้องเลขที	่3S-R5	เลขที	่3522	ถ.ลำดพร้ำว	แขวงคลองจ่ัน		
เขตบำงกะปิ	กรงุเทพฯ	10240	
โทร.	 0-2363-3317-8	
โทรสำร	 0-2363-3318	
E-mail	:		bm0053@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา รามอนิทรา	
ห้องเลขที่	307	ชั้น	3	ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	รำมอินทรำ		
เลขที่	109/10	ถ.รำมอินทรำ	แขวงอนุสำวรีย์	เขตบำงเขน	
กรุงเทพฯ	10220	
โทร.	 0-2521-8214-5	
โทรสำร	 0-2521-8215	
E-mail	:	 bm0136@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมัมากร เพลส รามค�าแหง 110
ห้องเลขที	่B207	ชัน้	2	โซนสถำบนั	ศูนย์กำรค้ำสมัมำกร	เพลส	
เลขที	่86/1	ซอยรำมค�ำแหง	110	ถ.รำมค�ำแหง	แขวงสะพำนสงู	
เขตสะพำนสงู	กรงุเทพฯ	10240	
โทร.	 0-2372-3560-1	
โทรสำร	 0-2372-3559	
E-mail	:	 bm0143@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะพาซโิอ ทาวน์	
ชัน้	2	ห้องเลขที	่F-204	ศนูย์กำรค้ำเดอะพำซโิอ	ทำวน์	
เลขที	่7/2-7	ถ.รำมค�ำแหง	แขวงสะพำนสงู	เขตสะพำนสงู	
กรงุเทพฯ	10240	
โทร.	 0-2111-3173	
โทรสำร	 0-2111-3174	
E-mail	:	 bm0162@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ภำยในศนูย์กำรค้ำอมิพเีรยีล	เวิลด์	ลำดพร้ำว		
ห้องเลขที	่AF-10,11	ชัน้	1	เลขที	่2539	ถ.ลำดพร้ำว		
แขวงคลองเจ้ำคณุสงิห์	เขตวังทองหลำง	กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2934-9001-2	
โทรสำร	 0-29349001-2	ต่อ	15	
E-mail	:		bm0183@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลาดพร้าว 101	
ศนูย์กำรค้ำแฮปป้ี	อเวนวิ	ลำดพร้ำว	101	อำคำรทำวเวอร์	นอร์ท	
ห้องบี	5	ชั้น	1	เลขที่	787/101	ซ.ลำดพร้ำว	101	ถ.ลำดพร้ำว
แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์	เขตวังทองหลำง	กรุงเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2187-0236-7	
โทรสำร	 0-2187-0236-7	ต่อ	18		
E-mail	:	 bm0184@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลเฟสตวิลั อีสต์วิลล์
ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรลัเฟสติวลั	อสีต์วลิล์	ชัน้	3	ห้องเลขที	่308-309	
เลขที	่69,	69/1,	69/2,	69/4	ถ.ประดิษฐ์มนธูรรม		
แขวงลำดพร้ำว	เขตลำดพร้ำว	กรงุเทพฯ	10230	
โทร.	 0-2553-6200-1	 	
โทรสำร	 0-2553-6201	
E-mail	:	 bm0063@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะคริสตลั
ศนูย์กำรค้ำเดอะครสิตัล	อำคำร	I	ชัน้	3		
ห้องเลขที	่302-303	เลขท่ี	213,	215	แขวงลำดพร้ำว		
เขตลำดพร้ำว	กรงุเทพฯ	10230	
โทร.	 0-2102-2007	
โทรสำร	 0-2102-2007	
E-mail	:	 bm0064@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ทองหล่อ		
159/7-8	ซ.สขุมุวทิ	55	(ทองหล่อ)	แขวงคลองตนัเหนอื	
เขตวฒันำ	กรงุเทพฯ	10110	
โทร.	 0-2392-5581	
โทรสำร	 0-2392-5583	
E-mail	:	 bm0145@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัเวิลด์
ห้องเลขที	่B401/1	ชัน้	4	โซน	B	ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรลัเวิลด์		
เลขที	่4,4/1-4/2,4/4	ถ.รำชด�ำร	ิแขวงปทมุวนั	เขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2251-0008-9	
โทรสำร	 0-2251-0010	
E-mail	:	 bm0155@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กรงุเทพ ทาวเวอร์	
ห้องเลขท่ี	G04	ช้ัน	G	อำคำรกรุงเทพ	ทำวเวอร์	เลขที	่2170		
ถ.เพชรบรีุตัดใหม่	แขวงบำงกะปิ	เขตห้วยขวำง		
กรงุเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2308-0088-9	
โทรสำร	 0-2308-0088-9	ต่อ	12	
E-mail	:	 bm0188@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ออล ซีซ่ันส์ เพลส
ห้องเลขที	่215A	ชัน้	2	อำคำรซอีำร์ซี	ทำวเวอร์	เลขที	่87		
ถ.วทิย	ุแขวงลมุพนิ	ีเขตปทมุวนั	กรงุเทพฯ	10330	
โทร.	 0-2654-0499	
โทรสำร	 0-2654-0599	
E-mail	:	 bm0191@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกทเวย์ เอกมัย	
ห้องเลขท่ี	3127	ช้ัน	3	ศนูย์กำรค้ำเกทเวย์	เอกมยั	
เลขที	่982/22	ถ.สขุมุวทิ	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย		
กรงุเทพฯ	10110	
โทร.	 0-2108-2691-2	
โทรสำร	 0-2108-2691-2	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm0190@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คอลมัน์ ทาวเวอร์	
อำคำรคอลมัน์	ทำวเวอร์	บรเิวณชัน้	G		
เลขที	่199	ถ.รชัดำภเิษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		
กรุงเทพฯ	10110	
โทร.	 0-2259-3397-8	 	
โทรสำร	 0-2259-3397-8	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0195@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั พระราม 4	
ชัน้	2	ห้องเลขที	่020P2002	ศนูย์กำรค้ำเทสโก้โลตสั		
พระรำม	4	เลขที	่3300	ถ.พระรำม	4	แขวงคลองตนั		
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหำนคร	10110	
โทร.	 0-2350-3041	 	
โทรสำร	 0-2350-3042	
E-mail	:	 bm0199@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนเพชรบุรีตดัใหม่
1769	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบำงกะปิ		
เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310	
โทร.	 0-2257-0137	
โทรสำร	 0-2257-0138	
E-mail	:	 bm0070@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพระโขนง  
1176	ชัน้	3	ถ.สขุมุวทิ	48	แขวงพระโขนง		
เขตคลองเตย	กรงุเทพฯ	10110	
โทร.	 0-2391-6034-7	
โทรสำร	 0-2391-6034-7	ต่อ	16	
E-mail	:	 loan8208@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พระโขนง		
1176	ถ.สุขุมวิท	48	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย		
กรุงเทพฯ	10110	
โทร.	 0-2391-1608,	0-2712-4086,	0-2713-5370	
โทรสำร	 0-2712-4115	
E-mail	:	 bm0040@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองตนั 	
219,	221	ถ.พฒันำกำร	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กรงุเทพฯ	10250	
โทร.	 0-2319-8913,	0-2719-8465	
โทรสำร	 0-2719-8465	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0122@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รามค�าแหง 2 
ภำยในบรเิวณมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง	2	ถ.บำงนำ-ตรำด		
กม.8	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรงุเทพฯ	10250	
โทร.	 0-2397-6106	
โทรสำร	 0-2397-6106	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0125@gsb.or.th

8 ธนาคารออมสิน



� ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี 
212	ชั้น	3	ถ.สีหบุรำนุกิจ	แขวงมีนบุรี		
เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510	
โทร.	 0-2540-2168-70	
โทรสำร	 0-2540-2168-70	กด	18	
E-mail	:	 loan8296@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มีนบุรี 
212	ชั้น	2	ถ.สีหบุรำนุกิจ	แขวงมีนบุรี		
เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510	
โทร.	 0-2918-6895,	0-2517-8908	
โทรสำร	 0-2517-1241	
E-mail	:	 bm0105@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองจอก 	
30	ถ.เชื่อมสัมพันธ์	แขวงกระทุ่มรำย		
เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	10530	
โทร.	 0-2543-1429,	0-2966-1295,	0-2543-1185		
โทรสำร	 0-2543-1185	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0104@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลาดกระบัง 	
1793	ถ.ลำดกระบงั	แขวงลำดกระบัง	เขตลำดกระบงั		
กรงุเทพฯ	10520	
โทร.	 0-2326-9955,	0-2327-4392	
โทรสำร	 0-2326-9955	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0106@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เดอะพรอมานาด		
เลขที่	589/7-9	ภำยในศูนย์กำรค้ำเดอะ	พรอมำนำด	
ถ.รำมอินทรำ	แขวงคันนำยำว	เขตคันนำยำว	กรุงเทพฯ	10230	
โทร.	 0-2947-5949-50	
โทรสำร	 0-2947-5949	
E-mail	:	 bm0130@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี เคหะร่มเกล้า
ห้องเลขที	่F1/4-5	ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำบิก๊ซ	ีเคหะร่มเกล้ำ		
เลขที	่8/2	ถ.เคหะร่มเกล้ำ	แขวงคลองสองต้นนุน่		
เขตลำดกระบงั	กรุงเทพฯ	10520	
โทร.	 0-2329-9393,	0-2329-9292	
โทรสำร	 0-2329-9393	
E-mail	:	 bm0131@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี หทัยราษฎร์
458/2	ถ.เลยีบคลอง	2	แขวงบำงชนั		
เขตคลองสำมวำ	กรงุเทพฯ	10510	
โทร.	 0-2183-0182-3	
โทรสำร	 0-2183-0183	
E-mail	:	 bm0148@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แฟชัน่ไอส์แลนด์ 2
ภำยในศนูย์กำรค้ำแฟชัน่ไอส์แลนด์	(ห้องเลขที	่B004	ชัน้	B)	
เลขที	่587,	589,	589/7-9	ถ.รำมอนิทรำ	แขวงคนันำยำว		
เขตคนันำยำว	กรงุเทพฯ	10230	
โทร.	 0-2508-3840-2	
โทรสำร	 0-2508-3840-2	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0182@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ภำยในศนูย์กำรค้ำไอเพลส	นคิมอตุสำหกรรมลำดกระบงั		
ห้องเลขที	่B3-B4	ชัน้	2	เลขที	่1	ซอยฉลองกรงุ	31	ถ.ฉลองกรงุ
แขวงล�ำปลำทิว	เขตลำดกระบงั	กรุงเทพฯ	10520		
โทร.	 0-2360-5211-12	
โทรสำร	 0-2360-5211-12	
E-mail	:	 bm0198@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี สวุินทวงศ์
ห้องเลขที	่2CR243	ชัน้	2	ศนูย์กำรค้ำบิก๊ซ	ีสวุนิทวงศ์		
เลขที	่123	ถ.สวุนิทวงศ์	แขวงมนีบรุ	ีเขตมนีบรุ	ีกรุงเทพฯ	10510	
โทร.	 0-2540-0034	
โทรสำร	 0-2540-0035	
E-mail	:		bm0066@gsb.or.th

40	ชัน้	2	อำคำร	ง.	ถ.รำชด�ำเนนิกลำง	แขวงบวรนเิวศ	
เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	10200		
โทร.	 0-2225-4825-7	
โทรสำร	 0-2225-4825-7	ต่อ	2027	
E-mail	:	 rm3@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิภาค 3 (ท่ีตัง้ส�านักงานชัว่คราว) 
709	ชัน้	3	ถ.เพชรเกษม	แขวงบำงหว้ำ		
เขตภำษเีจรญิ	กรงุเทพฯ	10160		
โทร.	 0-2403-1770-2	
โทรสำร	 0-2403-1770-2	ต่อ	2027	
E-mail	:	 rm3@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 3

ส�านักราชด�าเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40	อำคำร	ง.	ถ.รำชด�ำเนินกลำง	แขวงบวรนิเวศ		
เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	10200		
โทร.	 0-2224-1887,	0-2224-1891-3,	0-2225-5862-3	
โทรสำร	 0-2224-1893	
E-mail	:	 bm9801@gsb.or.th
ส�านักราชด�าเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก  
(ท่ีตัง้ส�านักงานชัว่คราว)
20	อำคำร	6	ถ.รำชด�ำเนินกลำง	แขวงบวรนิเวศ		
เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	10200		
โทร.	 0-2224-1887,	0-2224-1891-3,	0-2225-5862-3	
โทรสำร	 0-2224-1893	
E-mail	:	 bm9801@gsb.or.th
ส�านักราชด�าเนิน-ส่วนสนับสนุนสนิเชือ่		
40	อำคำร	ง.	ถ.รำชด�ำเนินกลำง	แขวงบวรนิเวศ		
เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	10200		
โทร.	 0-2224-1892,	0-2224-1990,	0-2224-1905	
โทรสำร	 0-2224-0229	
E-mail	:	 bm9803.CB@gsb.or.th
ส�านักราชด�าเนิน-ส่วนสนับสนุนสนิเชือ่  
ท่ีตัง้ส�านักงานชัว่คราว) 
20	อำคำร	6	ถ.รำชด�ำเนินกลำง	แขวงบวรนิเวศ		
เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	10200		
โทร.	 0-2224-1892,	0-2224-1990,	0-2224-1905	
โทรสำร	 0-2224-0229	
E-mail	:	 bm9803.CB@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87	ถ.พรำนนก	แขวงศริริำช	เขตบำงกอกน้อย		
กรงุเทพฯ	10700	
โทร.	 0-2848-9189	ต่อ	11-16	
โทรสำร	 0-2848-9189	ต่อ	17	
E-mail	:	 loan8211@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศริิราช 
87	ถ.พรำนนก	แขวงศริริำช	เขตบำงกอกน้อย		
กรงุเทพฯ	10700	
โทร.	 0-2411-2085,	0-2866-2916,	0-2848-9935		
โทรสำร	 0-2411-2085	
E-mail	:	 bm0118@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เจริญพาศน์		
379/20	ถ.อสิรภำพ	แขวงวัดอรณุ	เขตบำงกอกใหญ่		
กรงุเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2466-1815,	0-2466-6638	
โทรสำร	 0-2466-1815	
E-mail	:	 bm0117@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ	
ห้องเลขที	่BS-C5A	ชัน้	B	ศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์	ท่ำพระ		
เลขที	่129	ถ.รชัดำภเิษก	(ท่ำพระ-ตำกสนิ)	แขวงบคุคโล		
เขตธนบรุ	ีกรงุเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2477-7144-5	
โทรสำร	 0-2477-7146	
E-mail	:	 bm0142@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า
ห้องเลขที	่405	ชัน้	4	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	ป่ินเกล้ำ		
เลขที	่7/222	ถ.บรมรำชชนนี	แขวงอรณุอมรนิทร์		
เขตบำงกอกน้อย	กรงุเทพฯ	10700	
โทร.	 0-2433-9755	
โทรสำร	 0-2433-9754	
E-mail	:	 bm0154@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หน้าพระลาน	
25-27	ถ.หน้ำพระลำน	แขวงพระบรมมหำรำชวัง	
	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	
โทร.	 0-2224-8060-1	
โทรสำร	 0-2224-8060	ต่อ	13	
E-mail	:	 bm0004@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาดไทย	
ภำยในกระทรวงมหำดไทย	ถ.เฟ่ืองนคร	แขวงวัดรำชบพธิ		
เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	10200		
โทร.	 0-2223-8287	
โทรสำร	 0-2223-8287	
E-mail	:	 bm0006@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางล�าภบูน 
23-26	ถ.สบิสำมห้ำง	แขวงตลำดยอด	เขตพระนคร		
กรงุเทพฯ	10200	
โทร.	 0-2281-9687,	0-2281-9307	
โทรสำร	 0-2281-9687	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0007@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เทเวศร์	
250/7-9	ถ.สำมเสน	แขวงบำงขนุพรหม	เขตพระนคร		
กรงุเทพฯ	10200	
โทร.	 0-2282-6365	-	66	
โทรสำร	 0-2282-6366	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0008@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากคลองตลาด	
239	ถ.อษัฎำงค์	แขวงวังบรูพำภริมย์	เขตพระนคร		
กรงุเทพฯ	10200	
โทร.	 0-2221-8365,	0-2223-2377		
โทรสำร		 0-2223-2377	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0019@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางพลดั		
3	ถ.จรญัสนทิวงศ์	แขวงบำงพลดั	เขตบำงพลัด		
กรงุเทพฯ	10700	
โทร.	 0-2424-7630	
โทรสำร	 0-2435-6353	
E-mail	:	 bm0121@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตบางแค	
709	ถ.เพชรเกษม	แขวงบำงหว้ำ	เขตภำษเีจรญิ		
กรงุเทพฯ	10160		
โทร.	 0-2804-6849,	0-2413-2234,	0-2804-6903	
โทรสำร	 0-2413-2234	ต่อ	25	
E-mail	:	 loan8212@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางแค	
709	ถ.เพชรเกษม	แขวงบำงหว้ำ	เขตภำษีเจรญิ		
กรงุเทพฯ	10160		
โทร.	 0-2413-1108,	0-2413-1519,	0-2454-4857	
โทรสำร	 0-2413-1519	ต่อ	3	
E-mail	:	 bm0110@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลิ่งชนั		
170-170/1	ถ.ชยัพฤกษ์	แขวงคลองชกัพระ	เขตตลิง่ชนั
กรงุเทพฯ	10170	
โทร.	 0-2881-4170	
โทรสำร	 0-2434-6242	
E-mail	:	 bm0120@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หมู่บ้านเศรษฐกิจ		
1797	ถ.เพชรเกษม	แขวงหลกัสอง	เขตบำงแค	กรงุเทพฯ	10160		
โทร.	 0-2444-0501,	0-2444-2681,	0-2809-4936	
โทรสำร	 0-2444-0501	ต่อ	11	
E-mail	:	 bm0133@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขนส่งสายใต้	
24/6	หมูท่ี	่8	ถ.บรมรำชชนนี	แขวงฉมิพล	ีเขตตลิง่ชนั		
กรงุเทพฯ	10170	
โทร.	 0-2894-6052-4		
โทรสำร	 0-2894-6052	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0054@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ บางแค	
ห้องเลขที่	3S-F8-F9	ชั้น	3	ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	บำงแค		
เลขที	่518	ถ.เพชรเกษม	แขวงบำงแคเหนอื	เขตบำงแค		
กรงุเทพฯ	10160	
โทร.	 0-2454-7001	
โทรสำร	 0-2454-7001	
E-mail	:	 bm0135@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา สีแ่ยกทศกัณฐ์
612/5	ถ.พทุธมณฑลสำย	2	แขวงบำงไผ่	เขตบำงแค		
กรงุเทพฯ	10160	
โทร.	 0-2410-1490-1	
โทรสำร	 0-2410-1491	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0164@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวนผัก 
105/2	หมูท่ี	่11	แขวงตลิง่ชนั	เขตตลิง่ชนั	กรงุเทพฯ	10170	
โทร.	 0-2435-3058-9	
โทรสำร	 0-2435-3059	
E-mail	:	 bm0166@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองแขม	
16/12-13	หมูบ้่ำนชวนชืน่	เพชรเกษม	81	ถ.มำเจรญิ		
(เพชรเกษม81)	แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม	กรงุเทพฯ	10160	
โทร.	 0-2431-2618-9	
โทรสำร	 0-2431-2618-9	ต่อ	4	
E-mail	:	 bm0179@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ซีคอน บางแค	
333	ชัน้	3	ศนูย์กำรค้ำซคีอน	บำงแค	เลขที	่607	ถ.เพชรเกษม	
แขวงบำงหว้ำ	เขตภำษีเจรญิ	กรงุเทพฯ	10160	
โทร.	 0-2458-2475-6	
โทรสำร	 0-2458-2476	
E-mail	:	 bm0193@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี บางปะกอก 
ห้องเลขที	่3CR309	ชัน้	3	ห้ำงบิก๊ซ	ีบำงปะกอก		
เลขท่ี	278	หมู่ที	่1	ถ.สขุสวสัดิ	์แขวงบำงปะกอก		
เขตรำษฎร์บรูณะ	กรงุเทพฯ	10140	
โทร.	 0-2427-7951-2	
โทรสำร	 0-2427-7951-2	ต่อ	106	
E-mail	:	 bm0178@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางบอน (ตลาดป่ินทอง)
315	ถ.เอกชยั	แขวงบำงบอน	เขตบำงบอน	กรงุเทพฯ	10150	
โทร.	 0-2415-9690	
โทรสำร	 0-2415-9690	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0180@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2	
ห้องเลขที	่326	ชัน้	3	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	พระรำม	2	
เลขที	่160	ถ.พระรำม	2	แขวงแสมด�ำ	เขตบำงขนุเทยีน	
กรงุเทพฯ	10150	
โทร.	 0-2416-2903	
โทรสำร	 0-2416-2903	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0187@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เมโทร เวสต์ทาวน์		
(เดมิเป็นสำขำเทสโก้โลตสั	กัลปพฤกษ์)	ย้ำยเมือ่วนัที	่9	พ.ย.	59	
ศนูย์กำรค้ำเมโทร	เวสต์ทำวน์	ชัน้	2	อำคำร	C		
ห้องเลขที	่C204-C205	เลขที	่212/2	ถ.กลัปพฤกษ์	
แขวงบำงหว้ำ	เขตภำษีเจรญิ	กรงุเทพฯ	10160	
โทร.	 0-2496-1894		
โทรสำร	 0-2496-1893		
E-mail	:	 bm0192@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดาวคะนอง	
1060	ถ.สมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ	แขวงบคุคโล		
เขตธนบรุ	ีกรงุเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2468-9233,	0-2876-1824		
โทรสำร	 0-2876-1824	ต่อ	12	
E-mail	:	 bm0128@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม 	
2350/22	ถ.เจรญิกรงุ	แขวงบำงคอแหลม		
เขตบำงคอแหลม	กรุงเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2291-4180-1	
โทรสำร	 0-2291-4182	
E-mail	:	 loan8214@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางคอแหลม		
2350/22	ถ.เจรญิกรงุ	แขวงบำงคอแหลม	
เขตบำงคอแหลม	กรุงเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2291-2879,	0-2292-0125	
โทรสำร	 0-2292-0125	
E-mail	:	 bm0016@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งมหาเมฆ 	
572/1-2	ถ.สำทรใต้	แขวงทุง่มหำเมฆ	เขตสำทร		
กรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2677-5731,	0-2679-4763,	0-2286-7297	
โทรสำร	 0-2677-5731	
E-mail	:	 bm0015@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สาธุประดษิฐ์		
604/128,134	ถ.สำธุประดิษฐ์	แขวงบำงโพงพำง		
เขตยำนนำวำ	กรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2284-0486,	0-2294-2071,	0-2682-0397	
โทรสำร	 0-2284-0486	
E-mail	:	 bm0045@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางโพงพาง 	
247/1-3	ซอยประดู่	1	ถ.สำธุประดิษฐ์	แขวงบำงโพงพำง		
เขตยำนนำวำ	กรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2294-8701,	0-2294-8705	
โทรสำร	 0-2294-8701	
E-mail	:	 bm0048@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทรี ออน ธรี		
ห้องเลขที	่TR	5/1-2	ช้ัน	2	ศนูย์กำรค้ำทร	ีออน	ธรี		
เลขที	่295	แขวงบำงคอแหลม	เขตบำงคอแหลม		
กรงุเทพฯ	10200	
โทร.	 0-2291-4882	
โทรสำร	 0-2291-4880	
E-mail	:	 bm0139@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ห้องเลขที	่436	ชัน้	4	ศูนย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	พระรำม	3		
เลขที	่79	ถ.สำธุประดิษฐ์	แขวงช่องนนทร	ีเขตยำนนำวำ	
กรงุเทพฯ	10120		
โทร.	 0-2164-0057-8	
โทรสำร	 0-2164-0059	
E-mail	:	 bm0146@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขที	่106	ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำกรนีเพลส	พลำซำ		
เลขที	่88/8	ซ.จันทร์	43	แขวงบำงโคล่		
เขตบำงคอแหลม	กรุงเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2212-5236	
โทรสำร	 0-2212-5237	
E-mail	:	 bm0176@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)
458,	460	ซ.เจรญิกรงุ	107	แขวงบำงโคล่		
เขตบำงคอแหลมกรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2291-3661	
โทรสำร	 0-2291-3662	
E-mail	:	 bm0181@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อินท์-อนิเตอร์เซค	
A11,	A12	ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำอนิท์-อนิเตอร์เซค		
เลขที	่982	ถ.พระรำมที	่3	แขวงบำงโพงพำง	
	เขตยำนนำวำ	กรงุเทพฯ	10120	
โทร.	 0-2294-3482-3	
โทรสำร	 0-2294-3482-3	
E-mail	:	 bm0189@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมเดจ็เจ้าพระยา 	
291-293	ถ.สมเด็จเจ้ำพระยำ	แขวงคลองสำน	
เขตคลองสำน	กรงุเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2437-2611,	0-2863-1442	
โทรสำร	 0-2863-1442,	0-2437-2611	ต่อ	24	
E-mail	:	 bm0114@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เจริญนคร
1411	ถ.เจรญินคร	แขวงบำงล�ำภลู่ำง	เขตคลองสำน		
กรงุเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2439-3858,	0-2860-3624,	0-2437-6201	
โทรสำร	 0-2439-3858	ต่อ	13	
E-mail	:	 bm0126@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไอคอนสยาม	
ห้องเลขที	่503-504	ชัน้	5	ศนูย์กำรค้ำไอคอนสยำม	
เลขที	่299	ซอยเจรญินคร	5	ถ.เจรญินคร	
แขวงคลองต้นไทร	เขตคลองสำน	กรงุเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2005-5243,	0-2005-5343	
โทรสำร		 0-2005-5243	ต่อ	19		
E-mail	:	 bm0072@gsb.or.th

927/16	ชัน้	4	ถ.เศรษฐกจิ	1	ต.มหำชยั	อ.เมอืงสมุทรสำคร	
จ.สมุทรสำคร	74000	
โทร.	 0-3441-3146-7		
โทรสำร	 0-3441-3146-7	ต่อ	341112	
E-mail	:	 rm4@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204	ช้ัน	3	หมูท่ี่	1	ถ.เพชรเกษม	ต.ไร่ส้ม	อ.เมืองเพชรบุรี	
จ.เพชรบรุ	ี76000	
โทร.	 0-3240-1409		
โทรสำร	 0-3240-1409	ต่อ	21	
E-mail	:	 loan8215@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เพชรบุร ี
204	ช้ัน	2	หมูท่ี่	1	ถ.เพชรเกษม	ต.ไร่ส้ม	อ.เมืองเพชรบุรี	
จ.เพชรบรุ	ี76000	
โทร.	 0-3242-5060,	0-3242-5159	
โทรสำร	 0-3242-5159	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm1101@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่ายาง	
233/1	หมูท่ี	่1	ถ.ใหญ่	ต.ท่ำยำง	อ.ท่ำยำง		
จ.เพชรบรุ	ี76130	
โทร.	 0-3243-7861,	0-3246-1555	
โทรสำร	 0-3246-1555	
E-mail	:	 bm1102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านแหลม 
386/2	หมูท่ี	่2	ถ.เพชรบรุ-ีบ้ำนแหลม	ต.บ้ำนแหลม		
อ.บ้ำนแหลม	จ.เพชรบรีุ	76110	
โทร.	 0-3248-1096,	0-3248-1978	
โทรสำร	 0-3248-1096	
E-mail	:	 bm1103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชะอ�า 
499/34	ถ.เพชรเกษม	ต.ชะอ�ำ	อ.ชะอ�ำ	จ.เพชรบุร	ี76120	
โทร.	 0-3243-3743,	0-3247-1135	
โทรสำร	 0-3243-3743	
E-mail	:	 bm1104@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา เดอะพาซโิอ พาร์ค กาญจนาภเิษก 
ห้องเลขที	่W-02	อำคำร	W	ชัน้	1	โซนพลำซำ		
ศนูย์กำรค้ำเดอะพำซโิอ	พำร์ค	กำญจนำภเิษก		
เลขที	่8/9	ถ.กำญจนำภเิษก	แขวงศำลำธรรมสรรพน์		
เขตทววีฒันำ	กรงุเทพฯ	10170	
โทร.	 0-2111-3941-2	
โทรสำร	 0-2111-3942	
E-mail	:	 bm0168@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดพลู		
852-854	ถ.เทอดไท	แขวงตลำดพล	ูเขตธนบรุี		
กรุงเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2466-4177,	0-2465-1017	
โทรสำร	 0-2466-4177	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0111@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าพระ		
31/14-16	ถ.จรญัสนทิวงศ์	แขวงวดัท่ำพระ		
เขตบำงกอกใหญ่	กรงุเทพฯ	10600		
โทร.	 0-2467-3866,	0-2457-8946	
โทรสำร	 0-2467-3866	ต่อ	20	
E-mail	:	 bm0115@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จรญัสนิทวงศ์  
(ท่ีตัง้ส�านักงานช่ัวคราว)  
132/26-27	ถ.จรัญสนทิวงศ์	แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ		
เขตบำงกอกน้อย	กรงุเทพฯ	10700	
โทร.	 0-2412-8781	
โทรสำร	 0-2411-2115	
E-mail	:	 bm0116@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตราษฏร์บูรณะ 	
1771,	1773,	1775	ถ.สขุสวสัดิ	์แขวงบำงปะกอก		
เขตรำษฎร์บรูณะ	กรงุเทพฯ	10140		
โทร.	 0-2428-2733-5		
โทรสำร	 0-2428-2733-5	ต่อ	22	
E-mail	:	 loan8213@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ราษฎร์บูรณะ 	
1771,	1773,	1775	ถ.สขุสวสัดิ	์แขวงบำงปะกอก		
เขตรำษฎร์บรูณะ	กรงุเทพฯ	10140		
โทร.	 0-2427-6960,	0-2872-2674	
โทรสำร	 0-2428-1679	
E-mail	:	 bm0107@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงเวียนใหญ่
12	ถ.ในวงเวยีน	แขวงบำงยีเ่รอื		
เขตธนบรุ	ีกรงุเทพฯ	10600	
โทร.	 0-2465-3231,	0-2465-1776		
โทรสำร	 0-2465-3231	ต่อ	15		
E-mail	:	 bm0112@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วดัไทร 	
8/45	หมูท่ี	่10	ถ.เอกชยั	แขวงบำงขุนเทยีน		
เขตจอมทอง	กรงุเทพฯ	10150	
โทร.	 0-2415-1370,	0-2893-8107,	0-2416-5379		
โทรสำร	 0-2415-1370	ต่อ	20		
E-mail	:	 bm0123@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พระราม 2 ซอย 64 
324,	326,	328	ถ.พระรำม	2	แขวงแสมด�ำ		
เขตบำงขนุเทยีน	กรงุเทพฯ	10150	
โทร.	 0-2451-4597-8	
โทรสำร	 0-2451-4597-8	ต่อ	111	
E-mail	:	 bm0156@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งคร	ุ	
52	ถ.ประชำอทุศิ	แขวงทุง่คร	ุเขตทุง่ครุ		
กรงุเทพฯ	10140	
โทร.	 0-2426-0415-6	
โทรสำร	 0-2426-0416	
E-mail	:	 bm0163@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
569,	571	หมูบ้่ำนเพชรชำยทะเล	ถ.บำงขุนเทยีน-ชำยทะเล	
แขวงแสมด�ำ	เขตบำงขนุเทยีน	กรงุเทพฯ	10150	
โทร.	 0-2464-5610	
โทรสำร	 0-2464-5611	
E-mail	:	 bm0170@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี พระราม 2
ห้องเลขที่	GCR117	ชั้น	1	ห้ำงบิ๊กซี	พระรำม	2		
เลขที่	127	ถ.พระรำมที่	2	แขวงแสมด�ำ	เขตบำงขุนเทียน		
กรุงเทพฯ	10150	
โทร.	 0-2415-7356-7	
โทรสำร	 0-2415-7357	
E-mail	:	 bm0177@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา เขาย้อย	
120	หมูท่ี่	5	ถ.เพชรเกษม	ต.เขำย้อย	อ.เขำย้อย		
จ.เพชรบรุ	ี76140	
โทร.	 0-3256-2234	
โทรสำร	 0-3256-2234	
E-mail	:	 bm1105@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สะพานจอมเกล้า	
1	ถ.พงษ์สรุยิำ	ต.ท่ำรำบ	อ.เมืองเพชรบุร	ีจ.เพชรบรุ	ี76000	
โทร.	 0-3241-8222,	0-3241-8338	
โทรสำร	 0-3241-8222	
E-mail	:	 bm1106@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองหญ้าปล้อง		
130	หมูท่ี่	4	ต.หนองหญ้ำปล้อง	อ.หนองหญ้ำปล้อง		
จ.เพชรบรุ	ี76160	
โทร.	 0-3249-4388	
โทรสำร	 0-3249-4388	
E-mail	:	 bm1107@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แก่งกระจาน 
444/5	หมูท่ี่	1	ต.แก่งกระจำน	อ.แก่งกระจำน		
จ.เพชรบรุ	ี76170	
โทร.	 0-3278-8499	
โทรสำร	 0-3278-8499	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm1108@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั ท่ายาง 
ชัน้	G	ห้ำงสรรพสนิค้ำเทสโก้โลตัส	ท่ำยำง		
เลขท่ี	777	หมู่ท่ี	1	ต.ท่ำยำง	อ.ท่ำยำง	จ.เพชรบุร	ี76130	
โทร.	 0-3246-3657	
โทรสำร	 0-3246-3844	
E-mail	:	 bm1109@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านลาด	
42/29	หมูท่ี่	6	ต.บ้ำนลำด	อ.บ้ำนลำด	จ.เพชรบรุ	ี76150		
โทร.	 0-3249-2051	
โทรสำร	 0-3249-2052	
E-mail	:	 bm1111@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั เพชรบุรี
ชัน้	2F	ห้อง	RR-218	ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนั	เพชรบรุี		
เลขท่ี	162	หมู่ท่ี	1	ต.สมอพลอื	อ.บ้ำนลำด	จ.เพชรบรุ	ี76150	
โทร.	 0-3249-1834-5	
โทรสำร	 0-3249-1834	ต่อ	17	
E-mail	:		bm1112@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี 
เลขท่ี	38	หมู่ท่ี	8	ถ.หำดเจ้ำส�ำรำญ	ต.นำวุง้		
อ.เมืองเพชรบรุ	ีจ.เพชรบรุ	ี76000	
โทร.	 0-3240-5541	
โทรสำร	 0-3240-5542	
E-mail	:	 bm1106@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์ 
5	ชัน้	3	ถ.ก้องเกยีรติ	ต.ประจวบครีขัีนธ์		
อ.เมืองประจวบครีขีนัธ์	จ.ประจวบครีขัีนธ์	77000	
โทร.	 0-3260-3439,	0-3261-1810	
โทรสำร	 0-3261-1810,	0-3260-3439	
E-mail	:	 loan8216@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประจวบครีีขันธ์		
5	ชัน้	2	ถ.ก้องเกยีรติ	ต.ประจวบครีขัีนธ์		
อ.เมืองประจวบครีขีนัธ์	จ.ประจวบครีขัีนธ์	77000	
โทร.	 0-3261-1550,	0-3261-1015	
โทรสำร	 0-3261-1015,	0-3261-1550	
E-mail	:	 bm1201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หวัหนิ	
21/2	ถ.ด�ำเนนิเกษม	ต.หวัหนิ	อ.หัวหิน		
จ.ประจวบครีขีนัธ์	77110	
โทร.	 0-3251-1041,	0-3253-2155	
โทรสำร	 0-3251-1041,	0-3253-2155	
E-mail	:	 bm1202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทับสะแก	
174	หมูท่ี่	11	ต.ทับสะแก	อ.ทับสะแก		
จ.ประจวบครีีขนัธ์	77130	
โทร.	 0-3267-1024,	0-3267-1996	
โทรสำร	 0-3267-1024,	0-3267-1996	
E-mail	:	 bm1203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ค่ายธนะรชัต์ 
125	หมูท่ี่	3	ศูนย์กำรทหำรรำบค่ำยธนะรชัต์	ต.เขำน้อย		
อ.ปรำณบรุ	ีจ.ประจวบคีรขีนัธ์	77160	
โทร.	 	0-3262-1695	
โทรสำร	 0-3262-1695	
E-mail	:	 bm1204@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา บางสะพาน	
167/10	หมูท่ี	่1	ถ.เพชรเกษม-ชำยทะเล	ต.ก�ำเนดินพคณุ	
อ.บำงสะพำน	จ.ประจวบคีรขีนัธ์	77140	
โทร.	 0-3269-1234,	0-3269-1876	
โทรสำร	 0-3269-1234,	0-3269-1876	
E-mail	:	 bm1205@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปราณบุรี
26/2	หมูท่ี	่2	ถ.เพชรเกษม	ต.เขำน้อย	อ.ปรำณบรีุ	
จ.ประจวบครีขีนัธ์	77120	
โทร.	 0-3262-1441	
โทรสำร	 0-3262-1441	
E-mail	:	 bm1206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กุยบุรี 
603	หมูท่ี	่1	ถ.เพชรเกษม	ต.กุยบรุ	ีอ.กยุบรุี		
จ.ประจวบครีขีนัธ์	77150	
โทร.	 0-3268-1710	
โทรสำร	 0-3268-1221	
E-mail	:	 	bm1207@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามร้อยยอด 
28	หมู่ที	่2	ถ.เพชรเกษม	ต.ไร่ใหม่	อ.สำมร้อยยอด	
จ.ประจวบครีขีนัธ์	77180	
โทร.	 0-3257-3275-6	
โทรสำร	 0-3257-3276	
E-mail	:	 	bm1208@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดฉัตรไชย (หวัหนิ) 
13/12-14	ถ.สระสรง	ต.หัวหนิ	อ.หัวหนิ		
จ.ประจวบครีขีนัธ์	77110	
โทร.	 0-3251-6325-6		
โทรสำร	 0-3251-6326	
E-mail	:	 bm1209@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากน�า้ปราณ
9/92	-	93	หมู่ที	่2	ต.ปำกน�ำ้ปรำณ	อ.ปรำณบรุี	
จ.ประจวบครีขีนัธ์	77220	
โทร.	 0-3263-1456-7	
โทรสำร	 	0-3263-1457	
E-mail	:	 bm1210@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางสะพานน้อย	
54/2	หมูท่ี	่4	ต.บำงสะพำน	อ.บำงสะพำนน้อย		
จ.ประจวบครีีขนัธ์	77170	
โทร.	 0-3269-9588-9	
โทรสำร	 0-3269-9588	
E-mail	:	 bm1211@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บลพูอร์ต หวัหนิ	
ศนูย์กำรค้ำบลพูอร์ต	หัวหนิ	รสีอร์ท	มอลล์	ห้องเลขที	่B06		
เลขท่ี	8/89	ซอยหมูบ้่ำนหนองแก	ต.หนองแก		
อ.หัวหนิ	จ.ประจวบครีีขนัธ์	77110	
โทร.	 0-3252-3258	
โทรสำร	 0-3252-3258	
E-mail	:	 bm1212@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 
209	ถ.วรเดช	ต.หน้ำเมือง	อ.เมืองรำชบุรี		
จ.รำชบุรี	70000	
โทร.	 0-3232-6320,	0-3232-6321	
โทรสำร	 0-3232-6320,	0-3232-6321	ต่อ	17	
E-mail	:	 loan8217@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ราชบุรี
207	ถ.วรเดช	ต.หน้ำเมือง	อ.เมืองรำชบุรี	จ.รำชบุรี	70000	
โทร.	 0-3233-7045	
โทรสำร	 0-3233-7045	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0901@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านโป่ง 
169	ถ.แสงชูโต	ต.บ้ำนโป่ง	อ.บ้ำนโป่ง	จ.รำชบุรี	70110	
โทร.	 0-3220-0386,	0-3221-1034	
โทรสำร	 0-3221-1034,	0-3220-0386	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0902@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพธาราม	
105	ถ.โพธำรำม	ต.โพธำรำม	อ.โพธำรำม		
จ.รำชบรุ	ี70120	
โทร.	 0-3274-7601,	0-3274-7602	
โทรสำร	 0-3274-7601,	0-3274-7602	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm0903@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ด�าเนินสะดวก
259	หมูท่ี	่8	ถ.สมทุรสงครำม-บำงแพ	ต.ด�ำเนนิสะดวก
อ.ด�ำเนนิสะดวก	จ.รำชบรุ	ี70130	
โทร.	 0-3234-6235	
โทรสำร	 0-3224-1001	
E-mail	:	 bm0904@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ปากท่อ		
462/1	หมูท่ี	่1	ถ.รำษฎร์เกษม	ต.ปำกท่อ	อ.ปำกท่อ		
จ.รำชบรุ	ี70140	
โทร.	 0-3228-1472	
โทรสำร	 0-3228-1150	
E-mail	:	 bm0905@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จอมบึง 	
225	หมูท่ี	่3	ต.จอมบงึ	อ.จอมบงึ	จ.รำชบุร	ี70150	
โทร.	 0-3226-1241	
โทรสำร	 0-3226-1241	
E-mail	:	 bm0906@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางแพ 
314/6	หมูท่ี	่5	ถ.สมทุรสงครำม-บำงแพ	ต.บำงแพ		
อ.บำงแพ	จ.รำชบรุ	ี70160	
โทร.	 0-3238-1005	
โทรสำร	 0-3238-1005	
E-mail	:	 bm0907@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวนผ้ึง
314/20-21	หมูท่ี	่1	ถ.รำชบรุ-ีสวนผึง้	ต.ป่ำหวำย		
อ.สวนผึง้	จ.รำชบรุ	ี70180	
โทร.	 0-3273-1832	
โทรสำร	 0-3273-1859		
E-mail	:	 bm0908@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วดัเพลง	
129/14	หมูท่ี	่5	ต.วดัเพลง	อ.วัดเพลง	จ.รำชบรีุ	70170		
โทร.	 0-3239-8072	
โทรสำร	 0-3239-8073		
E-mail	:	 bm0912@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีสรุิยวงศ์
143/15-16	ถ.ศรีสรุยิวงศ์	ต.หน้ำเมอืง		
อ.เมืองรำชบรีุ	จ.รำชบรุ	ี70000	
โทร.	 0-3232-5473	
โทรสำร	 0-3232-5474	
E-mail	:	 bm0909@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รอยัลพาร์ค 
ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำรอยลัพำร์ค	เลขที	่11/11	ถ.คฑำธร		
ต.หน้ำเมอืง	อ.เมอืงรำชบรุ	ีจ.รำชบรุ	ี70000	
โทร.	 0-3232-7994	
โทรสำร	 0-3232-7995		
E-mail	:	 bm0910@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี บ้านโป่ง
ห้องเลขที	่GCR	102-103	ชัน้	1	ศูนย์กำรค้ำบิก๊ซี		
ซเูปอร์เซน็เตอร์	สำขำบ้ำนโป่ง	เลขที	่58		
หมูท่ี่	5	ต.หนองอ้อ	อ.บ้ำนโป่ง	จ.รำชบุร	ี70110	
โทร.	 0-3222-1644	
โทรสำร	 0-3222-1645		
E-mail	:	 bm0911@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร	
927/16	ชัน้	3	ถ.เศรษฐกจิ	1	ต.มหำชยั		
อ.เมืองสมทุรสำคร	จ.สมุทรสำคร	74000	
โทร.	 0-3441-3148-9	
โทรสำร	 0-3441-3149	
E-mail	:	 loan8218@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมุทรสาคร	
927/16	ชัน้	2	ถ.เศรษฐกจิ	1	ต.มหำชยั		
อ.เมืองสมทุรสำคร	จ.สมุทรสำคร	74000	
โทร.	 0-3441-1111,	0-3481-0909	
โทรสำร	 0-3441-1111	
E-mail	:	 bm0701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กระทุ่มแบน 
1322	ถ.สคุนธวทิ	ต.ตลำดกระทุม่แบน	อ.กระทุ่มแบน	
จ.สมทุรสำคร	74110	
โทร.	 0-3447-1555	
โทรสำร	 0-3447-1555	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านแพ้ว	
332/47-49	หมู่ที่	1	ต.หลักสำม	อ.บ้ำนแพ้ว	
จ.สมุทรสำคร	74120	
โทร.	 0-3448-1579,	0-3448-1333	
โทรสำร	 0-3448-1333	
E-mail	:	 bm0703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาชัย	
822	ถ.สคุนธวทิ	ต.มหำชัย	อ.เมอืงสมทุรสำคร		
จ.สมทุรสำคร	74000	
โทร.	 0-3441-1112	
โทรสำร	 0-3441-1112		
E-mail	:	 bm0704@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา สนามจนัทร์	
243/33	ถ.รำชวิถ	ีต.พระปฐมเจดย์ี	อ.เมอืงนครปฐม		
จ.นครปฐม	73000	
โทร.	 0-3424-2979,	0-3425-3979	
โทรสำร	 0-3425-3979	ต่อ	19	
E-mail	:	 bm0807@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนตมู 
33/1	หมู่ที่	5	ต.สำมง่ำม	อ.ดอนตูม	จ.นครปฐม	73150	
โทร.	 0-3438-1391,	0-3438-1393	
โทรสำร	 0-3438-1392	
E-mail	:	 bm0809@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โฮมโปร นครปฐม 
ห้องเลขที	่RT-3	ชัน้	1	อำคำร	A	ศนูย์กำรค้ำโฮมโปร		
นครปฐม	ถ.เพชรเกษม	ต.ห้วยจระเข้	อ.เมอืงนครปฐม		
จ.นครปฐม	73000	
โทร.	 0-3421-2195	
โทรสำร	 0-3421-2196	
E-mail	:	 bm0811@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามพราน	 
41	หมูท่ี	่7	ถ.เข้ำทีว่่ำกำรอ�ำเภอสำมพรำน	ต.สำมพรำน	
อ.สำมพรำน	จ.นครปฐม	73110	
โทร.	 0-3431-1500,	0-3431-1357	
โทรสำร	 0-3431-1500,	0-3431-1357	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0802@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อ้อมใหญ่	
11/4	หมูท่ี	่8	ถ.เพชรเกษม	ต.อ้อมใหญ่	อ.สำมพรำน		
จ.นครปฐม	73160	
โทร.	 0-2420-3005,	0-2420-3655	
โทรสำร	 0-2420-3655	ต่อ	201,	203-206	
E-mail	:	 bm0804@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครชยัศรี
136/13-15	หมูท่ี	่1	ต.นครชยัศร	ีอ.นครชยัศรี		
จ.นครปฐม	73120	
โทร.	 0-3433-1564,	0-3433-2097	
โทรสำร	 0-3433-1564	ต่อ	202	
E-mail	:	 bm0805@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศาลายา	
26/24,	26/25	หมู่ที	่5	ถ.ศำลำยำ-นครชยัศรี	ต.ศำลำยำ		
อ.พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	73170	
โทร.	 0-2441-0987-8	
โทรสำร	 0-2441-0987	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm0808@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี อ้อมใหญ่
17/17	หมูท่ี	่8	ต.อ้อมใหญ่	อ.สำมพรำน		
จ.นครปฐม	73160	
โทร.	 0-2431-1364-6	
โทรสำร	 0-2431-1366	
E-mail	:	 bm0810@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พุทธมณฑลสาย 4
169/142-143	หมูท่ี่	7	ต.กระทุม่ล้ม	อ.สำมพรำน		
จ.นครปฐม	73220	
โทร.	 0-2497-3880-1	
โทรสำร	 0-2497-3880	ต่อ	103	
E-mail	:	 bm0812@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนหวาย	
71/9-10	หมูท่ี	่13	ต.ไร่ขงิ	อ.สำมพรำน	จ.นครปฐม	73210	
โทร.	 0-3431-8685-7	
โทรสำร	 0-3431-8685-7	ต่อ	108	
E-mail	:	 bm0813@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัพลาซา ศาลายา	
ชัน้	3	ห้องเลขที	่334	ศูนย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	ศำลำยำ		
เลขท่ี	99/19,	99/20	หมู่ที	่2	ต.บำงเตย	อ.สำมพรำน	
จ.นครปฐม	73210	
โทร.	 0-2429-6935-7	
โทรสำร	 0-2429-6935	ต่อ	102	
E-mail	:	 bm0814@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210	ช้ัน	3	ถ.แสงชโูต	ต.บ้ำนเหนอื	อ.เมอืงกำญจนบรีุ	
จ.กำญจนบรุ	ี71000	
โทร.	 0-3451-7038,	0-3451-8287	
โทรสำร	 0-3451-7038	
E-mail	:	 loan8220@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กาญจนบุรี
210	ช้ัน	2	ถ.แสงชโูต	ต.บ้ำนเหนอื	อ.เมอืงกำญจนบรีุ	
จ.กำญจนบรุ	ี71000	
โทร.	 0-3462-0894,	0-3451-1582	
โทรสำร		 0-3451-1582	
E-mail	:	 bm1301@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ท่าม่วง	
241/1	หมูท่ี	่3	ถ.แสงชโูต	ต.ท่ำม่วง	อ.ท่ำม่วง		
จ.กำญจนบรุ	ี71110	
โทร.	 0-3461-1001,	0-3461-1855,	0-3461-1614	
โทรสำร	 0-3461-2812	
E-mail	:	 bm1302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าเรือ (กาญจนบุรี)
281	ถ.แสงชโูต	ต.ท่ำเรือ	อ.ท่ำมะกำ	จ.กำญจนบรุ	ี71130	
โทร.	 0-3456-1194,	0-3456-2019		
โทรสำร	 0-3456-1194	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm1303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่ามะกา	
1/22-23	ม.	2	ถ.แสงชโูต	อ.ท่ำมะกำ		
จ.กำญจนบรุ	ี71120	
โทร.	 0-3454-3234,	0-3454-3235	
โทรสำร	 0-3454-3235	
E-mail	:	 bm1304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พนมทวน		
248	หมู่ที่	3	ถ.อู่ทอง-กำญจนบุรี	ต.พนมทวน		
อ.พนมทวน	จ.กำญจนบุรี	71140	
โทร.	 0-3457-9220,	0-3463-0443	
โทรสำร	 0-3463-0443	
E-mail	:	 bm1305@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลกูแก	
82	หมู่ที	่6	ต.ดอนขมิน้	อ.ท่ำมะกำ	จ.กำญจนบรุ	ี71120	
โทร.	 0-3456-6446,	0-3456-6513	
โทรสำร	 0-3456-6446	
E-mail	:	 bm1306@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทองผาภูมิ	
301	หมูท่ี	่1	ต.ท่ำขนนุ	อ.ทองผำภูม	ิจ.กำญจนบรุ	ี71180	
โทร.	 0-3459-9551,	0-3459-9312	
โทรสำร	 0-3459-9312	ต่อ	20	
E-mail	:		bm1307@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลาดหญ้า	
152/12-13	หมูท่ี	่1	ต.ลำดหญ้ำ	อ.เมอืงกำญจนบรุี		
จ.กำญจนบรุ	ี71190	
โทร.	 0-3458-8019,	0-3458-8020	
โทรสำร	 0-3458-8019	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm1308@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ่อพลอย	
256/2	หมูท่ี	่1	ต.บ่อพลอย	อ.บ่อพลอย		
จ.กำญจนบรุ	ี71160	
โทร.	 0-3458-1581	
โทรสำร	 0-3458-1199	
E-mail	:	 bm1309@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดผาสกุ	
160/179-180	ต.บ้ำนเหนอื	อ.เมืองกำญจนบรุี		
จ.กำญจนบรุ	ี71000	
โทร.	 0-3451-8881	
โทรสำร	 0-3451-8880	
E-mail	:	 bm1310@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้วยกระเจา	
54	หมูท่ี	่6	ต.ห้วยกระเจำ	อ.ห้วยกระเจำ		
จ.กำญจนบรุ	ี71170	
โทร.	 0-3467-7328		
โทรสำร	 0-3467-7327	
E-mail	:	 bm1311@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ด่านมะขามเตีย้
5/3	หมูท่ี	่1	ต.ด่ำนมะขำมเตีย้	อ.ด่ำนมะขำมเตีย้		
จ.กำญจนบรุ	ี71260	
โทร.	 0-3467-2581	
โทรสำร	 0-3467-2583	
E-mail	:	 bm1312@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ช่องสะเดา	
(เดิมเป็นสำขำเอรำวณั)	ย้ำยเมือ่วันที	่26	ธ.ค.	61	
79/2	หมู	่3	รมิถนนสำย	3199	(ถนนลำดหญ้ำ-เอรำวณั	ก.ม.	
ที	่36)	ต.ช่องสะเดำ	อ.เมอืงกำญจนบรุ	ีจ.กำญจนบุร	ี71190	
โทร.	 0-3451-0308	
โทรสำร	 0-3451-0309	
E-mail	:	 bm1313@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1
145	ถ.ตวิำนนท์	ต.ท่ำทรำย	อ.เมอืงนนทบรุี		
จ.นนทบรุ	ี11000	
โทร.	 0-2589-9884,	0-2589-9774	
โทรสำร	 0-2589-9774	ต่อ	15,	16/	
	 	 0-2589-9884	ต่อ	15,	16	
E-mail	:	 loan8297@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา โพธ์ิแจ้ 
19/47-48	หมูท่ี่	4	ต.คอกกระบอื	อ.เมอืงสมทุรสำคร	
จ.สมทุรสำคร	74000	
โทร.	 0-3449-4648	
โทรสำร	 0-3449-4649	
E-mail	:	 bm0705@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พันท้ายนรสงิห์	
189/131-133	หมูท่ี่	5	ต.พันท้ำยนรสงิห์		
อ.เมืองสมทุรสำคร	จ.สมุทรสำคร	74000	
โทร.	 0-3445-8078	
โทรสำร	 0-3445-8079	
E-mail	:	 bm0706@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1	
144/801-802	หมูท่ี่	6	ถ.เศรษฐกจิ	1	ต.คลองมะเด่ือ	
อ.กระทุม่แบน	จ.สมทุรสำคร	74110	
โทร.	 0-3447-4802	
โทรสำร	 0-3447-4803	
E-mail	:	 bm0707@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมุทรสงคราม	
330/38	ถ.ไกรชนะ	ต.แม่กลอง		
อ.เมืองสมทุรสำคร	จ.สมุทรสงครำม	75000	
โทร.	 0-3471-0160,	0-3471-0161	
โทรสำร	 0-3471-0160	
E-mail	:	 bm0601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อัมพวา		
16	ถ.พวงสมบรูณ์	ต.อัมพวำ	อ.อัมพวำ	จ.สมทุรสงครำม	75110	
โทร.	 0-3475-2019	
โทรสำร	 0-3475-1195	
E-mail	:	 bm0602@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางคนที 	
44/2	หมูท่ี่	6	ต.กระดังงำ	อ.บำงคนท	ีจ.สมทุรสงครำม	75120	
โทร.	 0-3476-2019	
โทรสำร	 0-3476-1533	
E-mail	:	 bm0603@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เพชรสมุทร 
592	ถ.เพชรสมทุร	ต.แม่กลอง	อ.เมอืงสมทุรสงครำม	
จ.สมทุรสงครำม	75000	
โทร.	 0-3471-0036	
โทรสำร	 0-3471-0035	
E-mail	:	 bm0604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลั พลาซา มหาชยั	
ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรลั	พลำซำ	มหำชัย	ห้องเลขที	่286	ช้ัน	2		
98	หมู่ท่ี	4	ต.นำดี	อ.เมอืงสมทุรสำคร	จ.สมทุรสำคร	74000	
โทร.	 0-3446-6889,	0-3446-6885	
โทรสำร	 0-3446-6885	
E-mail	:	 bm0708@gsb.or.th

