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๑๐๗ ปี ธนาคารออมสิน
“เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม”

จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่ม
นำ�กิจการด้านการออมสินมาใช้ในประเทศไทย และได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น
เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๖ ด้วยพระราชปณิธานทีจ่ ะให้คลังออมสินเป็นทีเ่ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ อย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรูจ้ กั เก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี จากสายพระเนตร
อันยาวไกลที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้กับคลังออมสินในอดีต จวบจนปีพุทธศักราช ๒๔๘๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสิน
ขึ้นเป็นธนาคารออมสิน และได้ทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรองรับกับ
ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานของกิจการคลังออมสิน โดยเปิดดำ�เนินการในรูปแบบธนาคาร
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๐
ธนาคารออมสิน ได้ด�ำ เนินงานด้วยความก้าวหน้า เข้มแข็งและมัน่ คง เคียงข้างพีน่ อ้ งประชาชน
คนไทย จวบวาระครบ ๑๐๗ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ และยึดหลักการดำ�เนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำ�นึงถึง สิง่ แวดล้อม สังคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ด้วยแนวคิด
“เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม” ที่มุ่งพัฒนาบริการทางการเงินที่สร้างคุณค่าตอบโจทย์
ตรงทุกความต้องการของลูกค้าประชาชนในทุกกลุม่ เป็นพลังขับเคลือ่ นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงิน และมีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงร่วมส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างโอกาสให้ทุกอาชีพ สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นพลัง
สร้างสรรค์ ขับเคลือ่ นธนาคารมุง่ สูก่ ารเป็น “ธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน” เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ของคนไทยในทุกด้าน

สารจาก
ประธานกรรมการ
ธนาคารออมสิน
ปี 2562 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์
มหามงคล ในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
โดยมีพระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎรตลอดไป”
นำ�มาซึ่งความปลื้มปิติ และสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 ที่ขยายตัวลดลงจากปีก่อนตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารออมสินปี 2562 สินทรัพย์มีการเติบโตและมีคุณภาพดีขึ้นจากปีก่อน โดยมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ด้วยพันธกิจในการดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม
รวมกว่า 22 ล้านราย ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยเฉพาะการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มีผลส�ำเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและช่องว่างทางการเงินควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกลไก 3 สร้าง ได้แก่ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ผ่านโครงการแก้ไขหนี้
นอกระบบ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเพื่อต่อยอด
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อผู้ประกอบการ 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�ำรวจ
ความพึงพอใจภาพรวมของลูกค้าธนาคารเพิ่มขึ้นจากคะแนน 4.22 ในปี 2561 เป็น 4.39 ในปี 2562
ด้วยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2562 ธนาคารออมสิ น ได้ รั บ การยกย่ อ ง
จากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality
Class Plus : Operation TQC + 2019)” จากส� ำ นั ก งานรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ กระทรวงอุ ต สาหกรรม รางวั ล
“รัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2562 ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง รวมทั้งมีผลการประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในรางวัล
“ITA Awards ปี 2562” อยูท่ รี่ อ้ ยละ 96.31 ระดับผลการประเมิน AA เป็นล�ำดับที่ 4 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ�ำนวน 54 แห่ง
และล�ำดับที่ 12 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดจ�ำนวน 8,299 หน่วยงาน
ส�ำหรับทิศทางการด�ำเนินงานในปี 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2563 - 2567
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาสถาบันการเงิน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�ำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน
เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ” ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การด�ำเนินงานด้าน 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 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ธนาคารออมสิน
จึงเป็น “มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม”

(นายพชร อนันตศิลป์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

สารจาก
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
พุทธศักราช 2562 ปีแห่งประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
ด้วยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์
ตามโบราณราชประเพณี เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ธนาคารออมสินได้ร่วมถวายความจงรักภักดี
และจัดทำ�โครงการเฉลิมพระเกียรติ อาทิ
“10 สุขเฉลิมหล้าปวงประชาซิวิไลซ์”
เชิญชวนคนไทยถวายพระพรชัยมงคล
ผ่านระบบออนไลน์งานมหรสพสมโภช
“เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา”
ณ ธนาคารออมสินสำ�นักงานใหญ่
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
“เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เฉลิมพระเกียรติ” จำ�นวน 10 แห่ง
พิธีอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทยเทิดไท้
รัชกาลที่ 10 โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ประทาน
ผ้าไตรและพระคติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบท
ผลิตสปอตเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงเรือ่ งราว
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10
เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ และจัดทำ�สกู๊ป
รายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
“ร้อยปณิธาน จิตอาสาออมความดี”
จำ�นวน 100 ตอน เผยแพร่ทางโทรทัศน์
ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562
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ธนาคารออมสิน

107 ปี ธนาคารออมสิน “เติบโต ยัง่ ยืน ตอบแทนคืนสูส่ งั คม” มุง่ สู่ “GSB Sustainable Banking”

2562 : เติบโต ยัง่ ยืน ตอบแทนคืนสูส่ งั คม
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�ำไรสุทธิ 24,208 ล้านบาท (กันส�ำรองส�ำหรับ
สินทรัพย์จัดชั้นปกติหรือ General Provision รวม 4,075 ล้านบาท) เงินกองทุนทั้งสิ้น 184,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
15.52 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งนี้ ได้น�ำส่งรายได้
แผ่นดินจ�ำนวน 12,677 ล้านบาท (น�ำส่งสะสมตั้งแต่ปี 2542 รวม 186,153 ล้านบาท)
ธนาคารออมสิน...ดูแลลูกค้าทุกกลุม่ ในปี 2562 ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20% จากลูกค้าทัว่ ไปและ
ลูกค้าทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรองรับความต้องการใช้บริการทางการเงินของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะบริการธนาคารบนมือถือ (MyMo : Mobile Banking) สามารถแนะน�ำลูกค้ามาใช้บริการและ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนมีสัดส่วนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 86 (จากร้อยละ
59 ในปี 2560) บรรลุวัตถุประสงค์การยกระดับสู่การเป็นธนาคารในยุคดิจิทัล
จัดตั้ง “ศูนย์วจิ ยั ธนาคารออมสิน” เพือ่ สนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ธุรกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจฐานรากแก่
หน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป พร้อมปรับปรุงศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย และ
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
นอกจากการด�ำเนินงานเชิงธุรกิจ ธนาคารได้ด�ำเนินภารกิจเชิงสังคมและนโยบายรัฐควบคู่กัน ดังนี้
1. การส่งเสริมการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน ธนาคารได้ดำ� เนินงานผ่านกิจกรรมรณรงค์โครงการต่างๆ และสร้างสรรค์
นวัตกรรมส่งเสริมการออม อาทิ ธนาคารโรงเรียนและ GSB Virtual School Bank มีสมาชิก 2,851 โรงเรียน และนักเรียน 2.65
ล้านคน/เพิ่มช่องทางการออม “เด็กดีออมฟรี ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นและตู้เติมเงินทั่วไทยกว่า 220,000 จุด”
มีปริมาณธุรกรรมแล้วกว่า 1.7 ล้านรายการ/มีเงินฝากเผือ่ เรียก Youth Saving และเงินฝากผูส้ งู วัย ทีใ่ ห้อตั ราดอกเบีย้ พิเศษ
และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกในช่วงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย/มีการอบรมความรู้ทางการเงินแก่เด็ก เยาวชน
และชุมชน และมีการประเมินทักษะทางการเงินและการออมของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) พบว่า ลูกค้าธนาคารออมสินโดยเฉพาะกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอบรม มีทกั ษะทางการเงินสูงกว่าสถาบันการเงินอืน่
และสัดส่วนการออมของครัวเรือนที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสูงกว่าระดับการออมของประเทศ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และช่องว่างทางการเงิน ตลอดจน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐในการรับลงทะเบียนและจ่ายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ รวมถึงการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งธนาคารออมสินด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก ผ่านกลไก 3 สร้าง ได้แก่ สร้างความรู/้ อาชีพ มีการฝึกอบรมอาชีพควบคูก่ บั การให้ความรูท้ างการเงินกว่า 2 แสนราย
ในโครงการมหาวิ ท ยาลั ย ประชาชน โครงการออมสิ น ยุ ว พั ฒ น์ รั ก ษ์ ถิ่ น และโครงการชุ ม ชนต้ น แบบประชารั ฐ สี ช มพู
สร้างตลาด/รายได้ มีการจัดตลาดนัดทั่วประเทศทั้งตลาดนัดประชารัฐและ GSB Street Food มีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า
2,000 ร้านค้า ยกระดับโฮมสเตย์ไทยและการท่องเที่ยววิถีชุมชน ร่วมกับ Airbnb สนับสนุนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนมากกว่าร้อยละ 50 และสร้างประวัติ/โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนร้านค้าและ
ผู้ประกอบการรายย่อยให้ใช้ QR Payment หรือการโอน/ช�ำระเงินผ่าน MyMo เพื่อให้มีประวัติทางการเงินส�ำหรับเป็น
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�ำร่องแล้ว 11 สาขาทั่วทุกภูมิภาค
3. การพัฒนา SMEs Startup เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ขบั เคลือ่ นประเทศด้วยนวัตกรรม โดยจัดท�ำ
โครงการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการเริม่ ต้นให้เป็น “สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ทีส่ ามารถประกอบธุรกิจได้จริง ซึง่ จัดต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 7 มีผู้เข้าร่วม 7,155 ทีม จ�ำนวน 15,231 คน/จัดตั้ง “Innovation Club & Startup Academy” ในสถาบัน
อุดมศึกษา 40 แห่ง/จัดท�ำโครงการ “Smart Start Idea by GSB Startup” เพื่อประกวดผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ทางธุรกิจ โดยมีนักศึกษาร่วมส่งผลงาน 3,275 ผลงาน/จัดงาน “GSB Smart
SMEs Smart STARTUP 2019” ภายใต้ concept “GSB Journey to Success” ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
รายงานประจำ�ปี 2562
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ไบเทคบางนา เพื่อแสดงศักยภาพทางความคิดและน�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
รวมทัง้ สนับสนุนกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามคิดสร้างสรรค์ เพือ่ สร้างโอกาสสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการรายใหม่ให้เพิม่ มากขึน้ ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนได้สนับสนุนสินเชื่อ GSB SMEs Startup แล้วจ�ำนวน 3,054 ราย เป็นเงิน 7,051 ล้านบาท
ได้ร่วมลงทุนใน Venture Capital 3 กองทุนที่จัดตั้งแล้ว 30 รายเป็นเงิน 629 ล้านบาท และอยู่ระหว่างด�ำเนินการอีก 28 ราย
วงเงิน 1,440 ล้านบาท นอกจากนี้ ในช่วงปลายปีได้ออกโครงการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐสร้างไทย ดอกเบี้ยต�่ำและเงื่อนไข
พิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เสริมสภาพคล่องแก่ธุรกิจและสนับสนุนการจัดท�ำบัญชีเดียว
ผลประกอบการเชิงธุรกิจ การด�ำเนินภารกิจเชิงสังคมและนโยบายรัฐในปี 2562 ส�ำเร็จได้ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจและรางวัลระดับนานาชาติและในประเทศ อาทิ
ระดับองค์กร : รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus :
Operation TQC+ 2019)” จากส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2562
(SOE AWARD) ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
รางวั ล “Outstanding Brands องค์ ก รที่ โ ดดเด่ น แห่ ง เอเชี ย ” จากงาน 2019 Asia CEO Summit & Award
Ceremony รางวัล “The International Diamond Prize for Excellence in Quality” จากสมาคมยุโรปเพือ่ การวิจัยคุณภาพ
(European Society for Quality Research : ESQR) รางวัล “Prime Ministry Award : National Startup 2019 สาขา
Best Brotherhood of The Year” จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รางวัล “ธนาคารเพือ่ ลูกค้ารายย่อย
แห่งปี 2562 : Best Retail Bank of The Year 2019” และรางวัล “ธนาคารทีม่ บี ริการยอดเยีย่ มด้านเงินฝาก ด้านสินเชือ่ 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�ำกัด
ระดับผูน้ ำ� องค์กร : รางวัล “Banker of the Year 2019 นักการธนาคารแห่งปี 2562” จากหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
และนิตยสารดอกเบี้ย รางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 (Quality Persons of The Year) ภาคธุรกิจการเงินและ
ธนาคาร” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS
2019 ประเภทความเป็นเลิศ THE BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD” จากนิตยสาร Business + ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2563 : GSB Sustainable Banking : “การเป็นธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน”
ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2563 ยังมีความเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารออมสิน
ยังคงมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่รายย่อยและสนับสนุนเงินทุนแก่ภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ ธนาคารมีเป้าหมายมุ่งสู่
“การเป็นธนาคารทีย่ งั่ ยืน : GSB Sustainable Banking” สานต่อแนวคิด “เติบโต ยัง่ ยืน ตอบแทนคืนสูส่ งั คม” ด้วยยุทธศาสตร์
3 Banking “Traditional Banking” เป็นธนาคารที่มั่นคง เติบโตต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน “Social
Development Banking” เป็นธนาคารเพือ่ สังคม ขับเคลือ่ นนโยบายรัฐ ด้วยกลไก 3 สร้าง และพัฒนาสิง่ แวดล้อมชุมชน “Digital
Banking” ยกระดับสูธ่ นาคารดิจทิ ลั ทีท่ นั สมัยและสร้างประสบการณ์การท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจทิ ลั แก่ประชาชน
ทุกระดับ ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ส�ำคัญ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลที่ดี ให้มีมาตรฐาน
และพร้อมรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 Banking ดังกล่าว
ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่มอบความไว้วางใจให้ธนาคารออมสิน และเป็นมิตรที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมบริการทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ค่า น�ำมาซึง่ ความพึงพอใจสูงสุดของทุกกลุม่ ลูกค้า และพร้อมทีจ่ ะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน

Award For excellence
รางวัลแห่งความสำ�เร็จ และความภาคภูมิใจ

พลังความร่วมมือร่วมใจของผูบ้ ริหารและพนักงาน ผลักดันเป้าหมายธนาคารสูค่ วามสำ�เร็จ
ภายใต้การดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ทีค่ �ำ นึงถึงสังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการ
การตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ทำ�ให้ธนาคารออมสินสร้างผลงาน
เป็นทีป่ ระจักษ์ นำ�มาซึง่ รางวัลแห่งเกียรติยศ ทัง้ ในระดับองค์กร ผูน้ �ำ องค์กร ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
สร้างความภาคภูมิใจ เป็นแรงผลักดันในการทำ�หน้าทีส่ ถาบันการเงินที่ดีที่สุด เพือ่ ความสุขทีย่ ั่งยืน
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในทุกด้าน