145	ถ.ติวำนนท์	ต.ท่ำทรำย	อ.เมืองนนทบรุ	ีจ.นนทบรุ	ี11000	
โทร.	 0-2951-1573-6	
โทรสำร	 0-2951-1572	
E-mail	:	 rm5@gsb.or.th,	rm5a@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 	
24,	26,	28	ชั้น	3	ถ.ทหำรบก	ต.พระปฐมเจดีย์		
อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	73000	
โทร.	 0-3427-2552	
โทรสำร	 0-3427-2552		
E-mail	:	 loan8298@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครปฐม	
24,	26,	28	ชั้น	2	ถ.ทหำรบก	ต.พระปฐมเจดีย์		
อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	73000	
โทร.	 0-3424-3951	
โทรสำร	 0-3425-4636	
E-mail	:	 bm0801@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางเลน	
45/3	หมู่ที	่8	ถ.พลด�ำริห	์ต.บำงเลน	อ.บำงเลน		
จ.นครปฐม	73130	
โทร.	 0-3439-1047,	0-3439-1123	
โทรสำร	 0-3439-1047	
E-mail	:	 bm0803@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ก�าแพงแสน 
182	หมูท่ี่	1	ต.ก�ำแพงแสน	อ.ก�ำแพงแสน	จ.นครปฐม	73140	
โทร.		0-3435-1379	
โทรสำร	 0-3435-1379	
E-mail	:	 bm0806@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา ตวิานนท์	
145	ถ.ตวิำนนท์	ต.ท่ำทรำย	อ.เมืองนนทบรุี		
จ.นนทบรุ	ี11000	
โทร.	 0-2951-3491-3	
โทรสำร	 0-2951-3494	
E-mail	:	 bm0209@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นนทบุรี
22/31	หมูท่ี่	4	ถ.ประชำรำษฎร์	ต.สวนใหญ่		
อ.เมืองนนทบรีุ	จ.นนทบุร	ี11000		
โทร.	 0-2525-0216,	0-2526-6518,	0-2967-3207		
โทรสำร	 0-2525-0216,	0-2526-6518,	
	 	 0-2967-3207	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm0201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากเกรด็ 	
100/19-21	ถ.แจ้งวฒันะ	ต.ปำกเกรด็	อ.ปำกเกรด็		
จ.นนทบรุ	ี11120	
โทร.	 0-2583-4616,	0-2583-3376	
โทรสำร	 0-2583-3376	
E-mail	:	 bm0206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แคราย  
115/30-32	ถ.ติวำนนท์	ต.ตลำดขวญั	อ.เมอืงนนทบรุี	
จ.นนทบรุ	ี11000	
โทร.	 0-2588-4779,	0-2951-0572	
โทรสำร	 0-2588-4779	ต่อ	24	
E-mail	:	 bm0207@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	
ห้องเลขท่ี	528	ช้ัน	5	ภำยในศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์	งำมวงศ์วำน
เลขท่ี	30/39-50	ถ.งำมวงศ์วำน	ต.บำงเขน	อ.เมอืงนนทบรุี	
จ.นนทบรุ	ี11000	ตู้ปณ.65	ปณฝ.งำมวงศ์วำน	นนทบรุ	ี11001	
โทร.	 0-2550-1147	
โทรสำร	 0-2550-0418	
E-mail	:	 bm0211@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัพลาซา แจ้งวฒันะ	
ห้องเลขท่ี	417	ช้ัน	4	ศูนย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	แจ้งวฒันะ		
เลขท่ี	99	หมู่ท่ี	2	ถ.แจ้งวฒันะ	ต.บำงตลำด	อ.ปำกเกรด็	
จ.นนทบรุ	ี11120	
โทร.	 0-2193-8213,	0-2193-8215	
โทรสำร	 0-2193-8214	
E-mail	:	 bm0213@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัพลาซา รตันาธิเบศร์	
ห้องเลขท่ี	264	ช้ัน	2	ศูนย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	รตันำธเิบศร์	
เลขท่ี	562,	566	หมูท่ี่	8	ถ.รตันำธเิบศร์	ต.บำงกระสอ	
อ.เมืองนนทบรีุ	จ.นนทบุร	ี11000	
โทร.	 0-2527-8716-7	
โทรสำร	 0-2527-8716	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0214@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าน�า้นนทบุรี
137	หมูท่ี่	4	ถ.ประชำรำษฎร์	ต.สวนใหญ่		
อ.เมืองนนทบรีุ	จ.นนทบุร	ี11000	
โทร.	 0-2967-2015	
โทรสำร	 0-2967-2016	
E-mail	:	 bm0217@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เมืองทองธานี	
55/622-623	ต.บำงพดู	อ.ปำกเกรด็	จ.นนทบุร	ี11120	
โทร.	 0-2503-3821,	0-2503-3823	
โทรสำร	 0-2503-3822	
E-mail	:	 bm0208@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)	
101-101/1	ถ.ป๊อปปลู่ำ	ต.บ้ำนใหม่	อ.ปำกเกรด็		
จ.นนทบรุ	ี11120	
โทร.	 0-2980-7001-2	
โทรสำร	 0-2980-7003	
E-mail	:	 bm0219@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมัมากรเพลส ราชพฤกษ์	
ศนูย์กำรค้ำสมัมำกร	เพลส	รำชพฤกษ์		
เลขท่ี	62/32	หมูท่ี่	1	ต�ำบลอ้อมเกรด็		
อ�ำเภอปำกเกรด็	จงัหวดันนทบรีุ	11120	
โทร.	 0-2924-4719-20	
โทรสำร	 0-2924-4680	
E-mail	:	 bm0221@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้าสลากไทย	
ตัง้อยูช่ัน้	2	โครงกำรศูนย์กำรค้ำสลำกไทย		
เลขท่ี	347	ถ.สนำมบนิน�ำ้	ต.ท่ำทรำย		
อ.เมืองนนทบรีุ	จ.นนทบุร	ี11000	
โทร.	 0-2580-6227-8		
โทรสำร	 0-2580-6229	
E-mail	:	 bm0222@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2
92-92/1	หมูท่ี	่1	ถ.ไทรน้อย-วดัต้นเชอืก		
ต.คลองขวำง	อ.ไทรน้อย	จ.นนทบุร	ี11150	
โทร.	 0-2597-1490,	087-8056279,	086-0288511,		 	
	 086-0288540,	087-8056234	
โทรสำร	 0-2597-1491	
E-mail	:	 loan8221@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางบัวทอง 	
26/1	หมูท่ี	่2	ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย	ต.โสนลอย		
อ.บำงบวัทอง	จ.นนทบรีุ	11110	
โทร.	 0-2571-7970,	0-2571-2460	
โทรสำร	 0-2571-7970	ต่อ	13	
E-mail	:		bm0203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางกรวย 	
99/99	หมูท่ี	่3	ต.วดัชลอ	อ.บำงกรวย		
จ.นนทบรุ	ี11130	
โทร.	 0-2447-5108,	0-2883-6977,	0-2883-7837	
โทรสำร	 0-2883-7837	ต่อ	17	
E-mail	:	 bm0204@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางใหญ่		
107	หมูท่ี	่2	ต.บำงม่วง	อ.บำงใหญ่		
จ.นนทบรุ	ี11140	
โทร.	 0-2595-1625	
โทรสำร	 0-2595-1625	ต่อ	21	
E-mail	:	 bm0205@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไทรใหญ่ 	
101	หมูท่ี	่2	ถ.ตลิง่ชนั-สพุรรณบุร	ีต.ไทรใหญ่	
อ.ไทรน้อย	จ.นนทบรุ	ี11150	
โทร.	 0-2581-8670,	086-0275388,	085-6641145	
โทรสำร	 0-2598-9112	
E-mail	:	 bm0210@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อนิเด็กซ์ บางใหญ่	
ห้องเลขที	่R-3	ชัน้	1	ศูนย์กำรค้ำอนิเดก็ซ์	ลฟิวิง่มอลล์บำงใหญ่	
เลขท่ี	87	หมูท่ี่	6	ถ.ตลิง่ชนั-สุพรรณบรุ	ีต.เสำธงหนิ	อ.บำงใหญ่
จ.นนทบรุ	ี11140	
โทร.	 0-2595-0351-2		
โทรสำร	 0-2595-0300	
E-mail	:	 bm0215@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลติบางกรวย	
6/6-7	หมูท่ี	่1	ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย	ต.บำงกรวย		
อ.บำงกรวย	จ.นนทบรุ	ี11130	
โทร.	 0-2446-6336-8	
โทรสำร	 0-2446-6336	
E-mail	:	 bm0216@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บัวทองสแควร์ 	
ชัน้	1	ห้องเลขที	่5/62-63	และชัน้	2	ห้องเลขที	่5/76	หมูท่ี	่1	
โครงกำรบวัทองสแควร์	ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย	ต.บำงบัวทอง	
อ.บำงบวัทอง	จ.นนทบรีุ	11110	
โทร.	 0-2908-8788,	0-2908-8799	
โทรสำร	 0-2925-8900	
E-mail	:	 bm0218@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไทรน้อย 
92-92/1	หมูท่ี	่1	ถ.ไทรน้อย-วดัต้นเชอืก	ต.คลองขวำง	
อ.ไทรน้อย	จ.นนทบรุ	ี11150	
โทร.	 0-2597-1492	
โทรสำร	 0-2597-1493	
E-mail	:	 bm0220@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลั เวสต์เกต	
ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรลั	เวสท์เกต	ชัน้	3	ห้องเลขที	่340		
เลขท่ี	199,	199/1,	199/2	หมูท่ี	่6	ต.เสำธงหนิ		
อ.บำงใหญ่	จ.นนทบรุ	ี11140	
โทร.	 0-2194-2986	
โทรสำร	 0-2194-2987	
E-mail	:	 bm0223@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะคริสตลั ราชพฤกษ์
ศนูย์กำรค้ำเดอะครสิตลั	รำชพฤกษ์	ชัน้	1	อำคำร	C		
ห้องเลขที	่118-120	เลขท่ี	555/9	หมูท่ี	่1	ต.บำงขนนุ	
อ.บำงกรวย	จ.นนทบรุ	ี11130	
โทร.	 0-2102-3502-3	
โทรสำร	 0-2102-3503	
E-mail	:	 bm0224@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดเจ้าพระยา	
ชัน้	1	ห้อง	1B	เจ้ำพระยำพลำซ่ำ	เลขที	่67/12	หมูท่ี่	10	
ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย	ต.บำงเลน	อ.บำงใหญ่	จ.นนทบุร	ี11140	
โทร.	 0-2117-4113	
โทรสำร	 0-2117-4116	
E-mail	:	 bm0225@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี 
24/15	ถ.เณรแก้ว	ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง	อ.เมอืงสุพรรณบรุี	
จ.สพุรรณบรุ	ี72000	
โทร.	 0-3552-5655,	0-3552-1044	
โทรสำร	 0-3552-5655,	0-3552-1044	ต่อ	16	
E-mail	:	 loan8222@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สพุรรณบุรี
24/15	ถ.เณรแก้ว	ต.ท่ำพ่ีเลีย้ง	อ.เมอืงสพุรรณบรุี		
จ.สพุรรณบรุ	ี72000	
โทร.	 0-3552-3020,	0-3550-1188	
โทรสำร	 0-3552-3020	ต่อ	24	 	
E-mail	:	 bm1001@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สองพีน้่อง		
61	ถ.บำงลี-่หนองวลัย์เปรยีง	ต.สองพีน้่อง	อ.สองพ่ีน้อง
จ.สพุรรณบรุ	ี72110	
โทร.	 0-3553-1014,	0-3553-1833	
โทรสำร	 0-3553-1014	
E-mail	:	 bm1002@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามชกุ  
890	หมูท่ี	่2	ถ.มติรสมัพนัธ์	ต.สำมชกุ		
อ.สำมชกุ	จ.สพุรรณบรุ	ี72130	
โทร.	 0-3557-1233,	0-3557-2019	
โทรสำร	 0-3557-2019	 	
E-mail	:	 bm1003@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีประจนัต์		
552-553	หมูท่ี	่3	ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันำท	ต.ศรีประจนัต์	
อ.ศรีประจนัต์	จ.สพุรรณบรุ	ี72140	
โทร.	 0-3558-1481,	0-3558-1570	
โทรสำร	 0-3558-1481	 	
E-mail	:	 bm1004@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดมิบางนางบวช 	
350	หมู่ที่	5	ต.เขำพระ	อ.เดิมบำงนำงบวช		
จ.สุพรรณบุรี	72120	
โทร.	 0-3557-8410,	0-3557-8510	
โทรสำร	 0-3557-8410	 	
E-mail	:	 bm1005@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางปลาม้า 	
263	หมูท่ี	่5	ต.โคกครำม	อ.บำงปลำม้ำ		
จ.สพุรรณบรุ	ี72150	
โทร.	 0-3558-7363,	0-3558-7514	
E-mail	:	 bm1006@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อูท่อง 
158	หมูท่ี	่6	ถ.ท้ำวอูท่อง	ต.อูท่อง	อ.อูท่อง		
จ.สพุรรณบรุ	ี72160	
โทร.	 0-3555-1083,	0-3555-3044	
โทรสำร	 0-3555-1083	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm1007@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ด่านช้าง		
470	หมูท่ี	่1	ถ.สำมชกุ-ด่ำนช้ำง	ต.ด่ำนช้ำง	อ.ด่ำนช้ำง	
จ.สพุรรณบรุ	ี72180	
โทร.	 0-3550-9644,	0-3559-5495	
โทรสำร	 0-3559-5495	 	
E-mail	:	 bm1008@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนเจดย์ี	
1649	หมู่ที	่5	ต.ดอนเจดีย์	อ.ดอนเจดย์ี		
จ.สพุรรณบรุ	ี72170	
โทร.	 0-3559-1658-9	
โทรสำร	 0-3559-1658	ต่อ	13	
E-mail	:	 bm1009@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองหญ้าไซ	
570/4	หมูท่ี	่5	ต.หนองหญ้ำไซ	อ.หนองหญ้ำไซ		
จ.สพุรรณบรุ	ี72240	
โทร.	 0-3557-7255-6	
โทรสำร	 0-3557-7136	
E-mail	:	 bm1010@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนนางพมิ
170/9	ถ.นำงพิม	ต.ท่ำพี่เลี้ยง		
อ.เมืองสุพรรณบุรี	จ.สุพรรณบุรี	72000	
โทร.	 0-3552-5780-1	
โทรสำร	 0-3552-5782	
E-mail	:	 bm1011@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั สพุรรณบุรี
ห้องเลขที	่206	ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบินสนั	สพุรรณบุรี	
เลขท่ี	449	หมู่ที	่5	ต.ท่ำระหดั	อ.เมอืงสพุรรณบรีุ	
จ.สพุรรณบรุ	ี72000	
โทร.	 0-3545-4370-1	
โทรสำร	 0-3545-4244	
E-mail	:	 bm1012@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา มโนรมย์	
45/1	หมูท่ี	่3	ถ.มโนรมย์-อทุยัธำนี	ต.คุง้ส�ำเภำ		
อ.มโนรมย์	จ.ชยันำท	17110		
โทร.	 0-5649-1111,	0-5649-1478		
โทรสำร	 0-5649-1111	
E-mail	:	 bm3202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วดัสงิห์	
51	ถ.ภวูสวุรรณวิถ	ีต.วัดสงิห์	อ.วัดสงิห์		
จ.ชยันำท	17120		
โทร.	 0-5646-1111,	0-5646-1264		
โทรสำร		 0-5646-1111	
E-mail	:	 bm3203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนัคา	
274/2	หมูท่ี	่1	ถ.บรรจบวิถ	ีอ.หันคำ	จ.ชยันำท	17130		
โทร.		0-5641-0510,	0-5645-1009	
โทรสำร		 0-5645-1009	
E-mail	:		bm3204@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สรรคบุรี
4/13	หมูท่ี	่8	ถ.เจ้ำยีพ่ระยำ	ต.แพรกศรรีำชำ		
อ.สรรคบรุ	ีจ.ชยันำท	17140		
โทร.	 0-5648-1111,	0-5648-1280		
โทรสำร		 0-5648-1111	
E-mail	:		bm3205@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สรรพยา	
347	หมูท่ี	่4	ถ.ชยันำท-สงิห์บรุ	ีอ.สรรพยำ		
จ.ชยันำท	17150		
โทร.		0-5649-9100,	0-5649-9238		
โทรสำร		 0-5649-9100	
E-mail	:		bm3206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สะพานใหม่ ชยันาท	
363/6-7	ถนนทำงหลวง	340	ต.บ้ำนกล้วย	อ.เมืองชัยนำท	
จ.ชยันำท	17000	
โทร.		0-5641-1165-6	
โทรสำร		 0-5641-1165	ต่อ	22	
E-mail	:		bm3207@gsb.or.th	

� ธนาคารออมสินเขตพิจิตร 
18-20	ถ.แดงทองดเีหนือ	ต.ตะพำนหิน	
	อ.ตะพำนหิน	จ.พจิิตร	66110	
โทร.		0-5662-1422		
โทรสำร		 0-5662-1422	ต่อ	21	
E-mail	:		loan8226@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตะพานหนิ	
22-28	ถ.แดงทองดี	ต.ตะพำนหิน		
อ.ตะพำนหนิ	จ.พจิิตร	66110	
โทร.		0-5662-1265,	0-5662-2092	
โทรสำร		 0-5662-1265	
E-mail	:		bm3102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พิจิตร 
602/1	ถ.บษุบำ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงพจิิตร	จ.พจิิตร	66000	
โทร.		0-5661-1264,	0-5661-3555	
โทรสำร		 0-5661-1264	
E-mail	:		bm3101@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางมูลนาก 	
41	ถ.ประเทอืงถิน่	ต.บำงมลูนำก		
อ.บำงมลูนำก	จ.พจิิตร	66120	
โทร.	0-5663-1070,	0-5663-1559	
โทรสำร		 0-5663-1070	
E-mail	:		bm3103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามง่าม 	
190	หมูท่ี	่13	ถ.พจิิตร-ก�ำแพงเพชร		
อ.สำมง่ำม	จ.พจิิตร	66140	
โทร.		0-5666-5562,	0-5669-1166	
โทรสำร		 0-5669-1166	
E-mail	:	 bm3104@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ราชรถ		
20/137	ถ.คลองคะเชนทร์	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงพจิิตร		
จ.พจิิตร	66000	
โทร.		0-5699-0800	
โทรสำร		 0-5699-0899	
E-mail	:		bm3105@gsb.or.th	
ธนาคารออมสนิสาขา สากเหลก็ 	
282/9	หมูท่ี	่1	ถ.วังทอง-เขำทรำย	ต.สำกเหลก็		
อ.สำกเหลก็	จ.พจิิตร	66160	
โทร.	 0-5669-9232,	0-5669-9265	
โทรสำร	 0-5669-9232	
E-mail	:	 bm3106@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ชมุตาบง		
139/4-5	หมูท่ี	่5	ต.ชมุตำบง	อ.ชมุตำบง	จ.นครสวรรค์	60150	
โทร.	 0-5629-3135,	0-5629-3137	
โทรสำร	 0-5629-3135	
E-mail	:	 bm2516@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์
ห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ	ีนครสวรรค์	1	บริษัท	นิภำพรพฒัน์	จ�ำกดั	
เลขที	่320/11	ถ.สวรรค์วิถ	ีต.ปำกน�ำ้โพ	อ.เมอืงนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์	60000	
โทร.	 0-5623-3393-4	
โทรสำร	 0-5623-3395	
E-mail	:	 bm2517@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตาคลี 	
300	ถ.พหลโยธนิ	ต.ตำคล	ีอ.ตำคล	ีจ.นครสวรรค์	60140	
โทร.	 0-5626-1541,	0-5626-3039	
โทรสำร	 0-5626-1541		
E-mail	:	 bm2505@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าตะโก 	
371/14	หมูท่ี	่1	ถ.ท่ำตะโก-นครสวรรค์	ต.ท่ำตะโก		
อ.ท่ำตะโก	จ.นครสวรรค์	60160	
โทร.	 0-5624-9333,	0-5636-0038	
โทรสำร	 0-5624-9333	
E-mail	:	 bm2507@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตากฟ้า 	
68	หมูท่ี	่1	ถ.พหลโยธิน	อ.ตำกฟ้ำ	จ.นครสวรรค์	60190	
โทร.	 0-5624-1362		
โทรสำร	 0-5624-1362	
E-mail	:	 bm2508@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองบัว 	
51	หมูท่ี	่8	ถ.หนองบวั-ชมุแสง	ต.หนองบวั	อ.หนองบวั	
จ.นครสวรรค์	60110	
โทร.	 0-5625-1333,	0-5632-3146	
โทรสำร	 0-5625-1333,	0-5632-3146	
E-mail	:	 bm2509@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชมุแสง		
19-21	ถ.แสงสนัติสขุ	ต.ชมุแสง	อ.ชมุแสง	จ.นครสวรรค์	60120	
โทร.	 0-5628-2166,	0-5628-2697	
โทรสำร	 0-5628-2166,	0-5628-2697	
E-mail	:	 bm2503@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไพศาลี 	
399/1-3	หมูท่ี	่5	ต.ไพศำล	ีอ.ไพศำล	ีจ.นครสวรรค์	60220	
โทร.	 0-5625-9553	
โทรสำร	 0-5625-9554	
E-mail	:	 bm2514@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี 
220/1	ถ.ท่ำช้ำง	ต.อทุยัใหม่	อ.เมอืงอทัุยธำนี	
จ.อทุยัธำน	ี61000		
โทร.	 0-5651-4577		
โทรสำร	 0-5651-4577	
E-mail	:	 loan8225@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุทัยธานี
220/1	ถ.ท่ำช้ำง	ต.อทุยัใหม่	อ.เมอืงอุทัยธำนี	
จ.อทุยัธำน	ี61000		
โทร.	 0-5651-1070,	0-5652-0487	
โทรสำร	 0-5651-1070	
E-mail	:	 bm3301@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองฉาง	
276/1	หมู่ที	่5	ถ.หนองฉำง-อุทัยธำน	ี	
อ.หนองฉำง	จ.อุทัยธำน	ี61110	
โทร.	 0-5653-1507,	0-5653-1077	
โทรสำร	 0-5653-1077	
E-mail	:	 bm3302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลานสกั	
53/4	ถ.หนองฉำง-ลำนสกั	อ.ลำนสกั	จ.อทุยัธำนี	61160		
โทร.	 0-5652-2053,	0-5653-7085	
โทรสำร	 0-5653-7085	
E-mail	:	 bm3303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านไร่	
45/6-8	หมูท่ี	่1	ต.บ้ำนไร่	อ.บ้ำนไร่	จ.อทุยัธำนี	61140	
โทร.	 0-5653-9264	
โทรสำร	 0-5653-9264	
E-mail	:	 bm3304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชยันาท	
60/18	ถ.วงษ์โต	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงชยันำท	จ.ชยันำท	17000	
โทร.		0-5641-1693,	0-5641-2576		
โทรสำร	 0-5641-2576	
E-mail	:	 bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งคอก	
111/11-12	หมู่ที่	10	ต.ทุ่งคอก		
อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	72190	
โทร.	 0-3558-9411-2	
โทรสำร	 0-3558-9413	
E-mail	:	 bm1013@gsb.or.th

310/12	ถ.สวรรค์วถิ	ีต.ปำกน�ำ้โพ	อ.เมืองนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์	60000	
โทร.	 0-5623-1561-3,	0-5622-2419		
โทรสำร	 0-5622-2350,	0-5623-1564	
E-mail	:	 m6@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์  
310/12	ถ.สวรรค์วถิ	ีต.ปำกน�ำ้โพ	อ.เมืองนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์	60000	
โทร.	 0-5622-6510	
โทรสำร	 0-5622-6510	
E-mail	:	 loan8223@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวรรค์วิถ ี
310/12	ถ.สวรรค์วถิ	ีต.ปำกน�ำ้โพ	อ.เมืองนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์	60000	
โทร.	 0-5622-2436,	0-5622-8453	
โทรสำร	 0-5622-2436	
E-mail	:	 bm2510@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครสวรรค์	
46	ถ.เวสสวุรรณ์	ต.ปำกน�ำ้โพ	อ.เมอืงนครสวรรค์		
จ.นครสวรรค์	60000	
โทร.	 0-5622-1225,	0-5622-9104	
โทรสำร	 0-5622-9104,	0-5622-1225	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm2501@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พยุหะครี	ี	
170/5	หมูท่ี	่4	ถ.ศรพียหุะ	ต.พยหุะ	อ.พยหุะคีรี		
จ.นครสวรรค์	60130	
โทร.	 0-5634-1053,	0-5634-2017	
โทรสำร	 0-5634-1053	
E-mail	:	 bm2502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บรรพตพิสยั		
123/1	หมูท่ี	่2	ถ.บรรพตพสิยั-หนองสงัข์	ต.ท่ำง้ิว		
อ.บรรพตพสิยั	จ.นครสวรรค์	60180	
โทร.	 0-5627-9103,	0-5627-9510	
โทรสำร	 0-5627-9103	
E-mail	:	 bm2504@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลาดยาว 	
765	หมูท่ี	่6	ถ.ลำดยำว-นครสวรรค์	ต.ลำดยำว		
อ.ลำดยำว	จ.นครสวรรค์	60150	
โทร.	 0-5627-1008,	0-5627-1340	
โทรสำร	 0-5627-1008	
E-mail	:	 bm2506@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โกรกพระ		
143/1	หมูท่ี	่4	ถ.สขุำภบิำล	4	ต.โกรกพระ	อ.โกรกพระ	
จ.นครสวรรค์	60170	
โทร.	 0-5629-1212	
โทรสำร	 0-5629-1291	
E-mail	:	 bm2511@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดศรีนคร
558/68-69	หมูท่ี	่9	ต.นครสวรรค์ตก	อ.เมอืงนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์	60000	
โทร.	 0-5688-1619-20	
โทรสำร	 0-5688-1619	
E-mail	:	 bm2512@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองปลงิ	
704-705	หมูท่ี	่2	ต.หนองปลงิ	อ.เมอืงนครสวรรค์		
จ.นครสวรรค์	60000	
โทร.	 0-5625-6026-7	
โทรสำร	 0-5625-6027	
E-mail	:	 bm2513@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองเบน	
248/4-6	หมูท่ี	่15	ต.หนองกระโดน	อ.เมืองนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์	60240	
โทร.	 	0-5629-6320	
โทรสำร	 0-5629-6319	
E-mail	:		bm2515@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา โพทะเล 	
763	หมูท่ี	่2	ถ.โพทะเล-บำงมลูนำก	ต.โพทะเล		
อ.โพทะเล	จ.พจิติร	66130	
โทร.	 0-5668-1147	
โทรสำร	 0-5668-1253	
E-mail	:	 bm3107@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทับคล้อ		
350/2-3	หมูท่ี	่9	ต.ทบัคล้อ	อ.ทบัคล้อ	จ.พจิิตร	66150	
โทร.	 0-5664-1744-5	
โทรสำร	 	0-5664-1744-5	
E-mail	:	 	bm3108@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตลพบุรี  
ชัน้	3	เลขที	่321	หมูท่ี	่1	ถ.ลพบรุ-ีสงิห์บรุ	ีต.ท่ำวุง้	
อ.ท่ำวุง้	จ.ลพบรุ	ี15150	
โทร.	 0-3648-1500-1	
โทรสำร	 0-3648-1500	ต่อ	26	 	
E-mail	:	 loan8227@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าวุง้		
ชัน้	2	เลขที	่321	หมูท่ี	่1	ถ.ลพบรุ-ีสงิห์บรุ	ีต.ท่ำวุง้		
อ.ท่ำวุง้	จ.ลพบรุ	ี15150	
โทร.		0-3648-1172,	0-3648-1188	
โทรสำร		 0-3648-1188		
E-mail	:		bm1708@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลพบุร	ี	
26/1	ถ.วชิำเยนทร์	ต.ท่ำหนิ	อ.เมืองลพบรีุ	จ.ลพบรุ	ี15000		
โทร.		0-3641-1072,	0-3641-2585		
โทรสำร		 0-3641-1072	ต่อ	16	
E-mail	:		bm1701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โคกกะเทียม		
75/1	หมูท่ี	่7	ถ.พหลโยธนิ	ต.เขำพระงำม		
อ.เมอืงลพบรุ	ีจ.ลพบรุ	ี15160		
โทร.		0-3648-6217		
โทรสำร		 0-3648-6561	
E-mail	:		bm1702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โคกส�าโรง
2	ถ.ศรสี�ำโรง	ต.โคกส�ำโรง	อ.โคกส�ำโรง	จ.ลพบรุ	ี15120	
โทร.		0-3644-1348,	0-3644-1800		
โทรสำร		 0-3644-1800	
E-mail	:		bm1703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านหม่ี
61	ถ.เทศบำล	ต.บ้ำนหมี	่อ.บ้ำนหมี	่	
จ.ลพบรุ	ี15110	
โทร.		0-3647-1074	
โทรสำร		 0-3647-1074	ต่อ	20	
E-mail	:		bm1704@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พัฒนานิคม		
140	หมูท่ี	่6	ต.พฒันำนคิม	อ.พฒันำนคิม		
จ.ลพบรุ	ี15140		
โทร.		0-3649-1471,	0-3649-1500		
โทรสำร		 0-3649-1471		
E-mail	:		bm1705@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ล�านารายณ์ 
23	หมูท่ี	่5	ถ.สรุนำรำยณ์	ต.ล�ำนำรำยณ์		
อ.ชยับำดำล	จ.ลพบรุ	ี15130		
โทร.		0-3646-1181	
โทรสำร		 0-3646-1181	ต่อ	18	
E-mail	:		bm1706@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงเวียนสระแก้ว
226/36-38	ถ.นำรำยณ์มหำรำช	ต.ทะเลชบุศร		
อ.เมอืงลพบรุ	ีจ.ลพบรุ	ี15000	
โทร.		0-3641-4256	ต่อ	12,	14,	17		
โทรสำร		 0-3641-4256	ต่อ	17	
E-mail	:		bm1707@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองม่วง 	
535	หมูท่ี	่1	ต.หนองม่วง	อ.หนองม่วง	จ.ลพบรุ	ี15170		
โทร.	 0-3643-2249-50		
โทรสำร	 0-3643-2249		
E-mail	:	 bm1710@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั ลพบุรี 
(เดมิเป็นสำขำเทสโก้โลตสั	ลพบรุ)ี	ย้ำยวนัที	่16	ธ.ค.	59	
ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนั	ชัน้	2	ห้องเลขที	่RLB-2F-RR-TBC		
เลขที	่555/5	หมูท่ี	่4	ถ.พหลโยธนิ	ต.กกโก	อ.เมอืงลพบรุี	
จ.ลพบรุ	ี15000	
โทร.	 0-3668-7801-2	
โทรสำร	 0-3668-7802	
E-mail	:	 bm1711@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขาบ๊ิกซี ลพบุรี 1		
บรษิทั	บิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	จ�ำกดั	(มหำชน)		
สำขำลพบรุ	ี1	ช้ัน	2	ห้องเลขที	่2	CR203		
เลขที	่2	หมู	่1	ถ.พหลโยธิน	ต.ท่ำศำลำ	อ.เมอืงลพบรุ	ี	
จ.ลพบรุ	ี15000	
โทร.	 0-3678-4498-9	
โทรสำร	 0-3678-4498-9	ต่อ	19	
E-mail	:	 bm1712@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์ 
30/1	ถ.พระพทุธบำท	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงเพชรบรูณ์	จ.เพชรบรูณ์	67000	
โทร.	 0-5671-2450	
โทรสำร	 0-5671-2450	ต่อ18	
E-mail	:	 loan8228@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เพชรบูรณ์
30/1	ถ.พระพทุธบำท	ต.ในเมอืง	
อ.เมอืงเพชรบรูณ์	จ.เพชรบรูณ์	67000	
โทร.	 0-5671-1450,	0-5672-3091,	0-5671-2754	
โทรสำร	 0-5671-1450,	0-5672-3091,	0-5671-2754	
E-mail	:	 bm3001@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หล่มสกั 	
356	ถ.วจ	ีต.หล่มสกั	อ.หล่มสกั	จ.เพชรบรูณ์	67110	
โทร.		0-5670-1040,	0-5670-2401	
โทรสำร		 0-5670-1040,	0-5670-2401	
E-mail	:		bm3002@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองไผ่ 	
194	หมูท่ี	่16	ถ.สระบรุ-ีหล่มสกั	อ.หนองไผ่		
จ.เพชรบรูณ์	67140	
โทร.		0-5678-1624,	0-5678-1881	
โทรสำร		 0-5678-1624,	0-5678-1881	
E-mail	:		bm3003@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ซับสมอทอด		
128-129	หมูท่ี	่4	ถ.สระบุร-ีหล่มสัก	ต.ซบัสมอทอด		
อ.บงึสำมพนั	จ.เพชรบรูณ์	67160	
โทร.		0-5673-1221,	0-5673-1559	
โทรสำร		 0-5673-1221,	0-5673-1559	
E-mail	:		bm3004@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หล่มเก่า		
580	หมูท่ี	่5	ถ.นฤพฒัน์	ต.วังบำล	อ.หล่มเก่ำ		
จ.เพชรบรูณ์	67120	
โทร.		0-5670-9238,	0-5674-7185	
โทรสำร		 0-5670-9238,	0-5674-7185	
E-mail	:		bm3005@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วิเชียรบุรี 
908	หมูท่ี	่13	ถ.บศุรำคมั	ต.ท่ำโรง	อ.วิเชยีรบุรี	
จ.เพชรบรูณ์	67130	
โทร.	 0-5675-4058,	0-5679-1444	
โทรสำร	 0-5675-4058,	0-5679-1444	
E-mail	:	 bm3006@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชนแดน	
1101	หมูท่ี	่12	ถ.ชมฐรีะเวช	ต.ชนแดน	อ.ชนแดน		
จ.เพชรบรูณ์	67150	
โทร.	 0-5676-1590-1	
โทรสำร	 0-5676-1590-1	
E-mail	:	 bm3007@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีเทพ
36/6	หมู่ที่	5	ถ.สระบุรี-หล่มสัก	ต.สระกรวด		
อ.ศรีเทพ	จ.เพชรบูรณ์	67170	
โทร.	 0-5679-8821	
โทรสำร	 0-5679-8822	
E-mail	:	 bm3008@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั เพชรบูรณ์	
929	หมูท่ี	่2	ต.สะเดียง	อ.เมอืงเพชรบรูณ์	จ.เพชรบรูณ์	67000	
โทร.	 0-5671-2564-5	
โทรสำร	 0-5671-2565	
E-mail	:	 bm3009@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดท่าพล	
38/1	หมูท่ี	่12	ต.ท่ำพล	อ.เมอืงเพชรบรูณ์	จ.เพชรบรูณ์	67250	
โทร.	 0-5673-6575	
โทรสำร	 0-5673-6574		
E-mail	:	 bm3010@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี หล่มสกั
70	ถ.สำมคัคชียั	ต.หล่มสกั	อ.หล่มสัก		
จ.เพชรบรูณ์	67110	
โทร.	 0-5670-4855	
โทรสำร	 0-5670-4856	
E-mail	:	 bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา วงัโป่ง	
688	หมูท่ี	่1	ต.วังโป่ง	อ.วังโป่ง	จ.เพชรบรูณ์	67240	
โทร.	 0-5692-3649-50	
โทรสำร	 0-5692-3649	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm3012@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดพุเตย
199-199/2	หมูท่ี	่3	ต.พเุตย	อ.วิเชยีรบรุ	ี	
จ.เพชรบรูณ์	67180	
โทร.	 0-5679-7850	
โทรสำร	 0-5679-7851	
E-mail	:	 bm3013@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาค้อ	
98/1-2	หมูท่ี	่8	ต.แคมป์สน	อ.เขำค้อ		
จ.เพชรบรูณ์	67280	
โทร.	 0-5671-3313	
โทรสำร		 -	
E-mail	:	 bm3014@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ หล่มสกั
119	ถ.วจี	ต.หล่มสกั	อ.หล่มสกั		
จ.เพชรบรูณ์	67110	
โทร.		0-5670-1803	
โทรสำร		 0-5670-1803	
E-mail	:		bm3011@gsb.or.th