รายงานประจำ�ปี 2562
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012

ธนาคารออมสิน

ตลอดการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นเป็น
ผู้น�ำในการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�ำเนินงาน
ด้วยการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และ
แผนยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน รวมทัง้ ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานก�ำกับด้านนโยบาย ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ตา่ งๆ อาทิ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)
พฤติกรรม ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า ภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อก�ำหนดความท้าทายและ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษขององค์กร ปัจจัยเสีย่ ง
ขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจและต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ทงั้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวอย่างสมดุล โดยก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ส�ำหรับแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 - 2567

รายงานประจำ�ปี 2562

013

Operation Direction and Policy

ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงาน

VISION
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ�ในการส่งเสริมการออม
เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

MISSION
พันธกิจ

1

ส่งเสริมการออม
และสร้างวินัยทางการเงิน

4

2

สนับสนุนการลงทุน
และการพัฒนาประเทศ

5

เป็นธนาคารเพื่อสังคม
และคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม

ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำ�สมัย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือความคาดหวัง
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

GSB WAY

3

ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6

บริหารจัดการแบบมืออาชีพ
และมีธรรมาภิบาล

CORE VALUE
ค่านิยมองค์กร
วิถีออมสิน : เติมเต็มสังคมไทย คิดกว้างไกล เหนือขีดจำ�กัด

G iving for the greater good
S eeking for possibilities
B rave beyond boundaries
เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย

คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์

มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำ�กัด
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ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานธนาคารออมสิน
ปี 2563 - 2567
เตบิ
Traditional
Banking
สร้างความมั่นคง
ทางการเงิน
และขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยนื ต
ง
่
ั
ย
โต

อบแทนคืนส
ู่สังค

ม

Digital
Banking
สร้างโอกาส
ทางธุรกิจรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล

Transfer
customer
to Digital

Transfer
customer
to Digital

Social
Development
Banking
ธนาคารเพื่อสังคม
สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ปรับพนักงานไปให้บริการด้าน Social

Fundamental Capabilities
HR

Transformation

DATA

IT

Driven Organization Infrastructure & Security

Integrated

GRC

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2563 - 2567 มีแนวทางการด�ำเนินงานที่สร้างความสมดุลระหว่าง
ความมัน่ คงขององค์กร และการด�ำเนินงานทีค่ ำ� นึงถึงสังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล ทีจ่ ะน�ำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
พร้อมตอบแทนคืนสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง
เพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ (Traditional Banking) ผนวกกับการด�ำเนินงาน
ในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยการยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน
การพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งของประชาชนฐานราก กลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เด็ก/เยาวชน และผูส้ งู วัย เพือ่ ให้
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน (Social Development
Banking) ควบคู่กับการยกระดับสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้โครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ ศี กั ยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล (Fundamental Capabilities) ทีเ่ ป็นกลไกสนับสนุนและผลักดันให้การด�ำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
016

ธนาคารออมสิน

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Traditional Banking : การสร้างความมัน่ คงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน

2

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Social Development Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

3

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking

4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมุ่งลดต้นทุนการด�ำเนินงาน ด้วยการปรับรูปแบบการให้บริการของสาขา การปรับปรุง
กระบวนการให้บริการและกระบวนการสนับสนุน ทั้งที่ด�ำเนินการเองและการจ้างบริการภายนอก (Outsource)
การบริหารสัดส่วนธุรกิจเพือ่ ให้มผี ลตอบแทนและความเสีย่ งในระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึงการสร้างและบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ค�ำนึงถึงความสมดุลใน 3 ด้าน
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ
จนพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถขององค์กร (Creating Shared Value : CSV) มีการบริหารจัดการ
ภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้ โดยแยกบัญชีด้านสังคมและ
นโยบายรัฐออกจากเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมใช้กลไก 3 สร้าง ทั้งการสร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาส
ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งวิ นั ย ทางการเงิ น ให้ แ ก่ เ ศรษฐกิ จ ฐานราก
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เยาวชนและผู้สูงวัย ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารที่มีนวัตกรรมทางการเงินที่ล�้ำสมัย ยกระดับบริการสู่ Digital Bank เต็มรูปแบบ
โดยพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างการเงิ น (FinTech) หรื อ ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รพั ฒ นานวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร
และช่องทางการให้บริการ ทัง้ ทีเ่ ป็นธุรกรรมทางการเงินเดิมและการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)
บน Digital Platform ที่มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศธุรกิจ
(Business Ecosystem) รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล สามารถรองรับลูกค้าจาก Traditional Banking และ Social Development Banking ที่จะเปลี่ยน
มาใช้บริการในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

มุง่ เน้นการเป็นธนาคารทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพรองรับการเติบโตและให้บริการในรูปแบบ
Traditional Banking, Social Development Banking และ Digital Banking โดยมีความพร้อมทัง้ ในด้านโครงสร้าง
องค์กร อัตราก�ำลัง กระบวนการ การบริหารและพัฒนาผู้น�ำและบุคลากรรองรับการด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (HR
Transformation) รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและเป็นองค์กรทีข่ บั เคลือ่ นด้วยข้อมูล (Data
Driven Organization) มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบและข้อมูล (IT Security and Data Privacy) พร้อมกับยกระดับมาตรฐาน และบูรณาการการก�ำกับดูแล
การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับเกณฑ์
การก�ำกับภายนอก

ส�ำหรับกรอบทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารยังมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่รายย่อย เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบอย่างทัว่ ถึง ให้แก่ลกู ค้าบุคคล ลูกค้าฐานราก และผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs (วงเงินกู้ ไม่เกิน 100 ล้านบาท)
พร้อมตัง้ เป้าหมายการเติบโตของสินเชือ่ และเงินฝากตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิม่ สัดส่วนลูกค้า เป้าหมายและขยาย
ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล
รายงานประจำ�ปี 2562
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แผนงาน/โครงการที่สำ�คัญในปี 2563

1

Traditional
Banking

การสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และขีดความสามารถในการแข่งขัน

• โครงการปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการสาขา (Traditional Branch)
• โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา และขยาย
ช่องทางการให้บริการผ่านพันธมิตร
• โครงการปรับปรุงกระบวนการ (End to End Process)
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน
• แผนเพิ่มการลงทุนใน Strategic Investment และ
พัฒนาธุรกิจ เพื่อแสวงหารายได้ใหม่
• แผนพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์
ลูกค้า

3 Digital
Banking

2

Social
Development
Banking

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

4 Fundamental
Capabilities

การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น
Digital Banking

การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

• แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในลักษณะ Business
Ecosystem
• แผนร่วมกับพันธมิตรสร้าง New Business Platform
• แผนก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและโครงสร้าง
การบริหารจัดการ
• แผนสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมการพัฒนานวัตกรรม

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

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล การแปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของเทคโนโลยี รวมถึงภัยธรรมชาติ
โรคระบาด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึง่ อาจส่งผลให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้มีแผนการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤตที่เหมาะสม ทั้งการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการหาแนวทาง
ลดผลกระทบและความรุนแรงของความเสีย่ ง และการติดตาม/เฝ้าระวัง/ดูแลความเสีย่ งเพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของ
ธนาคารอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
018

ธนาคารออมสิน

3 พลังขับเคลื่อน
สูการเปน ธนาคารเพ�่อความยั่งยืน

GSB Sustainable Banking
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพ�่อความยั่งยืน

2
1
Social Development
Traditional Banking
Banking

3
Digital Banking
รายงานประจำ�ปี 2562
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Operation Direction and Policy

ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงาน

เกี่ยวกับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ถือก�ำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทีท่ รงตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ปลอดภัย โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “คลังออมสิน”
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย
และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักการประหยัดและเก็บออมทรัพย์ ด้วยเหตุนี้คลังออมสินจึงยืนหยัดในการท�ำหน้าที่ดังกล่าวตลอดมา
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ และอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้
นั่นคือใน พุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้น
เป็น “ธนาคารออมสิน” โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน
และเปิดด�ำเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2490 มีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งการด�ำเนินงานในปัจจุบันอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560
โดยเป็นไปตามพันธกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ และแนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction) ก�ำหนดให้
ธนาคารออมสินมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ชมุ ชน เศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหาร
จัดการ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ในการดำ�เนินธุรกิจ

1. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญ และประโยชน์ของการออม มีคา่ นิยมและพฤติกรรม
ทางการออมทีเ่ หมาะสม น�ำไปสูก่ ารมีวนิ ยั ทางการเงินและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ รวมทัง้ มีปริมาณเงินออมทีเ่ พียงพอต่อการด�ำรงชีพ
และสร้างหลักประกันส�ำหรับประชาชนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. เพือ่ ให้ประชาชนและชุมชนในระดับฐานรากมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และได้รบั การส่งเสริมความรู้ ทักษะ
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาดชุมชน พร้อมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้เข้มแข็งและมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียง
3. เพื่อเพิ่มและขยายขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุม่ สามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุน และเพิม่ มูลค่าให้แก่ธนาคารในระยะยาว รวมถึงรักษาและสร้างความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้บริการตลอดช่วงอายุของลูกค้า
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการภายในให้ทัดเทียมกับสถาบัน
การเงินอื่น และการสร้างความเชื่อมั่นในกลไกการด�ำเนินงานของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ส�ำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และบริการทางการเงิน
แต่ละด้านประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลไกการส่งมอบ/ช่องทางการให้บริการ
Physical

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้าน
เงินฝาก

ด้าน
สินเชื่อ
บริการ
ทางการเงิน
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เงินฝาก
สลากออมสิน
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
สินเชื่อภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อลูกค้าบุคคล
สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก
ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์
บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารออมสิน

รถ/เรือ
สาขา/หน่วย ธนาคารออมสิน Self Service
Machine
ให้บริการ
/บริการนอก
สถานที่

Digital
Internet
Banking

Mobile
Banking

Agent
(ตัวแทนขาย)

พื้นที่การดำ�เนินธุรกิจ และที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
Self Service

เร�อเคลื่อนที่

รถ Mobile

VTM

BRANCH

Banking Agent

พืน้ ทีก่ ารด�ำเนินธุรกิจ : ธนาคารมีสาขาให้บริการทางการเงินกระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย จ�ำนวน 1,062 แห่ง
มีหน่วยให้บริการ¹ 22 แห่ง มีเครื่อง Self-Service (ATM/PASSBOOK UPDATE/ADM) รวม 8,534 เครื่อง เพื่อกระจาย
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ทัง้ นี้ เพือ่ กระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินทีค่ รอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้าของธนาคาร ตามแนวทางการยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหนือกว่า สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างโอกาสขยาย
ความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน มุ่งเน้นการมอบบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อพัฒนาสู่การเติบโต
ของเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง โดยกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น
01 กลุ่มลูกค้าบุคคล มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าได้ทุกช่วงอายุ (Customer Lifetime Value)
02 กลุ่มลูกค้าฐานรากและนโยบายรัฐ มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
03 กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ และภาครั ฐ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
ให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
¹ หน่วยให้บริการสามารถให้บริการทุกรูปแบบเหมือนสาขา ยกเว้นการให้บริการด้านสินเชื่อ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ธิน

หลโย

ถ.พ

สำ�นักงานใหญ่

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

รายงานประจำ�ปี 2562
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IMportant financial information

ข้อมูลการเงินที่สำ�คัญ
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลการเงินที่สำ�คัญ
งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
และปรับโครงสร้างหนี้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
งบดุล
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
หนี้สินรวม
เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ส่วนของทุน
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้
ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM)
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ (Cost/Income)
เงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินรับฝาก และตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื (L/D)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CAR)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งชัน้ ที่ 1 (Tier I Ratio)
อัตราส่วนสินเชือ่ ทีห่ ยุดรับรู้รายได้ตอ่ เงินให้สนิ เชื่อรวม (gross NPLs)
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ทีห่ ยุดรับรูร้ ายได้
(LLR/NPLs)
พนักงาน
สาขา
หน่วยให้บริการ (หน่วยให้บริการบนอำ�เภอ รถ และเรือเคลื่อนที่)
เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service)
ธนาคารโรงเรียน

จุดเด่นในรอบ 5 ปี
เปลีย่ นแปลง
(% yoy)

2558

2559

2560

2561

2562

103,815
45,749
58,066
4,590
3,070
34,985
30,741
8,042

104,335
44,087
60,248
4,780
3,242
32,776
35,494
9,548

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

102,701
38,510
64,191
5,973
1/
11,010
33,315
47,859
17,017

103,359
44,680
58,679
4,691
1/
6,334
33,190
36,514
12,306

0.6
16.0
(8.6)
(21.5)
(42.5)
(0.4)
(23.7)
(27.7)

22,699
(1,437)
21,262

25,946
5,629
31,575

31,210
16,894
48,104

30,842
(10,738)
20,104

24,208
(10,994)
13,214

(21.5)
2.4
(34.3)

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

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

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

2,667,000
256,200
2,111,899
2,465,061
2,298,412
201,939

2,797,068
312,832
2,152,718
2,594,592
2,412,934
202,476

4.9
22.1
1.9
5.3
5.0
0.3

1.00
15.37
2.56

1.08
16.59
2.51

1.23
16.88
2.35

1.19
15.26
2.54

0.90
11.64
2.23

53.35
92.15
10.80
10.24
1.61
142.84

48.14
88.06
11.54
10.86
2.04
136.53

47.44
89.25
12.47
11.85
2.05
134.47

41.01
91.86
14.72
13.56
2.81
114.23

47.61
89.20
15.52
13.96
2.65
122.84

15,653
1,043
163
7,764
1,086

15,927
1,056
154
8,234
1,206

16,286
1,059
160
8,524
1,256

16,410
1,061
162
8,536
1,256

16,815
1,062
159
8,534
1,256

2/

หมายเหตุ

1/ ปี 2561 มีกำ�ไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC จำ�นวน 7,382 ล้านบาท และปี 2562 มีกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บลจ. ธนชาต จำ�นวน 2,075 ล้านบาท
2/ ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิ่มจากการจ่ายค่าชดเชยเพื่อตอบแทนความชอบในการทำ�งาน