192	ถ.บรมอำสน์	ต.ท่ำอฐิ	อ.เมอืงอตุรดิตถ์		
จ.อตุรดิตถ์	53000	
โทร.	 0-5540-3699,	0-5540-3665,	
	 0-5540-3667,	0-5540-3668	
โทรสำร	 0-5540-3664,	0-5540-3668	
E-mail	:	 rm7@gsb.or.th,	rm7a@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1		
902	ถ.มติรภำพ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงพษิณโุลก		
จ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	 0-5524-3710,	0-5524-8985	
โทรสำร	 0-5524-3710	
E-mail	:	 loan8229@	gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พิษณโุลก
26	ถ.นเรศวร	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงพษิณโุลก		
จ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	0-5521-9431,	0-5525-8557	
โทรสำร	 0-5525-8557	
E-mail	:	 bm2701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่ามะปราง	
262/53	ถ.บรมไตรโลกนำรถ	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงพษิณโุลกจ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	 0-5521-8077,	0-5524-1524	
โทรสำร	 0-5524-1524		
E-mail	:	 bm2708@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นางพญา	
902	ถ.มติรภำพ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงพษิณโุลก		
จ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	 0-5525-8572	
โทรสำร	 0-5525-8572,	0-5524-8772	
E-mail	:	 bm2703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางระก�า
57/1	หมูท่ี	่7	ต.บำงระก�ำ	อ.บำงระก�ำ		
จ.พษิณโุลก	65140	
โทร.	 0-5537-1039,	0-5537-1511		
โทรสำร	 0-5537-1039	
E-mail	:	 bm2707@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มิตรภาพ	
16/113-114	ถ.มติรภำพ	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงพษิณโุลก	จ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	 0-5524-8762-3	
โทรสำร	 0-5524-8762	
E-mail	:	 bm2710@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี พิษณโุลก
ห้องเลขที	่2CR204/1A-1B	ชัน้	2	บิก๊ซ	ีพษิณโุลก		
เลขที	่939	ถ.พชิยัสงครำม	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงพษิณโุลก	จ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	 0-5530-2282-3	
โทรสำร.	 0-5530-2282	
E-mail	:	 bm2712@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา พรานกระต่าย 	
5	หมูท่ี	่4	ถ.ประเวศไพรวัน	ต.พรำนกระต่ำย		
อ.พรำนกระต่ำย	จ.ก�ำแพงเพชร	62110	
โทร.		0-5576-1507,	0-5576-1403	
โทรสำร		 0-5576-1403	
E-mail	:	 bm2902@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สลกบาตร	
1012	หมูท่ี	่1	ถ.พหลโยธิน	ต.สลกบำตร		
อ.ขำณวุรลกัษบรุ	ีจ.ก�ำแพงเพชร	62140	
โทร.		0-5572-6375,	0-5577-1400	
โทรสำร		 0-5577-1400	ต่อ	16	
E-mail	:	 bm2903@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองขลงุ 	
61	หมูท่ี	่2	ต.คลองขลงุ	อ.คลองขลงุ	จ.ก�ำแพงเพชร	62120	
โทร.		0-5578-1437	
โทรสำร		 0-5578-1437	ต่อ	12	
E-mail	:	 bm2904@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครชมุ	
160/12	หมูท่ี	่5	ถ.พหลโยธิน	ต.นครชมุ		
อ.เมอืงก�ำแพงเพชร	จ.ก�ำแพงเพชร	62000	
โทร.		0-5579-9639,	0-5579-9139	
โทรสำร		 0-5579-9639	
E-mail	:	 bm2905@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ก�าแพงเพชร
ห้องเลขที	่2CR201	ชัน้	2	ห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ	ี	
ก�ำแพงเพชร	เลขที	่613/1	ถ.เจรญิสขุ		
ต.ในเมอืง	อ.เมอืงก�ำแพงเพชร	จ.ก�ำแพงเพชร	62000	
โทร.		0-5585-3861	
โทรสำร		 0-5585-3862	
E-mail	:	 bm2906@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลานกระบือ	
60/1	หมูท่ี	่6	ถ.ก�ำแพงเพชร-พิษณโุลก	ต.ลำนกระบือ		
อ.ลำนกระบอื	จ.ก�ำแพงเพชร	62170	
โทร.		0-5576-9473	
โทรสำร		 0-5576-9472	
E-mail	:	 bm2907@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขาณวุรลกัษบุรี
101,	101/1	และ101/2	หมูท่ี	่3		
ถ.สำยป่ำพทุรำ-ท่ำมะเขอื	ต.ป่ำพทุรำ		
อ.ขำณวุรลกัษบรุ	ีจ.ก�ำแพงเพชร	62130	
โทร.		0-5587-0591		
โทรสำร		 0-5577-2050		
E-mail	:	 bm2908@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองลาน	
225/4-6	หมู่ที	่4	ต.คลองน�้ำไหล	อ.คลองลำน		
จ.ก�ำแพงเพชร	62180	
โทร.		0-5578-6306	
โทรสำร		 0-5578-6307	
E-mail	:	 bm2909@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตตาก 	
299/4	ถ.อนิทรครี	ีต.แม่สอด		
อ.แม่สอด	จ.ตำก	63110	
โทร.	 0-5553-4404-5	
โทรสำร		 0-5553-4405	
E-mail	:	 loan8233@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่สอด	
299/4	ถ.อนิทรครี	ีต.แม่สอด		
อ.แม่สอด	จ.ตำก	63110	
โทร.	 0-553-1084,	0-5554-2547	
โทรสำร		 0-5553-1084	
E-mail	:	 bm2802@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตาก 	
319	ถ.ตำกสนิ	ต.หนองหลวง		
อ.เมอืงตำก	จ.ตำก	63000	
โทร.		0-5551-1147	
โทรสำร		 0-5551-1147	
E-mail	:	 bm2801@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่ระมาด		
205/1	หมูท่ี	่4	ถ.โสภติบรรณลกัษณ์	ต.แม่ระมำด		
อ.แม่ระมำด	จ.ตำก	63140	
โทร.		0-5558-1175	
โทรสำร		 0-5558-1175	
E-mail	:	 bm2803@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พบพระ		
99/5	หมูท่ี	่15	ต.ช่องแคบ	อ.พบพระ	จ.ตำก	63160	
โทร.		0-5580-4241		
โทรสำร		 0-5580-4241	
E-mail	:	 bm2804@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย  
94	ถ.สงิหวฒัน์	ต.ธำนี	อ.เมอืงสโุขทยั		
จ.สโุขทยั	64000	
โทร.	 0-5561-3032,	0-5561-0063	
โทรสำร	 0-5561-3032	ต่อ	24	
E-mail	:	 loan8231@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สโุขทัย	
94	ถ.สงิหวฒัน์	ต.ธำนี	อ.เมอืงสโุขทยั	จ.สโุขทัย	64000	
โทร	 0-5561-0487	,	0-5561-1545	
โทรสำร	 0-5561-1545	
E-mail	:	 bm2601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวรรคโลก	
66	ถ.จรดวถิถ่ีอง	ต.เมอืงสวรรคโลก		
อ.สวรรคโลก	จ.สุโขทยั	64110	
โทร.		0-5564-1613,	0-5564-1917	
โทรสำร		 0-5564-1613	
E-mail	:	 bm2602@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีส�าโรง
243	หมู่ที่	1	ถ.จรดวิถีถ่อง	ต.คลองตำล		
อ.ศรีส�ำโรง	จ.สุโขทัย	64120	
โทร.	 0-5568-1362,	0-5568-1636	
โทรสำร	 0-5568-1636	
E-mail	:	 bm2603@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีสชันาลยั
690	หมู่ที่	1	ถ.ศรีสัชนำลัย	ต.หำดเสี้ยว		
อ.ศรีสัชนำลัย	จ.สุโขทัย	64130	
โทร.	 0-5567-1088,	0-5567-1479	
โทรสำร		 0-5567-1479	
E-mail	:	 bm2604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งเสลีย่ม
187/3	หมูท่ี	่8	ถ.เข้ำอ�ำเภอ	ต.ทุง่เสลีย่ม	อ.ทุง่เสลีย่ม		
จ.สโุขทยั	64150	
โทร.		0-5565-9021,	0-5565-9192	
โทรสำร		 0-5565-9192	
E-mail	:	 bm2605@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กงไกรลาศ	
66/5	หมูท่ี	่2	ถ.สงิหวัฒน์	ต.บ้ำนกร่ำง		
อ.กงไกรลำศ	จ.สโุขทยั	64170	
โทร.		0-5569-1031,	0-5569-1232	
โทรสำร		 0-5569-1232	
E-mail	:	 bm2606@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ครีีมาศ
20	หมูท่ี	่16	ถ.ก�ำแพงเพชร-สโุขทยั	ต.โตนด		
อ.ครีมีำศ	จ.สโุขทยั	64160	
โทร.		0-5569-3161	
โทรสำร		 0-5569-3162	
E-mail	:	 bm2607@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านด่านลานหอย	
49/3	หมูท่ี	่1	ต.ลำนหอย	อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย	จ.สโุขทัย	64140	
โทร.	 0-5568-9172-3	
โทรสำร.	 0-5568-9173	
E-mail	:	 bm2608@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีนคร
81-83	หมูท่ี	่3	ถ.ศรนีคร-ปลำยรำง	ต.ศรนีคร		
อ.ศรนีคร	จ.สโุขทยั	64180	
โทร.		0-5565-2386-7	
โทรสำร.		0-5565-2387	
E-mail	:	 bm2609@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี สโุขทัย
ห้องเลขที	่GCR149	ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำบิก๊ซี		
ซเูปอร์เซน็เตอร์	สำขำสโุขทยั	เลขที	่68	หมู่ที	่2		
ต.บ้ำนกล้วย	อ.เมอืงสโุขทยั	จ.สโุขทยั	64000	
โทร.		0-5561-0081	
โทรสำร.		0-5561-0082	
E-mail	:	 bm2610@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตก�าแพงเพชร 
160/12	หมูท่ี	่5	ต.นครชมุ	อ.เมอืงก�ำแพงเพชร		
จ.ก�ำแพงเพชร	62000	
โทร.		0-5579-9141		
โทรสำร		 0-5579-9141	ต่อ	16	
E-mail	:	 loan8232@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ก�าแพงเพชร
30	ถ.เทศำ	1	ต.ในเมอืง	อ.เมืองก�ำแพงเพชร		
จ.ก�ำแพงเพชร	62000	
โทร.		0-5571-1136	
โทรสำร		 0-5571-1136	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm2901@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ห้าแยกโคกมะตมู	
132/10-11	ถ.พระองค์ด�ำ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงพษิณโุลก
จ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	 0-5530-1624-5	
โทรสำร.	 0-5530-1625	
E-mail	:	 bm2715@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัพลาซา พิษณโุลก
ห้องเลขที	่328-329	ชัน้	3	ห้ำงสรรพสนิค้ำเซน็ทรลัพลำซำ
พษิณโุลก	เลขที	่9/99	หมูท่ี	่5	ต.พลำยชมุพล		
อ.เมอืงพษิณโุลก	จ.พษิณโุลก	65000	
โทร	 0-5533-8454-5	
โทรสำร	 0-5533-8454	
E-mail	:	 bm2716@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั พิษณโุลก ท่าทอง
เลขที	่444	หมูท่ี	่6	ต.ท่ำทอง	อ.เมอืงพษิณโุลก		
จ.พษิณโุลก	65000	
โทร.	 0-5533-0424-5	
โทรสำร		 0-5533-0425	
E-mail	:	 bm2718@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2		
517	หมูท่ี	่1	ต.วงัทอง	อ.วงัทอง	จ.พษิณโุลก	65130	
โทร.	 0-5531-1798-9	
โทรสำร		 0-5531-1798-9	
E-mail	:	 loan8230@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัทอง	
517	หมูท่ี	่1	ต.วงัทอง	อ.วงัทอง	จ.พษิณโุลก	65130	
โทร.	 0-5531-1260,	0-5531-1427	
โทรสำร		 0-5531-1427	
E-mail	:	 bm2705@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พรหมพิราม
271-2	หมูท่ี	่2	ถ.พรหมวถิ	ีต.พรหมพริำม		
อ.พรหมพริำม	จ.พิษณโุลก	65150	
โทร.		0-5529-0546,	0-5536-9063	
โทรสำร		 0-5536-9063	
E-mail	:	 bm2702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครไทย	
303/1	หมูท่ี	่6	ถ.อดุรด�ำรห์ิ	ต.นครไทย	อ.นครไทย		
จ.พษิณโุลก	65120	
โทร.		0-5538-9027,	0-5538-9833	
โทรสำร		 0-5538-9027	
E-mail	:	 bm2706@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชาตติระการ	
116	หมูท่ี	่6	ถ.ศรสีงครำม	ต.ป่ำแดง	อ.ชำตติระกำร		
จ.พษิณโุลก	65170	
โทร.	 0-5538-1448	
โทรสำร		 0-5538-1448	
E-mail	:	 bm2709@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วดัโบสถ์	
289-289/1	หมูท่ี	่4	ถ.วดัโบสถ์-แควน้อย	ต.วดัโบสถ์		
อ.วดัโบสถ์	จ.พษิณโุลก	65160	
โทร.		0-5536-1388	
โทรสำร		 0-5536-1389	
E-mail	:	 bm2711@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางกระทุ่ม	
146	หมูท่ี	่4	ถ.ออมสนิอทุศิ	ต.บำงกระทุม่	อ.บำงกระทุม่
จ.พษิณโุลก	65110	
โทร.	 0-5529-6351	
โทรสำร	 0-5539-1122	
E-mail	:	 bm2704@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทรพัย์ไพรวลัย์	
222/1-3	หมูท่ี	่7	ต.แก่งโสภำ	อ.วงัทอง		
จ.พษิณโุลก	65220	
โทร.		0-5529-3243-4	
โทรสำร.		0-5529-3243	
E-mail	:	 bm2713@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองตม	
953/3	หมูท่ี	่1	ต.วงฆ้อง	อ.พรหมพริำม		
จ.พษิณโุลก	65180	
โทร.		0-5536-6150	
โทรสำร.		0-5536-6151	
E-mail	:	 bm2714@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เนินมะปราง 
643	หมูท่ี	่4	ต.เนนิมะปรำง	อ.เนนิมะปรำง		
จ.พษิณโุลก	65190	
โทร.		0-5539-9498	
โทรสำร.		0-5539-9499	
E-mail	:	 bm2717@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา อุม้ผาง		
495	หมูท่ี	่1	ต.อุม้ผำง	อ.อุม้ผำง	จ.ตำก	63170	
โทร.		0-5556-1600	
โทรสำร		 0-5556-1601	
E-mail	:	 bm2805@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านตาก	
98	หมูท่ี	่8	ต.ตำกตก	อ.บ้ำนตำก	จ.ตำก	63120	
โทร.		0-5559-1511	
โทรสำร.		0-5559-1522	
E-mail	:	 bm2806@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ตาก
ห้องเลขที	่GCR	112	ชัน้	1	ห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ	ีตำก	
เลขที	่18/3	ถ.พหลโยธนิ	ต.ระแหง		
อ.เมอืงตำก	จ.ตำก	63000	
โทร		 0-5589-2398	
โทรสำร		 0-5589-2389	
E-mail	:	 bm2807@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดพาเจริญ
7/9	ถ.ชดิลม	ต.แม่สอด	อ.แม่สอด	จ.ตำก	
โทร.		0-5553-6536	
โทรสำร.		0-5553-6537	
E-mail	:	 bm2808@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าสองยาง	
127	หมู่ที	่2	ถ.ประชำสำมัคค	ีต.แม่ต้ำน		
อ.ท่ำสองยำง	จ.ตำก	63150	
โทร.	 0-5558-9198	
โทรสำร		 0-5558-9199	
E-mail	:	 bm2809@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขาโรบินสนั แม่สอด	
ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนั	ไลฟ์สไตล์เซน็เตอร์	แม่สอด	ชัน้	2		
ห้องเลขที	่204	เลขที	่99/115	ถ.สำยเอเชยี	ต.แม่สอด		
อ.แม่สอด	จ.ตำก	63110	
โทร.		0-5553-0439		
โทรสำร		 0-5553-0439		
E-mail	:	 bm2810@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ 
192	ถ.บรมอำสน์	ต.ท่ำอฐิ	อ.เมอืงอตุรดติถ์		
จ.อตุรดติถ์	53000	
โทร.	 0-5540-3734	
โทรสำร		 0-5540-3735	
E-mail	:	 loan8234@gsb.or.th
ธนาคารออมสาขา คลองโพ	
192	ถ.บรมอำสน์	ต.ท่ำอฐิ	อ.เมอืงอตุรดติถ์		
จ.อตุรดติถ์	53000	
โทร.	 0-5544-0799	
โทรสำร		 0-5540-3881	
E-mail	:	 bm3705@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุตรดติถ์
212/9	ถ.ส�ำรำญรื่น	ต.ท่ำอิฐ	อ.เมืองอุตรดิตถ์		
จ.อุตรดิตถ์	53000	
โทร.		0-5541-1063,	0-5541-2911,	0-5541-6955	
โทรสำร		 0-5541-1063	
E-mail	:	 bm3701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พิชยั
190/1	หมูท่ี	่3	ถ.มหำธำต	ุต.ในเมอืง		
อ.พิชยั	จ.อตุรดติถ์	53120		
โทร.		0-5542-1032,	0-5542-1048	
โทรสำร		 0-5542-1032	
E-mail	:	 bm3702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลบัแล	
180	ถ.ศรพีนมมำศ	ต.ศรพีนมมำศ		
อ.ลบัแล	จ.อตุรดติถ์	53130	
โทร.		0-5543-1073,	0-5545-0282	
โทรสำร		 0-5543-1073	
E-mail	:	 bm3703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตรอน	
78/12	หมูท่ี	่2	ถ.รพช.	ต.บ้ำนแก่ง		
อ.ตรอน	จ.อตุรดติถ์	53140	
โทร.		0-5582-5781,	0-5582-5783		
โทรสำร		 0-5582-5781	
E-mail	:	 bm3704@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา น�า้ปาด
26/3	หมู่ที่	4	ถ.กงไกรลำศ	ต.แสนตอ		
อ.น�้ำปำด	จ.อุตรดิตถ์	53110	
โทร.	 	0-5548-1117,	0-5548-1447	
โทรสำร		 0-5548-1117	
E-mail	:	 bm3706@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา มุขศาลา
9	ถ.มขุศำลำ	ต.ท่ำอฐิ	อ.เมอืงอตุรดิตถ์		
จ.อตุรดติถ์	53000	
โทร.	0-5541-7577	
โทรสำร	0-5541-7477	
E-mail	:bm3707@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าปลา	
141/16-18	หมูท่ี	่1	ถ.สำยอตุรดิตถ์-เขือ่นสริกิต์ิิ		
ต.ร่วมจติ	อ.ท่ำปลำ	จ.อตุรดิตถ์	53190	
โทร.		0-5540-6125	
โทรสำร		 0-5540-6124-5	
E-mail	:	 bm3708@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทองแสนขัน	
154-154/1	หมูท่ี	่2	ต.บ่อทอง		
อ.ทองแสนขนั	จ.อตุรดติถ์	53230	
โทร.	 0-5541-8230	
โทรสำร	 0-5541-8320	
E-mail	:	 bm3709@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฟากท่า	
123	หมูท่ี	่1	ต.ฟำกท่ำ	อ.ฟำกท่ำ	จ.อตุรดิตถ์	53160	
โทร.	 0-5548-9423	
โทรสำร	 0-5548-9425	
E-mail	:	 bm3710@gsb.or.th

4	หมูท่ี	่5	ถ.เชยีงใหม่-สนัก�ำแพง	ต.ท่ำศำลำ		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50000	
โทร.	 0-5311-6270-4	
โทรสำร	 0-5311-6275	
E-mail	:	 rm8@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1 
67/2	ถ.ช้ำงเผอืก	ต.ศรีภมู	ิอ.เมอืงเชยีงใหม่		
จ.เชยีงใหม่	50200	
โทร.	 0-5321-1525,	0-5322-4267-8	
โทรสำร	 0-5321-1525,	0-5322-4267-8	ต่อ	22	
E-mail	:	 loan8235@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประตชู้างเผือก 
67/2	ถ.ช้ำงเผอืก	ต.ศรีภมู	ิอ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50200	
โทร.	 0-5322-1920,	0-5321-2409	
โทรสำร	 0-5322-1920,	0-5321-2409	ต่อ	5	
E-mail	:	 bm3408@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงใหม่ 
18-24	ถ.ท่ำแพ	ต.ช้ำงม่อย	อ.เมืองเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50300	
โทร.		0-5325-2198,	0-5323-4068	
โทรสำร		 0-5323-4068	ต่อ	24	
E-mail	:		bm3401@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าแพ	
312	ถ.ท่ำแพ	ต.ช้ำงม่อย	อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50300	
โทร.	 0-5323-3057,	0-5323-5576	
โทรสำร	 0-5323-3057	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm3414@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองหอย		
330/12-13	ถ.เชยีงใหม่-ล�ำพนู	ต.วัดเกต		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50000	
โทร.		0-5314-0144,	0-5380-0880	
โทรสำร		 0-5314-0144	ต่อ	14	
E-mail	:		bm3415@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนทิพย์เนตร	
96	ถ.ทพิย์เนตร	ต.หำยยำ	อ.เมอืงเชยีงใหม่		
จ.เชยีงใหม่	50100	
โทร.		0-5320-1500-1	
โทรสำร		 0-5320-1500	ต่อ	12	
E-mail	:		bm3418@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัล  
แอร์พอร์ต พลาซ่า เชยีงใหม่ 	
ชัน้	G	และ	ชัน้	3	เลขที	่194/2	ถ.มหดิล	ต.หำยยำ		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50100	
โทร.		ชัน้	G	0-5327-0943,	ชัน้	3	0-5390-4129	
โทรสำร		 ชัน้	G	0-5327-0943,	ชัน้	3	0-5390-4129	
E-mail	:		bm3425@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ช้างคลาน	
164/101-102	ถ.ช้ำงคลำน	ต.ช้ำงคลำน		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50100	
โทร.	 0-5327-6758-9	
โทรสำร	 0-5327-6758-9	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm3427@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา นิมมานเหมินทร์	
15-15/1	ถ.นิมมำนเหมนิทร์	ต.สเุทพ		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50200	
โทร.		0-5321-4657-8	
โทรสำร		 0-5321-4658	
E-mail	:		bm3426@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ช้างม่อย	
196,	198	ถ.รำชวงศ	์ต.ช้ำงม่อย		
อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	50300	
โทร.	 0-5323-5521-2	
โทรสำร	 0-5323-5521-3	
E-mail	:	 bm3429@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี เชยีงใหม่ (ดอนจัน่)
(เดิมเป็น	พรอมเมนำดำ	ย้ำยและเปลีย่นชือ่เมือ่	1	เม.ย.	2563)	
เลขที่	208	หมู่ที่	3	ต.ท่ำศำลำ	อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่	50000	
โทร.	 0-5314-2635
โทรสำร	 0-5314-2636
E-mail	:	 bm3435@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลเฟสตวิลั เชยีงใหม่	
ห้อง	347	ชัน้	3	เซน็ทรลัเฟสติวัล	เชยีงใหม่		
หมูท่ี	่4	ถ.ซปุเปอร์ไฮเวย์	ต.ฟ้ำฮ่ำม		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50000	
โทร.	 0-5328-8924	
โทรสำร.	 0-5328-8925	
E-mail	:	 bm3438@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั ค�าเท่ียง
ห้ำงสรรพสนิค้ำเทสโก้โลตัสค�ำเทีย่ง	ชัน้	1		
เลขที	่19	ถ.ตลำดค�ำเทีย่ง	ต.ป่ำตัน		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50300	
โทร.		0-5321-5166-7	
โทรสำร		 0-5321-5167	
E-mail	:		bm3437@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เม-ญ่าเชยีงใหม่	
ห้องเลขที่	325	ชั้น	3	ห้ำงเม-ญ่ำ	ไลฟ์สไตล์	ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์		
เลขที่	55	หมู่ที่	5	ต.ช้ำงเผือก	อ.เมืองเชียงใหม่		
จ.เชียงใหม่	50300	
โทร.	 0-5208-1586	
โทรสำร	 0-5208-1587	
E-mail	:	 bm3440@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามแยกสนัทราย	
225/5-6	หมูท่ี	่2	ต.สนัพระเนตร	อ.สนัทรำย		
จ.เชยีงใหม่	50210	
โทร.		0-5349-2289-90	
โทรสำร.		0-5349-2289-90	ต่อ	5	
E-mail	:		bm3432@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 
39	หมูท่ี	่3	ต.เชงิดอย	อ.ดอยสะเกด็	
จ.เชยีงใหม่	50220	
โทร.	 0-5349-5266,	0-5349-5331		
โทรสำร		 0-5349-5266,	0-5349-5331	ต่อ	5	
E-mail	:		loan8236@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอยสะเก็ด 	
39	หมูท่ี	่3	ต.เชงิดอย	อ.ดอยสะเกด็		
จ.เชยีงใหม่	50220	
โทร.	 0-5349-5507		
โทรสำร	 0-5349-5507	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm3411@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
239	อำคำรจอดรถ	S1	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สเุทพ		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50200	
โทร.	 0-5322-1807,	0-5321-8685-6	
โทรสำร	 0-5322-1807	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm3405@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่โจ้	
9	หมูท่ี	่9	ถ.เชยีงใหม่-พร้ำว	ต.หนองหำร		
อ.สนัทรำย	จ.เชยีงใหม่	50290	
โทร.		0-5335-3394-5	
โทรสำร		 0-5335-3394-5	ต่อ	18		
E-mail	:		bm3421@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สนัทราย 	
307	หมูท่ี	่4	ต.สนัทรำยหลวง	อ.สนัทรำย		
จ.เชยีงใหม่	50210	
โทร.	 0-5349-1768	
โทรสำร	 0-5349-2973	
E-mail	:	 bm3409@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา ลี้ 
481	หมูท่ี	่4	ถ.พหลโยธิน	ต.ลี	้อ.ลี	้จ.ล�ำพนู	51110	
โทร.	0-5397-9774-5	
โทรสำร	0-5397-9774-5	ต่อ	11	
E-mail	:	bm3603@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน
107/17-18	หมูท่ี	่4	ต.บ้ำนกลำง		
อ.เมอืงล�ำพนู	จ.ล�ำพนู	51000	
โทร.		0-5358-2098-9	
โทรสำร		 0-5358-2098-9	ต่อ	17	
E-mail	:		bm3604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านโฮ่ง	
115/1	หมู่ที่	1	บ้ำนห้วยกำน	ต.บ้ำนโฮ่ง		
อ.บ้ำนโฮ่ง	จ.ล�ำพูน	51130	
โทร.		0-5398-0200-1	
โทรสำร		 0-5398-0200-1	ต่อ	16	
E-mail	:		bm3605@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กาดล�าพูนจตจุกัร
381/4-381/5	หมูท่ี	่18	ต.ป่ำสกั		
อ.เมอืงล�ำพนู	จ.ล�ำพนู	51000	
โทร.		0-5309-3813	
โทรสำร		 0-5309-3813-4	ต่อ	19	
E-mail	:		bm3606@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ล�าพูน
บรษัิท	บิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	จ�ำกดั	(มหำชน)	สำขำล�ำพนู		
ชัน้	1	ห้องเลขที	่GCR134	เลขที	่200	หมูท่ี	่4		
ต.บ้ำนกลำง	อ.เมอืงล�ำพนู	จ.ล�ำพนู	51000	
โทร.		0-5309-1801-2	
โทรสำร		 0-5309-1801	
E-mail	:		bm3607@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่ฮ่องสอน		
28	ถ.ประดิษฐ์จองค�ำ	ต.จองค�ำ	อ.เมอืงแม่ฮ่องสอน	
จ.แม่ฮ่องสอน	58000	
โทร.		0-5361-1029,	0-5361-2143	
โทรสำร		 0-5361-1029,	0-5361-2143		
E-mail	:		bm4102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปาย	
485/3-4	หมูท่ี	่8	ต.เวียงใต้	อ.ปำย	จ.แม่ฮ่องสอน	58130	
โทร.		0-5369-9906,	0-5369-9805	
โทรสำร		 0-5369-9906,	0-5369-9805	
E-mail	:		bm4103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่ลาน้อย	
73/3	หมูท่ี	่1	ต.แม่ลำน้อย	อ.แม่ลำน้อย		
จ.แม่ฮ่องสอน	58120	
โทร.		0-5368-9421-2	
โทรสำร		 0-5368-9422	
E-mail	:		bm4104@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่สะเรียง		
164	หมูท่ี	่2	ถ.เวียงใหม่	ต.แม่สะเรยีง	อ.แม่สะเรยีง	
จ.แม่ฮ่องสอน	58110	
โทร.		0-5368-1164,	0-5368-1992	
โทรสำร		 0-5368-1992	ต่อ	15	
E-mail	:		bm4101@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ขุมยวม 
481/8	หมูท่ี	่1	ต.ขมุยวม	อ.ขมุยวม	จ.แม่ฮ่องสอน	58140	
โทร.		0-5369-1220	
โทรสำร		 0-5369-1221	
E-mail	:		bm4102@gsb.or.th
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254	หมูท่ี	่3	ต.ป่ำอ้อดอนชยั	อ.เมอืงเชยีงรำย		
จ.เชยีงรำย	57000	
โทร.	 0-5372-7160,	0-5372-7163	
โทรสำร		 0-5372-7150	
E-mail	:		rm9@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตล�าปาง		
71	ถ.ประสำนไมตร	ีต.สบตุ๋ย	อ.เมอืงล�ำปำง		
จ.ล�ำปำง	52100	
โทร.	 0-5423-1062,	0-5422-2056	
โทรสำร	 0-5423-1062	
E-mail	:	 loan8240@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สบตุย๋	
71	ถ.ประสำนไมตร	ีต.สบตุ๋ย	อ.เมอืงล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	52100	
โทร.	 0-5422-3125,	0-5423-0365	
โทรสำร	 0-5422-3125	
E-mail	:	 bm3506@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา จอมทอง 	
175/1	หมูท่ี	่4	ต.บ้ำนหลวง	อ.จอมทอง	จ.เชยีงใหม่	50160	
โทร.		0-5334-1148	
โทรสำร		 0-5334-1148	ต่อ	16	
E-mail	:		bm3407@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฮอด	
479	หมูท่ี	่9	ต.หำงดง	อ.ฮอด	จ.เชยีงใหม่	50240	
โทร.		0-5346-1364	
โทรสำร		 0-5346-1366		
E-mail	:		bm3422@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อมก๋อย 
102	หมูท่ี	่1	ต.อมก๋อย	อ.อมก๋อย	จ.เชยีงใหม่	50310	
โทร.		0-5346-7209-10	
โทรสำร		 0-5346-7209-10	ต่อ	15	
E-mail	:		bm3423@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอยเต่า	
178/1	หมูท่ี	่3	ต.ท่ำเด่ือ	อ.ดอยเต่ำ	จ.เชียงใหม่	50260	
โทร.		0-5346-9239,	0-5346-9023	
โทรสำร		 0-5346-9023	
E-mail	:		bm3424@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซ ีหางดง
ห้องเลขที	่GCR129/1	บรเิวณชัน้	1	ภำยในศนูย์กำรค้ำบิก๊ซี	
ซปูเปอร์เซน็เตอร์	เลขที	่433/4-5	หมู่ที	่7	ต.แม่เหยีะ		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50100	
โทร.		0-5344-7828-9	
โทรสำร		 0-5344-7828-9	ต่อ	12		
E-mail	:		bm3430@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่แจ่ม	
9/2-3	หมูท่ี	่12	ต.ช่ำงเคิง่	อ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	50270	
โทร.		0-5348-5225	
โทรสำร		 0-5348-5226	
E-mail	:		bm3434@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่วาง	
4/10-12	หมูท่ี	่5	ต.บ้ำนกำด	อ.แม่วำง	จ.เชยีงใหม่	50360	
โทร.		0-5348-9448-9	
โทรสำร		 0-5348-9448-9	
E-mail	:		bm3436@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บวกครกหลวง 	
4	หมูท่ี	่5	ต.ท่ำศำลำ	อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50000	
โทร.		0-5311-6276-7	
โทรสำร		 0-5311-6276-7	ต่อ	4	
E-mail	:		bm3413@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สนัก�าแพง
8	หมูท่ี	่8	ถ.เชยีงใหม่-สนัก�ำแพง	ต.สนัก�ำแพง		
อ.สนัก�ำแพง	จ.เชยีงใหม่	50130	
โทร.		0-5333-1200,	0-5333-1008	
โทรสำร		 0-5333-1200,	0-5333-1008		
E-mail	:		bm3403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ่อสร้าง	
276-276/1	หมูท่ี	่3	ต.ต้นเปำ	อ.สนัก�ำแพง		
จ.เชยีงใหม่	50130	
โทร.		0-5333-9292-3	
โทรสำร		 0-5333-9292-3	ต่อ	4	
E-mail	:		bm3431@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ แม่เหยีะ
ชัน้	2	ห้องเลขท่ี	D2	ศนูย์กำรค้ำมะลเิพลส	เลขที	่32/4		
หมูท่ี	่2	ต.แม่เหยีะ	อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50100	
โทร.		0-5311-1209	
โทรสำร		 0-5311-1209	
E-mail	:		bm3430@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตล�าพูน
145	ถ.อนิทยงยศ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงล�ำพูน	จ.ล�ำพนู	51000		
(ส�ำนกังำนชัว่ครำว	ระยะเวลำประมำณ	3	ปี)	
โทร.		0-5356-3397-8	
โทรสำร		 0-5356-3397-8	ต่อ	25	(ส�ำนักงำนชัว่ครำว)	
E-mail	:		loan8239@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ล�าพูน
186	ถ.อนิทยงยศ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงล�ำพูน	จ.ล�ำพนู	51000	
โทร.		0-5351-1056		
โทรสำร		 0-5351-1056	ต่อ	12	
E-mail	:		bm3601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ป่าซาง 	
367	หมูท่ี	่1	ถ.ล�ำพนู-ลี	้ต.ป่ำซำง	อ.ป่ำซำง		
จ.ล�ำพนู	51120	
โทร.		0-5352-0221,	0-5352-0552		
โทรสำร		 0-5352-0221	ต่อ	16	
E-mail	:		bm3602@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา มีโชคพลาซ่า	
ห้อง	F1	TS1-F1	TS2	ชัน้	1	โครงกำรมโีชคพลำซ่ำ		
เลขที	่206	หมูท่ี	่6	ถ.เชยีงใหม่-พร้ำว	ต.ฟ้ำฮ่ำม		
อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	50000	
โทร.		0-5323-0131-2,	0-5323-0110	
โทรสำร		 0-5323-0110	ต่อ	19	
E-mail	:		bm3428@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่ริม		
114	หมูท่ี่	1	ถ.เชียงใหม่-ฝำง	ต.รมิใต้		
อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	50180	
โทร.		0-5329-7545,	0-5386-2445	
โทรสำร		 0-5329-7545,	0-5386-2445	ต่อ	16	
E-mail	:		bm3410@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฝาง		
55	หมูท่ี	่4	ถ.โชตนำ	ต.เวยีง	อ.ฝำง	จ.เชยีงใหม่	50110	
โทร.		0-5345-1153,	0-5345-1209		
โทรสำร		 0-5345-1153,	0-5345-1209	ต่อ	16	
E-mail	:		bm3406@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่แตง 	
193/1	หมูท่ี	่2	ต.สนัมหำพน	อ.แม่แตง	จ.เชยีงใหม่	50150	
โทร.		0-5347-1312,	0-5347-1234	
โทรสำร		 0-5347-1312,	0-5347-1234	ต่อ	16	
E-mail	:		bm3412@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงดาว	
399	หมูท่ี	่7	ต.เชยีงดำว	อ.เชียงดำว	จ.เชยีงใหม่	50170	
โทร.		0-5345-5243	
โทรสำร	 0-5345-5243	ต่อ	11	
E-mail	:	 bm3417@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไชยปราการ	
38/11	หมูท่ี	่2	ต.หนองบวั	อ.ไชยปรำกำร	จ.เชยีงใหม่	50320	
โทร.	 0-5345-7040,	0-5387-0951	
โทรสำร	 0-5345-7040	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm3419@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พร้าว 
303	หมูท่ี	่4	ต.เวยีง	อ.พร้ำว	จ.เชยีงใหม่	50190		
โทร.	 0-5347-4141	
โทรสำร	 0-5347-4141	ต่อ	15	
E-mail	:	 bm3420@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่อาย	
2	หมูท่ี	่7	ต.แม่อำย	อ.แม่อำย	จ.เชยีงใหม่	50280	
โทร.	 0-5345-9268-9	
โทรสำร	 0-5345-9268-9	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm3433@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เวียงแหง
123	หมูท่ี	่3	ถ.เมอืงงำย-เปียงหลวง	ต.เมอืงแหง		
อ.เวยีงแหง	จ.เชยีงใหม่	50350	
โทร.	 0-5347-7077	
โทรสำร	 0-5347-7123	
E-mail	:	 bm3439@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ สะเมิง
54	หมูท่ี	่10	ต.สะเมงิใต้	อ.สะเมงิ	จ.เชยีงใหม่	50250	
โทร.	 085-6691640	
โทรสำร	 -	
E-mail	:	 bm3410@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 
288	หมูท่ี	่3	ถ.เชยีงใหม่-ฮอด	ต.หำงดง	อ.หำงดง		
จ.เชยีงใหม่	50230	
โทร.	 0-5344-2253,	0-5344-1544	
โทรสำร	 0-5344-2253,	0-5344-1544	ต่อ	22	
E-mail	:	 loan8237@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หางดง	
288	หมู่ที่	3	ถ.เชียงใหม่-ฮอด	ต.หำงดง		
อ.หำงดง	จ.เชียงใหม่	50230	
โทร.		0-5344-2071-2	
โทรสำร		 0-5344-2071-2	ต่อ	19	
E-mail	:		bm3416@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สนัป่าตอง		
515	หมูท่ี	่10	ต.ยหุว่ำ	อ.สนัป่ำตอง	จ.เชยีงใหม่	50120	
โทร.		0-5331-1085	
โทรสำร		 0-5331-1085	ต่อ	15	
E-mail	:		bm3402@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สารภี 	
21/1	หมูท่ี	่3	ต.ยำงเนิง้	อ.สำรภ	ีจ.เชยีงใหม่	50140	
โทร.		0-5332-1251,	0-5332-1908	
โทรสำร		 0-5332-1251	ต่อ	16	
E-mail	:		bm3404@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา ล�าปาง		
15	ถ.บญุวำทย์	ต.หวัเวยีง	อ.เมอืงล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	52000	
โทร.	 0-5422-4648,	0-5422-7009	
โทรสำร	 0-	5422-7009	
E-mail	:	 bm3501@gsb.or.th
 ธนาคารออมสนิสาขา แจ้ห่ม	
314/4	หมูท่ี	่1	ถ.อกัโขชยัครี	ีต.แจ้ห่ม	อ.แจ้ห่ม		
จ.ล�ำปำง	52120	
โทร.	 0-5427-1192,	0-5436-9692	
โทรสำร	 0-5427-1192	
E-mail	:	 bm3507@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัเหนือ	
559	หมูท่ี	่4	ถ.ขนุวงั	ต.วงัเหนอื	อ.วังเหนอื	จ.ล�ำปำง	52140	
โทร.	 0-5427-9011,	0-5427-9099	
โทรสำร	 0-5427-9099	
E-mail	:	 bm3508@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ล�าปาง
ห้องเลขที	่2	CR	213	ชัน้	2	บมจ.	บิก๊ซี	ซเูปอร์เซน็เตอร์		
(สำขำล�ำปำง)	เลขที	่65	ถ.ไฮเวย์ล�ำปำง-งำว	ต.สบตุย๋		
อ.เมอืงล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	52100	
โทร.	 0-5423-1798,	0-5423-1799	
โทรสำร	 0-5423-1799	
E-mail	:	 bm3510@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัพลาซา ล�าปาง
ห้องเลขที่	225	ชั้น	2	โซนธนำคำร		
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำล�ำปำง	เลขที	่319		
ถ.ไฮเวย์	ล�ำปำง-งำว	ต.สวนดอก	อ.เมอืงล�ำปำง		
จ.ล�ำปำง	52100	
โทร.		0-5481-1849	
โทรสำร		 0-5481-1849	
E-mail	:		bm3512@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา น�า้โท้ง 
267/7	หมูท่ี	่5	ต.บ่อแฮ้ว	อ.เมอืงล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	52100	
โทร.		0-5422-2250,	0-5422-2299	
โทรสำร		 0-5422-2250	
E-mail	:		bm3513@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกาะคา	
441	หมูท่ี	่7	ถ.พหลโยธนิ	ต.ศำลำ		
อ.เกำะคำ	จ.ล�ำปำง	52130	
โทร.		0-5428-1441,	0-5428-2017	
โทรสำร		 0-5428-2017	
E-mail	:		bm3502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา งาว	
218	หมูท่ี	่4	ถ.พหลโยธนิ	ต.หลวงเหนอื		
อ.งำว	จ.ล�ำปำง	52110	
โทร.		0-5426-1244,	0-5426-1255	
โทรสำร		 0-5426-1244	
E-mail	:		bm3503@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เถนิ	
129	หมูท่ี	่3	ถ.เถนิบรุ	ีต.ล้อมแรด	อ.เถิน		
จ.ล�ำปำง	52160	
โทร.		0-5429-1189,	0-5429-2020	
โทรสำร		 0-5429-1189	
E-mail	:		bm3504@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้างฉัตร 	
116/1	หมูท่ี	่6	ถ.ห้ำงฉตัร-เกำะคำ	ต.ห้ำงฉตัร		
อ.ห้ำงฉตัร	จ.ล�ำปำง	52190		
โทร.		0-5426-9120,	0-5433-9081	
โทรสำร		 0-5426-9120	
E-mail	:		bm3505@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่ทะ	
23	หมูท่ี	่3	ถ.แม่ทะ-ล�ำปำง	ต.นำครวั		
อ.แม่ทะ	จ.ล�ำปำง	52150	
โทร.		0-5428-9251,	0-5433-1566	
โทรสำร		 0-5433-1566	
E-mail	:		bm3509@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่เมาะ	
548/1	หมูท่ี	่8	ต.แม่เมำะ	อ.แม่เมำะ	จ.ล�ำปำง	52220	
โทร.		0-5426-6100,	0-5426-6095	
โทรสำร		 0-5426-6100	
E-mail	:		bm3511@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตแพร่ 
492	หมูท่ี	่1	ถ.ยนัตรกจิโกศล	ต.สงูเม่น		
อ.สงูเม่น	จ.แพร่	54130	
โทร.		0-5454-3463,	0-5454-4163	
โทรสำร		 0-5454-3463	
E-mail	:		loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา สงูเม่น	
492	หมูท่ี	่1	ถ.ยนัตรกจิโกศล	ต.สงูเม่น		
อ.สงูเม่น	จ.แพร่	54130	
โทร.	 0-5463-1637,	0-5454-1496	
โทรสำร.	 0-5463-1637,	0-5454-1496	
E-mail	:		bm3805@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แพร่	
76	ถ.เจรญิเมอืง	ต.ในเวียง	อ.เมอืงแพร่	จ.แพร่	54000	
โทร.		0-5462-5488,	0-5462-7344,	0-5462-7343	
โทรสำร		 0-5462-7343	
E-mail	:		bm3801@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เด่นชัย	
672	หมูท่ี	่7	ถ.ยนัตรกจิโกศล	ต.เด่นชยั		
อ.เด่นชยั	จ.แพร่	54110	
โทร.	 0-5461-3020,	0-5461-3992	
โทรสำร.	 0-5461-3020	
E-mail	:		bm3802@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สอง	
4	หมูท่ี	่6	ถ.บรพินัธ์สงเครำะห์	ต.บ้ำนกลำง	อ.สอง		
จ.แพร่	54120	
โทร.		0-5459-1190,	0-5459-1626	
โทรสำร		 0-5459-1626	
E-mail	:		bm3803@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ร้องกวาง	
53/1	หมูท่ี	่2	ถ.ยนัตรกิจโกศล	ต.ร้องกวำง		
อ.ร้องกวำง	จ.แพร่	54140	
โทร.		0-5459-7044,	0-5459-7295	
โทรสำร		 0-5459-7295	
E-mail	:		bm3804@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กาดน�า้ทอง แพร่		
(เดมิเป็นสำขำบ๊ิกซ	ีแพร่	)	ย้ำย	เมือ่วันที	่20	ก.ค.61	
600/7-8	หมูท่ี	่9	ถ.น�ำ้ทอง	ต.นำจกัร		
อ.เมืองแพร่	จ.แพร่	54000	
โทร.		0-5453-2833-4	
โทรสำร		 0-5453-2831	
E-mail	:		bm3806@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลอง	
205-205/1	หมูท่ี	่6	ต.ห้วยอ้อ	อ.ลอง		
จ.แพร่	54150	
โทร.		0-5458-3228	
โทรสำร		 0-5458-3227	
E-mail	:		bm3807@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งโฮ้ง	
307/6	หมูท่ี	่2	ถ.ยนัตรกจิโกศล	ต.ทุง่โฮ้ง	
อ.เมอืงแพร่	จ.แพร่	54000	
โทร.		0-5452-4277	
โทรสำร		 0-5452-4278	
E-mail	:		bm3808@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัชิ้น
267	หมูท่ี	่1	ต.วังชิน้	อ.วังชิน้	จ.แพร่	54160	
โทร.		0-5458-9088	
โทรสำร		 0-5458-9089	
E-mail	:		bm3809@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตน่าน	
478	ถ.สมุนเทวรำช	ต.ในเวียง	อ.เมอืงน่ำน		
จ.น่ำน	55000	
โทร.		0-5477-5530	
โทรสำร		 0-5477-5484	
E-mail	:		loan8243@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา น่าน	
478	ถ.สมุนเทวรำช	ต.ในเวียง	อ.เมอืงน่ำน		
จ.น่ำน	55000	
โทร.		0-5471-0252,	0-5477-1079	
โทรสำร		 0-5471-0252	
E-mail	:		bm3901@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เวียงสา
464	หมูท่ี	่4	ถ.เจ้ำฟ้ำ	ต.กลำงเวียง	อ.เวียงสำ		
จ.น่ำน	55110	
โทร.		0-5478-1175,	0-5478-1696	
โทรสำร		 0-5478-1175	
E-mail	:		bm3902@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปัว	
165	หมูท่ี	่3	ต.ปัว	อ.ปัว	จ.น่ำน	55120	
โทร.		0-5479-1576,	0-5479-1241	
โทรสำร		 0-5479-1241	
E-mail	:		bm3903@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา นาน้อย	
316	หมูท่ี	่1	ถ.เจ้ำฟ้ำ	ต.นำน้อย	อ.นำน้อย		
จ.น่ำน	55150	
โทร.		0-5478-9116,	0-5478-9127	
โทรสำร		 0-5478-9127	
E-mail	:		bm3904@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าวงัผา	
651	หมูท่ี	่7	ถ.วรนคร	ต.ท่ำวังผำ	อ.ท่ำวังผำ		
จ.น่ำน	55140	
โทร.		0-5479-9110,	0-5479-9135	
โทรสำร		 0-5479-9110	
E-mail	:		bm3905@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่จริม 
243	หมูท่ี	่4	ต.หนองแดง	อ.แม่จรมิ	จ.น่ำน	55170	
โทร.		0-5476-9077,	0-5476-9079	
โทรสำร		 0-5476-9077	
E-mail	:		bm3906@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท	
ห้ำงนรำไฮเปอร์มำร์ท	เลขที	่155	ถ.สมุนเทวรำช		
ต.ในเวียง	อ.เมอืงน่ำน	จ.น่ำน	55000	
โทร.		0-5477-1626	
โทรสำร	 0-5477-1627	
E-mail	:		bm3907@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงกลาง	
73-73/1	หมูท่ี	่11	ต.เชยีงกลำง	อ.เชยีงกลำง		
จ.น่ำน	55160	
โทร.	0-5479-7534-5	
โทรสำร		 0-5479	-7534-5	ต่อ	11	
E-mail	:		bm3908@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งช้าง	
105-105/1	หมูท่ี	่1	ต.ทุง่ช้ำง	อ.ทุง่ช้ำง	จ.น่ำน	55130	
โทร.		0-5479-5445	
โทรสำร		 0-5479-5444	
E-mail	:		bm3909@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สองแคว	
130/1-3	หมูท่ี	่5	ต.นำไร่หลวง	อ.สองแคว		
จ.น่ำน	55160	
โทร.		0-5477-7066	
โทรสำร		 0-5477-7077	
E-mail	:		bm3910@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เฉลมิพระเกียรต	ิ
298,	298/1	หมู่ที่	1	ต.ห้วยโก๋น		
อ.เฉลิมพระเกียรติ	จ.น่ำน	55130	
โทร.		0-5469-3525-6	
โทรสำร		 0-5469-3526	
E-mail	:		bm3911@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพะเยา	
106	หมูท่ี	่3	ต.บญุเกดิ	อ.ดอกค�ำใต้	จ.พะเยำ	56120	
โทร.		0-5449-1842	
โทรสำร		 0-5449-1843	
E-mail	:		loan8244@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พะเยา		
20	ถ.ท่ำกว๊ำน	ต.เวียง	อ.เมอืงพะเยำ	จ.พะเยำ	56000	
โทร.		0-5443-1043		
โทรสำร		 0-5448-1390	
E-mail	:		bm4201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงค�า
457	หมูท่ี	่15	ต.หย่วน	อ.เชยีงค�ำ	จ.พะเยำ	56110	
โทร.		0-5441-5040	
โทรสำร		 0-5445-1976	
E-mail	:		bm4202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จุน
92	หมูท่ี	่4	ต.ห้วยข้ำวก�ำ่	อ.จุน	จ.พะเยำ	56150	
โทร.		0-5445-9229		
โทรสำร		 0-5445-9229	
E-mail	:		bm4203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปง	
200	หมูท่ี	่1	ต.นำปรงั	อ.ปง	จ.พะเยำ	56140	
โทร.	 0-5449-7230	
โทรสำร		 0-5449-7230	กด	11	
E-mail	:		bm4204@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอกค�าใต้
106	หมูท่ี	่3	ต.บญุเกดิ	อ.ดอกค�ำใต้	จ.พะเยำ	56120	
โทร.	 0-5449-1480	
โทรสำร		 0-5441-8276	
E-mail	:		bm4205@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชยีงราย	
ห้องเลขท่ี	230,	233	ชัน้	2	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ		
เชียงรำย	99/9	หมูท่ี	่13	ถ.พหลโยธนิ	ต.รอบเวยีง		
อ.เมอืง	จ.เชียงรำย	57000	
โทร.		0-5317-9853	
โทรสำร		 0-5317-9854	
E-mail	:		bm4011@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เวียงเชยีงรุ้ง
236	หมูท่ี	่12	ต.ทุง่ก่อ	อ.เวียงเชยีงรุง้		
จ.เชยีงรำย	57350	
โทร.		0-5395-3169	
โทรสำร		 0-5395-3168	
E-mail	:		bm4012@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่สรวย	
ภำยในป๊ัม	ปตท.	แม่สรวย	เลขที	่18	หมู่ที	่7		
ต.แม่สรวย	อ.แม่สรวย	จ.เชยีงรำย	57180	
โทร.		0-5378-6241-2		
โทรสำร.		0-5378-6241-2	ต่อ	11		
E-mail	:	 bm4013@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านดู่	
287/3-5	หมูท่ี	่4	ต.บ้ำนดู่	อ.เมอืงเชยีงรำย		
จ.เชยีงรำย	57100	
โทร.	 0-5315-1615		
โทรสำร.	 0-5315-1616	
E-mail	:	 bm4014@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขุนตาล
81	หมูท่ี	่2	ต.ต้ำ	อ.ขนุตำล	จ.เชยีงรำย	57340	
โทร.	 0-5379-7122	
โทรสำร	 0-5379-7123	
E-mail	:		bm4015@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่ขะจาน	
137/3	หมูท่ี	่1	ต.แม่เจดีย์	อ.เวียงป่ำเป้ำ		
จ.เชยีงรำย	57260	
โทร.		0-5378-9262	
โทรสำร		 0-5378-9263	
E-mail	:		bm4016@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ร่องขุ่น
254	หมู่ที่	3	ต.ป่ำอ้อดอนชัย	อ.เมืองเชียงรำย		
จ.เชียงรำย	57000	
โทร.	 0-5372-7218		
โทรสำร.	 0-5372-7219	
E-mail	:	 bm4017@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย
ภำยในมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงรำย	
เลขที	่80	หมูท่ี	่9	ถ.พหลโยธิน	อ.เมอืงเชียงรำย		
จ.เชยีงรำย	57100	
โทร.		0-5377-6133	
โทรสำร		 0-5377-6132	
E-mail	:		bm4014@gsb.or.th