แก่พนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งทำ�งานครบ 20 ปีขึ้นไป จาก 300 วัน เป็น 400 วัน จำ�นวน 1,385 ล้านบาท
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เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

กำ�ไรสุทธิ
ล้านบาท
35,000

31,210

30,000
25,000

25,946

22,699

ร้อยละ

30,842

100
24,208
92.15

20,000

88.06

89.25

2559

2560

91.86

89.20

75

15,000
10,000
5,000
2558

2559

2560

2561

50

2562

2558

ROA
ร้อยละ
25

2
1.31
1.19

1.29
1.23

1

1.08

1.00

20

1.25
1.19

1.00

15

2559
ROA

18.27

17.65
16.04

15.37

16.59

16.88

12.87
15.26

2560

2561

11.64

5

0
2558

20.17

10
0.90

0

2562

2558

ROA ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ

2559

2560

2561

2562

ROE ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ

ROE

Cost / Income

คุณภาพสินทรัพย์
ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

4

250
2.81
142.84

2
1

2562

ROE

ร้อยละ

3

2561

136.53

134.47

2.04

2.05

1.61

2.65

114.23

53.35

200
150

122.84

60

100

50

48.14

47.44

40

44.26

45.31

41.01

50

0
2558

2559
LLR

2560

2561

2562

0

47.61

42.57

43.92
39.08

30

NPLs

2558

2559

2560

2561

2562

Cost / Income
Cost (ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ) / Income

หมายเหตุ

1/ ปี 2561 มีกำ�ไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC จำ�นวน 7,382 ล้านบาท และปี 2562 มีกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บลจ. ธนชาต จำ�นวน 2,075 ล้านบาท
2/ ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิ่มจากการจ่ายค่าชดเชยเพื่อตอบแทนความชอบในการทำ�งาน

แก่พนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งทำ�งานครบ 20 ปีขึ้นไป จาก 300 วัน เป็น 400 วัน จำ�นวน 1,385 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2562
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โครงสรางองคกร
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
สรรหากรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพ�จารณาคาตอบแทน
ของผูอำนวยการธนาคารออมสิน

กลุมตรวจสอบ

ผูอำนวยการ
ธนาคารออมสิน

สายงานตรวจสอบ
ภายใน

สายงานเลขาธิการ
ธนาคาร

คณะกรรมการบร�หาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

สายงานกิจการ
สาขา 1
สายงานกิจการ
สาขา 2
สายงานกิจการ
สาขา 3
สายงานกิจการ
สาขา 4
สายงานกิจการ
สาขา 5
สายงานกิจการ
สาขา 6
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กลุมลูกคาบุคคล

กลุมลูกคาฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ

สายงานบร�หารธุรกิจ
ลูกคาบุคคล

สายงานลูกคารายยอย
เเละองคกรชุมชน

สายงานบร�หาร
การขาย

สายงานลูกคา
บุคลากรภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการ
ลูกคาบุคคล

กลุมลูกคาธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุมลงทุน
และบร�หารการเง�น

สายงานลูกคา
ผูประกอบการ
SMEs Startup

สายงาน
บร�หารการเง�น

สายงานลูกคา
ธุรกิจSMEs

สายงานการเง�น

สายงานลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ
และภาครัฐ
สายงานปฏิบัติการ
ลูกคาธุรกิจ และภาครัฐ

สายงานการลงทุน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

กลุมกำกับและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
บร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานกำกับและควบคุม

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

กลุมปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตร

กลุมทรัพยากรบุคคล

กลุมบร�หาร
ความเสี่ยง

สายงานบร�หารหนี้
และกฎหมาย

สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

สายงานบร�หาร
ความเสี่ยง

สายงานบร�หารงานกลาง

สายงานว�จัยและบร�หาร
ขอมูลลูกคา

สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สายงานว�เคราะห
ความเสี่ยงสินเชื่อ

กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2562
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ธนาคารออมสินน
ธนาคารออมสิ

BOARD OF DIRECTORS
1

BOARD
OF
DIRECTORS

นายพชร อนันตศิลป์

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการธนาคารออมสิน

3

นายเจษฎา พรหมจาต

4

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ

5

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

6

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

EXECUTIVES

7

นางพัชราวลัย ชัยปาณี

8

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

9

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน

กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการธนาคารออมสิน

10 นายมงคล ลีลาธรรม

กรรมการธนาคารออมสิน

11 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
กรรมการธนาคารออมสิน

12 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน

EXECUTIVES
1

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ญสน เจนชัยมหกุล
2 นายบุ
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

นายนำ�พร ยมนา

4

นายอิสระ วงศ์รุ่ง

5

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

6

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์

7

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

8

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

9

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ

10 นายสัณฐาน อยู่ศิริ

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์

ระชัย อมรถกลสุเวช
11 นายวี
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

12 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2562
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นายพชร อนันตศิลป์
อายุ 48 ปี
• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562)

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

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2558

อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Analysis, Hass School of Business, University of California at Berkeley
ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554
• หลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2554

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
• ประธานอนุกรรมการก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
• กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาองค์กร
ส�ำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
• กรรมการ และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
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นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์์
อายุ 61 ปี
• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

การศึกษา

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

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2561 - 2562
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2554 - 2557  
พ.ศ. 2552 - 2554  
พ.ศ. 2551 - 2552  
พ.ศ. 2549 - 2551  

อธิบดีกรมธนารักษ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
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�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
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นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อายุ 57 ปี
•
•
•
•

กรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2559 - 2561 กรรมการ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (The Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB))
• พ.ศ. 2558 - 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2558 - 2558 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการบริหารส�ำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
• พ.ศ. 2553 - 2556 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2549 - 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ส�ำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
ประจ�ำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• พ.ศ. 2548 - 2549 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การอบรม
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• 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�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
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ธนาคารออมสิน

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
อายุ 64 ปี

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

การศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2552 - เม.ย. 2561 กรรมการบริหาร บริษัท พี แพลนเนอร์ จ�ำกัด
• พ.ศ. 2556 และ 2560 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2548 - 2552
กรรมการและผูจ้ ัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

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

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
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นายเจษฎา พรหมจาต
อายุ 58 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2559 - 2562
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2557
พ.ศ. 2556 - 2557

•
•
•
•
•

พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2552 - 2556
พ.ศ. 2552 - 2552
พ.ศ. 2551 - 2558
พ.ศ. 2551 - 2557

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ซี๊ด เอ็มคอท จ�ำกัด
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวช จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จ�ำกัด (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)
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ธนาคารออมสิน

• หลักสูตร IIA International Conference in New York ปี 2559 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (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�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•

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

รายงานประจำ�ปี 2562
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
อายุ 61 ปี
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้อำ� นวยการธนาคารออมสิน

การศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - 2561
• พ.ศ. 2553 - 2557

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒิ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย 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�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
• หลักสูตร Board that make a difference (BMD)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2559
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.) รุน่ ที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2558
• หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 31 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
• หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554
• หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 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�ำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ำรวจ กองบัญชาการศึกษา พ.ศ. 2550
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายในส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
• กรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
• อนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงินการคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 4 กรุงเทพมหานคร
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นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
อายุ 62 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

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�ำงาน
• พ.ศ. 2561 - 2561

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2558
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2551 - 2555
พ.ศ. 2549 - 2551
พ.ศ. 2542 - 2548
พ.ศ. 2538 - 2541
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2535 - 2535
พ.ศ. 2527 - 2535

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ประธานอนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ
และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB)
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เศรษฐกร 6 - 8 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวหน้าส่วนก�ำกับสมาชิก และผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เศรษฐกร 6 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวหน้าส่วนก�ำกับบริษัทหลักทรัพย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
เศรษฐกร 3 - 5 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 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�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 13 ปี 2558
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ปี 2555 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้น�ำ ปี 2555 Stanford University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร ปี 2547 (Executive Development Program), Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการลงทุน และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
อนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
กรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
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นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
อายุ 62 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจ�ำของสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ 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�ำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 114/2560)
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• 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�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (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�ำปี 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการค้าไทย ประจ�ำปี 2560 - 2561
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• พ.ศ. 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561
• พ.ศ. 2558 - 2561
•
•
•
•

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

ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก
หอการค้าไทย ประจ�ำปี 2560 - 2561
ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า
หอการค้าไทย ประจ�ำปี 2560 - 2561
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย
กรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หอการค้าไทย
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการก�ำกับทิศทางการวิจยั ชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรูเ้ ศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย” ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประธาน คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
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�ำหรับผู้บริหาร 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�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริหารนโยบายและคณะท�ำงานปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะ
ผู้อ�ำนวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
ผู้อ�ำนวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToPCATS)
กรรมการขับเคลื่อน Circular Economy หอการค้าไทย
กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง (ผู้ทรงคุณวุฒิการค้าระหว่างประเทศ) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
คณะท�ำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน หอการค้าไทย
อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานประจำ�ปี 2562
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นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
อายุ 40 ปี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน คณะท�ำงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์
		
คณะท�ำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ ส�ำนักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กร ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและดิจทิ ลั คอนเทนต์
สาขาแอนิเมชัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและบริหารจัดการองค์กร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ�ำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ำยุคใหม่
ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• พ.ศ. 2560 - 2562 กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
• พ.ศ. 2560 - 2562 ที่ปรึกษาประจ�ำ 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�ำงาน จัดท�ำแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

038

ธนาคารออมสิน

•
•
•
•

พ.ศ. 2559 - 2559
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2556 - 2558

คณะอนุกรรมการ ด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าไทย
กรรมการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย
กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย

การอบรม
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 21 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร ผู้น�ำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย ปี 2556 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
• หลักสูตร Certificate in Administration and Management, University of Washington
• หลักสูตร Certificate in Business for International Professionals, University of Washington

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองประธาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รายงานประจำ�ปี 2562
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นางพัชราวลัย ชัยปาณี
อายุ 64 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

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

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2547 - 2555

• พ.ศ. 2547 - 2552

กรรมการนโยบายการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (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�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ข้าราชการบ�ำนาญ 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�ำงาน
• พ.ศ. 2556 - 2561
• พ.ศ. 2548 - 2556
• พ.ศ. 2542 - 2547
• พ.ศ. 2539 - 2540
• พ.ศ. 2539 - 2540

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Global Head of Derivatives Work - out Advisor และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าสายงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
Quantitative Financial Analyst, Reserve Management Division, Bank of Thailand
Chief Computer Programmer, Phoenix First Ltd., Alton UK
นักวิเคราะห์การเงิน ฝ่ายก�ำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน 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
• หลักสูตร Accounting for Financial Instruments, Derivatives, & Hedging under IAS39, Standard Chartered Bank, Singapore
• หลักสูตร Secondment with Group Business Development, Standard Chartered Bank, London

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รายงานประจำ�ปี 2562
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นายมงคล ลีลาธรรม

นายมงคล ลีลาธรรม

อายุ 60 ปี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการบริหาร

การศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2561 - 2562
พ.ศ. 2560 - 2562
พ.ศ. 2559 - 2562
พ.ศ. 2546 - 2562
พ.ศ. 2554 - 2559
พ.ศ. 2554 - 2559

• พ.ศ. 2554 - 2559
• พ.ศ. 2554 - 2559
• พ.ศ. 2554 - 2559
• พ.ศ. 2555 - 2558
•
•
•
•
•
•
•
•
•
042

พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2552 - 2555
พ.ศ. 2550 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2551
พ.ศ. 2546 - 2551
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2536 - 2547

ธนาคารออมสิน

ที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ประจ�ำปี 2561
กรรมการที่ปรึกษา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน (Thai Investers Association : TIA)
รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
(Federation of Thai Capital Market Organizations : FETCO)
กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund : SIPF)
กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives Investor Protection Fund : DIPF)
กรรมการบริหารและรองผู้อ�ำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (Thai PBS)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ
กรรมการอิสระ บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักบัณฑิตอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•
•
•
•

พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2541 - 2545
พ.ศ. 2530 - 2542
พ.ศ. 2537 - 2540

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ
ผู้ตรวจการ องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำสภามหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์

การอบรม
• หลักสูตร วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.2)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร การก�ำกับและดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุน่ ที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• 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�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13
• หลักสูตร Directors Certification (DCP) รุ่นที่ 35 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานก่อสร้าง (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•

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

043

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อายุ 56 ปี
•
•
•
•

กรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)

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

ประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2561 - 2562
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

การอบรม
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program), The Wharton School,
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำ� ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)
รุ่นที่ 73/74 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร วุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program - DCP) รุ่นที่ 73/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ปตท. น�ำ้ มันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน)

044

ธนาคารออมสิน

นายยรรยง เต็งอำ�นวย
อายุ 65 ปี
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562)

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

ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์พเิ ศษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• พ.ศ. 2519 - 2557 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulator)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการ คณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านพลังงานและสารสนเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• ประธานคณะท�ำงาน คณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายโครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา (University Network : UniNET)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
รายงานประจำ�ปี 2562

045

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
อายุ 58 ปี

• กรรมการอิสระ

• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 6 มกราคม 2562)

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

ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2555 - 2561
• พ.ศ. 2552 - 2555
• พ.ศ. 2551 - 2552
• พ.ศ. 2549 - 2551
• พ.ศ. 2548 - 2549

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สังกัด สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด สายงานธุรกิจภาครัฐ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สังกัด ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์รายย่อยและเครือข่าย
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบุคคล

การอบรม
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่น 74 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ไม่มี

046

ธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
อายุ 60 ปี
•
•
•
•
•

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

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�ำงาน
•
•
•
•

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

ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด

การอบรม
• หลักสูตร วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (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�ำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) รุ่นที่ 2  สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษส�ำหรับผู้น�ำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้น�ำระดับสูงตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สนพ.) รุ่นที่ 2
สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)  
กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รายงานประจำ�ปี 2562

047

นายชาติชาย
พยุหนาวีชัย

คณะผู้บริหาร
ธนาคารออมสิน

• ผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
• อายุ 60 ปี

		 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�ำงาน

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2558 - 2561 กรรมการบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด
		