39	หมูท่ี	่1	ถ.มติรภำพ	(อดุรธำนี-หนองคำย)		
ต.หนองบวั	อ.เมืองอดุรธำนี	จ.อดุรธำนี	41000	
โทร.		0-4232-6622		
โทรสำร		 0-4232-6622	
E-mail	:		rm10@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
39	หมูท่ี	่1	ถ.มติรภำพ	(อดุรธำนี-หนองคำย)		
ต.หนองบวั	อ.เมืองอดุรธำนี	จ.อดุรธำนี	41000	
โทร.		0-4232-6274	ต่อ	11-16	
โทรสำร		 0-4232-6274	ต่อ	11	
E-mail	:		loan8246@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุดรธานี 
108	ถ.หมำกแข้ง	ต.หมำกแข้ง		
อ.เมืองอดุรธำน	ีจ.อดุรธำน	ี41000	
โทร.		0-4222-1143,	0-4224-7390	
โทรสำร		 0-4224-9778	
E-mail	:		bm5801@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านผือ 	
190	หมูท่ี	่10	ถ.ชนบทบ�ำรงุ	ต.บ้ำนผอื		
อ.บ้ำนผอื	จ.อดุรธำน	ี41160	
โทร.		0-4228-1507,	0-4228-1234		
โทรสำร		 0-4228-1234	ต่อ	11	
E-mail	:		bm5805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 10

ธนาคารออมสนิสาขา น�า้โสม 
5	หมูท่ี	่1	ถ.อนุสำวรย์ีเมอืงน�ำ้โสม	ต.ศรสี�ำรำญ		
อ.น�ำ้โสม	จ.อดุรธำนี	41210	
โทร.		0-4228-7056,	0-4228-7297	
โทรสำร		 0-4228-7297	
E-mail	:		bm5808@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพศรี 
559/25-27	ถ.โพศร	ีต.หมำกแข้ง	อ.เมอืงอดุรธำน	ี	
จ.อดุรธำน	ี41000	
โทร.		0-4222-1888,	0-4234-3718	
โทรสำร		 0-4222-1888	
E-mail	:		bm5810@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประชารักษา 	
85/2	ถ.ประชำรกัษำ	ต.หมำกแข้ง	อ.เมอืงอดุรธำน	ี	
จ.อดุรธำนี	41000	
โทร.	 	0-4224-3545,	0-4234-7922	
โทรสำร	 0-4224-3545	
E-mail	:		bm5814@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บงค�า
39	หมูท่ี	่1	ถ.มติรภำพ	(อดุร-หนองคำย)	ต.หนองบัว		
อ.เมอืงอดุรธำนี	จ.อดุรธำนี	41000	
โทร.		0-4232-6278	
โทรสำร		 0-4292-0141	
E-mail	:		bm5816@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั นาด ีอุดรธานี
118	หมูท่ี	่2	ถ.อดุร-หนองบวัล�ำภ	ูต.นำดี		
อ.เมอืงอดุรธำนี	จ.อดุรธำนี	41000	
โทร.		0-4213-0607	
โทรสำร		 0-4213-0606	
E-mail	:		bm5817@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
214	/1	หมูท่ี	่14	ถ.นิตโย	ต.หมำกแข้ง		
อ.เมอืงอดุรธำนี	จ.อดุรธำนี	41000		
โทร.		0-4232-1880,	0-4220-4914	
โทรสำร		 0-4220-4914	
E-mail	:		bm5818@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กุดจบั	
323	หมู่ที่	1	ถ.อุดร-กุดจับ	ต.เมืองเพีย		
อ.กุดจับ	จ.อุดรธำนี	41250	
โทร.		0-4229-3315	
โทรสำร		 0-4229-3316	
E-mail	:		bm5819@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้ำงสรรพสนิค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	อดุรธำนี		
ชัน้	3	เลขที	่320	ต.หมำกแข้ง	อ.เมืองอดุรธำนี		
จ.อดุรธำนี	41000	
โทร.		0-4292-1255	
โทรสำร		 0-4292-1254	
E-mail	:		bm5820@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ยูด ีทาวน์ อุดรธานี
ชัน้	1	ห้องเลขที	่M	103-	104	อำคำร	M		
(The	Next	Zone)	บรษัิท	อดุรพลำซ่ำ	จ�ำกดั		
เลขที	่99/9	ถ.ทองใหญ่	ต.หมำกแข้ง		
อ.เมอืงอดุรธำนี	จ.อดุรธำนี	41000	
โทร.		0-4293-2960	
โทรสำร		 0-4293-2977	
E-mail	:		bm5822@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
98	หมูท่ี	่10	ถ.อภยัส�ำรำญ	ต.หนองหำน		
อ.หนองหำน	จ.อดุรธำนี	41130	
โทร.		0-4226-1555		
โทรสำร		 0-4226-1512,	0-4226-1555	ต่อ	12		
E-mail	:		loan8247@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองหาน 	
98	หมูท่ี	่10	ถ.อภยัส�ำรำญ	ต.หนองหำน		
อ.หนองหำน	จ.อดุรธำนี	41130	
โทร.		0-4226-1153,	0-4226-1296	
โทรสำร		 0-4226-1153	
E-mail	:		bm5803@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กุมภวาปี 	
93	หมูท่ี	่9	ถ.ศภุอรรถวินิจ	ต.กุมภวำปี	
อ.กมุภวำปี	จ.อดุรธำน	ี41110	
โทร.		0-4233-4690-91	
โทรสำร		 0-4233-4691	
E-mail	:		bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา มหาวิทยาลยัพะเยา
211-211/1	หมูท่ี	่16	ต.แม่กำ	อ.เมอืงพะเยำ		
จ.พะเยำ	56000	
โทร.		0-5487-0167	
โทรสำร		 0-5487-0168	
E-mail	:		bm4206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่ใจ	
65	หมูท่ี	่1	ต.แม่ใจ	อ.แม่ใจ	จ.พะเยำ	56130	
โทร.		0-5449-9661	
โทรสำร		 0-5449-9660	
E-mail	:		bm4207@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา	
ห้องเลขที	่RT132	ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำทอ็ปส์	พลำซ่ำ		
พะเยำ	เลขที	่500	หมูท่ี	่12	ต.ท่ำวงัทอง		
อ.เมอืงพะเยำ	จ.พะเยำ	56000	
โทร		 0-5487-0588	
โทรสำร		 0-5487-0589	
E-mail	:	 bm4208@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตเชียงราย 
491	ถ.อตุรกจิ	ต.เวยีง	อ.เมอืงเชยีงรำย		
จ.เชยีงรำย	57000	
โทร.		0-5371-1430	
โทรสำร		 0-5371-1430	
E-mail	:		loan8245@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กลางเวียง 
491	ถ.อตุรกจิ	ต.เวยีง	อ.เมอืงเชยีงรำย	จ.เชยีงรำย	57000	
โทร.		0-5371-5080-1	
โทรสำร		 0-5371-5080	
E-mail	:		bm4009@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงราย	
513	ถ.ธนำลยั	ต.เวยีง	อ.เมอืงเชยีงรำย	จ.เชยีงรำย	57000	
โทร.		0-5371-1774,	0-5371-6710		
โทรสำร		 0-5371-1774	ต่อ	12	
E-mail	:		bm4001@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พาน 	
2097	หมูท่ี	่1	ต.เมอืงพำน	อ.พำน	จ.เชยีงรำย	57120	
โทร.		0-5372-1910,	0-5372-1524		
โทรสำร		 0-5372-1910	ต่อ	13,	0-5372-1524	
E-mail	:		bm4002@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่จนั 	
6	หมูท่ี	่2	ถ.หริญันคร	ต.แม่จนั	อ.แม่จนั	จ.เชยีงรำย	57110	
โทร.		0-5377-1433,	0-5377-1456	
โทรสำร		 0-5377-1456	ต่อ	15	
E-mail	:		bm4003@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แม่สาย 	
80	หมูท่ี	่1	ต.เวยีงพำงค�ำ	อ.แม่สำย	จ.เชียงรำย	57130	
โทร.		0-5373-1695,	0-5364-0781		
โทรสำร		 0-5373-1695	ต่อ	15	
E-mail	:		bm4004@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงของ 	
142	หมูท่ี	่8	ต.เวยีง	อ.เชยีงของ	จ.เชียงรำย	57140	
โทร.		0-5379-1153,	0-5379-1501	
โทรสำร		 0-5379-1153	
E-mail	:		bm4005@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เวียงป่าเป้า
17	หมูท่ี	่2	ต.เวยีง	อ.เวยีงป่ำเป้ำ	จ.เชียงรำย	57170	
โทร.		0-5364-8794,	0-5378-1494	
โทรสำร		 0-5378-1494	ต่อ	16	
E-mail	:		bm4006@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทิง	
38/2	หมูท่ี	่1	ถ.เทงิ-เชยีงของ	ต.เวยีง	อ.เทงิ		
จ.เชยีงรำย	57160	
โทร.		0-5379-5503,	0-5379-5527		
โทรสำร		 0-5379-5503	ต่อ	12	
E-mail	:		bm4007@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงแสน	
718	หมูท่ี่	3	ถ.พหลโยธนิ	ต.เวยีง	อ.เชยีงแสน		
จ.เชยีงรำย	57150	
โทร.		0-5365-0812	
โทรสำร		 0-5365-0812	
E-mail	:		bm4008@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
333	หมูท่ี	่1	ต.ท่ำสดุ	อ.เมอืงเชยีงรำย	จ.เชยีงรำย	57100	
โทร.		0-5391-2441-2	
โทรสำร		 0-5391-2443	
E-mail	:	 bm4010@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา เพญ็ 	
230	หมูท่ี	่8	ถ.อดุรธำน-ีเพญ็	ต.เพ็ญ		
อ.เพญ็	จ.อดุรธำน	ี41150	
โทร.		0-4227-9072,	0-4227-9262	
โทรสำร		 0-4227-9262	
E-mail	:		bm5806@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านดุง 	
261	หมู่ที่	10	ถ.บริบำลด�ำริ	ต.ศรีสุทโธ		
อ.บ้ำนดุง	จ.อุดรธำนี	41190	
โทร.		0-4227-1309,	0-4227-1321	
โทรสำร		 0-4227-1321	
E-mail	:		bm5807@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โนนสะอาด 	
347	หมูท่ี	่2	ถ.มติรภำพ-ขอนแก่น	
ต.โนนสะอำด	อ.โนนสะอำด	
จ.อดุรธำน	ี41240	
โทร.		0-4239-2618,	0-4239-2657	
โทรสำร		 0-4239-2618	
E-mail	:		bm5813@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัสามหมอ 	
146	หมูท่ี	่8	ถ.เจรญิเมอืง	ต.วงัสำมหมอ		
อ.วงัสำมหมอ	จ.อดุรธำน	ี41280	
โทร.		0-4238-7752,	0-4238-7525	
โทรสำร		 0-4238-7525	
E-mail	:		bm5815@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีธาตุ
207	หมูท่ี	่8	ถ.สมศริ	ิต.ศรธีำต	ุอ.ศรีธำตุ		
จ.อดุรธำน	ี41230	
โทร.		0-4238-2173	
โทรสำร		 0-4238-2172	
E-	mail	:	bm5821@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตเลย	
119	ถ.เจรญิรฐั	ต.กดุป่อง	อ.เมอืงเลย	จ.เลย	42000	
โทร.		0-4281-4875,	0-4286-1970	
โทรสำร		 0-4281-4875	ต่อ	21	
E-mail	:		loan8248@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เลย	
119	ถ.เจรญิรฐั	ต.กดุป่อง	อ.เมอืงเลย	จ.เลย	42000	
โทร.		0-4283-0632	
โทรสำร		 0-4281-3006	ต่อ	20	
E-mail	:		bm5601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงคาน		
371/1	หมูท่ี่	1	ถ.มลวิรรณ	ต.เชียงคำน		
อ.เชยีงคำน	จ.เลย	42110	
โทร.		0-4282-1020,	0-4282-1598	
โทรสำร		 0-4282-1020	
E-mail	:		bm5602@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากชม 	
460	หมูท่ี	่1	ถ.ปำกชม-ศรเีชยีงใหม่	ต.ปำกชม		
อ.ปำกชม	จ.เลย	42150	
โทร.		0-4288-1064	
โทรสำร		 0-4288-1003	
E-mail	:		bm5604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ด่านซ้าย 	
157	หมู่ที่	14	ถ.เลย-หล่มสัก	ต.ด่ำนซ้ำย		
อ.ด่ำนซ้ำย	จ.เลย	42120	
โทร.		0-4289-1600-1	
โทรสำร		 0-4289-1601	
E-mail	:		bm5605@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ภูกระดงึ	
41/5	หมูท่ี	่8	ต.ห้วยส้ม	อ.ภกูระดงึ		
จ.เลย	42180	
โทร.		0-4287-1469,	0-4287-1465	
โทรสำร		 0-4287-1465	
E-mail	:		bm5606@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ภูเรือ
474	หมูท่ี	่7	ต.หนองบวั	อ.ภเูรอื		
จ.เลย	42160	
โทร.		0-4289-9332,	0-4289-9336	
โทรสำร		 0-4289-9332	ต่อ	14	
E-mail	:	 bm5607@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าลี่
233/4-5	หมูท่ี	่2	ถ.ทรงฆะศริ	ิต.ท่ำลี	่	
อ.ท่ำล่ี	จ.เลย	42140	
โทร.		0-4288-9145	
โทรสำร		 0-4288-9091	
E-mail	:		bm5608@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา นาอาน	
188/1	หมูท่ี	่6	ถ.มลวิรรณ	ต.นำอำน		
อ.เมอืงเลย	จ.เลย	42000	
โทร.		0-4284-4644	
โทรสำร		 0-4284-4645	
E-mail	:		bm5609@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัสะพุง 
369	หมูท่ี	่8	ถ.ภมูวิิถ	ีต.วังสะพงุ	อ.วังสะพงุ		
จ.เลย	42130	
โทร.		0-4284-1376,	0-4284-1513	
โทรสำร		 0-4284-1376	ต่อ	20	
E-mail	:		bm5603@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสกลนคร	
1707	ชัน้	3	ถ.ใจผำสกุ	ต.ธำตุเชงิชมุ		
อ.เมอืงสกลนคร	จ.สกลนคร	47000		
โทร.		0-4271-6658	
โทรสำร		 0-4271-6658	ต่อ	13	
E-mail	:		loan8249@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สกลนคร 	
1707	หมูท่ี	่10	ถ.ใจผำสกุ	ต.ธำตุเชงิชมุ		
อ.เมอืงสกลนคร	จ.สกลนคร	47000	
โทร.		0-4271-1009,	0-4273-0463	
โทรสำร		 0-4271-1009	ต่อ	21	
E-mail	:		bm5401@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สว่างแดนดิน 	
374	หมูท่ี	่11	ถ.นิตโย	ต.สว่ำงแดนดิน		
อ.สว่ำงแดนดนิ	จ.สกลนคร	47110	
โทร.		0-4272-1065,	0-4272-1995	
โทรสำร		 0-4272-1065	ต่อ	19	
E-mail	:		bm5402@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วานรนิวาส		
353	หมูท่ี	่4	ถ.เด่ือเจรญิ	ต.วำนรนิวำส	อ.วำนรนิวำส		
จ.สกลนคร	47120	
โทร.		0-4279-1127,	0-4279-1504,	0-4279-1510	
โทรสำร		 0-4279-1127	ต่อ	5	
E-mail	:		bm5403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พังโคน 	
76/12	หมูท่ี	่8	ถ.นิตโย	ต.พงัโคน	อ.พงัโคน		
จ.สกลนคร	47160	
โทร.		0-4277-1177,	0-4277-1500	
โทรสำร		 0-4277-1177	ต่อ	21	
E-mail	:		bm5404@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนประชาราษฎร์	
1734/1	หมูท่ี	่10	ถ.ประชำรำษฎร์	ต.ธำตุเชงิชมุ		
อ.เมอืงสกลนคร	จ.สกลนคร	47000	
โทร.		0-4271-4328,	0-4273-2615	
โทรสำร		 0-4271-4328	ต่อ	5	
E-mail	:		bm5405@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กุสมุาลย์	
154	หมูท่ี	่1	ถ.นติโย	ต.กสุมุำลย์	อ.กสุมุำลย์	จ.สกลนคร	47210	
โทร.		0-4276-9218-9	
โทรสำร		 0-4279-4478	
E-mail	:		bm5406@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านม่วง	
5	หมูท่ี	่1	ต.ม่วง	อ.บ้ำนม่วง	จ.สกลนคร	47140	
โทร.		0-4279-4524	
โทรสำร		 0-4279-4478	
E-mail	:		bm5407@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ค�าตากล้า
27	หมูท่ี	่11	ถนนทำงหลวงหมำยเลข	222		
(พงัโคน-บงึกำฬ)	ต.ค�ำตำกล้ำ	อ.ค�ำตำกล้ำ		
จ.สกลนคร	47250	
โทร.		0-4279-6550	
โทรสำร		 0-4279-6551	
E-mail	:		bm5408@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อากาศอ�านวย 
171	หมูท่ี	่1	ถ.รำษฎร์พฒันำ	ต.อำกำศ		
อ.อำกำศอ�ำนวย	จ.สกลนคร	47170	
โทร.		0-4279-9230	
โทรสำร		 0-4279-9130	
E-mail	:		bm5409@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั สกลนคร	
ห้องเลขที	่201-	4	ชัน้	2	ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนสนั	สกลนคร		
เลขที	่88/8	ถ.นติโย	ต.ธำตุเชงิชุม	อ.เมอืงสกลนคร		
จ.สกลนคร	47000	
โทร.		0-4297-1718	
โทรสำร		 0-4297-1719	
E-mail	:		bm5410@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครพนม	
34	ชัน้	3	ถ.เฟ่ืองนคร	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครพนม		
จ.นครพนม	48000	
โทร.	 0-4251-4767-8	
โทรสำร		 0-4251-4767-8	
E-mail	:		loan8250@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครพนม 
34	ชัน้	2	ถ.เฟ่ืองนคร	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครพนม		
จ.นครพนม	48000	
โทร.	 0-4251-3006,	0-4251-3355	
โทรสำร		 0-4251-3006	
E-mail	:		bm5501@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ธาตพุนม 	
301	หมูท่ี	่13	ถ.ชยำงกรู	ต.ธำตุพนม	อ.ธำตุพนม		
จ.นครพนม	48110	
โทร.		0-4254-1259,	0-4254-1280		
โทรสำร		 0-4254-1280	
E-mail	:		bm5502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าอุเทน		
69	หมูท่ี	่1	ถ.หลกัเมือง	ต.ท่ำอเุทน	อ.ท่ำอเุทน		
จ.นครพนม	48120	
โทร.		0-4258-1259	
โทรสำร		 0-4258-1294	
E-mail	:		bm5503@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นาแก		
443	หมูท่ี	่4	ถ.จันทวงศ์	ต.นำแก	อ.นำแก		
จ.นครพนม	48130	
โทร.		0-4257-1060,	0-4257-1229	
โทรสำร		 0-4257-1229	
E-mail	:		bm5504@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านแพง 	
16	หมู่ที่	4	ถ.เจริญยงค์	ต.บ้ำนแพง	อ.บ้ำนแพง		
จ.นครพนม	48140	
โทร.		0-4259-1224,	0-4259-1403	
โทรสำร		 0-4259-1403	
E-mail	:		bm5505@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีสงคราม 
403	หมูท่ี	่1	ถ.ศรสีงครำม-	ท่ำดอกแก้ว	ต.ศรสีงครำม	
อ.ศรสีงครำม	จ.นครพนม	48150	
โทร.		0-4259-9233,	0-4259-9253	
โทรสำร		 0-4259-9253	
E-mail	:		bm5506@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เรณนูคร 	
81	หมูท่ี	่2	ถ.ธำตุน้อย-นำเหนือ	ต.โพนทอง		
อ.เรณนูคร	จ.นครพนม	48170	
โทร.		0-4257-9508	
โทรสำร		 0-4257-9508	
E-mail	:		bm5507@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นาหว้า	
191	หมูท่ี	่1	ถ.นำหว้ำ-ดอนเชยีงบำน		
ต.นำหว้ำ	อ.นำหว้ำ	จ.นครพนม	48180	
โทร.		0-4259-7281-2	
โทรสำร		 0-4259-7282	
E-mail	:		bm5508@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพนสวรรค์	
575	หมูท่ี	่12	ต.โพนสวรรค์	อ.โพนสวรรค์		
จ.นครพนม	48190	
โทร.		0-4259-5399	
โทรสำร		 0-4259-5400	
E-mail	:		bm5509@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปลาปาก	
151	หมูท่ี	่2	ถ.ปลำปำก-โนนชมภ	ูต.ปลำปำก	
	อ.ปลำปำก	จ.นครพนม	48160	
โทร.		0-4258-9309	
โทรสำร		 0-4258-9308	
E-mail	:		bm5510@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตหนองคาย	
736-738	ถ.มชียั	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงหนองคำย		
จ.หนองคำย	43000	
โทร.		0-4242-2979	
โทรสำร		 0-4242-2979	ต่อ	11	
E-mail	:		loan8251@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองคาย 	
736-738	ถ.มชียั	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงหนองคำย		
จ.หนองคำย	43000	
โทร.		0-4241-1510,	0-4246-0900	
โทรสำร		 0-4241-1510	
E-mail	:		bm5301@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา กระนวน 	
138/3	ถ.นิมติเมอืง	ต.หนองโก	อ.กระนวน		
จ.ขอนแก่น	40170	
โทร.		0-4325-1252,	0-4325-1717	
โทรสำร		 0-4325-1252	ต่อ	11	
E-mail	:		bm5009@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีจนัทร์ 
110/11-12	ถ.ศรจัีนทร์	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.		0-4322-0787,	0-4322-3044	
โทรสำร		 0-4322-3044	
E-mail	:		bm5010@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น	
ห้อง	202	ชัน้	2	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	ขอนแก่น		
ถ.ศรจัีนทร์	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงขอนแก่น		
จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.		0-4328-8435-6,	0-4332-1568	
โทรสำร		 0-4328-8435		
E-mail	:		bm5014@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุบลรัตน์ 
248	หมูท่ี	่4	ถ.หน้ำเขือ่นอบุลรตัน์	ต.เขือ่นอบุลรตัน์		
อ.อบุลรตัน์	จ.ขอนแก่น	40250	
โทร.		0-4344-6277	
โทรสำร		 0-4344-6010	
E-mail	:		bm5013@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาวิทยาลยัขอนแก่น
ห้องเลขที	่1222-1225	ชัน้	2	ศนูย์อำหำรและบรกิำร	2		
(คอมเพลก็ซ์)	ภำยในมหำวิทยำลยัขอนแก่น	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	40002	
โทร.		0-4320-4217-18	
โทรสำร		 0-4320-4218	
E-mail	:		bm5016@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประตนู�า้ขอนแก่น
336/2-4	หมูท่ี	่12	ถ.มติรภำพ	ต.เมอืงเก่ำ	อ.เมอืงขอนแก่น
จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.	 0-4347-2273-4	
โทรสำร		 0-4347-2274	
E-mail	:		bm5017@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาสวนกวาง	
245/5	หมูท่ี	่10	ถ.มติรภำพ	ต.ค�ำม่วง	อ.เขำสวนกวำง		
จ.ขอนแก่น	40280	
โทร.		0-4344-9700	
โทรสำร		 0-4344-9699	
E-mail	:		bm5019@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2	
427	ถ.เกษตรวัฒนำ	ต.กดุเค้ำ	อ.มญัจำครี	ีจ.ขอนแก่น	40160	
โทร.		0-4328-9602-4	
โทรสำร		 0-4328-9555	
E-mail	:		loan8253@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มัญจาครีี
427	หมูท่ี	่13	ถ.เกษตรวัฒนำ	ต.กุดเค้ำ	อ.มญัจำครีี		
จ.ขอนแก่น	40160	
โทร.		0-4328-9200,	0-4328-9504	
โทรสำร		 0-4328-9504	
E-mail	:		bm5006@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พล 	
9	ถ.พำนิชเจรญิ	ต.เมอืงพล	อ.พล	จ.ขอนแก่น	40120	
โทร.		0-4341-4528,	0-4341-4875	
โทรสำร		 0-4341-4875	ต่อ	6	
E-mail	:		bm5003@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชมุแพ	
199/1	หมูท่ี	่8	ถ.มะลวัิลย์	ต.ชมุแพ	อ.ชมุแพ		
จ.ขอนแก่น	40130	
โทร.		0-4331-1331,	0-4331-2015	
โทรสำร		 0-4331-1331	ต่อ	7	
E-mail	:		bm5004@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ภูเวียง
18	หมูท่ี	่4	ถ.กดุฉมิ-ภูเวยีง	ต.ในเมอืง	อ.ภเูวยีง		
จ.ขอนแก่น	40150	
โทร.		0-4329-1219,	0-4329-2102	
โทรสำร		 0-4329-2102	ต่อ	5	
E-mail	:		bm5007@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ภูผาม่าน	
22	หมูท่ี	่1	ถ.หนองเขยีด-วังสวำบ	ต.ภผูำม่ำน		
อ.ภผูำม่ำน	จ.ขอนแก่น	40350	
โทร.		0-4339-6236,	0-4339-6238,	0-4339-6239	
โทรสำร		 0-4339-6236-38	ต่อ	102	
E-mail	:		bm5012@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ท่าบ่อ 	
382	หมูท่ี	่3	ถ.สนัตสิขุ	ต.ท่ำบ่อ	อ.ท่ำบ่อ		
จ.หนองคำย	43110	
โทร.		0-4243-1025	
โทรสำร		 0-4243-1025	
E-mail	:		bm5302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพนพิสยั 
66	หมู่ที	่13	ถ.พิสัยสรเดช	ต.จุมพล		
อ.โพนพิสัย	จ.หนองคำย	43120	
โทร.		0-4240-5466,	0-4247-1243	
โทรสำร		 0-4247-1243	
E-mail	:		bm5303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีเชยีงใหม่ 
440	หมูท่ี	่1	ถ.ประชำอทุศิ	ต.พรำนพร้ำว	
อ.ศรเีชยีงใหม่	จ.หนองคำย	43130	
โทร.		0-4245-1025,	0-4245-1049	
โทรสำร		 0-4245-1025	ต่อ	12	
E-mail	:		bm5304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อศัวรรณ ช้อปป้ิง  
คอมเพลก็ซ์ หนองคาย
(เดมิเป็นสำขำสะพำนมติรภำพหนองคำย	)		
ย้ำยเมือ่วนัที	่7	ม.ีค.	59	ห้องเลขที	่P6-A-3	ช้ัน	1		
ศนูย์กำรค้ำอศัวรรณ	ช้อปป้ิงคอมเพลก็ซ์	1		
เลขที	่308	หมูท่ี	่10	ถ.มติรภำพ	ต.โพธ์ิชยั		
อ.เมอืงหนองคำย	จ.หนองคำย	43000	
โทร.		0-4242-1435	
โทรสำร		 0-4242-1428	
E-mail	:		bm5310@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สงัคม	
218	หมูท่ี	่3	ต.แก้งไก่	อ.สงัคม		
จ.หนองคำย	43160	
โทร.	0-4244-1258,	0-4244-1259	
โทรสำร		 0-4244-1258	
E-mail	:		bm5311@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตหนองบัวล�าภู
89	หมูท่ี	่3	ถ.วไิสยอดุรกจิ	ต.หนองบัว		
อ.เมอืงหนองบวัล�ำภ	ูจ.หนองบัวล�ำภ	ู39000	
โทร.		0-4231-2040	
โทรสำร		 0-4231-2041	
E-mail	:		loan8302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองบัวล�าภู
89	หมูท่ี	่3	ถ.วไิสยอดุรกจิ	ต.หนองบัว		
อ.เมอืงหนองบวัล�ำภ	ูจ.หนองบัวล�ำภ	ู39000	
โทร.		0-4231-2032,	0-4231-2165	
โทรสำร		 0-4231-2165	
E-mail	:		bm7601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีบุญเรือง
164/1	หมูท่ี	่13	ถ.สอนร่วมมติร	ต.เมอืงใหม่		
อ.ศรบีญุเรอืง	จ.หนองบวัล�ำภ	ู39180	
โทร.		0-4235-3373,	0-4235-4068	
โทรสำร		 0-4235-3373	ต่อ	12	
E-mail	:		bm7602@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โนนสงั 
13	หมูท่ี	่3	ถ.ศภุกจิ	ต.โนนสงั	อ.โนนสงั		
จ.หนองบวัล�ำภ	ู39140	
โทร.		0-4237-5325,	0-4237-5349	
โทรสำร		 0-4237-5325	
E-mail	:		bm7603@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นากลาง	
209	หมูท่ี	่14	ถ.อดุรธำน-ีเลย	ต.นำกลำง		
อ.นำกลำง	จ.หนองบวัล�ำภ	ู39170	
โทร.		0-4235-9217,	0-4235-9268	
โทรสำร		 0-4235-9268	ต่อ	11	
E-mail	:	 bm7604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวุรรณคหูา	
155-155/1	หมูท่ี	่6	ถ.พระไชยเชษฐำ	ต.สวุรรณคหูำ	
อ.สวุรรณคหูำ	จ.หนองบวัล�ำภ	ู39270	
โทร.		0-4237-2522	
โทรสำร		 0-4237-2521	
E-mail	:		bm7605@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นาวงั	
234	หมูท่ี	่1	ถ.อดุรธำน-ีเลย	ต.นำเหล่ำ	อ.นำวงั		
จ.หนองบวัล�ำภ	ู39170	
โทร.		0-4200-4085	
โทรสำร		 0-4200-4085	
E-mail	:		bm7606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 11
293/1	ถ.หน้ำเมอืง	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงขอนแก่น		
จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.	0-4324-1261,	0-4323-6629	
โทรสำร	0-4323-6629,	0-4324-3487	
E-mail	:	rm11@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1	
293	ถ.หน้ำเมอืง	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงขอนแก่น		
จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.	 0-4323-7957-8	
โทรสำร	 0-4323-7957	
E-mail	:		loan8252@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์ราชการ 
293/1	ถ.หน้ำเมอืง	ต.ในเมอืง	อ.เมืองขอนแก่น		
จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.	 0-4324-4945,	0-4333-1089	
โทรสำร		 0-4324-4945	ต่อ	17	
E-mail	:		bm5011@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขอนแก่น	
248	ถ.หน้ำเมอืง	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงขอนแก่น		
จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.	0-4322-5278,	0-4322-1122,		
	 0-4322-0575,	0-4322-0765	
โทรสำร	 0-4322-5190	
E-mail	:	 bm5001@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านไผ่	
713	ถ.เจนจบทศิ	ต.ในเมอืง	อ.บ้ำนไผ่		
จ.ขอนแก่น	40110	
โทร.		0-4327-2683	
โทรสำร		 0-4327-2683	
E-mail	:		bm5002@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา น�า้พอง 
309-312	ถ.แก้วพรรณำ	ต.หนองกงุ	อ.น�ำ้พอง		
จ.ขอนแก่น	40140	
โทร.		0-4343-1385,	0-4343-1441	
โทรสำร		 0-4343-1441	
E-mail	:		bm5005@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มะลวิลัย์		
180/1	หมูท่ี	่16	ถ.มะลวัิลย์	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.		0-4323-7892,	0-4333-2990	
โทรสำร		 0-4323-7892	
E-mail	:		bm5008@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
45	หมูท่ี	่1	ชัน้	3	ถ.บ�ำรงุรำษฎร์	ต.บงึกำฬ	อ.เมอืงบงึกำฬ	
จ.บงึกำฬ	38000
โทร.	0-4249-1881
โทรสำร	–
E-	mail:	loan8301@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บึงกาฬ 																		
45	หมูท่ี	่1	ถ.บ�ำรงุรำษฎร์	ต.บงึกำฬ	อ.เมอืงบงึกำฬ	จ.บงึกำฬ	38000
โทร.	0-4249-1213,	0-4249-1444
โทรสำร	-
E-	mail:	bm7701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พรเจริญ  																																					
142	หมูท่ี	่7	ถ.พรเจรญิ-โซ่พสิยั	ต.พรเจรญิ	อ.พรเจรญิ	
จ.บงึกำฬ	38180
โทร.	0-4248-7044,	0-4248-7058
โทรสำร	0-4248-7044
E-	mail:	bm7702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากคาด																																					
161	หมูท่ี	่5	ถ.หนองคำย-บงึกำฬ		ต.โนนศลิำ	อ.ปำกคำด	
จ.บงึกำฬ	38190
โทร.	0-4240-4284,	0-4248-1107
โทรสำร	0-4248-1107
E-	mail:	bm7703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซกา 																																								
264		หมูท่ี	่10	ถ.ชมุนุมชน	ต.เซกำ	อ.เซกำ	จ.บงึกำฬ	38150
โทร.	0-4248-9110,	0-4248-9264
โทรสำร	0-4248-9110
E-	mail:	bm7704@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โซ่พิสยั
509	หมูท่ี	่3	ต.โซ่	อ.โซ่พสิยั	จ.บงึกำฬ	38170
โทร.	0-4248-5215,	0-4248-5302
โทรสำร	0-4248-5215
E-	mail:	bm7705@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา หนองสองห้อง	
361	หมูท่ี	่1	ถ.เจนจบทศิ	ต.หนองสองห้อง		
อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น	40190	
โทร.		0-4349-1767	
โทรสำร		 0-4349-1757	
E-mail	:		bm5015@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สชีมพู
202/15-16	หมูท่ี	่10	ถ.ชมุแพ-อดุรธำน	ีต.วงัเพิม่		
อ.สชีมพ	ูจ.ขอนแก่น	40220	
โทร.		0-4339-9005,	0-4339-9023	
โทรสำร		 0-4339-9023	ต่อ	6	
E-mail	:		bm5018@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองเรือ
76	หมูท่ี	่1	ถ.มะลวิลัย์	ต.หนองเรือ	อ.หนองเรอื		
จ.ขอนแก่น	40210	
โทร.		0-4329-4105	
โทรสำร		 0-4329-4106	
E-mail	:	 bm5020@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ	
151/9	ชัน้	2	ถ.หฤทยั	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงชยัภมู	ิ
จ.ชยัภมู	ิ36000	
โทร.		0-4481-6444	
โทรสำร		 0-4481-6669	
E-mail	:		loan8254@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชยัภูมิ	
151/9	ถ.หฤทยั	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงชยัภมู	ิ	
จ.ชยัภมู	ิ36000	
โทร.		0-4481-1719,	0-4482-2506,	0-4482-5470	
โทรสำร		 0-4481-1719	
E-mail	:		bm4701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ภูเขียว 
20/1	หมูท่ี่	1	ถ.ภเูขียว-ชุมแพ	ต.ผกัปัง		
อ.ภเูขยีว	จ.ชัยภมู	ิ36110	
โทร.		0-4486-1553,	0-4486-1555		
โทรสำร		 0-4486-1553	
E-mail	:		bm4702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จตัรุสั 	
344	ถ.ชยัภมู-ิสคีิว้	ต.บ้ำนกอก	อ.จัตรุสั	จ.ชยัภมู	ิ36130	
โทร.		0-4485-1433,	0-4484-0721	
โทรสำร		 0-4485-1433	
E-mail	:		bm4703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แก้งคร้อ		
60	หมูท่ี	่12	ต.หนองไผ่	อ.แก้งคร้อ	จ.ชยัภมู	ิ36150	
โทร.		0-4488-2763,	0-4483-1572	
โทรสำร		 0-4483-1572	
E-mail	:		bm4704@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกษตรสมบูรณ์		
736	หมูท่ี	่1	ถ.เจรญิสนิ	ต.บ้ำนยำง		
อ.เกษตรสมบรูณ์	จ.ชยัภูม	ิ36120	
โทร.		0-4486-9104		
โทรสำร		 0-4486-9104	
E-mail	:		bm4705@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองบัวแดง 	
304/2	ถ.พำณชิย์จ�ำรญู	ต.หนองบวัแดง		
อ.หนองบวัแดง	จ.ชยัภมู	ิ36210	
โทร.	0-4487-2121,	0-4487-2141	
โทรสำร	0-4487-2121	
E-mail	:	bm4706@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้าแยกโนนไฮ
270/16-17	หมูท่ี	่6	ถ.ชยัภมู-ิสคีิว้	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงชยัภมู	ิจ.ชยัภมู	ิ36000
โทร.		0-4481-6667-8
โทรสำร		 0-4481-6667
E-mail	:		bm4707@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คอนสวรรค์	
44/8	หมูท่ี	่13	ถ.ลำดใหญ่-แก้งคร้อ	ต.คอนสวรรค์		
อ.คอนสวรรค์	จ.ชยัภมู	ิ36140	
โทร.		0-4486-7659-60	
โทรสำร		 0-4486-7660	
E-mail	:		bm4708@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองบัวระเหว	
567/1-2	หมูท่ี	่6	ถ.จตัรุสั-หนองบวัระเหว		
ต.หนองบวัระเหว	อ.หนองบวัระเหว	จ.ชยัภมู	ิ36250	
โทร.		0-4489-7034,	0-4489-7041	
โทรสำร		 0-4489-7034	
E-mail	:		bm4709@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เทพสถติ	
997-998	หมูท่ี	่1	ต.วะตะแบก	อ.เทพสถิต	จ.ชยัภมู	ิ36230	
โทร.		0-4485-5079	
โทรสำร		 0-4485-5080	
E-mail	:		bm4710@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ�าเหน็จณรงค์
218	หมูท่ี	่21	ต.บ้ำนเพชร	อ.บ�ำเหน็จณรงค์	จ.ชยัภมู	ิ36160	
โทร.		0-4485-9363	
โทรสำร		 0-4485-9362	
E-mail	:		bm4711@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านเขว้า	
147-147/1	ถ.เทพนิมติร	ต.บ้ำนเขว้ำ	อ.บ้ำนเขว้ำ		
จ.ชยัภมู	ิ36170	
โทร.		0-4489-1300	
โทรสำร		 0-4489-1301	
E-mail	:		bm4712@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม	
445	ชัน้	3	ถ.นครสวรรค์	ต.ตลำด	อ.เมอืงมหำสำรคำม	
จ.มหำสำรคำม	44000	
โทร.	0-4372-3183	
โทรสำร	0-4372-1268	
E-mail	:	loan8255@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาสารคาม	
445	ถ.นครสวรรค์	ต.ตลำด	อ.เมอืงมหำสำรคำม		
จ.มหำสำรคำม	44000	
โทร.		0-4371-1002,	0-4372-3675	
โทรสำร		 0-4372-3675	
E-mail	:		bm5101@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โกสมุพิสยั 
136	ถ.ผดงุประชำกร	ต.หัวขวำง	อ.โกสมุพสิยั		
จ.มหำสำรคำม	44140	
โทร.		0-4376-1453,	0-4376-1830	
โทรสำร		 0-4376-1830	
E-mail	:		bm5102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บรบือ		
713	หมูท่ี	่1	ถ.แจ้งสนทิ	ต.บรบอื	อ.บรบอื		
จ.มหำสำรคำม	44130	
โทร.		0-4377-1489,	0-4377-1687	
โทรสำร		 0-4377-1687	
E-mail	:		bm5103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วาปีปทุม		
69	ถ.กฤษมำนติ	ต.หนองแสง	อ.วำปีปทมุ		
จ.มหำสำรคำม	44120	
โทร.		0-4379-9056,	0-4379-9385		
โทรสำร		 0-4379-9385	
E-mail	:		bm5104@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พยัคฆภมิูพิสยั		
370	ถ.วชิติรำษฎร์บ�ำรงุ	ต.ปะหลำน		
อ.พยคัฆภมูพิสิยั	จ.มหำสำรคำม	44110	
โทร.		0-4379-1424,	0-4379-0098	
โทรสำร		 0-4379-0098	ต่อ	6	
E-mail	:		bm5105@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีงยืน		
511	หมูท่ี	่5	ถ.เชยีงยนืพฒันำ	ต.เชยีงยนื		
อ.เชยีงยนื	จ.มหำสำรคำม	44160	
โทร.		0-4378-1328,	0-4378-1091	
โทรสำร		 0-4378-1091	
E-mail	:		bm5106@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าขอนยาง	
337/1-2	หมูท่ี	่1	ต.ท่ำขอนยำง	อ.กนัทรวิชยั		
จ.มหำสำรคำม	44150	
โทร.		0-4397-0044	
โทรสำร		 0-4397-0045	
E-mail	:		bm5107@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นาเชอืก	
65/18	ถ.นำเชอืก-นำดูน	ต.นำเชอืก	อ.นำเชอืก		
จ.มหำสำรคำม	44170	
โทร.		0-4377-9458-9	
โทรสำร		 0-4377-9459	
E-mail	:		bm5108@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เสริมไทยคอมเพลก็ซ์
ห้ำงสรรพสินค้ำเสริมไทยคอมเพล็กซ์	ชั้น	1		
เลขที่	76/1-7	ถ.นครสวรรค์	ต.ตลำด		
อ.เมืองมหำสำรคำม	จ.มหำสำรคำม	44000	
โทร.		0-4397-0501	
โทรสำร		 0-4397-0504	
E-mail	:		bm5109@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด	
125	ชัน้	3	ถ.สรุยิะเดชบ�ำรงุ	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงร้อยเอด็	จ.ร้อยเอด็	45000	
โทร.		0-4351-8474,	0-4351-4098	
โทรสำร	 0-4351-4098	
E-mail	:	 loan8256@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ร้อยเอ็ด	
125	ถ.สุริยะเดชบ�ำรุง	ต.ในเมือง		
อ.เมืองร้อยเอ็ด	จ.ร้อยเอ็ด	45000	
โทร.		0-4351-1401	
โทรสำร		 0-4351-1401	ต่อ	110	
E-mail	:	 	bm5201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวุรรณภมิู 	
328	หมูท่ี	่2	ถ.ออมสนิสงเครำะห์	ต.สระค	ู	
อ.สวุรรณภมู	ิจ.ร้อยเอด็	45130	
โทร.	 	0-4358-1401,	0-4358-0162	
โทรสำร		 0-4358-0162		
E-mail	:		bm5202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพนทอง 	
78	หมูท่ี	่2	ถ.นิคมด�ำรห์ิ	ต.แวง		
อ.โพนทอง	จ.ร้อยเอด็	45110	
โทร.		0-4357-1401,	0-4357-1194,		
	 0-4357-1332	
โทรสำร		 0-4357-1194	
E-mail	:		bm5203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกษตรวิสยั 
447	หมูท่ี	่1	ถ.ปัทมำนนท์	ต.เกษตรวสิยั		
อ.เกษตรวิสยั	จ.ร้อยเอ็ด	45150	
โทร.		0-4358-9022,	0-4358-9376	
โทรสำร		 0-4358-9376	
E-mail	:		bm5204@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เสลภูมิ 	
222	ถ.แจ้งสนิท	ต.ขวัญเมอืง	อ.เสลภมู	ิจ.ร้อยเอด็	45120	
โทร.		0-4355-1401	
โทรสำร		 0-4355-1401	ต่อ	18	
E-mail	:		bm5205@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จตรุพกัตรพิมาน		
203	หมูท่ี	่1	ถ.ปัทมำนนท์	ต.หวัช้ำง		
อ.จตุรพกัตรพมิำน	จ.ร้อยเอด็	45180	
โทร.		0-4356-1147,	0-4356-1116		
โทรสำร		 0-4356-1147	
E-mail	:		bm5206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พนมไพร 	
43/2	หมูท่ี	่6	ถ.พนมไพรพทิกัษ์		
ต.พนมไพร	อ.พนมไพร	จ.ร้อยเอด็	45140	
โทร.		0-4359-1401,	0-4359-1091		
โทรสำร		 0-4359-1401		
E-mail	:		bm5207@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อาจสามารถ 	
7	หมูท่ี	่7	ถ.รณชยัชำญยทุธ	ต.อำจสำมำรถ		
อ.อำจสำมำรถ	จ.ร้อยเอด็	45160	
โทร.		0-4359-9075	
โทรสำร		 0-4359-9075		
E-mail	:		bm5208@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทวาภิบาล	
149/1	ถ.เทวำภบิำล	ต.ในเมอืง	อ.เมืองร้อยเอด็	จ.ร้อยเอด็	45000		
โทร.		0-4351-6752,	0-4351-6753	
โทรสำร		 0-4351-6753	
E-mail	:		bm5209@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปทุมรตัต์	
31	หมูท่ี	่12	ถ.สขุำภบิำล	ต.บัวแดง	อ.ปทมุรตัต์	จ.ร้อยเอด็	45190	
โทร.		0-4358-7617	
โทรสำร		 0-4358-7618		
E-mail	:		bm5210@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพธ์ิชยั
258	หมูท่ี	่2	ต.ขำมเป้ีย	อ.โพธ์ิชยั	จ.ร้อยเอด็	45230	
โทร.		0-4356-7095	
โทรสำร		 0-4356-7097	
E-mail	:		bm5211@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองพอก	
56	หมูท่ี	่8	ต.หนองพอก	อ.หนองพอก	จ.ร้อยเอด็	45210	
โทร.		0-4357-9262	
โทรสำร		 0-4357-9261	
E-mail	:		bm5212@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา เขมราฐ	
50	ถ.อรณุประเสรฐิ	ต.เขมรำฐ	อ.เขมรำฐ		
จ.อบุลรำชธำนี	34170	
โทร.		0-4549-1212	
โทรสำร		 0-4549-1212	
E-mail	:		bm4407@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนชยางกูร	
779/7-8	ถ.ชยำงกรู	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงอบุลรำชธำน	ี
จ.อบุลรำชธำนี	34000	
โทร.		0-4547-5931	
โทรสำร		 0-4547-5932	
E-mail	:		bm4410@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตระการพืชผล
366/5-6	หมู่ที่	4	ต.ขุหลุ	อ.ตระกำรพืชผล		
จ.อุบลรำชธำนี	34130	
โทร.		0-4548-1976	
โทรสำร		 0-4548-1977	
E-mail	:		bm4411@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนยุทธภณัฑ์	
101	ถ.ยทุธภณัฑ์	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงอุบลรำชธำนี		
จ.อบุลรำชธำนี	34000	
โทร.		0-4524-0992	
โทรสำร		 0-4524-0992	
E-mail	:		bm4412@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพธ์ิไทร 
อำคำรเฉลมิพระเกยีรติกำญจนำภิเษก	ต.โพธ์ิไทร		
อ.โพธ์ิไทร	จ.อบุลรำชธำน	ี34340	
โทร.		0-4549-6146	
โทรสำร		 0-4549-6147	
E-mail	:		bm4409@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีเมืองใหม่
133	หมูท่ี	่2	ต.นำค�ำ	อ.ศรเีมอืงใหม่		
จ.อบุลรำชธำนี	34250	
โทร.		0-4539-9654	
โทรสำร		 0-4539-9655	
E-mail	:		bm4413@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ม่วงสามสบิ	
246/5,	246/7,	474	หมู่ที่	5	ถ.ชยำงกูร	ต.ม่วงสำมสิบ	
อ.ม่วงสำมสิบ	จ.อุบลรำชธำนี	34140	
โทร.		0-4548-9464	
โทรสำร		 0-4548-9465	
E-mail	:		bm4415@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ซิตีม้อลล์ อุบลราชธานี
อำคำรสนีุย์ทำวเวอร์	ห้องที	่105	ชัน้	1		
เลขที	่512/8	ถ.ชยำงกรู	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงอบุลรำชธำนี	จ.อบุลรำชธำนี	34000	
โทร.		0-4531-7823	
โทรสำร		 0-4531-7833	
E-mail	:		bm4417@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนแจ้งสนิท	
319/4	ถ.แจ้งสนิท	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงอบุลรำชธำน	ี	
จ.อบุลรำชธำนี	34000	
โทร.		0-4531-6984	
โทรสำร		 0-4531-6983	
E-mail	:		bm4418@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ห้องเลขที	่334	ชัน้	3	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ		
อบุลรำชธำนี	เลขที	่311	หมูท่ี	่7	ต.แจระแม		
อ.เมอืงอบุลรำชธำนี	จ.อบุลรำชธำนี	34000	
โทร.		0-4542-2368	
โทรสำร		 0-4542-2369	
E-mail	:		bm4420@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนมดแดง	
ณ	ทีว่่ำกำรอ�ำเภอดอนมดแดง	หมูที่	่12		
ถ.ค�ำไฮใหญ่-ท่ำศลิำ	ต.เหล่ำแดง	อ.ดอนมดแดง		
จ.อบุลรำชธำนี	34000	
โทร.		0-4530-8221	
โทรสำร		 0-4530-8222	
E-mail	:	 bm4421@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กุดข้าวปุ้น	
286	หมูท่ี	่1	ต.ข้ำวปุน้	อ.กดุข้ำวปุน้		
จ.อบุลรำชธำนี	34270	
โทร.		0-4548-4156	
โทรสำร		 0-4548-4157	
E-mail	:		bm4424@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา กุฉินารายณ์ 	
342	หมูท่ี	่13	ถ.สมเด็จ-มกุดำหำร	ต.บวัขำว		
อ.กฉุนิำรำยณ์	จ.กำฬสนิธ์ุ	46110	
โทร.		0-4385-1278,	0-4385-1499	
โทรสำร		 0-4385-1499	
E-mail	:		bm5702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาวง	
292	หมู่ที่	18	ถ.เขำวง-นำคู	ต.คุ้มเก่ำ		
อ.เขำวง	จ.กำฬสินธุ์	46160	
โทร.		0-4385-9711	
โทรสำร		 0-4385-9611	
E-mail	:		bm5710@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร 	
122	ชัน้	3	ถ.พทัิกษ์สนัติรำษฎร์	อ.เมอืงมุกดำหำร		
จ.มกุดำหำร	49000	
โทร.		0-4261-2566	
โทรสำร		 0-4261-2576	
E-mail	:		loan8303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มุกดาหาร		
122	ถ.พทิกัษ์สนัติรำษฎร์	อ.เมอืงมกุดำหำร		
จ.มกุดำหำร	49000	
โทร.		0-4261-1069,	0-4263-2657	
โทรสำร		 0-4261-1069	ต่อ	23	
E-mail	:		bm7301@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนตาล		
24	ถ.มกุดำหำร-ดอนตำล	ต.ดอนตำล		
อ.ดอนตำล	จ.มกุดำหำร	49120	
โทร.		0-4268-9125,	0-4268-9315	
โทรสำร		 0-4268-9315	
E-mail	:		bm7302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ค�าชะอี
2	หมูท่ี	่6	ต.น�ำ้เทีย่ง	อ.ค�ำชะอี		
จ.มกุดำหำร	49110	
โทร.		0-4269-1493	
โทรสำร		 0-4269-1497	
E-mail	:		bm7303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดพรเพชร	
70/32-33	ถ.มกุดำหำร-ดอนตำล	ต.ศรบีญุเรือง		
อ.เมอืงมกุดำหำร	จ.มกุดำหำร	49000	
โทร.		0-4261-1251	
โทรสำร		 0-4261-1241	
E-mail	:		bm7304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี มุกดาหาร
ห้ำงบิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	(สำขำมกุดำหำร)		
เลขที	่77/11	ถ.ชยำงกรู	ต.มกุดำหำร		
อ.เมอืงมกุดำหำร	จ.มกุดำหำร	49000	
โทร.		0-4266-1963	
โทรสำร		 0-4266-1962	
E-mail	:		bm7306@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมค�าสร้อย
1	หมูท่ี	่5	ต.นคิมค�ำสร้อย	อ.นิคมค�ำสร้อย		
จ.มกุดำหำร	49130	
โทร.		0-4268-1193	
โทรสำร		 0-4268-1194	
E-mail	:		bm7305@gsb.or.th