		 หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตร วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) AMM
รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 21
วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.)
รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษส�ำหรับผู้น�ำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้น�ำระดับสูงตามแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สนพ.) รุ่นที่ 2 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
		 ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทิพยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)  
• กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นายบุญสน
เจนชัยมหกุล

นายนำ�พร
ยมนา

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• อายุ 56 ปี

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• อายุ 60 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
(Asian Institute of Technology)
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส

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

หลักสูตรการอบรม

• Director Certificate Program (DCP 149/2011)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
รุ่นที่ 6 ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรม (ToPCATS)
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด

การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• พ.ศ. 2558 - 2561 รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
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�ำหรับผู้บริหารระดับกลาง
รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธสิ ถาบันวิจยั
และพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI) รุน่ ที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

นายอิสระ
วงศ์รุ่ง

นายโชคชัย
คุณาวัฒน์

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าบุคคล
• อายุ 53 ปี

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
• อายุ 56 ปี

การศึกษา

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การบริหารธุรกิจ
(Business Administration) - Bodhisastra University Florida, USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจทั่วไปและการเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) (นักเรียนทุนธนาคารทิสโก้)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไปและการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) (นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำ� นวยการธนาคารออมสิน 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�ำกัด
(รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย)

หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร
ก�ำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 - 2561
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2017
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุน่ ที่ 2 กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง ภูมพิ ลังแผ่นดิน รุน่ ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 (ปปร.15) สถาบันพระปกเกล้า

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ทีป่ รึกษา สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาระบบ ทางไกลฯ ตามพระราชด�ำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• รองประธาน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.)
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รองประธาน หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
รุ่นที่ 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• รองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก (วาระ 3 ปี)
• กรรมการ/กรรมการลงทุน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate of Commercial Credit Skills Assessment :
Omega Performance Corporation
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 21) : สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
(ปธพ. รุ่นที่ 7) : สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
• พ.ศ. 2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
• พ.ศ. 2556 - 2558 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานการตลาด
• พ.ศ. 2547 - 2556 ผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนาหนีล้ กู ค้าธุรกิจ ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2529 - 2547 รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย 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 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• อุปนายกคนที่ 2 สมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

นางสุภาภรณ์
สายทองอินทร์

นางสาวปภากร
รัตนเศรษฐ

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มก�ำกับ
และธรรมาภิบาล
• อายุ 59 ปี

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและ
บริหารการเงิน
• อายุ 55 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มก�ำกับและธรรมาภิบาล
• พ.ศ. 2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานก�ำกับและควบคุม
• พ.ศ. 2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและกลยุทธ์
• พ.ศ. 2556 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2554 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2553 - 2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2550 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
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)
รุ่นที่ 23/2019
• หลักสูตร Anti - Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 49/2019
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่นที่ 9/2018
• หลักสูตร Ethical Readership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 28/2016
• หลักสูตร GSB Management Leadership Program,
Marshall School of Business, USA
• หลักสูตร GSB Middle Management Leadership Program
ณ ประเทศสิงคโปร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด

การศึกษา

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

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2559 - 2561
• พ.ศ. 2558 - 2559
• พ.ศ. 2557 - 2558

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและกลยุทธ์
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�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด

นางพัชลีพร
วรวิบูลย์สวัสดิ์

นายเทอดธรรม
สุวิชาวรพันธุ์

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

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
• อายุ 56 ปี

		 การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
• พ.ศ. 2558 - 2562 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
• พ.ศ. 2557 - 2558 ผู้อ�ำนวยการ ธนาคารออมสินภาค 11

		
		 หลักสูตรการอบรม

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 31 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• การพัฒนาภาวะผู้น�ำเพื่อองค์กรเป็นเลิศ (Leadership Greatness)
รุ่นที่ 1 และพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง
(Training for Successor)
• GSB Middle Management Leadership Program Nanyang
Teachnology ประเทศสิงคโปร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ไม่มี

		 การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
• พ.ศ. 2556 - 2559 ผู้ช่วยผูอ้ �ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน
• พ.ศ. 2552 - 2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
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�ำกับดูเเลกิจการส�ำหรับกรรมการเเละผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
เเละองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร 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�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในสภาสถาบันการเงินของรัฐ
• กรรมการและกรรมการบริหาร ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
และสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย
• รองประธานชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการบริหารกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา
ตามพระราชประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)    

นายสัณฐาน
อยู่ศิริ

นายวีระชัย
อมรถกลสุเวช

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มยุทธศาสตร์
• อายุ 57 ปี

• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ
• อายุ 55 ปี

		 การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน รองผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ยุทธศาสตร์
• พ.ศ. 2558 - 2561 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• พ.ศ. 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง

หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตร “วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน”
รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ก.พ.ร.)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” 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�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร สถาบันธนาคารออมสินโลก (WSBI)
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด (ASL)

		 การศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(วิเคราะห์และประเมินโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
• พ.ศ. 2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ     
• พ.ศ. 2558 - 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  
และภาครัฐ ธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2557 - 2558 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย การตลาดสินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่
สายงานการตลาด ธนาคารออมสิน
		 หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
• หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�ำเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
(Leadership Greatness) รุ่นที่ 1/2557
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีไทยทีป่ รับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ ปี 2556
• หลักสูตรการบูรณาการทางการตลาด
นวัตกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
• ประกาศนียบัตร (Financial Accounting Omega For Lenders
and Commercial Loans To Business)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท เนชั่ลแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด    

นายวุฒิพงษ์
ภิรมยาภรณ์
• รองผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
• อายุ 55 ปี

		 การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการท�ำงาน

• พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2558 - 2562
• พ.ศ. 2555

หลักสูตรการอบรม

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหาร
ความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 9/2017
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” รุน่ ที่ 12 (นมธ.12)
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 14  : สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.14)
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยในทศวรรษ 2000
สมาคมการบริหารงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ
• การบูรณาการทางการตลาดนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
และการเงินสมัยใหม่เพื่อใช้ในองค์กร : ธนาคารออมสิน
		
		 ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จ�ำกัด

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1

นางสุภัทรา พุทธวิริยะ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2

นายคเชนทร์ บุญวงค์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4

นายชาญชัย ฝอยทอง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5

นางวรณัน ตันสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

นางปรางมาศ เธียรธนู
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

นายพินิจ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน

นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง

นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง

นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานก�ำกับและควบคุม

นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม
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ธนาคารออมสิน

ธุรกิจธนาคาร

แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2563 คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ลดลง

จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทีม่ แี นวโน้มหดตัว รวมทัง้ การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ส่งผลให้
การปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารคาดว่าจะหดตัวสูงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกับการออกมาตรการช่วยเหลือ
พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการใช้มาตรฐาน IFRS9 จะส่งผลท�ำให้
รายได้ดอกเบี้ยของธนาคารลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการกันส�ำรองฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรของสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมาตรการ Soft Loan ของภาครัฐที่ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 อาจเป็นตัวช่วยสนับสนุนการปล่อยสินเชือ่ ของ
สถาบันการเงินในปี 2563
ส�ำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ลดลงของ
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากมาตรการการก�ำกับดูแลสินเชือ่ ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นส่วนช่วยให้
ธนาคารมีความเข้มงวดและมีการพิจารณาการให้สนิ เชือ่ อย่างระมัดระวัง ซึง่ เชือ่ ว่าภาคธนาคารยังคงรับมือกับสถานการณ์ของหนี้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีการติดตามคุณภาพหนี้ในเชิงรุก รัดกุม และสอดคล้องกับการกันส�ำรองตามนโยบายของแต่ละธนาคาร
ก�ำไรและรายได้สุทธิของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โตลดลงเล็กน้อย

• ก�ำไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 เป็นผล
จากก�ำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเป็นหลัก หากตัดปัจจัย
พิเศษนี้ ก�ำไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ทงั้ ระบบจะหดตัวทีร่ อ้ ยละ -5.2
• รายได้ ด อกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.1 ในทางกลั บ กั น รายได้
ค่าธรรมเนียมหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -0.7 จากการลดลงของ
รายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และรายได้ค่านายหน้า
ขายหลักทรัพย์

เน้นพัฒนาการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล
เพิ่มขึ้น

• เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นการเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
• ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ
มุ่งเน้นการให้บริการแบบ Personalize

• สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ หดตั ว ลงเล็ ก น้ อ ยที่ ร ้ อ ยละ -0.8 ตามภาวะ
เศรษฐกิจและการช�ำระคืนหนี้ในหลายประเภทธุรกิจ
• สินเชื่ออุปโภคบริโภคเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.5 จาก
การขยายตัวของสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล
เป็นหลัก

ปี 2562

คุณภาพสินเชื่อ ต�่ำลงเล็กน้อย

• สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ร้อยละ 2.98 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากสิ้นปี 2561 โดยมียอดคงค้าง NPL อยู่ท่ี 4.65
แสนล้านบาท จากสินเชือ่ บางกลุม่ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสงครามการค้ า และการชะลอตั ว
ของเศรษฐกิจ
รายงานประจำ�ปี 2562
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ธุรกิจธนาคารปี 2562
ทธิธนาคารพาณิ
ชยทั้งระบบ
กำ�ไรสุกำไรสุ
ทธิธนาคารพาณิ
ชย์ทั้งระบบ

ปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีก�ำไรสุทธิ
270,900 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 30.8 จาก

(ลานบาท)
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ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นผลจากก�ำไรพิเศษจาก
การขายหุ้นบริษัทของธนาคารขนาดใหญ่ เป็นส�ำคัญ โดย
ธนาคารไทยพาณิชย์บนั ทึกก�ำไรพิเศษจากการขายหุน้ บริษทั
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต และธนาคารกรุงศรีอยุธยา บันทึก
ก�ำไรพิเศษจากการขายหุน้ บริษทั เงินติดล้อ จ�ำกัด ซึง่ หากตัด
ปัจจัยพิเศษนี้ ก�ำไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจะหดตัว
ที่ร้อยละ -5.2

ที่มา: BOT (ธนาคารแหงประเทศไทย)

กำ�ไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ปี 2562
ธนาคารไทยพาณิชย์มีก�ำไรสุทธิ 40,400 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.92 จากช่วงเวลาเดียวกันของ

ปี 2561 เป็นผลจากก�ำไรพิเศษจากการขายหุน้ บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ เป็นหลัก จากความผันผวนของ
SCB เศรษฐกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อ
40,400 ลบ. ที่มีคุณภาพ และให้ความส�ำคัญต่อการปรับพอร์ตสินเชื่อไปสู่ธุรกิจที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง รวมถึงเน้นการ
0.92%
ปล่อยสินเชือ่ ผ่านช่องทางดิจทิ ลั และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานและบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่างๆ

ธนาคารกสิกรไทย มีก�ำไรสุทธิ 38,700 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.70 จากช่วงเวลาเดียวกันของ

ปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุน นอกจากนี้ยังมีรายได้
KBANK ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากรายได้การจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
38,700 ลบ. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ประกอบกับมีการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัย
0.70%
จะสูญที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ธนาคารกรุงเทพ มีก�ำไรสุทธิ 35,800 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.38 จากช่วงเวลาเดียวกันของ

ปี 2561 เป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าธรรมเนียมการอ�ำนวยสินเชื่อ
BBL ค่าธรรมเนียมจากการบริการประกันและบริการกองทุน ซึง่ สอดคล้องตามเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
35,800 ลบ. อีกทั้งธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการขอสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษาให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.38%
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีก�ำไรสุทธิ 32,700 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.98 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปี 2561 จากก�ำไรพิเศษจากการขายหุ้นบริษัท เงินติดล้อ จ�ำกัด อีกทั้งยังเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยตาม
BAY การขยายตัวของสินเชื่อในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินเชื่อรายย่อยเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก อย่างไรก็ตาม
32,700 ลบ. หากไม่รวมก�ำไรพิเศษจากการขายหุน้ บริษทั ดังกล่าว ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะมีกำ� ไรสุทธิอยูท่ ี่ 26,900 ล้านบาท
31.98% และขยายตัวที่ร้อยละ 8.6

ธนาคารกรุงไทย มีก�ำไรสุทธิ 29,300 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.78 จากช่วงเวลาเดียวกันของ

ปี 2561 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนอง
KTB และก�ำไรจากเงินลงทุน นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งเน้นการบริการพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ และ
29,300 ลบ. มีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.78%

ที่มา : ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ (งบเฉพาะธนาคาร) รวบรวมโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน

รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ

รายไดดอกเบี้ยและรายไดคาธรรมเนียมธนาคารพาณิชยทั้งระบบ
(ลานบาท)
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รายไดคาธรรมเนียม

ที่มา: BOT (ธนาคารแหงประเทศไทย)

ปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.1 ตามการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย
เป็ น ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะสิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต และ
สินเชื่อส่วนบุคคล ในทางกลับกันรายได้จาก
ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารหดตั ว ลงเล็ ก น้ อ ย
ทีร่ อ้ ยละ -0.7 จากรายได้คา่ ธรรมเนียมการโอนเงิน
ที่ลดลงเป็นหลัก โดยลดลงร้อยละ -8.6 ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ผ่านช่องทางดิจทิ ลั ส่งผลให้ลกู ค้าหันมาใช้บริการ
ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะ Mobile
Banking Application ประกอบกับการลดลง
ของรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายหลักทรัพย์
ที่ ล ดลงร้ อ ยละ -3.3 อย่ า งไรก็ ต ามรายได้
ค่ า ธรรมเนี ย มจากการขายประกั น สามารถ
ขยายตัวได้ในปี 2562 ที่ร้อยละ 0.2

สถานการณ์สินเชื่อปี 2562
อัตราการเติบโตของสินเชื่อแยกพอร์ตสินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจ หดตัวลงร้อยละ -0.8 จากการ

(%yoy)
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ช� ำ ระหนี้ คื น ในหลายธุ ร กิ จ อี ก ทั้ ง จากปั จ จั ย ภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ แ ละธุ ร กิ จ SMEs หดตั ว
ร้อยละ -1.9 และ - 2.1 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามสินเชือ่
ทีใ่ ห้กบั ธุรกิจขนาดเล็กบางธุรกิจยังสามารถ ขยายตัวได้
เช่น ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค ยั ง คงขยายตั ว ได้