343	ชัน้	3	หมูท่ี	่9	ต.โนนผึง้	อ.วำรินช�ำรำบ		
จ.อบุลรำชธำน	ี34190	
โทร.	 0-4542-4260,	0-4542-4262,		
	 0-4542-4267	
โทรสำร	 0-4542-4274,	0-4542-4278	
E-mail	:	 rm12@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1
1	ชัน้	3	ถ.นพคณุ	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงอบุลรำชธำนี	จ.อบุลรำชธำนี	34000	
โทร.		0-4525-4545	
โทรสำร		 0-4525-4545	
E-mail	:		loan8258@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุบลราชธานี
1	ชัน้	2	ถ.นพคณุ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงอบุลรำชธำนี		
จ.อบุลรำชธำน	ี34000	
โทร.		0-4524-0326,	0-4526-2218	
โทรสำร		 0-4524-3795	ต่อ	19	
E-mail	:		bm4401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 12

ธนาคารออมสนิสาขา สีแ่ยกโรงพยาบาลร้อยเอด็
166-166/1-2	ถ.สรุยิเดชบ�ำรงุ	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงร้อยเอด็	จ.ร้อยเอด็	45000	
โทร.	0-4351-4159	
โทรสำร	0-4351-4163	
E-mail	:	bm5213@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั ร้อยเอด็	
137	หมูท่ี	่3	ห้อง	216/1	โซนสถำบนักำรเงนิ	ชัน้	2		
ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนัร้อยเอด็	ต.ดงลำน		
อ.เมอืงร้อยเอด็	จ.ร้อยเอด็	45000	
โทร.	0-4354-0947	
โทรสำร	0-4354-0948	
E-mail	:	bm5214@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ 	
190	ถ.ภริมย์	ต.กำฬสนิธุ	์อ.เมอืงกำฬสนิธุ์		
จ.กำฬสนิธุ	์46000	
โทร		 0-4381-1511	
โทรสำร		 0-4381-5800	
E-mail	:		loan8257@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กาฬสนิธ์ุ		
190	ถ.ภริมย์	ต.กำฬสนิธุ	์อ.เมอืงกำฬสนิธุ	์จ.กำฬสนิธุ	์46000	
โทร.		0-4381-1707	
โทรสำร		 0-4381-1707	
E-mail	:	 	bm5701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมเดจ็ 	
165	ถ.ถนีำนนท์	ต.สมเดจ็	อ.สมเดจ็	จ.กำฬสนิธุ	์46150	
โทร.		0-4386-1488,	0-4386-1508	
โทรสำร		 0-4386-1508	
E-mail	:		bm5703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กมลาไสย	
25	หมูท่ี	่1	ถ.สญัจรรำชกจิ	ต.กมลำไสย	อ.กมลำไสย		
จ.กำฬสนิธุ	์46130	
โทร.		0-4389-9134,	0-4383-1338	
โทรสำร		 0-4383-1338	
E-mail	:		bm5704@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนีานนท์	
20/47	ถ.ถนีำนนท์	ต.กำฬสนิธุ	์อ.เมอืงกำฬสนิธุ	์	
จ.กำฬสนิธุ	์46000	
โทร.		0-4381-3292,	0-4382-1154	
โทรสำร		 0-4382-1154	
E-mail	:		bm5705@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ยางตลาด	
237	หมูท่ี	่20	ถ.ถนีำนนท์	ต.ยำงตลำด	อ.ยำงตลำด		
จ.กำฬสนิธุ	์46120	
โทร.		0-4389-1581-2	
โทรสำร		 0-4389-1582	
E-mail	:		bm5706@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั กาฬสนิธ์ุ	
ห้อง	115	ห้ำงสรรพสนิค้ำเทสโก้โลตสั	กำฬสนิธุ์		
เลขที	่99/11	ถ.บำยพำสสงเปลอืย	ต.กำฬสนิธุ	์	
อ.เมอืงกำฬสนิธุ	์จ.กำฬสนิธุ	์46000	
โทร.		0-4381-6941-2	
โทรสำร		 0-4381-6942	
E-mail	:		bm5707@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ค�าม่วง
82/1-2	หมูท่ี	่10	ถ.ร่วมมติรพฒันำ		
ต.ทุง่คลอง	อ.ค�ำม่วง	จ.กำฬสนิธุ	์46180	
โทร.		0-4387-9553-4	
โทรสำร		 0-4387-9554	
E-mail	:		bm5708@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าคนัโท	
158	หมูท่ี	่1	ต.ท่ำคนัโท	อ.ท่ำคนัโท	จ.กำฬสนิธุ	์46190	
โทร.	 0-4387-7091,	0-4387-7099	
โทรสำร		 0-4387-7099	
E-mail	:		bm5709@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองกุงศรี
201	หมูท่ี	่6	ต.หนองกงุศร	ีอ.หนองกงุศร	ี	
จ.กำฬสนิธุ	์46220	
โทร.		0-4388-1187	
โทรสำร		 0-4388-1186	
E-mail	:		bm5711@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สหสัขันธ์	
21	หมูท่ี	่1	ต.โนนบรุ	ีอ.สหสัขนัธ์	จ.กำฬสนิธุ	์46140	
โทร.		0-4387-1632-33	
โทรสำร		 0-4387-1633	
E-mail	:		bm5712@gsb.or.th

24 ธนาคารออมสิน



� ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2
140	ชัน้	3	ถ.สถติย์นมิำนกำล	ต.วำรนิช�ำรำบ		
อ.วำรนิช�ำรำบ	จ.อบุลรำชธำน	ี34190	
โทร.		0-4532-3440	
โทรสำร		 0-4532-3441	
E-mail	:		loan8259@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วารินช�าราบ
140	ถ.สถติย์นมิำนกำล	ต.วำรนิช�ำรำบ		
อ.วำรนิช�ำรำบ	จ.อบุลรำชธำน	ี34190	
โทร.		0-4532-3553	
โทรสำร		 0-4532-1760
E-mail	:		bm4404@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พิบูลมังสาหาร
5/5	ถ.หลวง	ต.พบิลู	อ.พบิลูมงัสำหำร		
จ.อบุลรำชธำน	ี34110	
โทร.		0-4544-1368	
โทรสำร		 0-4544-1586	
E-mail	:		bm4403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดชอุดม
49	หมูท่ี	่24	ถ.ประชำ	ต.เมอืงเดช	อ.เดชอดุม		
จ.อบุลรำชธำน	ี34160	
โทร.		0-4536-1944		
โทรสำร		 0-4536-1130	
E-mail	:		bm4405@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เข่ืองใน
661	หมู่ที่	4	ถ.แจ้งสนิท	ต.เขื่องใน	อ.เขื่องใน		
จ.อุบลรำชธำนี	34150	
โทร.		0-4520-3409,	0-4539-1031	
โทรสำร		 0-4539-1031	
E-mail	:		bm4406@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นาจะหลวย		
65	หมู่ที่	11	ต.นำจะหลวย	อ.นำจะหลวย		
จ.อุบลรำชธำนี	34280	
โทร.		0-4537-9250		
โทรสำร		 0-4537-9250	
E-mail	:		bm4408@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา น�า้ยืน
49/1	หมูท่ี	่10	ต.สวีเิชยีร	อ.น�ำ้ยนื	จ.อบุลรำชธำน	ี34260	
โทร.		0-4537-1427	
โทรสำร		 0-4537-1428	
E-mail	:		bm4414@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนสถลมาร์ค	
270	หมูท่ี	่4	ต.แสนสขุ	อ.วำรนิช�ำรำบ		
จ.อบุลรำชธำน	ี34190	
โทร.		0-4542-5110	
โทรสำร		 0-4542-5111	
E-mail	:		bm4416@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โขงเจียม
711/1-3	ต.โขงเจยีม	อ.โขงเจยีม		
จ.อบุลรำชธำน	ี34220	
โทร.		0-4535-1337	
โทรสำร		 0-4535-1338	
E-mail	:		bm4419@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โนนผึง้
343	หมูท่ี	่9	ต.โนนผึง้	อ.วำรนิช�ำรำบ		
จ.อบุลรำชธำน	ี34190	
โทร.		0-4542-4280	
โทรสำร		 0-4542-4281	
E-mail	:		bm4422@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนสถติย์นิมานกาล		
(เดิมเป็น	บิ๊กซี	พิบูลมังสำหำร	เปลี่ยนเมื่อวันที่	1	ก.ค.	61)	
83/14	ถ.สถิตย์นิมำนกำล	ต.พิบูล		
อ.พิบูลมังสำหำร	จ.อุบลรำชธำนี	34110	
โทร.		0-4544-1814	
โทรสำร		 0-4544-1815	
E-mail	:		bm4423@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตยโสธร		
208	ชัน้	3	ถ.แจ้งสนทิ	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงยโสธร	จ.ยโสธร	35000	
โทร.		0-4571-1076-8	
โทรสำร	 0-4571-1079	
E-mail	:	 loan8260@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ยโสธร		
208	ถ.แจ้งสนทิ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงยโสธร		
จ.ยโสธร	35000	
โทร.		0-4572-0826,	0-4571-2463	
โทรสำร		 0-4571-2463	ต่อ	16	
E-mail	:		bm4501@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เลงินกทา 	
24	หมูท่ี	่1	ถ.ชยำงกรู	ต.สำมแยก	อ.เลงินกทำ		
จ.ยโสธร	35120	
โทร.		0-4578-1309,	0-4578-1008	
โทรสำร		 0-4578-1008	
E-mail	:		bm4502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กุดชมุ 	
409	ถ.วำรรีำชเดช	ต.กดุชมุ	อ.กดุชมุ	จ.ยโสธร	35140	
โทร.		0-4578-9077,	0-4578-9456	
โทรสำร		 0-4578-9456	
E-mail	:		bm4503@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ค�าเข่ือนแก้ว 
110/1	หมูท่ี	่2	ถ.เหลีย่มประดิษฐ์	ต.ลุมพกุ		
อ.ค�ำเขือ่นแก้ว	จ.ยโสธร	35110	
โทร.		0-4579-1299,	0-4579-1300	
โทรสำร		 0-4579-1300	
E-mail	:		bm4504@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาชนะชยั	
260	หมูท่ี	่8	ถ.เรอืงแสนกรรฐ์	ต.ฟ้ำหยำด		
อ.มหำชนะชยั	จ.ยโสธร	35130	
โทร.		0-4579-9274,	0-4579-9275	
โทรสำร		 0-4579-9274	
E-mail	:		bm4505@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนวิทยะธ�ารงค์
453/5-7	ถ.วิทยะธ�ำรงค์	ต.ในเมือง		
อ.เมืองยโสธร	จ.ยโสธร	35000	
โทร.		0-4571-4200	
โทรสำร		 0-4571-4200	
E-mail	:		bm4506@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อ�านาจเจริญ
640	หมูท่ี	่19	ถ.เจรญิผล	ต.บุง่	อ.เมอืงอ�ำนำจเจรญิ	
จ.อ�ำนำจเจรญิ	37000	
โทร.		0-4545-1264,	0-4551-1036	
โทรสำร		 0-4551-1036	
E-mail	:		bm7501@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปทุมราชวงศา	
103/7	หมูท่ี	่2	ถ.อรณุประเสรฐิ	ต.นำหว้ำ		
อ.ปทมุรำชวงศำ	จ.อ�ำนำจเจรญิ	37110	
โทร.		0-4546-5385	
โทรสำร		 0-4546-5386	
E-mail	:		bm7502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลอือ�านาจ
107	หมูท่ี	่2	ต.อ�ำนำจ	อ.ลอือ�ำนำจ	จ.อ�ำนำจเจริญ	37000	
โทร.		0-4554-7235	
โทรสำร		 0-4554-7243	
E-mail	:		bm7503@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9	ชัน้	3	ถ.อบุล	ต.เมอืงใต้	อ.เมอืงศรสีะเกษ		
จ.ศรสีะเกษ	33000	
โทร.		0-4561-4000,	0-4564-3436	
โทรสำร		 0-4561-4000,	0-4564-3436	
E-mail	:		loan8261@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีสะเกษ
1042/9	ถ.อบุล	ต.เมอืงใต้	อ.เมืองศรสีะเกษ		
จ.ศรสีะเกษ	33000	
โทร.		0-4561-2659,	0-4561-1095		
โทรสำร		 0-4561-2659	
E-mail	:		bm4801@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กันทรลกัษ์	
59	หมูท่ี	่8	ถ.สนิประดิษฐ์	ต.น�ำ้อ้อม	อ.กนัทรลกัษ์		
จ.ศรสีะเกษ	33110	
โทร.		0-4566-1464,	0-4566-1822	
โทรสำร		 0-4566-1822	
E-mail	:		bm4802@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ราษีไศล	
39	หมูท่ี	่14	ถ.รฐัประชำ	ต.เมอืงคง	อ.รำษีไศล		
จ.ศรสีะเกษ	33160	
โทร.		0-4568-1050,	0-4568-2507	
โทรสำร		 0-4568-1050	
E-mail	:		bm4803@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กันทรารมย์	
85/7	หมูท่ี	่14	ถ.อบุล-ศรสีะเกษ	ต.ดูน		
อ.กนัทรำรมย์	จ.ศรสีะเกษ	33130	
โทร.		0-4565-1216,	0-4565-1254	
โทรสำร		 0-4565-1216	
E-mail	:		bm4804@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ขุนหาญ
52/2	หมู่ที่	6	ถ.ขุนหำญ-พยุห์	ต.สิ	อ.ขุนหำญ		
จ.ศรีสะเกษ	33150	
โทร.		0-4567-9046,	0-4563-7615		
โทรสำร		 0-4567-9046	
E-mail	:		bm4805@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขุขันธ์
766	หมูท่ี	่6	ถ.ขขุนัธ์-ศรสีะเกษ	ต.ห้วยเหนือ		
อ.ขขุนัธ์	จ.ศรสีะเกษ	33140	
โทร.		0-4563-0505,	0-4567-1314	
โทรสำร		 0-4563-0505	
E-mail	:		bm4806@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุทุมพรพิสยั
845	หมูท่ี	่7	ถ.เพยีรพจนกจิ	ต.ก�ำแพง		
อ.อทุมุพรพสิยั	จ.ศรสีะเกษ	33120	
โทร.		0-4563-8296,	0-4563-8273		
โทรสำร		 0-4563-8296	
E-mail	:		bm4807@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนเทพา	
444/2	ถ.เทพำ	ต.เมืองเหนือ	อ.เมืองศรีสะเกษ		
จ.ศรีสะเกษ	33000	
โทร.		0-4561-3766	
โทรสำร		 0-4561-3555	
E-mail	:		bm4808@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพธ์ิศรีสวุรรณ
80	หมูท่ี	่13	ถ.ทำงหลวงชนบทหมำยเลข	2349	
ต.โดด	อ.โพธ์ิศรสีวุรรณ	จ.ศรสีะเกษ	33120	
โทร.		0-4560-4066	
โทรสำร		 0-4560-4065	
E-mail	:		bm4809@gsb.or.th	

� ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์
328/1-3	ชัน้	3	ถ.เทศบำล	1	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงสรุนิทร์	จ.สรุนิทร์	32000	
โทร.		0-4451-5916	
โทรสำร		 0-4451-5917	
E-mail	:		loan8262@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สริุนทร์
356	ถ.ธนสำร	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงสรุนิทร์		
จ.สรุนิทร์	32000	
โทร.		0-4451-4227,	0-4451-1010	
โทรสำร		 0-4451-1010	
E-mail	:		bm4601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปราสาท	
1	หมูท่ี	่2	ถ.สรุนิทร์-ช่องจอม	ต.กังแอน		
อ.ปรำสำท	จ.สรุนิทร์	32140	
โทร.		0-4455-1259,	0-4455-1738	
โทรสำร		 0-4455-1738	
E-mail	:		bm4605@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศขีรภมิู	
52	หมูท่ี	่2	ถ.เทพนิมติร	ต.ระแงง		
อ.ศขีรภมู	ิจ.สรุนิทร์	32110	
โทร.		0-4456-1286,	0-4456-1556	
โทรสำร		 0-4456-1286	
E-mail	:		bm4602@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าตมู	
237	หมูท่ี	่7	ถ.ปัทมำนนท์	ต.ท่ำตูม		
อ.ท่ำตูม	จ.สรุนิทร์	32120	
โทร.		0-4459-1129,	0-4459-1499	
โทรสำร		 0-4459-1499	
E-mail	:		bm4603@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รัตนบุรี
138	หมูท่ี	่9	ถ.ศรนีคร	ต.รตันบรุ	ี	
อ.รตันบรุ	ีจ.สรุนิทร์	32130	
โทร.		0-4459-9095,	0-4459-9562	
โทรสำร		 0-4459-9095	
E-mail	:		bm4604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สงัขะ	
213/1	หมูท่ี	่1	ถ.อภสิำร	ต.สงัขะ	อ.สงัขะ	จ.สรุนิทร์	32150	
โทร.		0-4457-1040,	0-4457-1395	
โทรสำร		 0-4457-1395	
E-mail	:		bm4606@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แยกหนองบัว	
328/1-3	ถ.เทศบำล	1	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงสรุนิทร์		
จ.สรุนิทร์	31000	
โทร.		0-4451-8822	
โทรสำร		 0-4451-8823	
E-mail	:		bm4607@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา เสงิสาง	
274-274/1	หมูท่ี	่11	ถ.เสงิสำง-โนนสมบรูณ์		
ต.เสงิสำง	อ.เสงิสำง	จ.นครรำชสมีำ	30330	
โทร.		0-4444-7015-6	
โทรสำร		 0-4444-7015	
E-mail	:		bm4328@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองบุญมาก	
245	หมู่ที่	6	ต.หนองหัวแรต	อ.หนองบุญมำก		
จ.นครรำชสีมำ	30410	
โทร.		0-4449-0331-2	
โทรสำร		 0-4449-0332	
E-mail	:		bm4329@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดเซฟวนั	
2/27-28	ซ.มติรภำพ	15	ต.ในเมือง		
อ.เมอืงนครรำชสมีำ	จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4422-2042	
โทรสำร		 0-4422-2042	
E-mail	:		bm4331@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา	
ห้องเลขที	่336	ชัน้	3	ภำยในศนูย์กำรค้ำ	
เซน็ทรลัพลำซำ	นครรำชสมีำ	เลขท่ี	990,	998	
ถ.มติรภำพ-หนองคำย	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครรำชสมีำ	
จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4422-9431-2	
โทรสำร		 0-4422-9432	
E-mail	:		bm4336@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บัวใหญ่	
153	ถ.นิเวศน์รตัน์	ต.บวัใหญ่	อ.บวัใหญ่	
จ.นครรำชสมีำ	30120	
โทร.		0-4446-1642,	0-4446-2010	
โทรสำร		 0-4446-1642	ต่อ	6	
E-mail	:		bm4302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชมุพวง	
79	หมูท่ี	่1	ถ.ชมุพวง-ทำงพำด	ต.ชมุพวง	อ.ชมุพวง	
จ.นครรำชสมีำ	30270	
โทร.		0-4447-7010,	0-4447-7030	
โทรสำร		 0-4447-7010	
E-mail	:		bm4315@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประทาย	
84	หมูท่ี	่7	ถ.เจนจบทศิ	ต.ประทำย	อ.ประทำย		
จ.นครรำชสมีำ	30180	
โทร.		0-4447-9084,	0-4448-9173	
โทรสำร		 0-4447-9084	
E-mail	:		bm4316@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ หม่ืนไวย
517/137	ถ.มติรภำพ-หนองคำย	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงนครรำชสมีำ	จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4492-3131-2	
โทรสำร		 0-4492-3131	
E-mail	:		bm4336@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2	
525	ชัน้	2	ถ.จอมพล	ต.ในเมือง	อ.เมอืงนครรำชสีมำ	
จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4425-6765-7	
โทรสำร		 0-4425-6767	ต่อ	14	
E-mail	:		loan8265@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครราชสมีา	
428/1	ถ.มติรภำพ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครรำชสมีำ	
จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4425-7497,	0-4427-2239	
โทรสำร.		0-4424-2003	
E-mail	:		bm4301@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนจอมพล	
525	ถ.จอมพล	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครรำชสมีำ		
จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4425-7636,	0-4426-8053	
โทรสำร		 0-4425-7147	
E-mail	:		bm4317@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประตชูมุพล	
8	ถ.มหำดไทย	ต.ในเมือง	อ.เมืองนครรำชสีมำ		
จ.นครรำชสีมำ	30000	
โทร.		0-4425-5081	
โทรสำร		 0-4426-0234	
E-mail	:		bm4318@gsb.or.th

19	ถ.โยธำ	ต.ในเมือง	อ.เมืองนครรำชสีมำ		
จ.นครรำชสีมำ	30000	
โทร.		0-4426-3445-52		
โทรสำร		 0-4423-0154,	0-4424-1325	
E-mail	:		rm13@gsb.or.th,	rm13a@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1	
19	ถ.โยธำ	ต.ในเมือง	อ.เมืองนครรำชสีมำ		
จ.นครรำชสีมำ	30000	
โทร.		0-4424-3817	
โทรสำร		 0-4424-3817	
E-mail	:		loan8264@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สรุนารี
19	ถ.โยธำ	ต.ในเมือง	อ.เมืองนครรำชสีมำ		
จ.นครรำชสีมำ	30000	
โทร.		0-4420-5364,	0-4424-1326	
โทรสำร		 0-4424-1326	
E-mail	:		bm4311@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โชคชยั	
149/11	หมูท่ี	่1	ถ.ออมสนิ	ต.โชคชยั	อ.โชคชัย		
จ.นครรำชสมีำ	30190	
โทร.		0-4449-1292,	0-4449-1260	
โทรสำร		 0-4449-1292	
E-mail	:		bm4308@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มุขมนตรี
164/9	ถ.มขุมนตร	ีต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครรำชสมีำ	
จ.นครรำชสมีำ	30000
โทร.		0-4425-7498,	0-4425-7598
โทรสำร		 0-4425-7498
E-mail	:		bm4310@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ครบุรี
833	หมู่ท่ี	4	ถ.รำษฎร์พัฒนำ	ต.แชะ	อ.ครบุรี		
จ.นครรำชสีมำ	30250	
โทร.		0-4444-4441,	0-4444-4021	
โทรสำร		 0-4444-4021	
E-mail	:		bm4319@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ นครราชสมีา	
ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	นครรำชสีมำ	ชั้น	B		
เลขที่	1242/2	ถ.มิตรภำพ	ต.ในเมือง		
อ.เมืองนครรำชสีมำ	จ.นครรำชสีมำ	30000	
โทร.		0-4439-3582-4	
โทรสำร		 0-4439-3584	
E-mail	:		bm4321@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โคกกรวด	
42	หมู่ที่	6	ต.โคกกรวด	อ.เมืองนครรำชสีมำ		
จ.นครรำชสีมำ	30280	
โทร.		0-4430-5200-1	
โทรสำร		 0-4430-5202	
E-mail	:		bm4323@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 13

ธนาคารออมสนิสาขา ชมุพลบุรี
334/2-3	หมูท่ี	่1	ต.ชมุพลบรุ	ีอ.ชมุพลบรุี		
จ.สุรินทร์	32190	
โทร.		0-4459-6411	
โทรสำร		 0-4459-6400	
E-mail	:		bm4608@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั สรุินทร์
ห้องเลขที	่212/2	ชัน้	2	ศนูย์กำรค้ำโรบนิสนั	สรุนิทร์		
เลขที	่338	หมูท่ี	่16	ต.สลกัได	อ.เมืองสรุนิทร์		
จ.สุรินทร์	32000	
โทร.	 0-4404-2771	
โทรสำร		 0-4404-2772	
E-mail	:		bm4609@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จอมพระ	
50	หมูท่ี	่4	ต.จอมพระ	อ.จอมพระ	จ.สรุนิทร์	32180	
โทร.	 0-4458-1045	
โทรสำร		 0-4458-1045	ต่อ	17	
E-mail	:		bm4610@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์
21	ชัน้	3	ถ.ธำน	ีต.ในเมอืง	อ.เมอืงบรุรีมัย์		
จ.บรีุรัมย์	31000	
โทร.		0-4461-6806	
โทรสำร		 0-4461-6806	
E-mail	:		loan8263@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บุรีรมัย์
21	ถ.ธำน	ีต.ในเมอืง	อ.เมอืงบรุรีมัย์	จ.บรุรีมัย์	31000	
โทร.		0-4461-1218	
โทรสำร		 0-4461-1600	
E-mail	:		bm4901@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นางรอง	
371	ถ.โชคชยั-เดชอดุม	ต.นำงรอง	อ.นำงรอง		
จ.บรีุรัมย์	31110	
โทร.		0-4462-2295	
โทรสำร		 0-4463-1998	
E-mail	:		bm4902@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ล�าปลายมาศ
742	หมูท่ี	่9	ถ.รำษฎร์ด�ำร	ิต.ล�ำปลำยมำศ		
อ.ล�ำปลำยมำศ	จ.บรุรีมัย์	31130	
โทร.		0-4462-3120	
โทรสำร		 0-4466-1439	
E-mail	:		bm4903@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประโคนชยั	
297	หมูท่ี	่3	ถ.โชคชยั-เดชอดุม	ต.ประโคนชยั		
อ.ประโคนชยั	จ.บรุรีมัย์	31140	
โทร.		0-4467-1245	
โทรสำร		 0-4467-1245	
E-mail	:		bm4904@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สตกึ	
49	หมูท่ี	่16	ถ.ท่ำช้ำง	ต.นคิม	อ.สตกึ	จ.บรุรีมัย์	31150	
โทร.		0-4462-7417	
โทรสำร		 0-4468-1075	
E-mail	:		bm4905@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พุทไธสง 
388	หมูท่ี่	1	ถ.อภยัรำษฎร์	ต.พุทไธสง		
อ.พทุไธสง	จ.บรีุรัมย์	31120	
โทร.		0-4468-9060	
โทรสำร		 0-4465-5022	
E-mail	:		bm4906@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กระสงั	
192	หมูท่ี่	9	ถ.สขุำภบิำล	1	ต.กระสงั		
อ.กระสัง	จ.บรุรีมัย์	31160	
โทร.	0-4469-1286	
โทรสำร	0-4469-1009	
E-mail	:	bm4907@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองก่ี
83	หมูท่ี	่1	ถ.โชคชยั-เดชอดุม	ต.หนองกี	่อ.หนองกี	่	
จ.บรีุรัมย์	31210	
โทร.	0-4464-1413	
โทรสำร	0-4464-1478	
E-mail	:	bm4908@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทวีกิจ
274	หมูท่ี	่8	ถ.บรุรีมัย์-นำงรอง	ต.อสิำณ		
อ.เมอืงบรุรีมัย์	จ.บรุรีมัย์	31000	
โทร.	0-4460-1841	
โทรสำร	0-4460-1841	
E-mail	:	bm4909@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา บ้านกรวด	
304-304/1	หมูท่ี	่4	ต.ปรำสำท	อ.บ้ำนกรวด		
จ.บรุรีมัย์	31180	
โทร.		0-4467-9415	
โทรสำร		 0-4467-9415	
E-mail	:		bm4910@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ละหานทราย 
182	หมูท่ี	่1	ต.ละหำนทรำย	อ.ละหำนทรำย		
จ.บรุรีมัย์	31170	
โทร.		0-4464-9497	
โทรสำร		 0-4464-9498	
E-mail	:		bm4911@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านใหม่ไชยพจน์	
183	หมูท่ี	่1	ต.หนองแวง	อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์		
จ.บรุรีมัย์	31120	
โทร.		0-4461-0967	
โทรสำร		 0-4461-0968	
E-mail	:		bm4912@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั บุรีรมัย์
ห้ำงสรรพสนิค้ำ	โรบนิสนั	ไลฟ์สไตล์เซน็เตอร์	บรุรีมัย์	ชัน้	2		
ห้องเลขที	่222	เลขที	่125	หมูท่ี	่6	ถ.บรุรีมัย์-นำงรอง		
ต.กระสงั	อ.เมอืงบรุรีมัย์	จ.บรุรีมัย์	31000	
โทร.		0-4460-0680	
โทรสำร		 0-4460-0680	
E-mail	:		bm4913@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา โนนสงู	
76	ถ.ศรีธำน	ีต.โนนสงู	อ.โนนสงู	จ.นครรำชสมีำ	30160	
โทร.		0-4437-9379,	0-4437-9030	
โทรสำร		 0-4437-9030	
E-mail	:		bm4309@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โนนไทย	
768	หมูท่ี	่1	ถ.สรุนำรำยณ์	ต.โนนไทย	อ.โนนไทย	
จ.นครรำชสมีำ	30220	
โทร.		0-4438-1180	
โทรสำร		 0-4438-1180,	0-4438-1434	
E-mail	:		bm4314@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จกัราช	
299	หมูท่ี	่1	ถ.เพชรมำตคุลำ	ต.จกัรำช	อ.จกัรำช		
จ.นครรำชสมีำ	30230	
โทร.		0-4439-9067,	0-4439-9247	
โทรสำร		 0-4439-9067,	0-4439-9247	
E-mail	:		bm4320@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หวัทะเล	
1108/5	หมูท่ี	่1	ต.หวัทะเล	อ.เมืองนครรำชสมีำ		
จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4492-5108	
โทรสำร		 0-4492-5021	
E-mail	:		bm4330@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทอมินอล 21 โคราช	
ชัน้	2	ห้องเลขที	่2040	ศนูย์กำรค้ำเทอมนิอล	21	โครำช		
เลขที	่99	ถนนมติรภำพ-หนองคำย	ต.ในเมอืง		
อ.เมอืงนครรำชสมีำ	จ.นครรำชสมีำ	30000	
โทร.		0-4449-8577,	0-4449-8578	
โทรสำร		 0-4449-8577	
E-mail	:		bm4335@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พิมาย
292/1	หมูท่ี	่2	ถ.บชูำยนัต์	ต.ในเมอืง	อ.พิมำย		
จ.นครรำชสมีำ	30110	
โทร.		0-4447-1821,	0-4447-1888	
โทรสำร		 0-4447-1821	ต่อ	6	
E-mail	:		bm4305@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คง	
112	หมู่ที่	8	ถ.สุขำภิบำล	1	ต.เมืองคง	อ.คง		
จ.นครรำชสีมำ	30260	
โทร.	 0-4445-9166,	0-4445-9022	
โทรสำร		 0-4445-9022	
E-mail	:		bm4312@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แก้งสนามนาง
52	หมูท่ี	่9	ถ.นเิวศน์รตัน์	ต.แก้งสนำมนำง		
อ.แก้งสนำมนำง	จ.นครรำชสมีำ	30440	
โทร.		0-4497-5487-8	
โทรสำร		 0-4433-9019	
E-mail	:		bm4324@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้วยแถลง	
58/3	หมูท่ี	่1	ต.ห้วยแถลง	อ.ห้วยแถลง	จ.นครรำชสมีำ	30240	
โทร.		0-4439-1302-3	
โทรสำร		 0-4439-1302	
E-mail	:		bm4326@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บัวลาย	
121/9-10	หมูท่ี	่9	ต.บวัลำย	อ.บวัลำย	จ.นครรำชสมีำ	30120	
โทร.		0-4449-5046,	0-4449-5048	
โทรสำร		 0-4449-5051	
E-mail	:		bm4334@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3	
12/3	หมูท่ี่	2	ถ.เทศบำล	7	ต.สีคิว้	อ.สีคิว้		
จ.นครรำชสมีำ	30140	
โทร.		0-4441-3199,	0-4441-3200	
โทรสำร		 0-4441-3200		
E-mail	:		loan8267@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สคีิ้ว
12/3	หมูท่ี	่2	ถ.เทศบำล	7	ต.สคีิว้	อ.สคีิว้		
จ.นครรำชสมีำ	30140	
โทร.		0-4441-1486,	0-4441-1080	
โทรสำร		 0-4441-1080	
E-mail	:		bm4307@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากช่อง	
558	ถ.มติรภำพ	ต.ปำกช่อง	อ.ปำกช่อง		
จ.นครรำชสมีำ	30130	
โทร.	 0-4431-4799,	0-4431-1561	
โทรสำร	 0-4431-1561	
E-mail	:	 bm4303@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ปักธงชัย	
320/8-9	หมูท่ี	่2	ถ.สบืศริ	ิต.เมอืงปัก	อ.ปักธงชยั		
จ.นครรำชสมีำ	30150	
โทร.		0-4428-4390	
โทรสำร		 0-4444-1041	
E-mail	:		bm4304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สงูเนิน	
867	หมูท่ี	่11	ถ.มติรสมัพนัธ์	อ.สงูเนิน	
จ.นครรำชสมีำ	30170	
โทร.		0-4441-9982,	0-4441-9214	
โทรสำร		 0-4441-9214	
E-mail	:		bm4306@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ด่านขุนทด
9/1	หมูท่ี	่14	ถ.สคีิว้-ชยัภมู	ิต.ด่ำนขนุทด	อ.ด่ำนขุดทด	
จ.นครรำชสมีำ	30210	
โทร.		0-4438-9089	
โทรสำร		 0-4438-9089	
E-mail	:		bm4313@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปาลโิอ เขาใหญ่ 	
146/1	หมูท่ี	่4	กม.ที	่17	ถ.ธนะรชัต์	ต.หมูส	ีอ.ปำกช่อง	
จ.นครรำชสมีำ	30450	
โทร.	 	0-4436-5884-5	
โทรสำร		 0-4436-5886	
E-mail	:		bm4322@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั ปากช่อง 	
ชัน้	1	ภำยในศนูย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส	สำขำปำกช่อง		
เลขที	่289	หมูท่ี	่18	ต.ปำกช่อง	อ.ปำกช่อง		
จ.นครรำชสมีำ	30130	
โทร.		0-4492-9408	
โทรสำร.		0-4492-9408	
E-mail	:		bm4327@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กลางดง	
461/3-4	หมูท่ี	่12	ถ.มติรภำพ	ต.กลำงดง	อ.ปำกช่อง	
จ.นครรำชสมีำ	30320	
โทร.		0-4436-2247	
โทรสำร		 0-4436-2248	
E-mail	:		bm4332@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัน�า้เขียว
111	หมูท่ี	่6	สถำนีบรกิำรน�ำ้มนั	ปตท.	บ.มุง่ป้ันดี	จก.	
ถ.ทำงหลวงแผ่นดิน	304	ต.ไทยสำมคัค	ีอ.วังน�ำ้เขียว	
จ.นครรำชสมีำ	30370	
โทร.		0-4422-8097	
โทรสำร		 0-4422-8098	
E-mail	:		bm4333@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
96	ถ.เทศบำลด�ำร	ิต.หน้ำเมอืง	อ.เมอืงปรำจีนบรุ	ี	
จ.ปรำจนีบรุ	ี25000	
โทร.		0-3721-6082,	0-3721-6078	
โทรสำร		 0-3721-6082	ต่อ	116	
E-mail	:		loan8268@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปราจีนบุรี 
96	ถ.เทศบำลด�ำร	ิต.หน้ำเมอืง	อ.เมอืงปรำจีนบรุ	ี	
จ.ปรำจนีบรุ	ี25000	
โทร.		0-3721-1077,	0-3721-3963	
โทรสำร		 0-3721-1077	ต่อ	21	
E-mail	:		bm1901@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประจนัตคาม		
376/2	หมูท่ี	่2	ถ.เจ้ำพระยำบดินทร์	ต.ประจันตคำม	
อ.ประจนัตคำม	จ.ปรำจีนบรุ	ี25130	
โทร.		0-3729-1386		
โทรสำร		 0-3729-1386	
E-mail	:		bm1903@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีมหาโพธิ 
5	หมูท่ี	่3	ต.ศรมีหำโพธิ	อ.ศรมีหำโพธิ		
จ.ปรำจนีบรุ	ี25140	
โทร.		0-3727-9241,	0-3727-9272	
โทรสำร		 0-3727-9241	ต่อ	11	
E-mail	:		bm1905@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304
335-336	หมูท่ี	่10	ต.ท่ำตูม	อ.ศรมีหำโพธิ		
จ.ปรำจนีบรุ	ี25140	
โทร.		0-3727-4326	
โทรสำร		 0-3727-4325	
E-mail	:		bm1906@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา กบินทร์บุรี
431	ถ.เจ้ำส�ำอำงค์	ต.กบนิทร์	อ.กบนิทร์บรีุ		
จ.ปรำจีนบรุ	ี25110	
โทร.		0-3728-3194-5	
โทรสำร		 0-3728-3194	ต่อ	17	
E-mail	:		bm1902@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สีแ่ยกกบินทร์บุรี
566	หมูท่ี	่17	ถ.สำยกบนิทร์บรุ-ีฉะเชงิเทรำ		
ต.เมอืงเก่ำ	อ.กบนิทร์บรุ	ีจ.ปรำจีนบรุ	ี25240	
โทร.		0-3728-2288	
โทรสำร		 0-3728-2146	
E-mail	:		bm1904@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โคกอุดม
379/264-266	หมูท่ี	่10	ต.หนองกี	่อ.กบนิทร์บรุ	ี	
จ.ปรำจีนบรุ	ี25110	
โทร.		0-3745-5236-37	
โทรสำร		 0-3745-5239	
E-mail	:		bm1907@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั ปราจีนบุรี
ชัน้	2	ห้องเลขที	่215	ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนั	ปรำจนีบุรี	
เลขที	่72	หมูท่ี	่3	ต.บำงบรบิรูณ์	อ.เมอืงปรำจีนบุร	ี	
จ.ปรำจีนบรุ	ี25000	
โทร.		0-3745-4771	ต่อ	2	
โทรสำร		 0-3745-4771	
E-mail	:		bm1908@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครนายก		
380	ถ.ศรเีมอืง	ต.นครนำยก	อ.เมอืงนครนำยก		
จ.นครนำยก	26000	
โทร.		0-3731-1295,	0-3731-3565	
โทรสำร		 0-3731-1295	ต่อ	20	
E-mail	:		bm2001@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านนา		
24	หมูท่ี	่5	ถ.สวุรรณศร	ต.บ้ำนนำ	อ.บ้ำนนำ		
จ.นครนำยก	26110	
โทร.		0-3738-1573,	0-3738-2019	
โทรสำร		 0-3738-1573	
E-mail	:		bm2002@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา องครักษ์	
148-150	หมูท่ี	่2	ถ.สำยองครกัษ์-บำงน�ำ้เปรีย้ว		
ต.องครกัษ์	อ.องครกัษ์	จ.นครนำยก	26120		
โทร.		0-3739-1833,	0-3739-1818		
โทรสำร		 0-3739-1833	
E-mail	:		bm2003@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสระแก้ว	
268	ถ.สวุรรณศร	ต.สระแก้ว	อ.เมอืงสระแก้ว		
จ.สระแก้ว	27000	
โทร.		0-3742-179	
โทรสำร		 0-3742-173	
E-mail	:		loan8304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สระแก้ว 		
268	ถ.สวุรรณศร	ต.สระแก้ว	อ.เมอืงสระแก้ว		
จ.สระแก้ว	27000	
โทร.		0-3724-2978	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm7401@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อรัญประเทศ 		
56	ถ.รำษฎร์อทุศิ	ต.อรญัประเทศ		
อ.อรญัประเทศ	จ.สระแก้ว	27120	
โทร.		0-3723-2416	
โทรสำร		 0-3723-1023	ต่อ	19	
E-mail	:		bm7402@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัน�า้เย็น 		
802	หมูท่ี	่1	ต.วังน�ำ้เยน็	อ.วังน�ำ้เยน็	จ.สระแก้ว	27210	
โทร.		0-3725-2014	
โทรสำร		 0-3725-1063	ต่อ	19	
E-mail	:		bm7403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วฒันานคร			
503	หมูท่ี	่10	ต.วัฒนำนคร	อ.วัฒนำนคร	จ.สระแก้ว	27160	
โทร.		0-3726-1310	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm7404@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดโรงเกลอื	
555/29	และ	555/31	หมูท่ี	่7	ต.ป่ำไร่		
อ.อรญัประเทศ	จ.สระแก้ว	27120	
โทร.		0-3723-0958-9	
โทรสำร		 0-3723-0958	
E-mail	:		bm7405@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ล�าลกูกา 1
ชัน้	1	ห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	สำขำล�ำลกูกำ	1	
เลขที	่10	หมูท่ี	่12	ต.บงึค�ำพร้อย	อ.ล�ำลกูกำ		
จ.ปทมุธำนี	12150	
โทร.		0-2152-7767	
โทรสำร		 0-2152-7767	ต่อ	18	
E-mail	:		bm0521@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1 
129	หมูท่ี	่3	ต.คลองสวนพล	ูอ.พระนครศรอียธุยำ	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000	
โทร.		0-3534-6122	
โทรสำร		 0-3534-6122	ต่อ	6	
E-mail	:		loan8270@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองสวนพล	ู
129	หมูท่ี	่3	ต.คลองสวนพล	ูอ.พระนครศรอียธุยำ	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000	
โทร.		0-3534-6121,	0-3534-6123	ต่อ	25	
โทรสำร		 0-3534-6123	ต่อ	26	
E-mail	:		bm0416@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าเรือ (อยุธยา)
52	ถ.ท่ำเรอื-พระพทุธบำท	ต.ท่ำเรือ	อ.ท่ำเรอื	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13130	
โทร.		0-3534-1123	
โทรสำร		 0-3534-1123	
E-mail	:		bm0403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ภาช	ี	
154	หมูท่ี	่5	ต.ภำช	ีอ.ภำชี		
จ.พระนครศรอียธุยำ	13140	
โทร.	0-3531-1123,	0-3531-1420	
โทรสำร	0-3531-1123	ต่อ	19	
E-mail	:	bm0404@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อุทัย
1/1	หมูท่ี	่13	ต.อทุยั	อ.อทุยั
จ.พระนครศรอียธุยำ	13210	
โทร.	0-3535-6123	
โทรสำร	0-3535-6222	
E-mail	:	bm0408@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางปะอนิ	
58	หมูท่ี	่6	ถ.ปรำสำททอง	ต.บ้ำนเลน	อ.บำงปะอิน	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13160	
โทร.		0-3526-1023,	0-3526-1440	
โทรสำร		 0-3526-1023	ต่อ	14,		
	 	 0-3526-1440	ต่อ	14	
E-mail	:		bm0409@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครหลวง	
126/3	หมูท่ี	่1	ถ.นครหลวง-ภำชี	ต.นครหลวง		
อ.นครหลวง	จ.พระนครศรอียธุยำ	13260	
โทร.		0-3535-9100,	0-3535-9500	
โทรสำร		 0-3535-9500		
E-mail	:		bm0411@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัน้อย	
231-233	หมูท่ี	่7	ถ.พหลโยธิน	ต.ล�ำไทร		
อ.วังน้อย	จ.พระนครศรอียธุยำ	13170	
โทร.		0-3521-5223,	0-3527-1630	
โทรสำร		 0-3527-1630	ต่อ	20	
E-mail	:		bm0413@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ประตนู�า้พระอินทร์
139/1-2	หมูท่ี	่7	ถ.พหลโยธิน	ต.เชยีงรำกน้อย		
อ.บำงปะอนิ	จ.พระนครศรีอยธุยำ	13180	
โทร.		0-3574-6044	
โทรสำร		 0-3574-6044	
E-mail	:		bm0414@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อยุธยาพาร์ค	
ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำอยธุยำพำร์ค	126	หมูท่ี	่3		
ต.คลองสวนพล	ูอ.พระนครศรีอยธุยำ		
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000	
โทร.		0-3580-1252,	0-3580-1253	
โทรสำร		 0-3580-1252	
E-mail	:		bm0417@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ
80/21	หมูท่ี	่2	ต.คลองจิก	อ.บำงปะอนิ		
จ.พระนครศรอียธุยำ	13160	
โทร.		0-3527-4300-1	
โทรสำร		 0-3527-4300	
E-mail	:		bm0419@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดไท	
32/402-403	หมูท่ี	่9	ต.คลองหน่ึง	อ.คลองหลวง		
จ.ปทมุธำน	ี12120	
โทร.		0-2520-3062-3	
โทรสำร		 0-2520-3062-3	ต่อ	18	
E-mail	:		bm0522@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2	
45	หมูท่ี	่11	ถ.พหลโยธิน-ล�ำลกูกำ	ต.ล�ำลกูกำ		
อ.ล�ำลกูกำ	จ.ปทมุธำนี	12150	
โทร.		0-2987-0448,	0-2987-0384,		
	 0-2987-0484	
โทรสำร		 0-2987-0384	ต่อ	20	
E-mail	:		loan8299@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ล�าลกูกา
45	หมูท่ี	่11	ถ.พหลโยธิน-ล�ำลกูกำ	ต.ล�ำลกูกำ		
อ.ล�ำลกูกำ	จ.ปทมุธำนี	12150	
โทร.		0-2569-1308,	0-2569-1820	
โทรสำร	 0-2569-1308	ต่อ	20	
E-mail	:		bm0502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองหลวง	
91/1-2	หมูท่ี	่8	ถ.คลองหลวง	ต.คลองหน่ึง		
อ.คลองหลวง	จ.ปทมุธำนี	12120	
โทร.		0-2516-8520,	0-2516-4949,		
	 0-2902-9147,	0-2516-5552	
โทรสำร		 0-2516-5552	ต่อ	22	
E-mail	:		bm0504@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลอง 10 ธัญบุรี		
42/2	หมูท่ี	่4	ถ.รงัสติ-นครนำยก	ต.บงึสน่ัน		
อ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธำนี	12110		
โทร.		0-2546-1432,	0-2904-1178		
โทรสำร		 0-2546-1432	ต่อ	18	
E-mail	:		bm0507@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เมเจอร์รังสติ	
439	หมูท่ี	่2	ถ.พหลโยธิน	ต.ประชำธิปัตย์	อ.ธัญบรุ	ี	
จ.ปทมุธำน	ี12130	
โทร.		0-2567-5006	
โทรสำร		 0-2567-5009	
E-mail	:		bm0509@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมัมากร เพลส รงัสติ คลอง 2	
819/1-3	ศนูย์กำรค้ำสมัมำกร	เพลส	ชัน้	1	ถ.รงัสติ-นครนำยก	
ต.ประชำธปัิตย์	อ.ธัญบรุ	ีจ.ปทมุธำนี	12130	
โทร.		0-2549-8032,	0-2549-7546,	02-549-8352	
โทรสำร		 0-2549-8032	
E-mail	:		bm0510@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ
ห้อง	PLZ.2.SHP043	ชัน้	2	ศนูย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค	รงัสติ		
เลขที	่94	ถ.พหลโยธิน	ต.ประชำธิปัตย์	อ.ธัญบรุี		
จ.ปทมุธำน	ี12130	
โทร.	 0-2958-5498-9	
โทรสำร		 0-2958-5499	
E-mail	:		bm0511@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ล�าไทร
146/1-2	หมูท่ี	่2	ต.ล�ำไทร	อ.ล�ำลกูกำ	จ.ปทมุธำนี	12150	
โทร.		0-2563-1525-6	
โทรสำร		 0-2563-1526	
E-mail	:		bm0512@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ล�าลกูกาคลอง 2		
ห้องเลขที	่112	ชัน้	1	โครงกำรเอ็ม.ที.อำรน่ีำ	สปอร์ต		
แอนด์	ไลฟ์สไตล์	มอลล์	เลขที	่222	หมูท่ี	่3	ถ.ล�ำลกูกำ		
ต.คคูต	อ.ล�ำลกูกำ	จ.ปทมุธำนี	12130	
โทร.		0-2987-2701-2	
โทรสำร		 0-2987-2701-2	
E-mail	:		bm0514@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั รังสติคลอง 7	
ชัน้	1	ห้ำงสรรพสนิค้ำเทสโก้โลตัส	สำขำรงัสติคลอง	7		
เลขที	่41/2	หมู่ที	่2	ถ.รงัสติ-นครนำยก	ต.ล�ำผกักูด	อ.ธัญบรุ	ี
จ.ปทมุธำน	ี12110	
โทร.		0-2957-2017	
โทรสำร		 0-2957-2018	
E-mail	:		bm0515@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ล�าลกูกา 2
ห้ำงบิก๊ซ	ีเอ๊กซ์ตร้ำ	สำขำล�ำลกูกำ	2	ชัน้	1		
เลขที	่3/83	หมู่ที	่7	ต.ลำดสวำย	อ.ล�ำลกูกำ		
จ.ปทมุธำน	ี12150	
โทร.		0-2563-3102	
โทรสำร		 0-2563-3102	
E-mail	:		bm0517@gsb.or.th

129	หมูท่ี	่3	ต.คลองสวนพล	ูอ.พระนครศรอียธุยำ	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000	
โทร.		0-3533-6594,	0-3533-6596	
โทรสำร		 0-3533-6595,	0-3533-6597	
E-mail	:		rm14@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1  
24	ถ.ปทุมสมัพนัธ์	ต.บำงปรอก		
อ.เมืองปทุมธำนี	จ.ปทุมธำน	ี12000	
โทร.		0-2978-0413,	0-2978-0564,		
	 0-2978-0412	
โทรสำร		 0-2978-0412	ต่อ	26	
E-mail	:		loan8269@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปทุมธานี 	
24	ถ.ปทมุสมัพนัธ์	ต.บำงปรอก		
อ.เมอืงปทมุธำน	ีจ.ปทมุธำน	ี12000	
โทร.		0-2581-7949,	0-2581-6120,		
	 0-2581-3507,	0-2593-3532	
โทรสำร		 0-2581-6120	ต่อ	25	
E-mail	:		bm0501@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รงัสติ	
265/42-43	หมูท่ี	่2	ถ.รงัสติ-ปทมุธำนี		
ต.ประชำธปัิตย์	อ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธำน	ี12130	
โทร.		0-2567-2236,	0-2531-3072		
โทรสำร		 0-2531-3072	ต่อ	11	
E-mail	:		bm0503@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลาดหลมุแก้ว	
23	หมูท่ี	่4	ถ.ปทมุธำน-ีบำงเลน	ต.ระแหง		
อ.ลำดหลมุแก้ว	จ.ปทมุธำน	ี12140	
โทร.		0-2599-1238,	0-2976-3067	
โทรสำร		 0-2599-1238	ต่อ	20	
E-mail	:		bm0505@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นวนคร	
100	หมูท่ี	่13	ถ.พหลโยธนิ	ต.คลองหนึง่		
อ.คลองหลวง	จ.ปทมุธำน	ี12120	
โทร.	0-2520-3789,	0-2529-3377	
โทรสำร	0-2520-3789,	0-2529-3377	ต่อ	20	
E-mail	:	bm0508@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หมู่บ้านเมืองเอก	
51/085-2-3	หมูบ้่ำนเมอืงเอก	ต.หลกัหก		
อ.เมอืงปทมุธำน	ีจ.ปทมุธำน	ี12000	
โทร.		0-2997-1501	
โทรสำร		 0-2997-1501	
E-mail	:		bm0513@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทียูโดม รงัสติ	
ทยีโูดม	พลำซ่ำ	ห้องเลขท่ี	B1-20	และ	B1-21	พืน้ทีโ่ซน	B	ชัน้	1	
เลขที	่98/16	หมูท่ี	่18	ถ.เชยีงรำก	ต.คลองหนึง่	อ.คลองหลวง	
จ.ปทมุธำน	ี12120	
โทร.		0-2516-1948-9	
โทรสำร		 0-2516-1948	
E-mail	:		bm0516@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดพูนทรพัย์
ตลำดพูนทรพัย์	พืน้ทีโ่ซน	A	เลขที	่136/8-3		
หมูท่ี	่2	ต.บ้ำนกลำง	อ.เมอืงปทมุธำนี	จ.ปทมุธำน	ี12000	
โทร.		0-2581-1609	
โทรสำร		 0-2581-1608	
E-mail	:		bm0518@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามโคก	
111/241-243	หมูท่ี	่2	โครงกำรภทัรไพรเวท	2		
ต.สำมโคก	อ.สำมโคก	จ.ปทมุธำน	ี12160	
โทร.		0-2192-2356	
โทรสำร		 0-2192-2357	
E-mail	:		bm0519@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี รงัสติ 2
ห้องเลขที	่GCR	117	บรเิวณภำยในอำคำรชัน้	1		
ชัน้ที	่G-IN	ศนูย์กำรค้ำบิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	สำขำรงัสติ	2		
เลขที	่70/1	หมูท่ี	่15	ถ.พหลโยธนิ	ต.คคูต	อ.ล�ำลกูกำ	
จ.ปทมุธำน	ี12130	
โทร.		0-2531-6926-7	
โทรสำร		 0-2531-6927	ต่อ	18	
E-mail	:		bm0520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 14

ธนาคารออมสนิสาขา วงัสมบูรณ์	
92/1	หมูท่ี	่11	ต.วงัสมบรูณ์	อ.วงัสมบรูณ์	จ.สระแก้ว	27250	
โทร.		0-3744-9222	
โทรสำร		 0-3744-9200	
E-mail	:		bm7406@gsb.or.th

28 ธนาคารออมสิน



� ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51	ชัน้	3	ถ.นเรศวร	ต.หอรตันไชย		
อ.พระนครศรอียธุยำ	จ.พระนครศรอียธุยำ	13000	
โทร.		0-3532-3745	ต่อ	11-25,		
	 0-3532-3205	ต่อ	11-25	
โทรสำร		 0-3532-3745	ต่อ	26,		
	 	 0-3532-3205	ต่อ	26		
E-mail	:		loan8271@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เจ้าพรหม	
9/51	ถ.นเรศวร	ต.หอรัตนไชย	อ.พระนครศรอียธุยำ	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000	
โทร.		0-3524-4784,	0-3524-5666	
โทรสำร		 0-3524-4784	
E-mail	:		bm0415@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พระนครศรีอยุธยา
84/11-13	ถ.อูท่อง	ต.หอรตันไชย	อ.พระนครศรอียธุยำ	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13000	
โทร.		0-3525-1131,	0-3525-2374	
โทรสำร		 0-3525-1131	ต่อ	24	
E-mail	:		bm0401@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เสนา	
402	ถ.วไิลเสนำ	ต.เสนำ	อ.เสนำ		
จ.พระนครศรอียธุยำ	13110	
โทร.		0-3520-1234	
โทรสำร		 0-3520-1234	ต่อ	17	
E-mail	:		bm0402@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ผักไห่	
112/12	หมูท่ี	่4	ต.ผกัไห่	อ.ผกัไห่		
จ.พระนครศรอียธุยำ	13120	
โทร.		0-3539-1323	
โทรสำร		 0-3539-1323	
E-mail	:		bm0405@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านแพรก	
59	หมูท่ี	่2	ถ.บ้ำนแพรก-อ่ำงทอง		
ต.ส�ำพะเนยีง	อ.บ้ำนแพรก		
จ.พระนครศรอียธุยำ	13240	
โทร.		0-3538-6088,	0-3538-6492	
โทรสำร		 0-3538-6088	ต่อ	13	
E-mail	:		bm0406@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มหาราช	
3/1	หมูท่ี	่4	ถ.ชำญววิฒัน์	ต.หวัไผ่	อ.มหำรำช	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13150	
โทร.		0-3538-9123	
โทรสำร		 0-3538-9123	
E-mail	:		bm0407@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางปะหนั	
4/6	หมูท่ี	่5	ถ.อยธุยำ-บำงปะหนั	ต.ขวญัเมอืง		
อ.บำงปะหนั	จ.พระนครศรีอยธุยำ	13220	
โทร.		0-3538-1333,	0-3571-0059		
โทรสำร		 0-3538-1333	
E-mail	:		bm0410@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลาดบัวหลวง	
196/1	หมูท่ี	่3	ต.ลำดบวัหลวง	อ.ลำดบวัหลวง	
จ.พระนครศรอียธุยำ	13230	
โทร.		0-3537-9123	
โทรสำร		 0-3537-9123	
E-mail	:		bm0412@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
304	หมูท่ี	่2	ต.สำมเรอืน	อ.บำงปะอนิ		
จ.พระนครศรอียธุยำ	13160	
โทร.		0-3533-2080-1	
โทรสำร		 0-3533-2080	
E-mail	:		bm0418@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง	
50/2	ถ.เทศบำล	2	ต.ตลำดหลวง	
อ.เมอืงอ่ำงทอง	จ.อ่ำงทอง	14000	
โทร.		0-3561-4500	
โทรสำร		 0-3561-4500	ต่อ	23		
E-mail	:		loan8272@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อ่างทอง	
50/2	ถ.เทศบำล2	ต.ตลำดหลวง		
อ.เมอืงอ่ำงทอง	จ.อ่ำงทอง	14000	
โทร.		0-3561-1242,	0-3562-5115	
โทรสำร		 0-3561-1242	ต่อ	19		
E-mail	:		bm1401@gsb.or.th	

ธนาคารออมสนิสาขา วิเศษชยัชาญ
202/1	หมูท่ี	่7	ถ.แม่น�ำ้น้อย	ต.ศำลเจ้ำโรงทอง		
อ.วเิศษชยัชำญ	จ.อ่ำงทอง	14110	
โทร.		0-3562-2052,	0-3563-1190	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm1402@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพธ์ิทอง
483	หมูท่ี	่5	ถ.โพธ์ิทอง-แสวงหำ	ต.อ่ำงแก้ว		
อ.โพธิท์อง	จ.อ่ำงทอง	14120	
โทร.		0-3564-0050,		
	 0-3569-1230	
โทรสำร		 0-3564-0050	ต่อ	17-18	
E-mail	:		bm1403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ป่าโมก	
554/ข	หมูท่ี	่2	ต.ป่ำโมก	อ.ป่ำโมก	จ.อ่ำงทอง	14130	
โทร.		0-3566-1335,	0-3562-3149		
โทรสำร		 0-3566-1335		
E-mail	:		bm1404@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สงิห์บุรี
891/15	ถ.ขนุสรรค์	ต.บำงพทุรำ		
อ.เมอืงสงิห์บรุ	ีจ.สงิห์บรุ	ี16000	
โทร.		0-3652-1489,	0-3652-0223		
โทรสำร		 0-3652-1489	ต่อ	14	
E-mail	:		bm1801@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อินทร์บุรี
533/11	หมูท่ี	่6	ต.อนิทร์บรุ	ีอ.อนิทร์บรุ	ี	
จ.สงิห์บรุ	ี16110
โทร.	0-3658-1049,	0-3658-1515	
โทรสำร		 0-3658-1515	ต่อ	20	
E-mail	:		bm1802@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางระจนั	
126/1	หมูท่ี	่4	ต.สงิห์	อ.บำงระจัน		
จ.สงิห์บรุ	ี16130	
โทร.		0-3659-1481	
โทรสำร		 0-3659-1481	ต่อ	4	
E-mail	:		bm1803@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าช้าง	
2/1	หมูท่ี	่6	ต.ถอนสมอ	อ.ท่ำช้ำง	จ.สงิห์บรุ	ี16140	
โทร.		0-3659-5209,	0-3659-5244	
โทรสำร		 0-3659-5209		
E-mail	:		bm1804@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท็อปส์ พลาซ่า สงิห์บุรี
ห้องเลขที	่RT102	ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำ	ทอ็ปส์	พลำซ่ำ	สงิห์บรุ	ี	
เลขที	่105	หมูท่ี	่1	ทำงหลวงสำยเอเซีย	ต.บำงมญั		
อ.เมอืงสงิห์บรุ	ีจ.สงิห์บรุ	ี16000	
โทร.		0-3651-0969	
โทรสำร		 0-3651-0968	
E-mail	:		bm1806@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108	หมูท่ี	่5	ต.เสำไห้	อ.เสำไห้	จ.สระบรุ	ี18160		
โทร.		0-3639-1107	
โทรสำร		 0-3639-1107	ต่อ	18	
E-mail	:		loan8273@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เสาไห้	
108	หมูท่ี	่5	ต.เสำไห้	อ.เสำไห้	จ.สระบรุ	ี18160		
โทร.		0-3639-1109	
โทรสำร		 0-3639-1109	ต่อ	11	
E-mail	:		bm1608@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สระบุรี
509	ถ.พชิยัรณรงค์สงครำม	ต.ปำกเพรยีว	
อ.เมอืงสระบรุ	ีจ.สระบรุ	ี18000	
โทร.		0-3621-1029,	0-3622-4033	
โทรสำร		 0-3621-1029	ต่อ	18	
E-mail	:		bm1601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พระพุทธบาท
24	หมูท่ี	่7	ถ.พหลโยธิน	ต.ธำรเกษม		
อ.พระพทุธบำท	จ.สระบรุ	ี18120	
โทร.		0-3626-6733,	03626-6994	
โทรสำร		 0-3626-6733	ต่อ	11	
E-mail	:		bm1602@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แก่งคอย	
236	ถ.สดุบรรทดั	ต.แก่งคอย	อ.แก่งคอย		
จ.สระบรุ	ี18110	
โทร.		0-3624-5163,	0-3624-4663	
โทรสำร		 0-3624-5163,	0-3624-4663	ต่อ	20	
E-mail	:		bm1603@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา หนองแค	
167	ถ.เศรษฐสมัพนัธ์	ต.หนองแค	อ.หนองแค		
จ.สระบรุ	ี18140	
โทร.	 0-3637-0569,	0-3637-1234	
โทรสำร		 0-3637-1234	ต่อ	108		
E-mail	:		bm1604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านหมอ	
2	หมูท่ี	่5	ต.บ้ำนหมอ	อ.บ้ำนหมอ	จ.สระบรุ	ี18130	
โทร.	 0-3620-1177	
โทรสำร		 0-3620-1177	ต่อ	11	
E-mail	:		bm1605@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มวกเหลก็	
438	หมูท่ี	่9	ต.มติรภำพ	อ.มวกเหลก็	จ.สระบรุ	ี18180	
โทร.		0-3634-1054,	0-3634-1433	
โทรสำร		 0-3634-1054		
E-mail	:		bm1606@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วิหารแดง 
383	หมูท่ี	่10	ถ.สวุรรณศร	ต.หนองสรวง	อ.วิหำรแดง		
จ.สระบรุ	ี18150	
โทร.		0-3637-7065	
โทรสำร		 0-3637-7065		
E-mail	:		bm1607@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สขุอนันต์ปาร์ค	
179/5	ชัน้	1	ห้ำงสรรพสนิค้ำสขุอนันต์ปำร์ค		
ถ.สดุบรรทดั	ต.ปำกเพรยีว	อ.เมอืงสระบรุ	ี	
จ.สระบรุ	ี18000	
โทร.		0-3671-1882-3	
โทรสำร		 0-3671-1882-3	ต่อ	16	
E-mail	:		bm1609@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วงัม่วง	
93	หมูท่ี	่7	ต.ค�ำพรำน	อ.วังม่วง	จ.สระบรุ	ี18220	
โทร.		0-3635-9163	
โทรสำร		 0-3635-9163	
E-mail	:		bm1610@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนิกอง	
203	หมูท่ี	่8	ต.ห้วยทรำย	อ.หนองแค	จ.สระบรุ	ี18230	
โทร.		0-3639-0169	
โทรสำร		 0-3639-0170	
E-mail	:		bm1611@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั สระบุรี
ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนั	สระบรุ	ีห้องเลขที	่223	ชัน้	2		
เลขที	่99	หมูท่ี	่7	ต.ตลิง่ชนั	อ.เมอืงสระบรุ	ี	
จ.สระบรุ	ี18000	
โทร.		0-3635-1500-1	
โทรสำร		 0-3635-1501	
E-mail	:		bm1612@gsb.or.th

55	ถ.สขุมุวิท	ต.แสนสขุ	อ.เมอืงชลบรุ	ีจ.ชลบรุ	ี20130	
โทร.		0-3838-7022-4	
โทรสำร		 0-3838-7025-6	
E-mail	:		 rm15@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
55	ถ.สขุมุวิท	ต.แสนสขุ	อ.เมอืงชลบรุ	ีจ.ชลบรุ	ี20130	
โทร.		0-3838-6181,	0-3838-2190	
โทรสำร		 0-3838-6181	ต่อ	20	
E-mail	:		 loan8274@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชลบุรี 
164	ถ.วชริปรำกำร	ต.บำงปลำสร้อย		
อ.เมอืงชลบรุ	ีจ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3828-2108,	0-3827-3815,		
	 0-3828-2384	
โทรสำร		 0-3828-2384	ต่อ	24	
E-mail	:		bm2101@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีราชา 
111	ถ.สรุศกัด์ิ	1	ต.ศรรีำชำ	อ.ศรรีำชำ	จ.ชลบรุ	ี20110	
โทร.		0-3832-3111,	0-3831-1001		
โทรสำร		 0-3831-1001	ต่อ	25	
E-mail	:		bm2102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หนองมน	
55	ถ.สขุมุวิท	ต.แสนสขุ	อ.เมอืงชลบรุ	ี	
จ.ชลบรุ	ี20130	
โทร.		0-3838-1002,	0-3838-2830	
โทรสำร		 0-3838-2830	ต่อ	17	
E-mail	:		bm2106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 15