ต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.5 แม้จะขยายตัวชะลอลงจาก
ปี 2561 ที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 9.4 โดยสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ขยายตัว
สินเชื่ออุปโภคบริโภค
สินเชื่อธุรกิจ
ลดลงร้อยละ 5.4 จากร้อยละ 7.8 ในปีก่อนหน้า
ที่มา : BOT (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
เป็นผลจากมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทีบ่ งั คับใช้ในดือนเมษายน 2562 ทีท่ ำ� ให้สถาบันการเงินต้องเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น อีกทั้งสินเชือ่ รถยนต์ก็ขยายตัว
ลดลงที่ร้อยละ 7.7 จากร้อยละ 12.6 ในปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ที่ลดลงของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตามสินเชื่อ
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์หนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2562
ส�ำหรับหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ของ
สินเชือ่ รวมปี 2562 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.98 โดยเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการบริหาร
คุณภาพพอร์ตสินเชื่อด้วยการตัดหนี้สูญและการ
ปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับระบบของ
ธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคง มีระดับเงินกองทุน
และเงินส�ำรองทีอ่ ยูร่ ะดับสูงท�ำให้สามารถรับมือกับ
ปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจ และสินเชือ่ ด้อยคุณภาพได้
NPL สินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01
เป็นผลจากระดับหนีเ้ สียของสินเชือ่ SMEs ทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็นหลักอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.63 เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
SMEs ส่วนใหญ่ตอ้ งพึง่ พาการส่งออก ดังนัน้ เมือ่ ต้อง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับภาวะเงินบาทที่แข็งค่า ท�ำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงและท�ำให้เกิดเป็นหนี้เสียได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามระดับหนี้เสียของธุรกิจขนาดใหญ่ค่อนข้างคงที่และอยู่ใน
ระดับต�่ำ โดยอยู่ที่ร้อยละ 1.59 ในปี 2562
NPL สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.90 จากระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ที่ร้อยละ 3.71 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข่งขันการปล่อยสินเชื่อในช่วงก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตรการ LTV ที่อาจท�ำให้
การปล่อยสินเชื่อไม่เข้มงวดเท่าที่ควร

แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2563

จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มหดตัว รวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ส่งผล
ให้การปล่อยสินเชือ่ ของภาคธนาคารคาดว่าจะหดตัวสูงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกับการออกมาตรการช่วยเหลือ
พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการใช้มาตรฐาน IFRS9 จะส่งผลท�ำให้
รายได้ดอกเบี้ยของธนาคารลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการกันส�ำรองฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรของสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมาตรการ Soft Loan ของภาครัฐที่ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 อาจเป็นตัวช่วยสนับสนุนการปล่อยสินเชือ่ ของ
สถาบันการเงินในปี 2563

แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ ปี 2563

• สินเชื่อรายย่อย คาดว่าจะเติบโตชะลอลงจากพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากก�ำลังซื้อที่ลดลง
ในปี 2563 ประกอบกับการประกาศใช้นโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสมของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
1 มกราคม 2563 เพื่อดูแลปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน ท�ำให้ธนาคารจ�ำเป็นต้องมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
มากขึน้ ซึง่ อาจเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้สนิ เชือ่ รายย่อยขยายตัวลดลง อย่างไรก็ตามคาดว่าพอร์ตสินเชือ่ บุคคลและสินเชือ่ บัตรเครดิต
จะยังสามารถขยายตัวได้จากความต้องการเงินหมุนเวียนเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ทมี่ ปี จั จัย
ลบต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว รวมถึงภัยธรรมชาติและโรคระบาดต่างๆ
• สินเชื่อธุรกิจ คาดว่าจะเติบโตลดลงตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จะส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจชะลอการลงทุน โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่ม
ธุรกิจการท่องเทีย่ วและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง อย่างไรก็ตามการปล่อยสินเชือ่ ธุรกิจยังมีปจั จัยเชิงบวกจากมาตรการของภาครัฐในการ
ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นเงินทุนในการฟื้นฟูและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ
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ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID - 19 นอกจากนี้ในด้านสถานการณ์สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ยังมีแนวโน้มคลี่คลายจากการลงนามจัดท�ำข้อตกลงการค้าฉบับแรก (ข้อตกลงการค้าเฟส 1) ในวันที่
15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานี้ อาจเป็นตัวช่วยสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อธุรกิจของสถาบันการเงินในปี 2563 นี้

แนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2563

ส�ำหรับแนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปี 2563 ธนาคารต่างมีความกังวลว่าจากสถานการณ์รอบด้าน
ในปี 2563 จะส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เร่งตัวขึ้นทั้งจากสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SMEs รวมทั้งกลุ่ม
หนีเ้ สียทีเ่ คยมีการปรับโครงสร้างหนีไ้ ปแล้วแต่กลับมาเป็นหนีเ้ สียอีก จากความสามารถในการช�ำระหนีท้ ลี่ ดลงจากผลกระทบ
ด้านรายได้ทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน
ดังนั้นทั้งปี 2563 ภาคธนาคารต้องวางแผนและเตรียมการรองรับกับทุกสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจ ปัญหาภัยธรรมชาติ รวมถึงระยะของการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ซึง่ ถือเป็นการปรับตัวครัง้ ใหญ่ของการจัดการ
ในภาคการเงินทัง้ ระบบ ซึง่ ธนาคารต่างติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ และอาจมีการปรับลดเป้าหมายรายได้และสินเชือ่ ลง
หากมีปัจจัยเชิงลบมากระทบเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารต้องมีการบริหารจัดการการให้บริการของสาขาอย่างเหมาะสม
วางมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ อย่างทันท่วงที รวมทั้งติดตามคุณภาพหนี้
ในเชิงรุก รัดกุม และสอดคล้องกับการกันส�ำรองตามนโยบายของแต่ละธนาคาร

ปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจธนาคารปี 2563
• การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ที่ท�ำให้สถาบันการเงินไม่สามารถให้บริการได้ตามภาวะปกติ
เช่น กรณีการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ท�ำให้ต้องปรับแผนการให้บริการอย่างเร่งด่วน ทั้งสาขาที่ให้บริการ
ปรับการท�ำงานของพนักงาน ปรับระบบทุกกระบวนการท�ำงาน เพิ่มมาตรการสาธารณสุขและการเฝ้าระวังให้กับ
ลูกค้าและพนักงาน
• การสร้างรายได้ของธนาคารเผชิญกับความยากล�ำบากมากขึ้น ทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด และปัจจัยลบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารต่างๆ ต้องเร่งออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า
ทีป่ ระสบปัญหา อาทิ การพักช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้ ให้กบั ลูกค้าเงินกูเ้ ป็นระยะเวลา 3 เดือน การลดอัตราผ่อนช�ำระ
ขั้นต�่ำของลูกค้าบัตรเครดิต รวมถึงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ตามนโยบายภาครัฐ
ล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
• การเผชิญกับกฎระเบียบของสถาบันการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ที่มี
ผลให้ธนาคารต้องกันส�ำรองในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ รองรับความเสียหายจากการปล่อยสินเชือ่ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
รวมทั้งการน�ำมาตรฐานกลางในการค�ำนวณภาระผ่อนช�ำระหนี้เทียบกับรายได้ (DSR) ในกลุ่มผู้มีรายได้ไม่แน่นอน
ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดการปฏิเสธสินเชื่อทุกประเภทของกลุ่มดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น
• ปัญหาหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ จากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลก ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด ดังนัน้ ธนาคารจึงต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชือ่
ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือรวมทั้งการติดตามหนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการกันส�ำรองของธนาคาร
• ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ จากการที่สถาบันการเงินต่างน�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการมากขึ้น
ทั้งบริการบน Online Platform หรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเมื่อต้องมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ดังนั้นธนาคาร
ต้องมั่นใจว่าระบบต่างๆ ที่น�ำมาใช้จะต้องปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การแข่งขันทีม่ ากขึน้ ทัง้ จากการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการ
เข้ามาเป็นธนาคาร เช่น Grab Finance ที่ให้บริการสินเชื่อแก่พนักงานขับ Grab และคาดว่าอาจจะขยายการให้
สินเชือ่ ไปยังผูป้ ระกอบการอืน่ ดังนัน้ สถาบันการเงินอาจต้องมีการรวมตัวกัน หรือหาพันธมิตรเพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่ง
เช่น ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับธนาคารออมสินท�ำเรื่องตู้เอทีเอ็มสีขาว เพื่อลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน เป็นต้น
รายงานประจำ�ปี 2562
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รายงานการวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ปี 2562 ธนาคารเน้นขับเคลื่อนภารกิจเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและนโยบายรัฐ ควบคู่กันตามแนวทาง “เติบโต ยั่งยืน
ตอบแทนคืนสูส่ งั คม” โดยยกระดับการธนาคารรูปแบบดัง้ เดิม (Traditional Banking) พัฒนาสูก่ ารเป็นธนาคารดิจทิ ลั ส่งมอบ
คุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ล�้ำสมัย ใช้ง่าย และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนไทย
ทุกคน โดยสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้ามีความพร้อมในการใช้บริการ ควบคู่กับการส่งเสริม
การออม การสร้างวินยั และการให้ความรูท้ างการเงิน (Financial Literacy) แก่เยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทัง้
สนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานและสนับสนุนเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและ
ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) เพื่อยกระดับและพัฒนาให้มีความเข็มแข็งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
(Sustainable Development) ธนาคารมีการเพิม่ ศักยภาพโครงสร้างพืน้ ฐานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจในยุคดิจทิ ลั การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล
ตามงบการเงินปี 2562 ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 2,797,068 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของระบบธนาคารไทย และมีก�ำไรสุทธิ 24,208 ล้านบาท
ต�่ำกว่าปีก่อน 6,634 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.5
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
58,679
64,191
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
4,691
5,973
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
6,334
11,010
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
33,190
33,315
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
12,306
17,017
ก�ำไรสุทธิ
24,208
30,842
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
(10,994)
(10,738)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
13,214
20,104
1/
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)
1.00 / 0.90 1.251/ / 1.19
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)
12.871/ / 11.64 16.041/ / 15.26

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
(5,512)
(8.6)
(1,282)
(21.5)
(4,676)
(42.5)
(125)
(0.4)
(4,711)
(27.7)
(6,634)
(21.5)
(256)
2.4
(6,890)
(34.3)

1/ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยรายการพิเศษเกีย่ วกับพนักงาน ได้แก่ เงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ (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)
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รายการที่ส�ำคัญในงบก�ำไรขาดทุน
1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินฝาก
เงินรางวัลสลากออมสิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

103,359
94,216
3,512
5,631
44,680
23,784
13,395
867
1,252

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

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
658
0.6
160
0.2
(597)
(14.5)
1,095
24.1
6,170
16.0
4,822
25.4
1,113
9.1
(126)
(12.7)
72
6.1

เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

5,382

5,093

289

5.7

58,679
4.04%

64,191
4.35%

(5,512)

(8.6)

ต้นทุนทางการเงิน

1.87%

1.64%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM)

2.23%

2.54%

ปี 2562 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58,679 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าปี 2561 จ�ำนวน 5,512 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.6
โดยมีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ดอกเบี้ย ในภาวะทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลง ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และมีรายการต้นทุนส�ำรอง
ส่วนเพิ่มเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของสัญญาประกันภัยระยะยาวตาม TFRS4 รวมทั้ง เงินรางวัลสลากออมสินที่เพิ่มขึ้น
ตามการเติบโตของยอดเงินฝากสลากออมสินพิเศษ ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) อยู่ที่ร้อยละ 2.23 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 2.54 ขณะที่ มีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและตราสารหนี้ภาครัฐ
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1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ต่อรายได้รวมสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

6,212
1,521
4,691

7,104
1,131
5,973

6.73%

7.36%

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
(892)
(12.6)
390
34.5
(1,282)
(21.5)

ปี 2562 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,691 ล้านบาท ต�่ำกว่าปี 2561 จ�ำนวน 1,282 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 21.5 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากค่านายหน้า/รับช�ำระค่าเบี้ยประกันภัย และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ
ตามยอดการปล่อยสินเชื่อที่ลดลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่ รายได้
ค่าธรรมเนียมจากบัตรและบริการอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าปีก่อน จากการออกบัตรเดบิต/เครดิต รูปแบบใหม่ ที่ให้สิทธิประโยชน์
มากมายแก่ผู้ถือบัตรและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเนื่องตลอดทั้งปี

1.3 รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น

หน่วย : ล้านบาท

2562
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รายได้จากการด�ำเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

2561

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%

140

95

45

47.4

2,287
2,223
1,684
6,334
9.09%

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

(5,348)
283
344
(4,676)

(70.0)
14.6
25.7
(42.5)

ปี 2562 มีรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น 6,334 ล้านบาท ต�่ำกว่าปี 2561 จ�ำนวน 4,676 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 42.5 เนื่องจากปีก่อนมีก�ำไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC จ�ำนวน 7,382 ล้านบาท เพื่อก�ำกับสัดส่วนลูกหนี้รายใหญ่
(SLL) ตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ขณะที่ ปีนี้มีก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ของ บลจ. ธนชาต จ�ำนวน 2,075 ล้านบาท มีรายได้เงินปันผลหน่วยลงทุนและหุน้ สามัญ และมีการติดตามหนีส้ ญ
ู ให้ชำ� ระคืน
กลับเป็นรายได้สูงกว่าปีก่อน
รายงานประจำ�ปี 2562
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1.4 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินบ�ำเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�ำระสินเชื่อ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

16,366
3,314
5,699
398
7,413
33,190
47.61%

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

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
1,053
(697)
10
(1,326)
835
(125)

6.9
(17.4)
0.2
(76.9)
12.7
(0.4)

ปี 2562 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น 33,190 ล้านบาท ต�่ำกว่าปี 2561 จ�ำนวน 125 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.4 รายการที่ส�ำคัญ ได้แก่
• ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�ำระสินเชือ่ ลดลง 1,326 ล้านบาท (จากการแก้ไขเพิม่ เติมข้อตกลงการจ่ายเงินสนับสนุน
แก่ สกสค. โดยน�ำเงินสนับสนุนไปลดดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ปกติที่มีวินัยทางการเงินตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ตั้งแต่เดือน
มิ.ย. 61 และการชะลอการให้สินเชื่อเพิ่มแก่กลุ่มครูที่ก่อหนี้กับสหกรณ์ฯ ซ�้ำซ้อน)
• เงินบ�ำเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานลดลง 697 ล้านบาท (ตามผลประกอบการ)
• ขณะที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 1,053 ล้านบาท (จากการปรับเพิ่มค่าชดเชย เพื่อตอบแทนความชอบ
ในการท�ำงานแก่พนักงานที่เกษียณอายุตาม TAS 19 จ�ำนวน 1,385 ล้านบาท)
• ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 835 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี ค่าโฆษณา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทนายความ
และค่าติดตามหนี้)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท (ค่าเช่าส�ำนักงานและยานพาหนะ และ
ค่าบ�ำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้)

1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

10,074
2,197
35

4,509
12,482
26

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
5,565
123.4
(10,285)
(82.4)
9
100.0

12,306

17,017

(4,711)

(27.7)

ปี 2562 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญฯ จ�ำนวน 12,306 ล้านบาท ต�่ำกว่าปี 2561 จ�ำนวน 4,711 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 27.7 ที่ส�ำคัญจากการกลับรายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
และสินเชื่อสวัสดิการ ตามยอดสินเชื่อที่ลดลง ทั้งนี้ ธนาคารได้กันส�ำรอง General Provision เพื่อรองรับผลกระทบจาก
TFRS9 จ�ำนวน 4,075 ล้านบาท
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2. ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ1/
หนี้สินรวม
เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกฯ2/
ส่วนของทุน

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2,797,068
319,524
312,832
2,152,718
2,594,592
2,412,934
202,476

2,667,000
288,716
256,200
2,111,899
2,465,061
2,298,412
201,939

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
130,068
4.9
30,808
10.7
56,632
22.1
40,819
1.9
129,531
5.3
114,522
5.0
537
0.3

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จำ�นวน 200,878 ล้านบาท และในปี 2561

จำ�นวน 188,486 ล้านบาท

2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จำ�นวน 15,981 ล้านบาท และในปี 2561

จำ�นวน 22,945 ล้านบาท

ณ สิน้ ปี 2562 สินทรัพย์รวมของธนาคารมีจำ� นวน 2,797,068 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จ�ำนวน 130,068 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.9 จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิยม โดยน�ำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์จากการให้สินเชื่อ
และลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

รายการส�ำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 เงินให้สินเชื่อ
ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 2,152,718 ล้านบาท (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
และสหกรณ์) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 40,819 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากยอดเงินให้สินเชื่อรวมกว่า
540,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ร้อยละ 55.9 สินเชื่อแก่ภาครัฐและสถาบันการเงิน ร้อยละ 35.8
และสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ 8.3 ที่ส�ำคัญ ได้แก่
• สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 105,818 ล้านบาท (ร้อยละ 15.9) ที่ส�ำคัญจากการ
ให้กู้แก่กระทรวงการคลัง ทั้งตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว รวมทั้ง Soft loan แก่สถาบันการเงิน
• สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มขึ้น 14,104 ล้านบาท (ร้อยละ 8.6) โดยเฉพาะสินเชื่อแก่ลูกค้า SMEs วงเงินต�่ำกว่า
100 ล้านบาท ที่อนุมัติผ่านศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 82 แห่งทั่วประเทศ
• สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ลดลง 79,103 ล้านบาท (ร้อยละ 6.2) ส่วนใหญ่มียอดรับคืนสูงกว่ายอดให้กู้เพิ่ม จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเข้มงวดในการ
ให้สินเชื่อเพื่อควบคุมคุณภาพหนี้ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อบุคคล (สวัสดิการ) สินเชื่อ
แก่ประชาชนฐานราก และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่ สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน สินเชื่อบัตรกดเงินสด
และสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (ตราสารค�้ำประกัน) มียอดเพิ่มขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2562
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สัดส่วนจ�ำนวนเงินให้สินเชื่อ
ประชาชนฐานราก
6.9%

บุคคลทั่วไป
33.1%

ภาครัฐและสถาบัน
35.8%

ภาคธุรกิจเอกชน
8.3%

บุคคลทั่วไป
36.2%

ประชาชนฐานราก
7.9%
ภาครัฐและสถาบัน
31.5%

เพื่อที่อยู่อาศัย
15.9%

ปี 2562 1/

ภาคธุรกิจเอกชน
7.8%

เพื่อที่อยู่อาศัย
16.6%

ปี 25611/

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จำ�นวน 200,878 ล้านบาท และในปี 2561

จำ�นวน 188,486 ล้านบาท

สัดส่วนจ�ำนวนลูกค้าสินเชื่อ
กลุ่มลูกค้าบุคคล
28.8%

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
69.9%

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและ
หน่วยงานรัฐ
1.3%

ปี 2562

กลุ่มลูกค้าบุคคล
28.6%

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
70.2%

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและ
หน่วยงานรัฐ
1.2%

ปี 2561

2.2 เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินฝาก (รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จ�ำนวน 2,332,434 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 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�ำหนด รวมทั้ง มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดปี อาทิ กิจกรรมออมเร็วทันใจไม่ต้องไปแบงค์ โดยฝากเงินกับธนาคาร
ผ่านตู้เติมเงินออนไลน์ได้ทั่วประเทศ โครงการ “เด็กดีออมฟรี 24 ชั่วโมง” โปรโมชั่นเงินฝากในงานมหกรรมการเงินต่างๆ
และกิจกรรมส่งเสริมการออมในวันส�ำคัญต่างๆ อาทิ วันเด็กแห่งชาติ และวันออมแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีการระดมเงินจากการ
ออกหุ้นกู้ธนาคารออมสิน ในปี 2562 จ�ำนวน 2 ครั้ง รวม 30,500 ล้านบาท เพื่อบริหารต้นทุนโดย Match Fund กับเงินกู้
ระยะยาว เมื่อรวมตราสารหนี้ที่ออก (หุ้นกู้) จะมีเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก จ�ำนวน 2,412,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2561 จ�ำนวน 114,522 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0
076

ธนาคารออมสิน

สัดส่วนจ�ำนวนเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต
3.8%

เผื่อเรียกและ
เผื่อเรียกพิเศษ
34.5%

ประจ�ำ
12.1%

อื่นๆ
0.3%
ตราสารหนี้ที่ออก (หุ้นกู้)
3.3%

สลากออมสิน
46.0%
ปี 2562 1/

อื่นๆ
0.3%
ตราสารหนี้ที่ออก (หุ้นกู้)
2.2%

สงเคราะห์ชีวิต
4.7%

เผื่อเรียกและ
เผื่อเรียกพิเศษ
33.4%

ประจ�ำ
15.6%

สลากออมสิน
43.8%
ปี 25611/

1/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2562 จำ�นวน 22,945 ล้านบาท และในปี 2561

จำ�นวน 15,981 ล้านบาท

สัดส่วนจ�ำนวนลูกค้าเงินฝาก
กลุ่มลูกค้าบุคคล
39.8%

ปี 2562

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
59.8%

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ
0.4%

กลุ่มลูกค้าบุคคล
38.1%

ปี 2561

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
61.4%

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ
0.5%

2.3 เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินลงทุนสุทธิ จ�ำนวน 312,832 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จ�ำนวน 56,632 ล้านบาท
หรือร้อยละ 22.10 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น พันธบัตร ธปท.ระยะยาว ตั๋วสัญญาใช้เงินกระทรวงการคลัง
และหน่วยลงทุน ตามล�ำดับ ขณะที่ มียอดเงินลงทุนครบก�ำหนดรวมกว่า 98,000 ล้านบาท และมีการขายเพื่อท�ำก�ำไร
ตามโอกาส ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ�ำกัด
ทัง้ นี้ ธนาคารมีแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทุนเพือ่ การบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ตามกรอบนโยบายการลงทุน
ของธนาคาร ซึ่ ง เน้ น การลงทุ น ในตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ที่ ป ราศจากภาระผู ก พั น โดยพิ จ ารณาหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี แ นวโน้ ม ดี
และมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบายการลงทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ เพื่อให้สามารถบริหารสภาพคล่องได้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้แก่
ธนาคารภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
รายงานประจำ�ปี 2562
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สัดส่วนจ�ำนวนเงินลงทุน

ตราสารอนุพันธ์
0.5%

ตราสารทุน
14.8%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน
11.3%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
4.0%

ตราสารหนี้ภาครัฐ
69.4%
ปี 2562

ตราสารอนุพันธ์
0.2%

ตราสารทุน
17.3%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน
13.8%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
5.5%

ตราสารหนี้ภาครัฐ
63.2%
ปี 2561

2.4 ส่วนของทุน
ส่วนของทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 202,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ�ำนวน
537 ล้านบาท จากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จ�ำนวน 24,208 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(Mark to Market) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 903 ล้านบาท และขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
(TAS 19) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จ�ำนวน 11,897 ล้านบาท รวมทั้ง น�ำเงินส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 12,677 ล้านบาท

2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย
ธนาคารได้ค�ำนวณเงินด�ำรงกองทุนตามแนวทาง Basel II ตามเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงและสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และภาระผูกพัน
ทั้งสิ้นของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจ�ำนวน 184,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
15.52 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำร้อยละ 8.5 ที่ก�ำหนดโดย ธปท. โดยมีเงินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 จ�ำนวน 166,301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.97 ของสินทรัพย์ถ่วงน�ำ้ หนักตามความเสีย่ งทัง้ สิน้ (ส่วนใหญ่มาจากก�ำไร
สะสมหลังหักเงินน�ำส่งกระทรวงการคลังในแต่ละปี) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�ำนวน 18,532 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56
(ปี 2561 มีการค�ำนวณมูลค่าส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2)
ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมก�ำไรสุทธิงวดครึ่งหลังของปี ซึ่งหากนับรวมก�ำไรสุทธิงวดครึ่งปีหลังตามที่กระทรวง
การคลังจัดสรรเพิ่มเติมหลังส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินและน�ำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว
จะท�ำให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนัก
ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนัก
ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
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ธนาคารออมสิน

2562

2561

166,301
18,532
184,833
1,190,776
15.52%

168,161
14,308
182,469
1,239,953
14.72%

13.97%

13.56%

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
(1,860)
(1.1)
4,224
29.5
2,364
1.3
(49,177)
(4.0)

2.6 คุณภาพเงินให้สินเชื่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%

57,034

59,395

(2,361)

(4.0)

2.65

2.81
(1,870)

(8.6)

2,215

3.3

(1,860)

(2.7)

สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(gross NPLs)
สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (ร้อยละ)
สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(net NPLs)
สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อสุทธิ (ร้อยละ)
ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน
สัดส่วนต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)
ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ต�ำ่ ตามเกณฑ์ ธปท.

19,774

21,644

0.95
70,063
122.84
65,988

1.06
67,848
114.23
67,848

ส�ำรองที่กันไว้แล้วต่อส�ำรองที่พึงกัน (ร้อยละ)

106.18

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 57,034 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.65 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 2,361 ล้านบาท ที่มีอัตรา gross NPLs ร้อยละ 2.81
ส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิ้นปี 2562 มีจ�ำนวน 19,774 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 0.95 ของเงินให้สินเชื่อสุทธิ ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 1,870 ล้านบาท ที่มีอัตรา net NPLs ร้อยละ 1.06
โดยมีกลยุทธ์/มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ในการควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับที่ต่�ำกว่าค่าเฉลี่ยของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 70,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561
จ�ำนวน 2,215 ล้านบาท จากการทยอยตั้งส�ำรองส่วนเกิน (General Provision) เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร เพื่อรองรับ
ผลกระทบจาก TFRS9 รวม 4,075 ล้านบาท ขณะที่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและสินเชื่อบุคคล
ลดลง ตามยอดสินเชื่อและหนี้ค้างช�ำระที่ลดลง

2.7 แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จ�ำนวน 2,797,068 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจ�ำนวน
2,594,592 ล้านบาท และส่วนของทุน จ�ำนวน 202,476 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 12.8 เท่า
แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารที่ส�ำคัญประกอบด้วย เงินรับฝาก คิดเป็นร้อยละ 93.8 รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 2.9 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่
แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารที่ส�ำคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 74.4 รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 14.4 และเงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 11.2
ทั้งนี้ เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจ�ำนวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถือว่า
เป็นปกติของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม เงินฝากที่มีระยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง
เมื่อครบก�ำหนดตามสัญญา จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา
ท�ำให้ธนาคารสามารถจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ให้สภาพคล่องของธนาคารอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
รายงานประจำ�ปี 2562
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หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
ระยะเวลา ≤ 1 ปี
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ระยะเวลา > 1 ปี
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม
แหล่งใช้ไปของเงินทุน
ระยะเวลา ≤ 1 ปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ระยะเวลา > 1 ปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวม

2562

สัดส่วน
(%)

2561

สัดส่วน
(%)

1,403,597
1,334,463
69,134
1,057,869
975,026
2,343
80,500
2,461,466

57.0
54.2
2.8
43.0
39.6
0.1
3.3
100.0

1,471,354

62.6
59.7
2.9
37.4
35.2
0.1
2.1
100.0

968,732
348,451
138,820
481,461
1,815,119
53,991
172,500
1,588,628
2,783,851

34.8
12.5
5.0
17.3
65.2
1.9
6.2
57.1
100.0

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

1,404,279
67,075
880,736
828,152
2,584
50,000

2,352,090

2,656,219

29.6
12.1
2.7
14.8
70.4
0.7
6.9
62.8
100.0

เปลีย่ นแปลง (yoy)
เพิม่ (ลด)
%
(67,757)
(69,816)
2,059
177,133
146,874
(241)
30,500

109,376
184,483
27,506
67,510
89,467
(56,851)
34,940
(11,720)
(80,071)

127,632

(4.6)
(5.0)
3.1
20.1
17.7
(9.3)
61.0
4.7
23.5
8.6
94.7
22.8
(3.0)
183.4
(6.4)
(4.8)
4.8