ท�ำเนียบสำยงำนและสำขำ 29



ธนาคารออมสนิสาขา พัทยาใต้	
205/23-24	หมูท่ี	่10	ถ.พทัยำสำย	2	ต.หนองปรอื		
อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3842-8749,	0-3842-5509	
โทรสำร		 0-3842-8749	
E-mail	:		bm2117@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โพธิสมัพนัธ์	
285/200-202	หมูท่ี	่5	ซ.นำเกลอื	16	ถ.พทัยำ-นำเกลือ		
ต.นำเกลอื	อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3822-5933-4	
โทรสำร		 03822-5933	
E-mail	:		bm2118@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยาบีช 
ห้องเลขที	่419	ชัน้	4	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเฟสติวัล	พทัยำบชี		
เลขที	่333/99-100	หมูท่ี	่9	ต.หนองปรอื	อ.บำงละมงุ		
จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3804-3570	
โทรสำร		 0-3804-3569	
E-mail	:		bm2120@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฮาร์เบอร์ พทัยา 	
(เดมิเป็นสำขำพทัยำกลำง)	ย้ำยวันที	่19	เม.ย.	60		
ชัน้	B	ห้องเลขที	่BS02	ศนูย์กำรค้ำฮำร์เบอร์	พทัยำ	
เลขที	่190/25	หมูท่ี	่9	ต.หนองปรอื	อ.บำงละมงุ		
จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3841-2360-1	
โทรสำร		 0-3841-2361	
E-mail	:		bm2123@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี พัทยาใต้
ชัน้	1	ห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ	ีพทัยำใต้		
ห้องเลขที	่GCR122	565/41	หมูท่ี	่10	ต.หนองปรอื		
อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3837-3218	
โทรสำร		 0-3837-3219	
E-mail	:		bm2124@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนทัพพระยา	
316/26	หมูท่ี	่12	ต.หนองปรอื	อ.บำงละมงุ		
จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3825-1591	
โทรสำร		 0-3825-1590	
E-mail	:		bm2125@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3
700/37	หมูท่ี	่1	ต.คลองต�ำหร	ุอ.เมอืง		
จ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3845-7667		
โทรสำร		 0-3845-7667	
E-mail	:		 loan8276@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พนัสนิคม 	
22	ถ.เมอืงเก่ำ	ต.พนัสนคิม	อ.พนัสนิคม		
จ.ชลบรุ	ี20140	
โทร.		0-3846-1777,	0-3846-2960	
โทรสำร		 0-3846-2960	ต่อ	18	
E-mail	:		bm2104@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านบึง		
24	ถ.วฑิรูย์ด�ำร	ิต.บ้ำนบงึ	อ.บ้ำนบงึ	
จ.ชลบรุ	ี20170	
โทร.		0-3844-3131,	0-3844-3980	
โทรสำร		 0-3844-3980	ต่อ	20	
E-mail	:		bm2107@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พานทอง 	
85/10	หมูท่ี	่4	ถ.พำนทอง-หวัไผ่	ต.พำนทอง		
อ.พำนทอง	จ.ชลบรุ	ี20160	
โทร.		0-3845-1976,	0-3845-1115		
โทรสำร		 0-3845-1115	ต่อ	18	
E-mail	:		bm2108@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หวักุญแจ 	
204/7	หมูท่ี	่1	ต.คลองกิว่	อ.บ้ำนบงึ		
จ.ชลบรุ	ี20220	
โทร.		0-3820-1153,	0-3874-2539	
โทรสำร		 0-3820-1153	
E-mail	:		bm2109@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนหวัฬ่อ 
117/5	หมูท่ี	่5	ต.ดอนหวัฬ่อ	อ.เมอืงชลบรุ	ี	
จ.ชลบรุ	ี20000	
โทร		 0-3844-0234	
โทรสำร		 0-3844-0440	
E-mail	:		bm2113@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา อมตะนคร 
69/18-19	หมูท่ี	่6	ถ.สขุประยรู	ต.ดอนหวัฬ่อ		
อ.เมอืงชลบรุ	ีจ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3845-3097	
โทรสำร		 0-3845-3098	
E-mail	:		bm2129@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/37	หมูท่ี	่1	ต.คลองต�ำหร	ุอ.เมอืงชลบรุ	ี	
จ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3845-7661-2	
โทรสำร		 0-3845-7663	
E-mail	:		bm2133@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกาะโพธ์ิ
280	หมูท่ี	่4	ต.ท่ำบญุม	ีอ.เกำะจันทร์		
จ.ชลบรุ	ี20240	
โทร.		0-3820-9130-1	
โทรสำร		 0-3820-9131	
E-mail	:		bm2134@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4 
285	ชัน้	2	หมูท่ี	่5	ซอยเนินพลบัหวำน	ถ.สขุมุวิท	53		
ต.หนองปรอื	อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-38041-258-9	
โทรสำร		 0-38041-258-	9	ต่อ	18	
E-mail	:		 loan8305@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สตัหบี		
359	หมูท่ี	่1	ต.สตัหบี	อ.สตัหบี	จ.ชลบรุ	ี20180		
โทร.		0-3843-7437,	0-3843-8544	
โทรสำร		 0-3843-7437	ต่อ	18	
E-mail	:		bm2103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27	หมูท่ี	่11	ถ.สขุำภบิำล	8	ต.หนองขำม		
อ.ศรรีำชำ	จ.ชลบรุ	ี20230	
โทร.		0-3848-1541	
โทรสำร		 0-3848-1542	
E-mail	:		bm2112@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เนินพลบัหวาน	
285	หมูท่ี	่5	ซอยเนินพลบัหวำน	ถ.สขุมุวิท	53		
ต.หนองปรอื	อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3804-1338	
โทรสำร		 0-3804-1339	
E-mail	:		bm2115@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บุญสมัพนัธ์ 	
99/6-7	หมูท่ี	่5	ต.หนองปรอื	อ.บำงละมงุ		
จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3806-8938-9	
โทรสำร		 0-3806-8938	ต่อ	18	
E-mail	:		bm2116@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดบ้านอ�าเภอ
160	หมูท่ี	่9	ถ.สขุมุวิท	ต.นำจอมเทยีน	อ.สตัหบี		
จ.ชลบรุ	ี20250	
โทร.		0-3823-5677-8	
โทรสำร		 0-3823-5677	
E-mail	:		bm2121@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สขุุมวิท-สตัหบี
4/57-58	หมูท่ี	่7	ต.สตัหบี	อ.สตัหบี	จ.ชลบรุ	ี20180	
โทร.		0-3843-8078-9	
โทรสำร		 0-3843-8078	
E-mail	:		bm2122@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สยามคนัทรีคลบั
19/110-111	หมูท่ี	่6	ต.หนองปรอื	อ.บำงละมงุ		
จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3840-5063	
โทรสำร		 0-3840-5064	
E-mail	:		bm2127@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พทัยา - สขุุมวิท
249	หมูท่ี	่6	อำคำรซซีโีชคชยัโฮมเซน็เตอร์		
ถ.สขุมุวิท-พทัยำ	ต.นำเกลอื	อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3841-4980	
โทรสำร		 0-3841-4981	
E-mail	:		bm2128@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ่อวิน
310/6-7	หมูท่ี	่3	ถ.สตัหบี-ฉะเชงิเทรำ	ต.บ่อวิน		
อ.ศรรีำชำ	จ.ชลบรุ	ี20230	
โทร.		0-3833-7368-9	
โทรสำร		 0-3833-7369	
E-mail	:		bm2130@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ถนนสขุประยูร	
726/25	ถ.สขุประยรู	ต.บำงปลำสร้อย	อ.เมืองชลบรุี		
จ.ชลบรุ	ี20000	 	
โทร.		0-3827-3816	
โทรสำร		 0-3827-3816	ต่อ	19	
E-mail	:		bm2111@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
ชัน้	4	ห้อง	F407-8	ศนูย์กำรค้ำแปซฟิิค	พำร์ค	ศรีรำชำ		
90	ถ.สุขมุวทิ	ต.ศรรีำชำ	อ.ศรรีำชำ	จ.ชลบรุ	ี20110	
โทร.		0-3832-5482	
โทรสำร		 0-3832-5483	
E-mail	:		bm2114@gsb.or.th	
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัพลาซา ชลบุรี
171	ชัน้	1	อำคำรศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	ชลบุรี		
เลขที	่55/88-89	ถ.สขุมุวทิ	ต.เสมด็	อ.เมอืงชลบรุ	ี	
จ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3805-3801-2	
โทรสำร		 0-3805-3802	
E-mail	:		bm2119@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร์
ชัน้	1	ห้องเลขท่ี	1122-1125	ภำยในศูนย์กำรค้ำวคิทอรี่		
เซน็เตอร์	เลขที	่742/5ก-5ข	ถ.โพธิท์อง	ต.บำงปลำสร้อย		
อ.เมอืงชลบรุ	ีจ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3807-9714-5	
โทรสำร		 0-3807-9714	
E-mail	:		bm2126@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางทราย	
137	หมูท่ี	่3	ต.บำงทรำย	อ.เมอืงชลบรุ	ี	
จ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3828-8374-5	
โทรสำร		 0-3828-8375	
E-mail	:		bm2131@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อ่าวอุดม 
143/16-17	หมูท่ี	่8	ถ.สขุมุวทิ	ต.ทุง่สขุลำ	อ.ศรรีำชำ		
จ.ชลบรุ	ี20230	
โทร.	 0-3835-1818-9	
โทรสำร		 0-3835-1819	
E-mail	:		bm2132@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนพระยาสจัจา 
178/17	หมูท่ี	่3	ต.เสมด็	อ.เมอืงชลบุรี		
จ.ชลบรุ	ี20000	
โทร.		0-3845-5313	
โทรสำร		 0-3845-5314	
E-mail	:		bm2135@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง	
ศนูย์กำรค้ำฮำร์เบอร์	มอลล์	แหลมฉบงั	ชัน้	B		
ห้องเลขที	่BS13	เลขที	่4/222	หมูท่ี	่10	ถนนสขุมุวทิ		
ต.ทุง่สุขลำ	อ.ศรรีำชำ	จ.ชลบรุ	ี20230	
โทร.		0-3849-3089	
โทรสำร		 0-3849-3098	
E-mail	:		bm2136@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74	หมูท่ี	่9	ถ.สขุมุวทิ	ต.ทุง่สขุลำ	อ.ศรรีำชำ		
จ.ชลบรุ	ี20230	
โทร.		0-3849-0308	
โทรสำร		 0-3849-0309	
E-mail	:		bm2102@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 
285/203-204	หมูท่ี	่5	ซ.นำเกลอื16	ถ.พทัยำ-นำเกลอื		
ต.นำเกลอื	อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3822-5630-1	
โทรสำร		 0-3822-5630-1	ต่อ	13	
E-mail	:		 loan8275@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางละมุง		
460	หมูท่ี	่4	ถ.พทัยำ-นำเกลอื	ต.นำเกลือ		
อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3822-2002	
โทรสำร		 0-3822-2012	
E-mail	:		bm2105@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เมืองพทัยา		
8/46-48	หมูท่ี	่6	ถ.พทัยำเหนอื	ต.นำเกลอื		
อ.บำงละมงุ	จ.ชลบรุ	ี20150	
โทร.		0-3842-3690,	0-3842-3643		
โทรสำร		 0-3842-3643	ต่อ	17	
E-mail	:		bm2110@gsb.or.th
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� ธนาคารออมสินเขตระยอง	
307/37	ถ.สขุมุวทิ	ต.เนนิพระ	อ.เมืองระยอง		
จ.ระยอง	21000	
โทร.		0-3862-2936,	0-3862-2939		
โทรสำร		 0-3862-2939	ต่อ	11,	25	
E-mail	:		 loan8277@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ระยอง 	
3	ถ.ตำกสนิมหำรำช	ต.ท่ำประดู	่อ.เมอืงระยอง		
จ.ระยอง	21000	
โทร.		0-3861-1005,	0-3861-7270	
โทรสำร		 0-3861-1005	ต่อ	22	
E-mail	:		bm2201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แกลง 	
16	ถ.สุนทรโวหำร	ต.ทำงเกวยีน	อ.แกลง		
จ.ระยอง	21110	
โทร.		0-3867-1784,	0-3867-1171	
โทรสำร		 0-3867-1171	ต่อ	11	
E-mail	:		bm2202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านค่าย 	
113	หมูท่ี	่2	ถ.อำทติย์ประดษิฐำน	ต.บ้ำนค่ำย		
อ.บ้ำนค่ำย	จ.ระยอง	21120	
โทร.		0-3864-1009	
โทรสำร		 0-3864-1009	ต่อ	14	
E-mail	:		bm2203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านฉาง		
48/31	ถ.สขุมุวทิ	ต.บ้ำนฉำง	อ.บ้ำนฉำง		
จ.ระยอง	21130	
โทร.		0-3860-1043,	0-3888-0415	
โทรสำร		 0-3888-0415	ต่อ	14	
E-mail	:		bm2204@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เพ 	
232/1	หมูท่ี	่2	ถ.เพ-แกลง	ต.เพ	อ.เมอืงระยอง		
จ.ระยอง	21160	
โทร.		0-3865-3260	
โทรสำร		 0-3865-1765	
E-mail	:		bm2205@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มาบตาพุด		
85/1-2	ถ.สขุมุวทิ	ต.มำบตำพดุ	อ.เมอืงระยอง		
จ.ระยอง	21150	
โทร.		0-3868-1300	
โทรสำร		 0-3868-1024	ต่อ	22	
E-mail	:		bm2206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เนินพระ	
307/37	ถ.สขุมุวทิ	ต.เนนิพระ	อ.เมืองระยอง		
จ.ระยอง	21000	
โทร.		0-3861-9042	
โทรสำร		 0-3861-9042	ต่อ	17	
E-mail	:		bm2207@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เดอะสตาร์ ระยอง	
ห้อง	1101A	ชัน้	1	ศนูย์กำรค้ำคอมพวิเตอร์สตำร์	ระยอง		
109	ถ.สขุมุวทิ	ต.ท่ำประดู	่อ.เมืองระยอง		
จ.ระยอง	21000	
โทร.		0-3861-0453	
โทรสำร		 0-3861-0454	
E-mail	:		bm2208@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปลวกแดง	
625/68-69	หมูท่ี	่1	ต.ปลวกแดง	อ.ปลวกแดง		
จ.ระยอง	21140	
โทร.	 0-3802-5900-1	
โทรสำร		 0-3802-5900	ต่อ	14	
E-mail	:		bm2209@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา แพชชัน่ ช้อปป้ิง เดสตเินชัน่ 
(เดมิเป็นสำขำ	แหลมทองพลำซำ	ระยอง)		
เปลีย่นเมือ่วนัท่ี	1	ธ.ค.	58	ช้ัน	2	ศนูย์กำรค้ำแพชชัน่		
ช้อปป้ิง	เดสตเินชัน่	ระยอง	เลขที	่554	ถ.สขุมุวิท		
ต.เนนิพระ	อ.เมอืงระยอง	จ.ระยอง	21000	
โทร.		0-3802-3423-4	
โทรสำร		 0-3802-3424	
E-mail	:		bm2210@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมพฒันา ระยอง	
4/9	หมูท่ี	่2	ต.นคิมพฒันำ	อ.นคิมพฒันำ		
จ.ระยอง	21180	
โทร.		0-3863-7863	
โทรสำร		 0-3863-7864	
E-mail	:		bm2211@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง	
ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	ระยอง	ชัน้	2	ห้องเลขที	่279		
เลขที	่99,	99-1	ถ.บำงนำ-ตรำด	ต.เชงิเนิน	อ.เมอืงระยอง	
จ.ระยอง	21000	
โทร.		0-3894-2634	
โทรสำร		 0-3894-2635	
E-mail	:		bm2212@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี 
25/1	ถ.ท่ำหลวง	ต.วัดใหม่	อ.เมอืงจันทบรุ	ี	
จ.จนัทบรุ	ี22000	
โทร.		0-3932-2120-1,	0-3932-2300	
โทรสำร		 0-3932-2120-1	ต่อ	15	
E-mail	:		 loan8278@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จนัทบุรี 
25/1	ถ.ท่ำหลวง	ต.วัดใหม่	อ.เมอืงจันทบรุ	ี	
จ.จนัทบรุ	ี22000	
โทร.		0-3931-1029,	0-3932-1993	
โทรสำร		 0-3931-1029,	0-3932-1993	ต่อ	14	
E-mail	:		bm2301@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าใหม่ 		
53	ถ.รำชกจิ	ต.ท่ำใหม่	อ.ท่ำใหม่	จ.จันทบรุ	ี22120	
โทร.		0-3943-1789,	0-3943-1066		
โทรสำร		 0-3943-1789	ต่อ	18	
E-mail	:		bm2302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขลงุ		
29/1	ถ.เทศบำลสำย	1	ต.ขลงุ	อ.ขลงุ		
จ.จนัทบรุ	ี22110	
โทร.		0-3944-1065	
โทรสำร		 0-3944-1065	ต่อ	17	
E-mail	:		bm2303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนท่าแฉลบ	
573-575	ถ.ท่ำแฉลบ	ต.ตลำด	อ.เมอืงจันทบรุ	ี	
จ.จนัทบรุ	ี22000	
โทร.		0-3932-1137,	0-3932-8015	
โทรสำร		 0-3932-8015	ต่อ	15	
E-mail	:		bm2304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สอยดาว 	
177	หมูท่ี	่1	ต.ปะตง	อ.สอยดำว	จ.จันทบรุ	ี22180	
โทร.		0-3938-1010	
โทรสำร		 0-3938-1010	
E-mail	:		bm2305@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้วยสะท้อน	
249	หมูท่ี	่3	ต.ทุง่เบญจำ	อ.ท่ำใหม่		
จ.จนัทบรุ	ี22170	
โทร.		0-3939-5494	
โทรสำร		 0-3939-5494	ต่อ	16	
E-mail	:		bm2306@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดเทศบาล 2	
20	ถ.ประชำนยิม	ต.วัดใหม่	อ.เมอืงจันทบรุ	ี	
จ.จนัทบรุ	ี22000	
โทร.		0-3932-2126-7	
โทรสำร		 0-3932-2127	
E-mail	:		bm2307@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาคชิฌกูฏ	
4/105	หมูท่ี	่10	ต.พลวง	อ.เขำคชิฌกูฏ		
จ.จนัทบรุ	ี22210	
โทร.		0-3930-9194		
โทรสำร		 0-3930-9193	
E-mail	:		bm2308@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เรนโบว์ พลาซา จนัทบุรี
อำคำรเรนโบว์	พลำซำ	ห้องเลขที	่A2	เลขที2่2/54-56		
หมูท่ี	่7	ต.จนัทนิมติ	อ.เมอืงจันทบรุ	ีจ.จันทบรุ	ี22000	
โทร.		0-3932-8997	
โทรสำร		 0-3932-8998	
E-mail	:		bm2309@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตราด 	
81-82	ถ.สขุมุวทิ	ต.บำงพระ	อ.เมอืงจันทบรุ	ี	
จ.ตรำด	23000	
โทร.		0-3951-1083,	0-3953-2040	
โทรสำร		 0-3951-1083	ต่อ	17	
E-mail	:		bm2401@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาสมิง 	
74/12-13	หมูท่ี่	1	ถ.สขุมุวิท	ต.เขำสมงิ	อ.เขำสมงิ		
จ.ตรำด	23130	
โทร.		0-3959-9155	
โทรสำร		 0-3959-9155	
E-mail	:		bm2402@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เกาะช้าง	
23/10	หมูท่ี	่4	บ้ำนคลองพร้ำว	ต.เกำะช้ำง		
อ.เกำะช้ำง	จ.ตรำด	23170	
โทร.		0-3955-7399	
โทรสำร		 0-3955-7398	
E-mail	:		bm2403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองใหญ่	
170/5	หมูท่ี	่2	ต.คลองใหญ่	อ.คลองใหญ่	จ.ตรำด	23110	
โทร.		0-3951-3475	
โทรสำร		 0-3951-3476	
E-mail	:		bm2404@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชยัมงคล-ตราด	
72	ถ.ชยัมงคล	ต.บำงพระ	อ.เมอืงตรำด		
จ.ตรำด	23000	
โทร.		0-3951-2434	
โทรสำร		 0-3951-2433	
E-mail	:		bm2405@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เกาะกูด
อำคำรศนูย์โอทอป	องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเกำะกดู		
ต.เกำะกดู	อ.เกำะกดู	จ.ตรำด	23000	
โทร.		0-3951-0432	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm2405@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1 	
369/1	ถ.สขุมุวิท	ต.ปำกน�ำ้	อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	
จ.สมทุรปรำกำร	10270	
โทร.		0-2389-3346-7	
โทรสำร		 0-2389-3346-7	
E-mail	:		 loan8279@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สมุทรปราการ 	
154	ถ.ศรสีมทุร	ต.ปำกน�ำ้	อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	
จ.สมทุรปรำกำร	10270	
โทร.		0-2389-4990,	0-2395-0613	
โทรสำร		 0-2395-0613	ต่อ	11	
E-mail	:		bm0301@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางพลี 	
29	หมูท่ี	่8	ถ.สขุำภบิำล	ต.บำงพลใีหญ่	อ.บำงพลี		
จ.สมทุรปรำกำร	10540	
โทร.		0-2337-3304,	0-2337-3523	
โทรสำร		 0-2337-3523	ต่อ	17	
E-mail	:		bm0302@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางบ่อ		
334	หมู่ที่	1	ถ.รัตนรำช	ต.บำงบ่อ	อ.บำงบ่อ		
จ.สมุทรปรำกำร	10560	
โทร.		0-2338-1804,	0-2708-4581	
โทรสำร		 0-2708-4581	ต่อ	15	
E-mail	:		bm0303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองด่าน		
471	หมูท่ี	่11	ถ.สขุมุวิท	อ.บำงบ่อ		
จ.สมทุรปรำกำร	10550	
โทร.		0-2330-1044,	0-2330-1112	
โทรสำร		 0-2330-1112	ต่อ	17	
E-mail	:		bm0304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนก่ิงแก้ว-สวุรรณภมิู 
9/69	หมูท่ี	่6	ซ.กิง่แก้ว	46/2	ถ.กิง่แก้ว		
ต.รำชำเทวะ	อ.บำงพล	ีจ.สมทุรปรำกำร	10540	
โทร.		0-2175-2015-16	
โทรสำร		 0-2175-2016	
E-mail	:		bm0310@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เมืองสมุทร	
369/1	ถ.สขุมุวิท	ต.ปำกน�ำ้	อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	
จ.สมทุรปรำกำร	10270	
โทร.		0-2389-3348-9	
โทรสำร		 0-2389-3350	
E-mail	:		bm0312@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
989,	989/1-3	หมูท่ี	่6	ต.แพรกษำ	อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	
จ.สมทุรปรำกำร	10280	
โทร.		0-2324-3342-3	
โทรสำร		 0-2324-3343	
E-mail	:		bm0315@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เมกาบางนา	
39	หมูท่ี	่6	ศนูย์กำรค้ำเมกำบำงนำ	ถ.บำงนำ-ตรำด		
ต.บำงแก้ว	อ.บำงพล	ีจ.สมทุรปรำกำร	10540	
โทร.	0-2186-8760	
โทรสำร	0-2186-8761	
E-mail	:	bm0316@gsb.or.th
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E-mail	:		bm0311@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พระสมุทรเจดย์ี	
9/7	หมูท่ี	่3	ต.ปำกคลองบำงปลำกด		
อ.พระสมทุรเจดย์ี	จ.สมทุรปรำกำร	10290	
โทร.		0-2425-1092-3	
โทรสำร		 0-2425-1092	
E-mail	:		bm0314@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ส�าโรง 2
ห้องเลขที	่2CR214	ชัน้	2	ห้ำงบิก๊ซ	ีส�ำโรง	2		
เลขที	่1293	หมูท่ี	่4	ถ.สขุมุวิท	ต.เทพำรกัษ์		
อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	จ.สมทุรปรำกำร	10270	
โทร.		0-2380-0445-6	
โทรสำร		 0-2380-0446	
E-mail	:		bm0317@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี สขุสวสัด์ิ
ชัน้	2	ห้องเลขท่ี	2CR	203-204	บรษัิท	บิก๊ซ	ีซูเปอร์เซน็เตอร์	
จ�ำกดั	(มหำชน)	สำขำบิก๊ซสีขุสวัสด์ิ	เลขที	่94	หมูท่ี	่18		
ถ.สขุสวสัดิ	์ต.บำงพึง่	อ.พระประแดง	จ.สมทุรปรำกำร	10130	
โทร.		0-2464-4271	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm0319@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา	
106/3	ถ.มหำจกัรพรรด์ิ	ต.หน้ำเมอืง		
อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ	จ.ฉะเชงิเทรำ	24000	
โทร.	0-3851-7075,	0-3851-2075-6	
โทรสำร	0-3851-7075	ต่อ	24	
E-mail	:	loan8281@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฉะเชงิเทรา 	
1-5	ถ.สนัตริำษฎร์	ต.หน้ำเมอืง	อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ		
จ.ฉะเชงิเทรำ	24000	
โทร.		0-3881-7716,	0-3851-1076,	0-3881-7911	
โทรสำร		 0-3851-1076	ต่อ	24	
E-mail	:		bm1501@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางคล้า 	
94	ถ.ระเบยีบกจิอนุสรณ์	ต.บำงคล้ำ	อ.บำงคล้ำ		
จ.ฉะเชงิเทรำ	24110	
โทร.		0-3854-1076,	0-3854-1899	
โทรสำร		 -		
E-mail	:		bm1502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางปะกง 	
239	หมูท่ี	่10	ถ.สขุมุวิท	ต.บำงปะกง	อ.บำงปะกง		
จ.ฉะเชงิเทรำ	24130	
โทร.		0-3853-2555,	0-3853-1016		
โทรสำร		 0-3853-1016	ต่อ	7	
E-mail	:		bm1503@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พนมสารคาม	
685/5	หมูท่ี	่1	ถ.พนมพฒันำ	ต.พนมสำรคำม		
อ.พนมสำรคำม	จ.ฉะเชงิเทรำ	24120	
โทร.		0-3855-1076,	0-3855-1555	
โทรสำร		 0-3855-1555	ต่อ	22	
E-mail	:		bm1504@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนมหาจกัรพรรด์ิ
106/3	ถ.มหำจกัรพรรด์ิ	ต.หน้ำเมอืง		
อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ	จ.ฉะเชงิเทรำ	24000	
โทร.		0-3881-2432		
โทรสำร		 0-3881-2589	
E-mail	:		bm1505@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ฉะเชงิเทรา
อำคำรศนูย์กำรค้ำเอสเอฟ	เมเจอร์	ซนีีเพลก็ซ์	ฉะเชงิเทรำ		
เลขที	่9/2	ถ.ฉะเชงิเทรำ-บำงปะกง	ต.หน้ำเมอืง		
อ.เมอืงฉะเชงิเทรำ	จ.ฉะเชงิเทรำ	24000	
โทร.		0-3851-8953	
โทรสำร		 -		
E-mail	:		bm1506@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางน�า้เปร้ียว
247/7-8	หมูท่ี	่5	ต.โพรงอำกำศ	อ.บำงน�ำ้เปรีย้ว		
จ.ฉะเชงิเทรำ	24150	
โทร.		0-3858-1394	
โทรสำร		 0-3858-1395	
E-mail	:		bm1507@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สนามชยัเขต	
7/5-7/6	หมูท่ี	่4	ต.คูย้ำยหม	ีอ.สนำมชยัเขต		
จ.ฉะเชงิเทรำ	24160	
โทร.		0-3859-7804-5	
โทรสำร		 0-3859-7806	
E-mail	:		bm1508@gsb.or.th

20/70	ชัน้	2	ถ.รำษฎร์อทุศิ	ต.ตลำด		
อ.เมอืงสรุำษฎร์ธำนี	จ.สรุำษฎร์ธำนี	84000	
โทร.	 0-7727-2207,	0-7728-3345,		
	 0-7728-3126	
โทรสำร		 0-7727-2589	
E-mail	:		rm16a@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1	
101/10	ชัน้	3	ถ.ศำลำแดง	ต.ท่ำตะเภำ		
อ.เมอืงชมุพร	จ.ชมุพร	86000	
โทร.		0-7750-6444	
โทรสำร		 0-7750-6444	ต่อ	13	
E-mail	:		loan8282@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชมุพร	
101/10	ชั้น	2	ถ.ศำลำแดง	ต.ท่ำตะเภำ		
อ.เมืองชุมพร	จ.ชุมพร	86000	
โทร.		0-7751-1150,	0-7750-4828	
โทรสำร		 0-7751-1150	
E-mail	:		bm6101@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าแซะ		
244	หมูท่ี	่16	ถ.เพชรเกษม	ต.ท่ำแซะ		
อ.ท่ำแซะ	จ.ชมุพร	86140	
โทร.		0-7759-9252	
โทรสำร		 0-7758-4225	
E-mail	:		bm6104@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากน�า้ชมุพร			
106/3	หมูท่ี	่2	ต.ปำกน�ำ้ชมุพร		
อ.เมอืงชมุพร	จ.ชมุพร	86120	
โทร.		0-7752-1050,	0-7752-1059	
โทรสำร		 0-7752-1050,	0-7752-1059	ต่อ	13	
E-mail	:		bm6105@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปะทิว			
51/6	หมูท่ี	่7	ถ.เจรญิรฐั	ต.บำงสน		
อ.ปะทวิ	จ.ชมุพร	86160	
โทร.		0-7759-1111,	0-7758-6094		
โทรสำร		 0-7759-1111	
E-mail	:		bm6106@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มาบอ�ามฤต
65	หมูท่ี	่13	ต.ดอนยำง	อ.ปะทวิ		
จ.ชมุพร	86210	
โทร.		0-7765-6357	
โทรสำร		 0-7765-6342	
E-mail	:		bm6110@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้าโอเชีย่น 
คอมเพลก็ซ์ ชมุพร	
ห้องเลขที	่B-05	ชัน้	2	ภำยในศนูย์กำรค้ำ	
โอเชีย่นคอมเพลก็ซ์	ชมุพร	เลขที	่58	ถ.กรมหลวงชุมพร		
ต.ท่ำตะเภำ	อ.เมอืงชมุพร	จ.ชมุพร	86000	
โทร.		0-7761-3410	
โทรสำร.		0-7761-3413	
E-mail	:		bm6112@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ระนอง			
256/4	ถ.ท่ำเมอืง	ต.เขำนิเวศน์	อ.เมอืงระนอง		
จ.ระนอง	85000		
โทร.		0-7781-1542	
โทรสำร		 0-7781-1542	ต่อ	115	
E-mail	:		bm6201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กระบุรี 		
151	หมูท่ี	่2	ถ.สถำพร	ต.น�ำ้จืด	อ.กระบรุ	ีจ.ระนอง	85110	
โทร.		0-7789-1235,	0-7789-1322	
โทรสำร		 0-7789-1235	
E-mail	:		bm6202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนเรืองราษฎร์
337	ถ.เรอืงรำษฎร์	ต.เขำนิเวศน์	อ.เมอืงระนอง		
จ.ระนอง	85000	
โทร.		0-7782-5755	
โทรสำร		 0-7782-5756	
E-mail	:		bm6203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สขุส�าราญ
13	หมูท่ี	่3	ถ.เพชรเกษม	ต.ก�ำพวน	อ.สขุส�ำรำญ		
จ.ระนอง	85120	
โทร.		0-7789-3167	
โทรสำร		 0-7789-3168	
E-mail	:		bm6204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 16ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี ศรีนครินทร์
ห้อง	GCR	103	ชัน้	1	เลขที	่425	หมูท่ี	่5		
ถ.ศรีนครนิทร์	ต.ส�ำโรงเหนอื	อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	
จ.สมทุรปรำกำร	10270	
โทร.		0-2758-8743	
โทรสำร		 0-2758-8744	
E-mail	:		bm0320@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี
200/16-18	หมูท่ี	่1	ถ.เทพำรกัษ์	ต.บำงเสำธง		
อ.บำงเสำธง	จ.สมทุรปรำกำร	10570		
โทร.	0-2181-7948	
โทรสำร		 0-2181-7949	
E-mail	:		bm0318@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั สมุทรปราการ 
ห้องเลขที	่302	ชัน้	3	ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนั		
สมทุรปรำกำร	เลขที	่789	หมูท่ี	่2	ถนนสขุมุวทิ		
ต.ท้ำยบ้ำนใหม่	อ.เมอืงสมทุรปรำกำร		
จ.สมทุรปรำกำร	10280	
โทร.		0-2174-2767	
โทรสำร		 0-2174-2766	
E-mail	:		bm0321@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมิู
ศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ตวิลเลจ	สุวรรณภูมิ	ชั้น	3		
ห้องเลขที่	S310	เลขที่	99/29	หมู่ที่	1	ต.รำชำเทวะ		
อ.บำงพลี	จ.สมุทรปรำกำร	10540	
โทร.		0-2007-5327	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm0322@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เทศบาลแพรกษา
ส�ำนกังำนเทศบำลแพรกษำ	เลขที	่999/995	หมูท่ี	่6	
ซอยรกัพนัธ์ด	ี11/1	ถ.พทุธรกัษำ	ต.แพรกษำ		
อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	จ.สมทุรปรำกำร	10280	
โทร.		08-4462-4890	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm0315@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 	
9/7	หมูท่ี	่3	ต.ปำกคลองบำงปลำกด	
อ.พระสมทุรเจดย์ี	จ.สมทุรปรำกำร	10290	
โทร.		0-2425-1094-6	
โทรสำร		 0-2425-1096	
E-mail	:		 loan8280@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ส�าโรง 
407	หมูท่ี	่8	ถ.สขุมุวทิ	(เชงิสะพำนส�ำโรง)		
ต.ส�ำโรงเหนอื	อ.เมอืงสมทุรปรำกำร		
จ.สมทุรปรำกำร	10270	
โทร.		0-2384-1410,	0-2394-3670	
โทรสำร		 0-2394-3670	ต่อ	20	
E-mail	:		bm0305@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปู่เจ้าสมิงพราย		
14/8,14/10-11	หมูท่ี	่9	ถ.ปูเ่จ้ำสมงิพรำย		
ต.ส�ำโรงกลำง	อ.พระประแดง	
จ.สมทุรปรำกำร	10130	
โทร.		0-2183-2040-2	
โทรสำร		 0-2183-2042	ต่อ	16	
E-mail	:		bm0307@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พระประแดง 	
48	ถ.ศรีเขื่อนขันธ์	ต.ตลำด	อ.พระประแดง		
จ.สมุทรปรำกำร	10130	
โทร.		0-2463-8764,	0-2463-9396	
โทรสำร		 0-2463-8764	
E-mail	:		bm0308@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สขุสวสัด์ิ		
119/25-26	หมูท่ี	่14	ถ.สขุสวสัดิ	์ต.บำงพึง่		
อ.พระประแดง	จ.สมทุรปรำกำร	10130	
โทร.		0-2463-3509,	0-2463-5029	
โทรสำร		 0-2463-5029	ต่อ	14	
E-mail	:		bm0309@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อมิพีเรียล เวิลด์ ส�าโรง 
ศนูย์กำรค้ำอมิพเีรยีล	เวลิด์	ส�ำโรง		
ชัน้	2	เลขที	่999	หมูท่ี	่1	ถ.สขุมุวทิ	ต.ส�ำโรงเหนอื		
อ.เมอืงสมทุรปรำกำร	จ.สมทุรปรำกำร	10270	
โทร.		0-2394-4005	
โทรสำร		 0-2394-4007	
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� ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2	
77/32	หมูท่ี	่6	ถ.ชมุพร-เขำทะล	ุต.ทุง่ตะไคร		
อ.ทุง่ตะโก	จ.ชมุพร	86220	
โทร.		0-7753-6830	
โทรสำร		 0-7753-6830	
E-mail	:		loan8306@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สวี
404	หมูท่ี	่5	ถ.รกัษ์นรกจิ	ต.นำโพธิ	์อ.สวี	จ.ชมุพร	86130		
โทร.		0-7753-1205		
โทรสำร		 0-7753-1255	
E-mail	:		bm6102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หลงัสวน		
16-18	ถ.หลงัสวน	ต.หลงัสวน	อ.หลงัสวน	จ.ชมุพร	86110	
โทร.		0-7754-1151,	0-7754-1365	
โทรสำร		 0-7754-1151	
E-mail	:		bm6103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปฐมพร	
229	หมูท่ี่	9	ถ.ชุมพร-ระนอง	ต.วงัไผ่		
อ.เมอืงชมุพร	จ.ชุมพร	86190	
โทร.		0-7757-6530-1		
โทรสำร		 0-7757-6531	
E-mail	:		bm6107@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งตะโก	
77/32	หมูท่ี	่6	ถ.ชมุพร-เขำทะล	ุต.ทุง่ตะไคร		
อ.ทุง่ตะโก	จ.ชมุพร	86220	
โทร.	 0-7753-6760-1	
โทรสำร	 0-7753-6760	
E-mail	:		bm6108@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ละแม	
197/6	หมูท่ี	่7	ต.ละแม	อ.ละแม	จ.ชมุพร	86170	
โทร.		0-7755-9314	
โทรสำร		 0-7755-9463	
E-mail	:		bm6109@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พะโต๊ะ	
261/2	หมูท่ี	่8	ต.พะโต๊ะ	อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	86180	
โทร.		0-7753-9206	
โทรสำร		 0-7753-9207	
E-mail	:		bm6111@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1	
20	ชัน้	2	ถ.รำษฎร์อทุศิ	ต.ตลำด		
อ.เมอืงสรุำษฎร์ธำน	ีจ.สรุำษฎร์ธำน	ี84000	
โทร.		0-7728-8182,	0-7727-5794	
โทรสำร		 0-7727-5794	
E-mail	:		loan8283@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สรุาษฎร์ธานี		
490-494	ถ.หน้ำเมอืง	ต.ตลำด	อ.เมอืงสรุำษฎร์ธำนี	
จ.สุรำษฎร์ธำน	ี84000	
โทร.		0-7727-2019,	0-7728-3125	
โทรสำร		 0-7727-2019	
E-mail	:		bm5901@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัเฟสตวิลั สมุย	
ชัน้	2	ห้องเลขที	่237		
โครงกำรศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเฟสตวิลั	สมยุ	
เลขที	่209,	209/1-2	หมูท่ี	่2	ต.บ่อผดุ	อ.เกำะสมยุ	
จ.สุรำษฎร์ธำน	ี84320	
โทร.		0-7741-0536	
โทรสำร		 0-7741-0537	
E-mail	:		bm5916@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านนาสาร		
45	ถ.วเิวก	ต.นำสำร	อ.บ้ำนนำสำร		
จ.สุรำษฎร์ธำน	ี84120	
โทร.		0-7734-1373,	0-7724-9192		
โทรสำร		 0-7734-1373	
E-mail	:		bm5903@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกาะสมุย		
12/1	หมูท่ี	่3	ถ.ทวรีำษฎร์ภกัด	ีต.อ่ำงทอง		
อ.เกำะสมยุ	จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84140	
โทร.		0-7742-1119,	0-7742-0508	
โทรสำร		 0-7742-1119	ต่อ	3	
E-mail	:		bm5905@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กาญจนดษิฐ์ 	
102/2	หมูท่ี	่1	ถ.หน้ำอ�ำเภอ	ต.กะแดะ		
อ.กำญจนดษิฐ์	จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84160	
โทร.		0-7737-9019,	0-7724-4883		
โทรสำร		 0-7737-9019	
E-mail	:		bm5907@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา เวียงสระ		
209	หมูท่ี	่4	ต.บ้ำนส้อง	อ.เวียงสระ		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84190	
โทร.		0-7736-1575,	0-7736-1192		
โทรสำร		 0-7736-1192	
E-mail	:		bm5909@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ดอนสกั		
3	หมูท่ี	่5	ถ.ชลครำม	ต.ดอนสกั	อ.ดอนสกั		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84220	
โทร.		0-7737-1300,	0-7737-1280	
โทรสำร		 0-7737-1280	
E-mail	:		bm5911@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนราษฎร์อุทิศ
20	ถ.รำษฎร์อทุศิ	ต.ตลำด	อ.เมอืงสรุำษฎร์ธำนี		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84000	
โทร.	 0-7728-3143,	0-7728-4977	
โทรสำร	 0-7728-4977	
E-mail	:	 bm5913@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ่อผุด	
119/41	หมูท่ี	่1	ถ.รอบเกำะ	ต.บ่อผดุ	อ.เกำะสมยุ	
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84320	
โทร.		0-7742-5130	
โทรสำร		 0-7742-5131	
E-mail	:		bm5915@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกาะพะงนั	
50/10-11	หมูท่ี	่1	ต.เกำะพะงนั	อ.เกำะพะงนั		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84280	
โทร.		0-7737-7463,	0-7737-7580	
โทรสำร		 0-7737-7463,	0-7737-7580	ต่อ	107	
E-mail	:		bm5917@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขุนทะเล
83/12-13	หมูท่ี	่1	ถ.สรุำษฎร์-นำสำร		
ต.ขนุทะเล	อ.เมอืงสรุำษฎร์ธำน	ี	
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84000	
โทร.	 0-7735-5112-3	
โทรสำร	 0-7735-5112	
E-mail	:		bm5919@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านนาเดมิ	
92/17-18	หมูท่ี	่2	ต.บ้ำนนำ	อ.บ้ำนนำเดิม		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84240	
โทร.	 0-7735-9752	
โทรสำร	 0-7735-9752	ต่อ	5,	0-7735-9753	
E-mail	:	 bm5920@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ละไม	
108/10	หมูท่ี	่6	ต.มะเรต็	อ.เกำะสมยุ		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84310	
โทร.	 0-7745-8192-3	
โทรสำร	 0-7745-8192-3		
E-mail	:	 bm5921@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี	
88	หมูท่ี	่10	ต.วัดประดู่	อ.เมอืงสรุำษฎร์ธำนี		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84000	
โทร.	 0-7748-9749	
โทรสำร		 0-7748-9750	
E-mail	:		bm5922@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สหไทย สรุาษฎร์ธานี	
ชัน้	1	ห้องเลขที	่106	ศนูย์กำรค้ำสหไทย		
กำร์เด้น	พลำซ่ำ	สรุำษฎร์ธำนี	เลขที	่528/1		
ถ.ตลำดใหม่	ต.ตลำด	อ.เมอืงสรุำษฎร์ธำนี		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84000	
โทร.		0-7727-5340	
โทรสำร		 0-7727-5341	
E-mail	:	 bm5927@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2	
103	ชัน้	3	ถ.ธรำธิบดี	ต.ท่ำข้ำม	
อ.พนุพนิ	จ.สรุำษฎร์ธำนี	84130	
โทร.	 0-7731-1262	
โทรสำร	 0-7731-1262	
E-mail	:	 loan8284@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ไชยา		
465	ถ.รกัษ์นรกจิ	ต.ตลำดไชยำ	อ.ไชยำ		
จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84110	
โทร.	 0-7743-1031		
โทรสำร	 0-7743-1031	
E-mail	:	 bm5902@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา พุนพิน 
103	ถ.ธรำธิบดี	ต.ท่ำข้ำม	อ.พนุพนิ		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84130	
โทร.	 0-7731-1314,	0-7731-2988	
โทรสำร	 0-7731-1314	
E-mail	:	 bm5904@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พระแสง 	
21/1	หมูท่ี	่1	ต.อปัิน	อ.พระแสง		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84210	
โทร.	 0-7736-9116,	0-7725-0424	
โทรสำร	 0-7736-9116	
E-mail	:	 bm5906@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าฉาง 	
88/1	หมูท่ี	่6	ถ.พนุพนิ-ไชยำ	ต.เขำถ่ำน	อ.ท่ำฉำง	
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84150	
โทร.	 0-7738-9113	
โทรสำร	 0-7738-9113	
E-mail	:	 bm5908@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าชนะ 		
393	หมูท่ี	่4	ถ.วิชติภกัดี	อ.ท่ำชนะ		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84170	
โทร.		0-7738-1254,	0-7738-1242		
โทรสำร		 0-7738-1242	
E-mail	:		bm5910@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ครีีรัฐนิคม		
176	หมูท่ี	่1	ถ.หลงัสถำนีรถไฟ	ต.ท่ำขนอน	
อ.ครีรีฐันิคม	จ.สรุำษฎร์ธำนี	84180	
โทร.		0-7739-1116,	0-7739-1254	
โทรสำร		 0-7739-1116	
E-mail	:		bm5912@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พนม		
326	หมูท่ี	่1	ถ.สรุำษฎร์-ตะกัว่ป่ำ	ต.พนม	อ.พนม		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84250	
โทร.		0-7739-9336		
โทรสำร		 0-7739-9303	
E-mail	:		bm5914@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เคยีนซา	
76/3	หมูท่ี	่2	ต.เคยีนซำ	อ.เคียนซำ	จ.สรุำษฎร์ธำน	ี84260	
โทร.		0-7729-7429-30		
โทรสำร		 0-7729-7429-30	
E-mail	:		bm5918@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางสวรรค์	
134	/1-2	หมูท่ี	่4	ต.บำงสวรรค์	อ.พระแสง		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84210	
โทร.	0-7736-5326	
โทรสำร	0-7736-5366	
E-mail	:	bm5923@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วิภาวดี
40/34	หมูท่ี	่4	ต.ตะกกุเหนือ	อ.วิภำวดี		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84180	
โทร.		0-7729-2159	
โทรสำร		 0-7729-2160	
E-mail	:		bm5924@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชยับุรี
7/22-23	หมูท่ี	่3	ต.สองแพรก	อ.ชัยบรุี		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84350	
โทร.		0-7736-7520	
โทรสำร		 0-7736-7520	
E-mail	:		bm5925@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านตาขุน
34/3-4	หมูท่ี	่4	ต.เขำวง	อ.บ้ำนตำขนุ		
จ.สรุำษฎร์ธำนี	84230		
โทร.		0-7739-7464	
โทรสำร		 0-7739-7464	ต่อ	106	
E-mail	:		bm5926@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต 
125	ชัน้	3	ถ.พงังำ	ต.ตลำดใหญ่		
อ.เมอืงภเูกต็	จ.ภเูกต็	83000	
โทร.		0-7621-9018	
โทรสำร		 0-7621-9018	
E-mail	:		loan8285@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ภูเก็ต	
125	ชัน้	2	ถ.พงังำ	ต.ตลำดใหญ่	อ.เมอืงภเูกต็		
จ.ภเูกต็	83000	
โทร.		0-7622-3032,	0-7621-1113	
โทรสำร		 0-7621-1113	
E-mail	:		bm6401@gsb.or.th
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หน่วยให้บริการ เทศบาลวิชติ
เลขที	่54/3	หมูท่ี	่1	ถ.เจ้ำฟ้ำตะวันออก		
ต.วชิติ	อ.เมอืงภเูก็ต	จ.ภเูกต็	83000	
โทร.		0-7635-5336	
E-mail	:		bm6401@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพังงา 		
203	ชัน้	3	ถ.เพชรเกษม	ต.ท้ำยช้ำง		
อ.เมอืงพงังำ	จ.พงังำ	82000	
โทร.		0-7641-3247	
โทรสำร		 0-7641-3248	
E-mail	:		loan8286@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พังงา			
203	ถ.เพชรเกษม	ต.ท้ำยช้ำง	อ.เมอืงพงังำ		
จ.พงังำ	82000	
โทร.		0-7641-2110,	0-7643-0322	
โทรสำร		 0-7643-0322		
E-mail	:		bm6301@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกาะยาว		
37/6	หมูท่ี	่2	ต.เกำะยำวน้อย	อ.เกำะยำว	
จ.พงังำ	82160	
โทร.		0-7659-7373,	0-7659-7231	
โทรสำร		 0-7659-7373	
E-mail	:		bm6307@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โคกกลอย			
67	หมูท่ี	่2	ต.โคกกลอย	อ.ตะกัว่ทุง่	จ.พงังำ	82140	
โทร.	0-7658-1402,	0-7658-1763	
โทรสำร	0-7658-1402	
E-mail	:	bm6303@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท้ายเหมือง		
72	หมูท่ี	่4	ต.ท้ำยเหมอืง	อ.ท้ำยเหมอืง		
จ.พงังำ	82120	
โทร.		0-7657-1496,	0-7657-1194		
โทรสำร		 0-7657-1194		
E-mail	:		bm6304@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ครุะบุรี 
419	หมูท่ี	่8	ต.ครุะ	อ.ครุะบรุ	ีจ.พังงำ	82150	
โทร.		0-7649-1333,	0-7649-1009		
โทรสำร		 0-7649-1009	
E-mail	:		bm6305@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทับปุด	
55/14	หมูท่ี	่1	ต.ทบัปดุ	อ.ทบัปดุ		
จ.พงังำ	82180	
โทร.		0-7659-9223-4	
โทรสำร		 0-7659-9224	
E-mail	:		bm6306@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ย่านยาว	
2/21-23	หมูท่ี	่2	ถ.เพชรเกษม	ต.บำงนำยส	ีอ.ตะกัว่ป่ำ		
จ.พงังำ	82110	
โทร.		0-7647-1221	
โทรสำร		 0-7647-1305	
E-mail	:		bm6308@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาหลกั	
56/116-117	หมูท่ี	่5	ต.คกึคกั	อ.ตะกัว่ป่ำ	จ.พงังำ	82220	
โทร.	0-7648-6758	
โทรสำร	0-7648-6759	
E-mail	:	bm6309@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ตะก่ัวป่า 		
1	ถ.รำษฎร์บ�ำรงุ	ต.ตะกัว่ป่ำ	อ.ตะกัว่ป่ำ	จ.พงังำ	82110	
โทร.		0-7642-5111-2	
โทรสำร		 0-7642-5112	
E-mail	:		bm6308@gsb.or.th