2.8 การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและหุ้นกู้ และอัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นไปตามเกณฑ์เพดาน
ความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่ก�ำหนดของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรม
ของธนาคารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และมีการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งและสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ งส�ำหรับอัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องต่อเงินฝาก เพื่อให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALCO) ท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการด�ำเนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนและทดสอบ
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและระบบการรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น
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2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 31,422 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 2,442 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 ประกอบด้วย
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 37,558 ล้านบาท โดยมีกำ� ไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน จ�ำนวน 38,893 ล้านบาท และมีหนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 79,037 ล้านบาท
ขณะที่ สินทรัพย์ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 80,372 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 57,820 ล้านบาท ทีส่ ำ� คัญจากเงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
จ�ำนวน 206,562 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 2,075 ล้านบาท เงินสดจ่ายใน
การซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม จ�ำนวน 174 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จ�ำนวน 130 ล้านบาท
และเงิ น สดจ่ า ยสิ ท ธิ ก ารเช่ า จ� ำ นวน 2 ล้ า นบาท ขณะที่ มี เ งิ น สดรั บ จากการขายเงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
จ�ำนวน 148,654 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 2,100 ล้านบาท เงินสดรับจาก
เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม จ�ำนวน 329 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จ�ำนวน 40 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 17,823 ล้านบาท จากตราสารหนีร้ ะยะยาว จ�ำนวน 30,500 ล้านบาท
และเงินน�ำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 12,677 ล้านบาท
• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดลดลง จ�ำนวน 3 ล้านบาท

2.10 อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นปี 2561 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งจัดโดยสถาบัน
จัดอันดับเครดิต ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
และผลประกอบการทางการเงินที่ดีของธนาคาร รวมทั้งความเป็นไปได้ในระดับสูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเมื่อธนาคาร
มีปญ
ั หาทางการเงิน ทัง้ นี้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ก�ำหนดไว้วา่ ข้อผูกพันต่างๆ ของธนาคารออมสิน
ในส่วนของการช�ำระคืนเงินต้น เงินกู้ยืม ตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝาก และการจ่ายช�ำระหนี้อื่นๆ นั้น จะได้รับการค�้ำประกัน
โดยรัฐบาลทั้งสิ้น มีรายละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
TRIS Rating
อันดับเครดิตองค์กร
แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

AAA
Stable

AAA
Stable
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3. เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน / โครงการ ปี 2562 ที่ส�ำคัญ
ธนาคารออมสินมีการจัดท�ำแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�ำปี และแผนธุรกิจรายกลุ่ม
ลูกค้า เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ กระบวนการจัดท�ำแผนเป็นไปตามหลักการระบบ BSC, EVM, Risk Management
และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และผูบ้ ริหารระดับ กลุม่ /สายงาน/ฝ่าย/ภาค และมีการสือ่ สารแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ การถ่ายทอดลงสู่
ตัวชี้วัด (KPIs) จากระดับธนาคารถึงระดับบุคคล
ณ สิ้นปี 2562 มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ด้านการเงิน

แผน

ผล

วิเคราะห์ผลต่างจากแผน

ก�ำไรสุทธิ

23,530

24,208

จากรายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ สูงกว่าแผน ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นและการส�ำรองหนี้สงสัย
จะสูญต�่ำกว่าแผน

เงินฝากเพิ่มสุทธิ

94,000

114,522

ธนาคารมี ก ารระดมเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางสาขาและลู ก ค้ า
สถาบันฯ เพื่อชดเชยเงินฝากที่มีระยะเวลาทยอยครบ
ก�ำหนดในปี 2562 กว่า 1.4 ล้านล้านบาท และมีการออก
หุน้ กู้ 2 ครัง้ ในปี 2562 จ�ำนวน 30,500 ล้านบาท เพือ่ บริหาร
ต้นทุนและ Match Fund กับเงินกู้ระยะยาว

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ

76,200

40,819

จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่
ในระดับสูง ธนาคารจึงมีความเข้มงวดในการให้สนิ เชือ่ เพือ่
ควบคุมคุณภาพหนี้ ประกอบกับมียอดช�ำระคืนสินเชื่อ
กว่า 5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน มียอดเพิ่มขึ้น

NPLs ของสินเชื่อรวม (ร้อยละ)

≤ 3.10

2.65

จากการติตตามการช�ำระหนีข้ องลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยศูนย์
ควบคุมและบริหารหนี้ Focus ลูกหนี้ SM 1 - 3 เดือน
และลูกหนีท้ ที่ ำ� TDR ให้ชำ� ระหนีต้ ามก�ำหนด และปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการหนีแ้ บบบูรณาการ รวมทัง้ พัฒนา
Application ช่วยในการติดตามหนี้ (COMO)

2.26

2.23

จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต�่ำกว่าแผน ที่ส�ำคัญจากการ
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ตามการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยชะลอการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก ประกอบกับมีต้นทุนส�ำรองส่วนเพิ่ม
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (สัญญาประกันภัยระยะยาว)
ตาม TFRS4

49.11

47.61

จากการบริหารค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานให้ตำ�่ กว่าแผน
โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และการวัดผลก�ำไรราย
ผลิตภัณฑ์

NIM (ร้อยละ)

Cost/Income (ร้อยละ)
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ด้านที่มิใช่การเงิน
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2562
1. ด้านพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable Development : SD)
กลุ่มเด็กและเยาวชน
• ส่งเสริมการออมและสร้างวินัย
ทางการเงิน ผ่านธนาคารโรงเรียน/
ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง
(Virtual School Bank)

• เปิดธนาคารโรงเรียน 1,256 แห่ง เงินออม 966 ล้านบาท
• เปิดธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School Bank) 1,595 แห่ง
มีนกั เรียนเข้าร่วม 218,404 คน สะสม 425,392 คน โดยนักเรียนทีเ่ ข้าใช้งานในระบบ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้รบั เงินเสมือนจริง (G Coin) และแลกรับทุนการศึกษา 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�ำสู่รั้วมหาวิทยาลัย
มีนักเรียนเข้าร่วม 3,388 คน

กลุ่มประชาชนฐานราก/ Unserved - Underserved / ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานราก ผ่านกลไก 3 สร้าง
• สร้างความรู้ทางการเงิน
(Financial Literacy)
และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

• อบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

• สร้างช่องทางตลาด
และส่งเสริมการขาย

• จัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน และตลาดประชารัฐออมสิน

- ประชาชนฐานรากและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 181,723 ราย
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (คลินิกสุขภาพฯ) 22,781 ราย
- พัฒนากลุ่มลูกค้าที่เข้ากระบวนการฟื้นฟู (Underserved) 78 ราย
• พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 21,050 ราย
• ร่วมกับมูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อพัฒนาระบบการให้ความรู้ทางการเงิน
ในประเทศไทย โดยมีผู้ได้รับการอบรม 711 ราย
• ส่งเสริมร้านค้ารับช�ำระเงินผ่าน QR Payment (MyMo Pay & GSB Pay
& GSB Payment Gateway) โดยติดตั้ง 288,391 ร้านค้า
ทั่วถิ่นไทย มีร้านค้าเข้าร่วม 2,027 ร้านค้า

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกวด “GSB Smart Home Stay”

เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• สร้างประวัติทางการเงิน

• ส่งเสริมร้านค้ารับช�ำระเงินผ่าน 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�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) มีผู้ใช้บริการ 2,923 ราย

• สร้าง Environment
และพัฒนาศักยภาพ

• กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 1,045 คน
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ผลการดำ�เนินงาน 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�ำหรับจัดกิจกรรม Smart Start Idea ส�ำหรับนักศึกษา
		 ในการประกวดไอเดีย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่
		 ที่สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริงในอนาคต
2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินใหม่ๆ

• Pre - Screening online ผ่าน Line GSB Society เป็นระบบตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ต้องการกู้สินเชื่อเบื้องต้น จ�ำนวนผู้ใช้บริการ 371,492 ราย
• Application GSB Smart SMEs เป็นระบบยื่นขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs
แบบออนไลน์ส�ำหรับลูกค้านิติบุคคล จ�ำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อ 529 ราย
• ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในการให้บริการฝาก - ถอนเงินสด
ผ่านบัญชีและผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน
จ�ำนวน 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�ำหรับการให้บริการ
ลูกค้านอกสถานที่ เพื่อเข้าไปให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
• เปิดให้บริการ Queue Application บริการจองคิวออนไลน์
• เปิดให้บริการ MyMo MyFund บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน MyMo Application
• เปิดให้บริการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับทิพยประกันภัย
ผ่าน MyMo Application

3. ด้านการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Fundamental Capabilities)
บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร และกระบวนการ

•
•
•
•

จัดตั้งส�ำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 18 ส�ำนัก
จัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs 82 ศูนย์
จัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างช�ำระ 74 ศูนย์/18 เขต
จัดโครงสร้าง อัตราก�ำลัง และปรับปรุงกระบวนการรองรับ
Traditional/Social/Digital Banking

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• พัฒนาผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง
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ธนาคารออมสิน

• In class Training 41,170 คน
• e - learning 118,369 คน 119 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) 36 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 3,754 คน)
2) ด้านตรวจสอบก�ำกับควบคุม บริหารความเสีย่ ง และป้องกันการทุจริต 35 หลักสูตร
		(ผูเ้ ข้าเรียน 71,083 คน)
3) ด้านธุรกิจธนาคาร 8 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 386 คน)
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 9 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 25,389 คน)
5) ด้านการบริหารจัดการหนี้ 8 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 643 คน)
6) ด้านอืน่ ๆ 23 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 17,114 คน)

ด้านที่มิใช่การเงิน

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2562

• พัฒนาผู้บริหารรองรับการสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Successor)

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

• พัฒนาพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง/มอบทุนการศึกษา

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

• พัฒนาและบ�ำรุงรักษาระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์

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

พัฒนาระบบงานรองรับการดำ�เนินธุรกิจ

• พัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e - Payment
• พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT เป็นระบบงานส�ำหรับการรายงานธุรกรรม
•
•
•
•
•
•

และตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน
พัฒนาระบบ Application Fraud Detection เป็นระบบงานที่สามารถป้องกันใบสมัคร
ขอสินเชื่อที่มีความเสี่ยงในการทุจริตจากมิจฉาชีพ
พัฒนาแบบจ�ำลอง Collection Scoring Model เป็นระบบงานรองรับแบบจ�ำลอง
การจัดเก็บและติดตามหนี้
พัฒนาแบบจ�ำลอง Credit Scoring Model (ส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมวงเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาท) เป็นระบบงานรองรับแบบจ�ำลอง วัดระดับความเสี่ยงที่สามารถ
คัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพ
พัฒนาแบบจ�ำลอง Behavior Scoring Model เป็นระบบงานรองรับแบบจ�ำลอง
ความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม
พัฒนาระบบงานรองรับ IFRS9
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server เป็นระบบงานที่ส่งข้อมูลการสืบค้นข้อมูลเครดิต
เข้าระบบ LOR โดยอัตโนมัติ

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2562 จ�ำนวน 42,326 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 31,868 ล้านบาท รวมกับส่วนที่
ประหยัดได้จากการด�ำเนินงาน/จัดซื้อจัดจ้าง จ�ำนวน 1,432 ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 79 ของงบประมาณ โดยรายจ่าย
ด�ำเนินงานมีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 93 ของงบประมาณ และรายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณ
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4. ผลการด�ำเนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ
โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

1. โครงการสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการอาชีพอิสระ
รายย่อยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย
ในปี 2553
2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

3. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย
โดยธนาคารออมสินให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรม
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ระยะเวลาโครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท) จำ�นวนราย

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ
(ล้านบาท)

2553 - 2559

2,000

58

0.01

2553 - 2556
ขยายระยะเวลา
ครั้งที่ 1 ถึงสิ้นปี 2557
ครัระยะเวลาโครงการ
้งที่ 2 ถึงสิ้นปี 2560
ครั้งที่ 3 ถึงสิ้นปี 2565
2556 - 2571

25,000

57

21,189

วงเงิน
วงเงิน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ
(ล้านบาท)

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. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2558 - 2565

100,000

18

55,685

7. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2

2559 - 2566

50,000

17

21,049

8. โครงการบ้านประชารัฐ

2559 - 2589

20,000

6,569

4,030

9. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง
“ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล”

2559 - 2568

500

370

222

10. โครงการมาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน

2559 - 2564

ไม่กำ�หนด

19,463

218

11. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2559 - 2567

30,000

16

14,751

12. โครงการมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล

2559 - 2579

ไม่กำ�หนด

8,621

4,816

13. โครงการสินเชือ่ ประชารัฐเพือ่ ประชาชน (ผูป้ ระสบภัยพิบตั )ิ

2560 - 2565

4,000

2,958

44

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

2560 - 2565

2,500

3

1

ธนาคารออมสิน

โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

ระยะเวลาโครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท) จำ�นวนราย

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ
(ล้านบาท)

15. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

2560 - 2565

5,000

94,032

1,346

16. โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
(สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร ระยะที่ 2)