289	หมูท่ี	่5	ถ.นครศรฯี-ปำกพนัง	ต.ปำกนคร		
อ.เมอืงนครศรธีรรมรำช	จ.นครศรธีรรมรำช	80000	
โทร.		0-7534-0705,	0-7534-6971	
โทรสำร		 0-7534-6972	
E-mail	:		rm17@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1 
1807	ถ.ยมรำช	ต.ท่ำวัง	อ.เมอืงนครศรธีรรมรำช	
จ.นครศรธีรรมรำช	80000	
โทร.		0-7535-6838-39	
โทรสำร		 0-7535-6840	
E-mail	:		loan8287@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดหวัอิฐ	
137	หมูท่ี	่1	ถ.กะโรม	ต.โพธ์ิเสด็จ	อ.เมอืงนครศรธีรรมรำช	
จ.นครศรธีรรมรำช	80000	
โทร.		0-7534-5672,	0-7534-1013	
โทรสำร		 0-7534-1013	
E-mail	:		bm6012@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นครศรีธรรมราช		
1807	ถ.ยมรำช	ต.ท่ำวัง	อ.เมอืงนครศรธีรรมรำช	
จ.นครศรธีรรมรำช	80000	
โทร.		0-7534-5670	
โทรสำร		 0-7534-5670	ต่อ	20	
E-mail	:		bm6001@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากพนัง				
108	ถ.ชำยน�ำ้	ต.ปำกพนัง	อ.ปำกพนัง		
จ.นครศรธีรรมรำช	80140
โทร.		0-7551-7212		
โทรสำร		 0-7551-7212	
E-mail	:		bm6003@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สชิล								
274	หมูท่ี	่1	ถ.สชิล-นครศรธีรรมรำช	ต.สชิล		
อ.สชิล	จ.นครศรธีรรมรำช	80120	
โทร.		0-7553-6233,	0-7553-6635	
โทรสำร		 0-7553-6635	
E-mail	:		bm6006@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าศาลา								
263/2	ถ.นครศรธีรรมรำช-สรุำษฎร์ธำนี	ต.ท่ำศำลำ		
อ.ท่ำศำลำ	จ.นครศรธีรรมรำช	80160	
โทร.		0-7533-0757,	0-7552-1129	
โทรสำร		 0-7552-1129	
E-mail	:		bm6007@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชยีรใหญ่  		
4	หมูท่ี	่3	ถ.เกยีรติด�ำรง	ต.เชียรใหญ่	อ.เชยีรใหญ่	
จ.นครศรธีรรมรำช	80190	
โทร.		0-7538-6050,	0-7533-1189	
โทรสำร		 0-7538-6050	
E-mail	:		bm6009@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หวัไทร 			
68/10-11	หมูท่ี	่8	ถ.หวัไทร-นครศรีธรรมรำช	ต.หัวไทร	
อ.หวัไทร	จ.นครศรธีรรมรำช	80170	
โทร.		0-7538-9432,	0-7538-9638	
โทรสำร		 0-7538-9638	
E-mail	:		bm6010@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ขนอม				
109	หมูท่ี	่3	ถ.อคัรวิถ	ีต.ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรธีรรมรำช	80210	
โทร.		0-7552-9019,	0-7552-8044		
โทรสำร		 0-7552-8044	
E-mail	:		bm6011@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ลานสกา	
17	หมูท่ี	่1	ถ.กะโรม	ต.เขำแก้ว	อ.ลำนสกำ	จ.นครศรธีรรมรำช	80230	
โทร		 0-7537-4416	
โทรสำร		 0-7537-4417	ต่อ	16	
E-mail	:		bm6016@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั นครศรีธรรมราช
ห้องเลขที	่89/109-110	ถ.พฒันำกำรคขูวำง		
ต.คลงั	อ.เมอืงนครศรีธรรมรำช	จ.นครศรธีรรมรำช	80000	
โทร.	 075-340336-7	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm6018@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พรหมครีี
11	หมูท่ี	่1	ถ.น�ำ้ตกพรหมโลก	ต.พรหมโลก		
อ.พรหมครี	ีจ.นครศรธีรรมรำช	80320	
โทร		 0-7539-6157-8	
โทรสำร		 0-7539-6158	ต่อ	16	
E-mail	:		bm6019@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
ชัน้	3	ห้องเลขที	่321-322	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	
นครศรธีรรมรำช	เลขที	่8,	9/8	หมูท่ี	่7	ต.นำสำร		
อ.พระพรหม	จ.นครศรธีรรมรำช	80000	
โทร.		0-7539-2846	
โทรสำร		 0-7539-2847	
E-mail	:		bm6024@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นาหลวง	
289	ถ.นครศรธีรรมรำช-ปำกพนัง	หมูท่ี	่5	ต.ปำกนคร		
อ.เมอืงนครศรธีรรมรำช	จ.นครศรธีรรมรำช	80000	
โทร.	 0-7534-2578-9	
โทรสำร	 0-7534-2578	ต่อ	18	
E-mail	:	 bm6025@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา ป่าตอง 		
132-138	ถ.พระบำรม	ีต.ป่ำตอง	อ.กะทู	้จ.ภเูกต็	83150	
โทร.		0-7634-6667-8	
โทรสำร		 0-7634-6668	
E-mail	:		bm6402@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถลาง 		
169/10	หมูท่ี	่1	ถ.เทพกระษตัร	ีต.เทพกระษตัรี		
อ.ถลำง	จ.ภเูก็ต	83110	
โทร.		0-7631-1990,	0-7631-1502		
โทรสำร		 0-7631-1990		
E-mail	:		bm6403@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้าแยกฉลอง		
(เดมิเป็น	สำขำโฮมโปร	ห้ำแยกฉลอง		
ย้ำยเมือ่วนัที	่10	ส.ค.	61)	1/41-42	หมูท่ี	่9	ต.ฉลอง		
อ.เมอืงภเูกต็	จ.ภูเกต็	83130	
โทร.		0-7638-4359-60	
โทรสำร		 0-7638-4359-60	
E-mail	:		bm6404@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เชงิทะเล	
141,	143	หมูท่ี่	1	ถ.ศรีสนุทร	ต.เชงิทะเล		
อ.ถลำง	จ.ภเูกต็	83110	
โทร.	 0-7632-5298	
โทรสำร		 0-7632-5297	
E-mail	:		bm6405@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรลัภเูก็ต เฟสตวิลั	
ห้องเลขที	่437	ชัน้	4	ห้ำงสรรพสนิค้ำเซน็ทรลัภเูกต็	เฟสตวิลั	
เลขที	่74-75	หมูท่ี	่5	ถ.เฉลมิพระเกยีรต	ิ9	ต.วิชติ		
อ.เมอืงภเูกต็	จ.ภูเกต็	83000	
โทร.		0-7630-7117	
โทรสำร		 0-7630-7118	
E-mail	:		bm6407@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สามกอง	
371/51-54	ถ.เยำวรำช	ต.ตลำดใหญ่		
อ.เมอืงภเูกต็	จ.ภูเกต็	83000	
โทร.		0-7621-5611	
โทรสำร		 0-7621-5612	
E-mail	:		bm6406@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนนาใน (ป่าตอง) 	
(เดิมเป็นสำขำป่ำตองโอทอป)	ย้ำยและเปลี่ยนชื่อ	
เมือ่วนัที	่23	ก.พ.	58	140/42-43	ถ.นำใน	ต.ป่ำตอง		
อ.กะทู	้จ.ภเูกต็	83150	
โทร.		0-7651-2117-8	
โทรสำร		 0-7651-2117-8	
E-mail	:		bm6408@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนเทพกระษัตรี
5/21-22	หมูท่ี	่3	ถ.เทพกระษตัร	ีต.รษัฎำ		
อ.เมอืงภเูกต็	จ.ภูเกต็	83000	
โทร.		0-7621-3305	
โทรสำร		 0-7621-3306
E-mail	:		bm6409@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กะทู้ 	
(เดมิเป็นสำขำกมลำ)	ย้ำยและเปลีย่นชือ่		
เมือ่วนัที	่26	ก.พ.	58	17/103-104	หมูท่ี	่6	ต.กะทู	้	
อ.กะทู	้จ.ภเูกต็	83120		
โทร.		0-7632-1299			
โทรสำร		 0-7632-1299			
E-mail	:		bm6410@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนพูนผล
32/168-169	ถ.พนูผล	ต.ตลำดเหนอื		
อ.เมอืงภเูกต็	จ.ภูเกต็	83000	
โทร.		0-7621-3475	
โทรสำร		 0-7621-3476	
E-mail	:		bm6411@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สีแ่ยกท่าเรือ
114/49	หมูท่ี	่5	ต.ศรสีนุทร	อ.ถลำง		
จ.ภเูกต็	83110	
โทร.		0-7635-0168	
โทรสำร		 0-7635-0169	
E-mail	:		bm6412@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กะรน	
279,	281	ถ.ปฏกั	ต.กะรน	อ.เมอืงภเูกต็		
จ.ภเูกต็	83100		
โทร.		0-7639-6607	
โทรสำร		 0-7639-6608	
E-mail	:		bm6413@gsb.or.th
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หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
ชัน้	1	อำคำรไทยบรุ	ีภำยในมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์		
เลขที	่222	ต.ไทยบรุ	ีอ.ท่ำศำลำ		
จ.นครศรธีรรมรำช	80160	
โทร.	 0-7538-4151	
โทรสำร	 0-7538-4151	
E-mail	:	 bm6007@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 
19	ถ.รถไฟ	ต.ปำกแพรก	อ.ทุง่สง		
จ.นครศรธีรรมรำช	80110		
โทร.	 0-7541-2546,	0-7541-2827	
โทรสำร	 0-7541-2931	ต่อ	11	
E-mail	:	 loan8288@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งสง				
19	ถ.รถไฟ	ต.ปำกแพรก	อ.ทุง่สง		
จ.นครศรธีรรมรำช	80110		
โทร.	 0-7541-1008,	0-7542-1318	
โทรสำร		 0-7541-1008,	0-7542-1318	
E-mail	:		bm6002@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ร่อนพิบูลย์ 			
7/1	หมูท่ี	่12	ถ.ตลำดนอก	ต.ร่อนพบิลูย์		
อ.ร่อนพบิลูย์	จ.นครศรธีรรมรำช	80130	
โทร.		0-7533-6092,	0-7544-1111	
โทรสำร		 0-7533-6092	
E-mail	:		bm6004@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ฉวาง 		
156	หมูท่ี	่2	ถ.ภกัดรีำษฎร์	ต.ฉวำง	อ.ฉวำง		
จ.นครศรธีรรมรำช	80150	
โทร.		0-7548-1125,	0-7548-1511	
โทรสำร		 0-7548-1511	
E-mail	:		bm6005@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จนัดี				
73	หมูท่ี	่3	ถ.จนัด-ีสวนขนั	ต.จนัด	ีอ.ฉวำง		
จ.นครศรธีรรมรำช	80250	
โทร.		0-7548-6485,	0-7548-6763	
โทรสำร		 0-7548-6485	
E-mail	:		bm6013@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งใหญ่	
9	หมูท่ี	่2	ถ.ทุง่ใหญ่-พระแสง	ต.ท่ำยำง	อ.ทุง่ใหญ่
จ.นครศรธีรรมรำช	80240	
โทร.		0-7548-9097,	0-7548-9229	
โทรสำร		 0-7548-9097	
E-mail	:		bm6014@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ชะอวด 			
31	หมูท่ี	่1	ถ.ประชำบ�ำรงุ	ต.ชะอวด	อ.ชะอวด	
จ.นครศรธีรรมรำช	80180	
โทร.		0-7538-1290,	0-7538-1511	
โทรสำร		 0-7538-1290	
E-mail	:		bm6008@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง	
ชัน้	2	ศนูย์กำรค้ำไทยสมบรูณ์ทุง่สง		
เลขที	่303/2	ถ.ทุง่สง-สรุำษฎร์	ต.ปำกแพรก		
อ.ทุง่สง	จ.นครศรธีรรมรำช	80110	
โทร.		0-7541-1898	
โทรสำร		 0-7541-1884	
E-mail	:		bm6017@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา พิปูน
182/1	หมูท่ี	่1	ต.พปินู	อ.พปินู		
จ.นครศรธีรรมรำช	80270	
โทร.		0-7549-9056	
โทรสำร		 0-7549-9156	
E-mail	:		bm6020@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถ�า้พรรณรา
289/1	หมูท่ี	่3	ถ.ถ�ำ้พรรณรำ-ทำนพอ	ต.ถ�ำ้พรรณรำ		
อ.ถ�ำ้พรรณรำ	จ.นครศรธีรรมรำช	80260	
โทร.	0-7530-6303	
โทรสำร	0-7530-6304	
E-mail	:	bm6021@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บางขัน	
99/9	หมูท่ี่	14	ต.บ้ำนล�ำนำว	อ.บำงขนั		
จ.นครศรธีรรมรำช	80360	
โทร.		0-7548-7878	
โทรสำร		 0-7548-7879	
E-mail	:		bm6022@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตตรัง 
121	ถ.พระรำม	6	ต.ทบัเทีย่ง	อ.เมอืงตรงั		
จ.ตรงั	92000	
โทร.		0-7559-0165,	0-7521-6042	
โทรสำร		 0-7521-6042	ต่อ	17	
E-mail	:		loan8289@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตรัง	
121	ถ.พระรำม	6	ต.ทบัเทีย่ง		
อ.เมอืงตรงั	จ.ตรงั	92000	
โทร.		0-7521-8063,	0-7522-2913	
โทรสำร		 0-7521-8063		
E-mail:		 bm6601@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ย่านตาขาว	
1	ถ.ตรงั-ปะเหลียน	ต.ย่ำนตำขำว		
อ.ย่ำนตำขำว	จ.ตรงั	92140	
โทร.		0-7528-2430,	0-7528-1432	
โทรสำร		 0-7528-1432	ต่อ	16	
E-mail	:		bm6602@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา กันตงั	
130	ถ.สถลสถำนพทิกัษ์	ต.กนัตัง		
อ.กนัตงั	จ.ตรงั	92110	
โทร.		0-7525-1037	
โทรสำร		 0-7525-2929	
E-mail:		 bm6603@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ห้วยยอด	
454	ถ.เพชรเกษม	ต.ห้วยยอด		
อ.ห้วยยอด	จ.ตรงั	92130	
โทร.	 0-7527-1026	
โทรสำร		 0-7527-1026	ต่อ	14	
E-mail	:		bm6604@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โรบินสนั ตรงั	
ห้องเลขที	่213	ชัน้	2	ห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนั	ตรงั	
138	ถ.พทัลงุ	ต.ทบัเทีย่ง	อ.เมอืงตรงั	จ.ตรงั	92000	
โทร.		0-7582-0482-3	
โทรสำร		 0-7582-0484	
E-mail	:		bm6605@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ทุ่งยาว	
24-25	ถ.ปะเหลยีน-ทุง่หว้ำ	ต.ทุง่ยำว		
อ.ปะเหลยีน	จ.ตรงั	92180	
โทร.	 0-7520-8051-2	
โทรสำร		 0-7520-8051	ต่อ	16	
E-mail	:		bm6606@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รัษฎา	
59	หมูท่ี	่2	ถ.เพชรเกษม	ต.คลองปำง		
อ.รษัฎำ	จ.ตรงั	92160	
โทร.	0-7528-6308-9	
โทรสำร		 0-7528-6310	
E-mail	:		bm6607@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สนามกีฬา ตรัง	
74/19-20	ถ.รษัฎำ	ต.ทบัเทีย่ง	อ.เมอืงตรงั	จ.ตรงั	92000	
โทร.		0-7521-5388,	0-7521-5389	
โทรสำร		 0-7521-5388	ต่อ	16	
E-mail	:		bm6608@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สตลู 
13	ถ.บรุวีำนชิ	ต.พมิำน	อ.เมอืงสตูล		
จ.สตลู	91000	
โทร.		0-7472-1080,	0-7473-0923,	0-7471-1058	
โทรสำร		 0-7471-1058	ต่อ	11	
E-mai	:		 bm6801@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ละงู
384	หมูท่ี	่4	ถ.ละง-ูปำกบำรำ	ต.ก�ำแพง		
อ.ละง	ูจ.สตลู	91110
โทร	 0-7478-2700	
โทรสำร		 0-7478-2700	ต่อ	14	
E-mail	:		bm6802@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ท่าแพ (สตลู) 	
306-306/1	ถ.ฉลงุ-ละง	ูต.ท่ำแพ	อ.ท่ำแพ	จ.สตูล	91150	
โทร.		0-7478-7337	
โทรสำร		 0-7478-7338	
E-mail	:		bm6803@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตกระบี่ 
25	ถ.อตุรกจิ	ต.ปำกน�ำ้	อ.เมอืงกระบี	่จ.กระบี	่81000	
โทร.		0-7562-2419	
โทรสำร		 0-7562-2414		
E-mail	:		loan8290@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา กระบ่ี
27	ถ.อตุรกจิ	ต.ปำกน�ำ้	อ.เมอืงกระบี	่จ.กระบี	่81000	
โทร.		0-7561-1251	
โทรสำร		 0-7561-1251	ต่อ	16	
E-mail	:		bm7201@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อ่าวนาง	
420/2-3	หมูท่ี	่2	ต.อ่ำวนำง	อ.เมอืงกระบ่ี		
จ.กระบี	่81180	
โทร	 0-7569-5641	
โทรสำร		 0-7569-5641	ต่อ	26	
E-mail	:		bm7206@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตลาดเก่า	
36-36/1	ถ.ศรพีงังำ	ต.กระบีใ่หญ่		
อ.เมอืงกระบี	่จ.กระบี	่81000	
โทร.		0-7566-4440	
โทรสำร		 0-7566-4441	
E-mail	:		bm7207@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา คลองท่อม	
28/4	หมูท่ี	่2	ถ.เพชรเกษม	ต.คลองท่อมใต้		
อ.คลองท่อม	จ.กระบี	่81120	
โทร.		0-7569-9207	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm7202@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา อ่าวลกึ	
3/10	หมูท่ี	่2	ถ.เพชรเกษม	ต.อ่ำวลกึเหนือ		
อ.อ่ำวลกึ	จ.กระบี	่81110	
โทร		 0-7561-0835		
โทรสำร		 0-7561-0836	
E-mail	:		bm7203@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เหนือคลอง	
162	หมูท่ี	่2	ถ.เพชรเกษม	ต.เหนือคลอง		
อ.เหนือคลอง	จ.กระบี	่81130	
โทร.		0-7569-1509	
โทรสำร		 0-7569-1364	
E-mail	:		bm7204@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เกาะลนัตา	
305/8-9	หมูท่ี	่3	ต.ศำลำด่ำน	อ.เกำะลนัตำ	จ.กระบ่ี	81150	
โทร.		0-7568-4312	
โทรสำร		 0-7568-4313	
E-mail	:		bm7205@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ล�าทับ 
231/1	หมูท่ี	่10	ต.ล�ำทบั	อ.ล�ำทบั		
จ.กระบี	่81190	
โทร.		0-7570-2192	
โทรสำร		 0-7570-2193	
E-mail	:		bm7208@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี กระบ่ี
ชัน้	1	ห้องเลขที	่GCR	102/2	ศนูย์กำรค้ำบิก๊ซี	กระบ่ี	
เลขที	่349	หมูท่ี	่11	ถ.เพชรเกษม	ต.กระบีน้่อย		
อ.เมอืงกระบี	่จ.กระบี	่81000	
โทร.	 0-7570-1114	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm7209@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปลายพระยา	
121/54	ถ.อ่ำวลกึ-พระแสง	ต.ปลำยพระยำ		
อ.ปลำยพระยำ	จ.กระบี	่81160	
โทร.		0-7568-7272	
โทรสำร		 0-7568-7273		
E-mail	:		bm7210@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาพนม	
371/11-12	ถ.เหนือคลอง-ชยับรุ	ีต.เขำพนม		
อ.เขำพนม	จ.กระบี	่81140	
โทร.		0-7568-9448	
โทรสำร		 0-7568-9449	
E-mail	:		bm7211@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตพัทลุง 
601	ถ.รำเมศวร์	ต.คหูำสวรรค์	อ.เมอืงพทัลงุ	จ.พทัลงุ	93000	
โทร.		0-7467-3534	
โทรสำร		 0-7467-3535	
E-mail	:		loan8291@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตะโหมด	
17/3	หมูท่ี	่1	ถ.เพชรเกษม	ต.แม่ขร	ี	
อ.ตะโหมด	จ.พทัลงุ	93160	
โทร.		0-7469-5037	
โทรสำร		 0-7469-5008	ต่อ	12	
E-mail	:		bm6705@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา สทิงพระ 
13	หมูท่ี	่3	ถ.หวัเขำแดง-ระโนด	ต.จะทิง้พระ		
อ.สทงิพระ	จ.สงขลำ	90190	
โทร.		0-7439-7031	
โทรสำร		 0-7439-7196	
E-mail	:		bm6506@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา จะนะ	
1	หมูท่ี	่2	ถ.ด�ำรงพฒันำ	ต.บ้ำนนำ	อ.จะนะ	จ.สงขลำ	90130	
โทร.		0-7420-7445	
โทรสำร		 0-7420-7117	
E-mail	:		bm6508@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทพา	
33/1	ถ.เกษตรขนัธ์	ต.เทพำ	อ.เทพำ	จ.สงขลำ	90150	
โทร.		0-7437-6443	
โทรสำร		 0-7437-6288	
E-mail	:		bm6509@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นาทวี
4	หมูท่ี	่1	ถ.แปลงประดิษฐ์	ต.นำทวี	อ.นำทวี		
จ.สงขลำ	90160		
โทร.		0-7437-1998	
โทรสำร		 0-7437-1998	ต่อ	18	
E-mail	:		bm6510@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สะบ้าย้อย	
29	ถ.รำษฎร์บ�ำรงุ	ต.สะบ้ำย้อย	อ.สะบ้ำย้อย		
จ.สงขลำ	90210	
โทร.		0-7437-7030	
โทรสำร		 0-7437-7173	
E-mail	:		bm6512@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สงิหนคร 
280/23	หมู่ท่ี	5	ถ.หวัเขำแดง-ระโนด	อ.สิงหนคร		
จ.สงขลำ	90280	
โทร.0-7433-1720	,	0-7433-1958	
โทรสำร	0-7433-1720	
E-mail	:	bm6515@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนกาญจนวณชิ (สงขลา) 
90/177-178	หมูท่ี	่10	ถ.กำญจนวนิช	ต.เขำรปูช้ำง		
อ.เมอืงสงขลำ	จ.สงขลำ	90000	
โทร.		0-7455-8036-7	
โทรสำร		 0-7455-8037	ต่อ	108	
E-mail	:		bm6517@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา วชริา สงขลา 
119	ถ.รำชด�ำเนนินอก	ต.บ่อยำง	อ.เมอืงสงขลำ		
จ.สงขลำ	90000	
โทร.	 0-7432-3175-7	
โทรสำร		 0-7432-3177	
E-mail	:		bm6523@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตสั สงขลา 
ห้อง	110	เทสโก้โลตัส	เอก็ซ์ตร้ำ	สงขลำ	64		
หมูท่ี	่2	ถ.กำญจนวนิช	ต.เขำรปูช้ำง	อ.เมอืงสงขลำ		
จ.สงขลำ	90000	
โทร.		0-7430-7995-6	
โทรสำร.		0-7430-7995-6	ต่อ	106	
E-mail	:		bm6526@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2	
156	ถ.นพิทัธ์อทิุศ	1	ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7426-1639	
โทรสำร		 0-7426-1969	ต่อ	23	
E-mail	:		loan8293@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หาดใหญ่ 
156	ถ.นพิทัธ์อทุศิ	1	ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่		
จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7423-1327,	0-7423-7133,		
	 0-7422-5615	
โทรสำร		 0-7424-3031	
E-mail	:	 bm6502@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สะเดา	
101	ถ.กำญจนวณชิ	ต.สะเดำ	อ.สะเดำ	จ.สงขลำ	90120	
โทร.		0-7441-1069	
โทรสำร		 0-7441-2445	
E-mail	:		bm6504@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รัตภมิู	
254	หมูท่ี	่1	ถ.ยนตรกำรก�ำธร	ต.ก�ำแพงเพชร		
อ.รตัภมู	ิจ.สงขลำ	90180	
โทร.	0-7438-8014	
โทรสำร		 0-7438-9114	
E-mail	:		bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา คลองแงะ	
474/51-52	หมู่ที่	5	ถ.คลองแงะ-นำทวี	ต.พังลำ		
อ.สะเดำ	จ.สงขลำ	90170		
โทร.		0-7454-1311	
โทรสำร		 0-7454-1031	
Email	:		 bm6507@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ศรีภวูนารถ 
54-54/1	ถ.ศรภีวูนำรถ	ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่		
จ.สงขลำ	90110	
โทร.	 0-7423-1338,	0-7423-2624	
โทรสำร		 0-7423-2624	
E-mail	:		bm6511@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปาดังเบซาร์	
139	ถ.ศริมิงคล	ต.ปำดังเบซำร์	อ.สะเดำ	จ.สงขลำ	90240		
โทร.		0-7444-4125	,	0-7452-1618	
โทรสำร		 0-7452-1618	ต่อ	17		
E-mail	:		bm6513@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา หาดใหญ่ใน	
1064	ถ.เพชรเกษม	ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7425-3930,	0-7425-2889	
โทรสำร		 0-7425-2889	ต่อ	12	
E-mail	:		bm6514@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ควนเนียง 
93	หมูท่ี	่2	ต.รตัภมู	ิอ.ควนเนียง	จ.สงขลำ	90220	
โทร.		0-7438-6602	
โทรสำร		 0-7438-6602	
E-mail	:		bm6516@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านไทย-จงัโหลน 
999/9,11	หมูท่ี	่7	ถ.กำญจนวนิช	ต.ส�ำนักขำม		
อ.สะเดำ	จ.สงขลำ	90320	
โทร.		0-7455-7378	
โทรสำร		 0-7455-7379	
E-mail	:		bm6518@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร์ 
333/25-26	หมูท่ี	่4	ถ.ลพบรุรีำเมศวร์	ต.คลองแห		
อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7421-4420-1	
โทรสำร		 0-7421-4420	
E-mail	:		bm6519@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ 
62/5	ถ.รำษฎร์อทุศิ	ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7425-7448-9	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm6520@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ้านพรุ	
432/5-6	ถ.กำญจนวนิช	ต.บ้ำนพร	ุอ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90250	
โทร.		0-7438-4995-6	
โทรสำร		 0-7438-4997	
E-mail	:		bm6522@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เซ็นทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่	
ชัน้	3	ห้องเลขที	่333	โครงกำรเซ็นทรลัเฟสติวัล	หำดใหญ่	
1518/1-2	ถ.กำญจนวณชิ	ต.หำดใหญ่	อ.หำดใหญ่		
จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7433-9910-11	
โทรสำร		 0-7433-9910	ต่อ	106	
E-mail	:		bm6524@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่) 
179,	181	หมู่ที่6	ถ.ชูพันธ์	ต.ควนลัง		
อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7425-1800	
โทรสำร		 0-7425-1802	
E-mail	:		bm6527@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 
ชัน้	1	ห้องเลขที	่CGR135	บรษัิท	บิก๊ซ	ี	
ซเูปอร์เซน็เตอร์	จ�ำกดั	(มหำชน)	สำขำหำดใหญ่		
2	เลขที	่677	ถ.เพชรเกษม	ต.หำดใหญ่		
อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110	
โทร.		0-7455-5132	
โทรสำร		 0-7455-5133	
E-mail	:		bm6528@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตปัตตานี	
88	ถ.อดุมวิถ	ีต.อำเนำะร	ูอ.เมอืงปัตตำนี		
จ.ปัตตำนี	94000	
โทร.		0-7333-6975,	0-7333-3221	
โทรสำร		 0-7333-6975	
E-mail	:		loan8294@gsb.or.th

ธนาคารออมสนิสาขา พัทลงุ	
601	ถ.รำเมศวร์	ต.คหูำสวรรค์	อ.เมอืงพทัลงุ		
จ.พทัลงุ	93000	
โทร.		0-7461-3081	
โทรสำร		 0-7461-3126		
E-mail	:		bm6701@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ปากพะยูน	
795	ถ.ปำกพะยนู-หำรเทำ	ต.ปำกพะยนู		
อ.ปำกพะยนู	จ.พทัลงุ	93120	
โทร.		0-7469-9026	
โทรสำร		 0-7469-9121	ต่อ	18	
E-mail	:		bm6702@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เขาชยัสน	
598	ถ.เขำชยัสน-จงเก	ต.เขำชยัสน	อ.เขำชยัสน		
จ.พทัลงุ	93130	
โทร.		0-7469-1245	
โทรสำร		 0-7469-1161	ต่อ	14	
E-mail	:		bm6703@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ควนขนุน	
228	ถ.ควนขนนุ-พทัลงุ	ต.ควนขนนุ	อ.ควนขนนุ		
จ.พทัลงุ	93110		
โทร.		0-7468-1078	
โทรสำร		 0-7468-1206		
E-mail	:		bm6704@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ป่าพะยอม	
424-425	หมูท่ี	่1	ถ.เพชรเกษม	ต.บ้ำนพร้ำว	
อ.ป่ำพะยอม	จ.พทัลงุ	93210	
โทร.		0-7484-1299	
โทรสำร		 0-7484-1300	
E-mail	:		bm6706@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ป่าบอน	
137/1	หมูท่ี	่10	ถ.เพชรเกษม	ต.ป่ำบอน		
อ.ป่ำบอน	จ.พทัลงุ	93170	
โทร.		0-7484-1533	
โทรสำร		 -	
E-mail	:		bm6707@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ศรีนครินทร์
316	หมูท่ี	่1	ต.ล�ำสนิธุ	์อ.ศรนีครนิทร์		
จ.พทัลงุ	93000	
โทร.		0-7460-5755	
โทรสำร		 0-7460-5754	
E-mail	:		bm6701@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ถนนนิวาส
9-11	ถนนนวิำส	ต.คหูำสวรรค์	อ.เมอืงพัทลงุ		
จ.พทัลงุ	93000	
โทร.		0-7461-1295	
โทรสำร.		0-7461-1296	
E-mail	:		bm6701@gsb.or.th

30/6	ถ.วเิชยีรชม	ต.บ่อยำง	อ.เมอืงสงขลำ		
จ.สงขลำ	90000	(อำคำรชัว่ครำว)	11	ถ.สำยบรุี		
ต.บ่อยำง	อ.เมอืงสงขลำ	จ.สงขลำ	90000	(อำคำรเก่ำ)	
โทร.	 0-7431-1222	
โทรสำร	 0-7431-1222	ต่อ	2013	
E-mail	:	 rm18a@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
280/23	หมูท่ี	่5	ถ.หวัเขำแดง-ระโนด	ต.สทิงหม้อ		
อ.สงิหนคร	จ.สงขลำ	90280	(ส�ำนกังำนช่ัวครำว)	
โทร.	 0-7433-1377	
โทรสำร		 0-7433-1377	ต่อ	24	
E-mail	:		loan8292@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สงขลา 
30/6	ถ.วเิชยีรชม	ต.บ่อยำง	อ.เมอืงสงขลำ		
จ.สงขลำ	90000	(อำคำรชัว่ครำว)	11	ถ.สำยบรุี	
ต.บ่อยำง	อ.เมอืงสงขลำ	จ.สงขลำ	90000	(อำคำรเก่ำ)	
โทร.	 	0-7431-1018	
โทรสำร	 0-7431-1018	ต่อ	21	
E-mail	:	 bm6501@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ระโนด 
1	ถ.สุวรรณรงัษ	ีต.ระโนด	อ.ระโนด	จ.สงขลำ	90140	
โทร.	 0-7439-3338,	0-7439-1095	
โทรสำร	 0-7439-3338	
E-mail	:	 	bm6503@gsb.or.th
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ธนาคารออมสนิสาขา ปัตตานี	
88	ถ.อดุมวถิ	ีต.อำเนำะร	ูอ.เมอืงปัตตำน	ีจ.ปัตตำน	ี94000	
โทร.	0-7333-4720	
โทรสำร		 0-7333-5107	
E-mail	:		bm6901@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สายบุรี
4/1	ถ.สรุยิะ	ต.ตะลบุนั	อ.สำยบรุ	ีจ.ปัตตำน	ี94110	
โทร.		0-7341-1416	
โทรสำร		 0-7341-1018	
E-mail	:		bm6902@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา โคกโพธ์ิ
120	หมูท่ี	่7	ถ.เพชรเกษม	ต.โคกโพธิ	์	
อ.โคกโพธิ	์จ.ปัตตำน	ี94120	
โทร.		0-7331-5487	
โทรสำร		 0-7343-1048	
E-mail	:		bm6903@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ถนนหนองจิก ปัตตานี
300/22	-23	หมูท่ี	่4	ถ.หนองจกิ		
ต.รูสะมแิล	อ.เมอืงปัตตำน	ีจ.ปัตตำน	ี94000	
โทร.		0-7333-3206	
โทรสำร		 0-7333-3207	
E-mail	:		bm6904@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ กะพ้อ
ทีว่่ำกำรอ�ำเภอกะพ้อ	หมูท่ี่	2	ต.กะรบีุ		
อ.กะพ้อ	จ.ปัตตำน	ี94230	
โทร.		0-7349-4195	
โทรสำร		 0-7349-4195	
E-mail	:		bm6902@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ แม่ลาน
ทีว่่ำกำรอ�ำเภอแม่ลำน	(อำคำรส�ำนกังำนทีด่นิอ�ำเภอแม่ลำน)		
หมูท่ี	่4	ต.แม่ลำน	อ.แม่ลำน	จ.ปัตตำน	ี94180	
โทร.		0-7346-9454	
โทรสำร		 0-7346-9454	
E-mail	:		bm6903@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ทุ่งยางแดง
ทีว่่ำกำรอ�ำเภอทุง่ยำงแดง	หมูท่ี	่1	ต.ตะโละแมะนำ		
อ.ทุง่ยำงแดง	จ.ปัตตำน	ี94140	
โทร.		0-7348-9092	
โทรสำร		 0-7348-9092	
E-mail	:		bm6904@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ยะลา	
435	ถ.สโิรรส-กรงุแสง	ต.สะเตง	อ.เมอืงยะลำ	
จ.ยะลำ	95000	
โทร.		0-7321-2390	
โทรสำร		 0-7324-4077	
E-mail	:		bm7001@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา เบตง	
24	ถ.จันทโรทยั	ต.เบตง	อ.เบตง		
จ.ยะลำ	95110	
โทร.		0-7323-0349	
โทรสำร		 0-7323-1413	
E-mail	:		bm7002@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา บันนังสตา	
85/7	ถ.สขุยำงค์	ต.บนันงัสตำ	อ.บนันงัสตำ		
จ.ยะลำ	95130	
โทร.		0-7328-9402	
โทรสำร		 0-7328-9462	
E-mail	:		bm7003@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ยะหา	
90	ถ.สันตริำษฎร์	ต.ยะหำ	อ.ยะหำ	จ.ยะลำ	95120	
โทร.		0-7329-1231	
โทรสำร		 0-7329-1231	
E-mail	:		bm7004@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ผังเมือง 4	
85,	87	ถ.อำคำรสงเครำะห์	ต.สะเตง	อ.เมอืงยะลำ		
จ.ยะลำ	95000	
โทร.	 0-7322-2836	
โทรสำร		 0-7322-2846	
E-mail	:		bm7005@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ธารโต
ทีว่่ำกำรอ�ำเภอธำรโต	หมูท่ี	่1	ถ.สขุยำงค์	ต.ธำรโต		
อ.ธำรโต	จ.ยะลำ	95150	
โทร.	0-7329-7086	
โทรสำร	0-7329-7086	
E-mail	:	bm7003@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ กาบัง
200	หมูท่ี	่1	ต.กำบงั	อ.กำบงั	จ.ยะลำ	95120	
โทร.	0-7320-5969	
โทรสำร	0-7320-5969	
E-mail	:	bm7004@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ กรงปีนัง
ทีว่่ำกำรอ�ำเภอกรงปินัง	หมูท่ี	่3	ต.สะเอะ		
อ.กรงปินงั	จ.ยะลำ	95000	
โทร.	 0-7323-8306	
โทรสำร	 0-7323-8306	
E-mail	:	 bm7005@gsb.or.th

� ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
368	ถ.พชิติบ�ำรงุ	ต.บำงนำค	อ.เมอืงนรำธิวำส		
จ.นรำธวิำส	96000
โทร.	 0-7351-2762
โทรสำร	 0-7351-2763
E-mail	:	 loan8295@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา นราธิวาส	
368	ถ.พชิติบ�ำรงุ	ต.บำงนำค	อ.เมอืงนรำธิวำส		
จ.นรำธวิำส	96000	
โทร.	 0-7351-1068,	0-7351-4257	
โทรสำร	 0-7351-1068	ต่อ	103	
E-mail	:	 bm7101@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สไุหงโก-ลก	
11	ถ.เทศปฐม	ต.สุไหงโก-ลก	อ.สไุหงโก-ลก		
จ.นรำธวิำส	96120	
โทร.	 0-7361-5847	
โทรสำร	 0-7361-1047	
E-mail	:	 bm7102@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตากใบ	
40/9-10	หมูท่ี	่3	ต.เจ๊ะเห	อ.ตำกใบ	จ.นรำธิวำส	96110	
โทร.	 0-7358-1211	
โทรสำร	 0-7358-1211	
E-mail	:	 bm7103@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา รือเสาะ
112/1-2	ถ.รอืเสำะสนองกจิ	ต.รือเสำะออก		
อ.รอืเสำะ	จ.นรำธิวำส	96150	
โทร.	 0-7357-1678	
โทรสำร	 0-7357-1008	
E-mail	:	 bm7104@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา ตนัหยงมัส	
8	ถ.เทศบำล	8	ต.ตันหยงมสั	อ.ระแงะ		
จ.นรำธวิำส	96130	
โทร.	 0-7367-1771		
โทรสำร	 0-7367-1042		
E-mail	:	 bm7105@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สไุหงปาด	ี
258	ถ.จำรเุสถยีร	ต.ปะลรุ	ูอ.สไุหงปำดี		
จ.นรำธวิำส	96140	
โทร.	 0-7365-1707	
โทรสำร	 0-7365-1707	
E-mail	:	 bm7106@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สคุริิน 
115	หมูท่ี	่4	ต.สคุรินิ	อ.สคุรินิ	จ.นรำธิวำส	96190	
โทร.	 0-7365-6366	
โทรสำร	 0-7365-6366		
E-mail	:	 bm7107@gsb.or.th
ธนาคารออมสนิสาขา สริุยะประดิษฐ์ 
153/4-5	ถ.สรุยิะประดิษฐ์	ต.บำงนำค		
อ.เมอืงนรำธวิำส	จ.นรำธิวำส	96000	
โทร.	 0-7353-2448-49	
โทรสำร	 0-7353-2450	
E-mail	:	 bm7108@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เจาะไอร้อง
ทีว่่ำกำรอ�ำเภอเจำะไอร้อง	หมูท่ี	่1	ถ.เจำะไอร้อง-ไอสะเดียร์		
ต.จวบ	อ.เจำะไอร้อง	จ.นรำธิวำส	96130	
โทร.	 0-7354-4169	
โทรสำร	 0-7354-4169
E-mail	:	 bm7105@gsb.or.th
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