2561 - 2568

20,000

55

4,766

17. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2

2561 - 2568

10,000

221,464

6,603

ไม่มีกำ�หนด

538

15

374,753

149,400

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

2561 - 2568
2561 - 2568
2561 - 2571
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1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมลูกค้า และการพัฒนา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ เพือ่ ทดแทนนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม (Disruptive Technology) ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กร
ในการด�ำเนินธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ธนาคารออมสิน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการก้าวสู่สังคม
โลกยุค Digital World ธนาคารจึงมุ่งเน้นไปที่กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลและแนวทางการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร การก�ำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในแบบบูรณาการยกระดับการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในด้านเครือ่ งมือ ระบบ
และข้อมูล เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกมิติ สร้างความสมดุลต่อ
การสร้างโอกาสธุรกิจและการป้องกันความเสี่ยง (Intelligent Risk Management)
รวมทั้ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไกการก� ำ กั บ ควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน
(3 Lines of Defense) เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถแข่งขัน
และให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
ธนาคารออมสินยึดหลักการบริหารความเสีย่ งเชิงบูรณาการทีค่ รอบคลุมการบริหาร
ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร โดยคณะกรรมการธนาคารออมสินก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่ อ ฝ่ า ยจั ด การ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การ
อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นไปตาม
แนวทางของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล รวมทั้งครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�ำคัญของ
องค์กรได้อย่า งครบถ้วน ซึ่ งการบริหารความเสี่ ยงด�ำ เนิน การโดยหน่ วยงานเจ้า ของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นผู้ระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) การติดตามผลและการรายงาน
สถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที กรณี
ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งขึ้ น โดยสายงานบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ผู ้ ป ระสานงาน
และสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการด�ำเนินการตามนโยบาย
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และรายงานสถานะความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
สถานะความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
แก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง
การสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
รายงานประจำ�ปี 2562
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2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระดับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนติดตามผลการน�ำไปปฏิบัติของฝ่ายจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสานสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ (Governance) และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) และเป็นกลไกส�ำคัญที่ผลักดันให้การด�ำเนินงานสัมฤทธิ์ผล โดยคณะกรรมการหลักที่กำ� กับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึง
มีการพิจารณาถึงประเด็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริหารสามารถน�ำวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนด
ขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการก�ำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งประเมิน ติดตาม และดูแลระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรายงานสถานะความเสี่ยงธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นีก้ ฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งก�ำหนดให้มกี ารบูรณาการกระบวนการ
ท�ำงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�ำเนินงานที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)
3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงาน
ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสอบทานสินเชื่อของธนาคาร
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่ก�ำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทบทวนนโยบาย และประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับ
การบูรณาการกระบวนการท�ำงานเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึง
ผลการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)
4) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ี กระบวนการบริหารความเสีย่ ง สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานรวมทัง้ พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
5) คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินธุรกิจ และแผนการ
ควบคุมติดตามการบริหารงาน พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่น
ของธนาคาร รวมถึงพิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
นอกจากนี้ ยั ง มี ค ณะกรรมการที่ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก
อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตของธนาคารออมสิน เป็นต้น
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3. การจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
ธนาคารได้น�ำหลักการ COSO ERM 2017 และหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลด้านความเสี่ยงและด้านความมั่นคง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศ ธปท. มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk
Management) ผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Risk Management Tool) ที่ส�ำคัญคือ การจัดท�ำแผนที่ความเสี่ยง
(Risk Map) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุม/ลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเป้าหมายการด�ำเนินงานของธนาคาร
(Objective Setting) ทั้งเป้าหมายทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารบรรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง Risk Map นี้ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ (Business Unit) และกลุ ่ ม สนั บ สนุ น
(Support Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จะท�ำการทบทวนความเสี่ยงไปพร้อมๆ กับการจัดท�ำ
เป้าหมายและแผนด�ำเนินงาน/โครงการประจ�ำปี โดยการระบุปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญนั้นจะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategy Map) และตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (KPIs) หลักของธนาคาร และเกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงจะต้องสอดคล้อง
กับประมาณการทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติมในกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีมิได้คาดหมายไว้
เพื่อก�ำหนดมาตรการที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการวิเคราะห์ Portfolio View of Risk เพื่อพิจารณาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นพร้อมๆ กัน และอาจมีผลกระทบต่อระดับ BIS Ratio โดยได้ก�ำหนด
แนวทางบริหารจัดการหากมีแนวโน้มที่ BIS Ratio จะต�่ำกว่าเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่ก�ำหนด ในปี 2562 ธนาคาร
มีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ ดังนี้

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2562
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การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง
(Early Warning) ส�ำหรับ KRIs ที่เกินจากระดับ Risk Appetite และ/หรือ Risk Tolerance ไปยัง E - mail ของผู้บริหาร
ระดับกลุม่ สายงานและฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ตดิ ตามและทบทวนระดับความเสีย่ งได้ทนั ท่วงที ทบทวนมาตรการ/แผนจัดการ
ความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และมีประสิทธิภาพในการลด/ควบคุมความเสีย่ ง โดยค�ำนึงถึงต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยง (Cost of Risk) ที่เหมาะสม ตัวอย่าง KRIs ดังนี้
Financial Key Risk Indicators

อัตรา NPLs

L / D ratio

Value at Risk

Non - Financial Key Risk Indicators

ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า

การปฏิบัติตามระเบียบ

ชื่อเสียง / ภาพลักษณ์

4. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบัติ
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ท�ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จตามทิศทางที่
ก�ำหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารออมสิน และผู้บริหาร
ระดับสูงจึงให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่พึงปฏิบัติผ่านนโยบายและคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Policy and Guideline) ซึ่งจะมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและมีการติดตามรายงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกินกว่า
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ปี 2562 ธนาคารเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยเฉพาะจาก Digital Disruption หรือการปฏิรูป/เปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่
ในอุตสาหกรรมการเงิน ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรงของเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ (Fintech) ทีต่ า่ งใช้กลยุทธ์
การร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ได้จ�ำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
และหลั ก เกณฑ์ / มาตรการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เข้ ม งวดมากขึ้ น เช่ น เกณฑ์ ก� ำ กั บ ดู แ ลการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
(Market Conduct) มาตรฐานบัญชีเดียว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS4) ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) ล้วนมีผลกระทบ
ให้ผลการด�ำเนินงานธนาคารชะลอลง ต้นทุนด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ การปรับกระบวนการท�ำงาน การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
การเตรียมบุคลากร และการลงทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
การบริหารจัดการ และมีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ ขณะที่รายได้ของธนาคาร
มีแนวโน้มลดลง ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลง และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง
จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล
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ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ในยุคที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบโจทย์การดูแลลูกค้าแต่ละกลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ทีส่ ำ� คัญธนาคารได้จดั ตัง้
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking ท�ำหน้าที่วางกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Digital Banking ให้ตอบโจทย์
ลูกค้ายุคดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน MyMo ทั้งบริการด้านการออม ด้านการลงทุน
และด้านการประกันภัย นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดตัวศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน GSB Research เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูล/
ข่าวสาร และผลงานวิจยั ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทัง้ โครงการ Data Virtualization เพือ่ รองรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล Big data สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ พร้อมกันนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารความเสี่ยงที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ
ความพร้อมใช้ของระบบงานบริการลูกค้า โดยมีคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Committee) เพื่อก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างทางเทคโนโลยีของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร
ให้ใช้บริการและร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร
ปี 2562 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยเศรษฐกิจในหลายประเทศขยายตัวต�่ำกว่าที่ประเมินไว้ อันเนื่องมาจากประเด็น
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนทีย่ ดื เยือ้ ในระหว่างปี ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การส่งออก และการลงทุน
ภาคเอกชน ขณะที่ทิศทางนโยบายการเงินมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นและใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังต้องติดตามปัจจัยความไม่แน่นอนของมาตรการทางการค้า การด�ำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง
หลายประเทศเพื่อรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การใช้มาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE)
ส�ำหรับประเทศไทย ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากอุปสงค์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปริมาณการส่งออก
สินค้าและบริการทีม่ แี นวโน้มขยายตัวต�ำ่ กว่าทีป่ ระเมินไว้ สาเหตุจากผลกระทบของการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับจีน ราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
ท�ำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 2 ครัง้ สูร่ ะดับร้อยละ 1.25 เพือ่ เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ธนาคารออมสิน บริหารพอร์ต การลงทุนอย่ า งระมั ด ระวั ง ตามนโยบายการลงทุ น นโยบายบริ ห ารฐานะในบั ญ ชี
เพื่อการค้า และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าที่อนุมัติระบบวัดติดตาม เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึง
มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินดูแลการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ นอกจากนี้ มีการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สรุปสาระส�ำคัญของ
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในปี 2562 ได้ดังนี้
1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) และ นโยบาย
การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร (Interest Rate Risk Management in Banking
Book Policy) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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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�ำธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจ�ำลอง
		 Value at Risk (VaR) วัดความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยง ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นและระยะ
		 เวลาถื อ ครองที่ ก� ำ หนด โดยมี ก ารทดสอบความแม่ น ย� ำ (Back Testing) ตามแนวทางธนาคาร
		 แห่งประเทศไทยอย่างสม�่ำเสมอ
• การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย โดยวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของระยะเวลาในการก� ำ หนด
		 อัตราดอกเบี้ยใหม่หรืออายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และประเมินผล
		 กระทบที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)
• การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ส�ำหรับธุรกรรม
		 ทั้ ง ในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า และบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น
		 NII Sensitivity, PV01, VaR เป็นต้น
• การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย โดยก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลอง
		 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย
		 ซึ่ ง ส่ ง ผลในทางลบต่ อ รายได้ แ ละเงิ น กองทุ น ของธนาคาร โดยแบ่ ง เป็ น สถานการณ์ ที่ อ ้ า งอิ ง แนวทาง
		 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและที่ ธ นาคารก� ำ หนดเพิ่ ม เติ ม โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิ ก ฤติ
		 เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
• การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ที่ ใช้ ป ้ อ งกั น ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า อนุ พั น ธ์
		 ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
• การจัดท�ำรายงานติดตามสถานะการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาด เป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส
		 เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• การใช้ระบบงานสารสนเทศ (Investment System) เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
		 โดยระบบสามารถแจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า (Early Warning) ก่ อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หายหรื อ
		 ความเสี่ ย งเกิ น ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ และระงั บ การท� ำ ธุ ร กรรมก่ อ นเกิ น เพดานความเสี่ ย ง (Risk Limit)
		 ที่ก�ำหนดไว้

6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพัน
เมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยง
ทีม่ อี ยูจ่ ากสินทรัพย์ทถี่ อื อยูไ่ ด้ ท�ำให้ตอ้ งขายสินทรัพย์ในราคาต�ำ่ กว่าต้นทุนทีซ่ อื้ มา เนือ่ งจากสินทรัพย์ทถี่ อื อยูม่ สี ภาพคล่องต�ำ่
หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)
ปี 2562 ภาพรวมสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการขยายตัวของ เงินฝาก
และ B/E ที่มากกว่าสินเชื่อ โดยธนาคารส่วนใหญ่มีเงินฝากเพิ่มขึ้นจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษต่างๆ รวมถึงเงินฝาก
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ประจ�ำในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ด้านสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตในระดับที่จ�ำกัด
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ท�ำให้สนิ เชือ่ SMEs และสินเชือ่ ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกชะลอตัว ประกอบกับสินเชื่อรายย่อยยังชะลอตัวจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคตามก�ำลังซื้อที่ลดลง
และหนี้ภาคครัวเรือนที่ค่อนข้างสูง ขณะที่สินเชื่อเคหะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการ LTV อย่างไรก็ตาม สินเชื่อ
ภาครัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต่างๆ
ตามการลดลงของอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย และมาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล อาทิ มาตรการชิ ม ช้ อ ปใช้
ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย และวันธรรมดาราคาช็อกโลก ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลังได้
ส�ำหรับธนาคารออมสิน ยังคงมีสว่ นสนับสนุนสินเชือ่ แก่ภาครัฐ สินเชือ่ รายย่อย และสินเชือ่ โครงการตามนโยบายรัฐบาล
หลายโครงการ อาทิ โครงการสิ น เชื่ อ ประชารั ฐ สร้ า งไทย ในด้ า นเงิ น ฝากธนาคารมี ก ารเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ฝากที่ มี
การกระจายตัวในแต่ละช่วงอายุ อาทิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษระยะเวลา 5 เดือน 8 เดือน 11 เดือน เงินฝากเพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา (เผื่อเรียกออมบุญ ประจ�ำออมบุญ 12 เดือน) และสลากออมสินพิเศษอายุ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี รวมถึง
ออกหุ้นกู้ธนาคารออมสินอายุ 5 - 7 ปี เพื่อให้มีโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการต้นทุน
และความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระยะเวลาการปล่อยกู้สินเชื่อท�ำให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการด�ำเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลา และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารออมสินก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยคณะกรรมการธนาคาร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่อนุมัติระบบวัดติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง และมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) นอกจากนี้ มีคณะท�ำงานด้านบริหาร
สภาพคล่องท�ำหน้าทีบ่ ริหารสภาพคล่อง จัดสรรเงินฝาก เงินลงทุนและเงินให้สนิ เชือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้ ทั้งนี้ สรุป
สาระส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในปี 2562 ได้ ดังนี้
1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
2) การพัฒนาเครื่องมือวัด/ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
• การจัดท�ำรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) โดยจัดท�ำทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญา
		 และแบบปรับพฤติกรรมและจัดท�ำรายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration)
• การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
		 และหุ้นกู้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นต้น
• การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ด้านสภาพคล่อง
		 รวมถึ ง ก� ำ หนดระดั บ หรื อ ปริ ม าณสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ส ภาพคล่ อ งสู ง (Liquidity Cushion)
		 เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
• การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้านสภาพคล่อง โดยก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลองตามแนวทาง
		 ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ (1) วิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution		 Specific Crisis) (2) วิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market - Wide Crisis) และ (3) ผลรวมของวิกฤติเฉพาะ
		 รายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both) ซึ่งในแต่ละสถานการณ์
		 จะก�ำหนดสมมติฐานให้มีการไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติ และก�ำหนดอัตราส่วนลดที่ใช้ปรับลดมูลค่า
		 หลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) ในสัดส่วนทีต่ า่ งกัน โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจ�ำ
		 ทุกไตรมาส
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• การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) โดยได้ก�ำหนดบทบาท
		 หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งาน
		 และได้ก�ำหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicator) เพื่อใช้บ่งชี้สถานการณ์ผิดปกติ
		 ด้านสภาพคล่องและติดตามอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
		 เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการบริหารจัดการกรณีทอี่ าจเกิดวิกฤติดา้ นสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
• การจัดท�ำรายงานติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส
		 รวมถึงประมาณการอัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่ส�ำคัญ เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• การใช้ระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) ในการวิเคราะห์
		 และประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

7. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายช�ำระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถช�ำระหนี้
คืนได้ จนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร
ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั จึงได้ตดิ ตามดูแลอย่างใกล้ชดิ เพือ่
จะได้น�ำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปรับปรุงกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่
และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
ติดตามและควบคุม ความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
2. ก�ำหนดนโยบายสินเชือ่ ธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ธุรกิจ
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
3. ก�ำหนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ
รายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
4. ก�ำหนดนโยบายการจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรอง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรองของธนาคาร
และเป็นเครื่องมือที่สร้างความมั่นคง การกันเงินส�ำรองอย่างเพียงพอจะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ธนาคารถือครองอยู่
5. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำในการพิจารณารับความเสี่ยงส�ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร
6. ก� ำ หนดอ� ำ นาจในการทบทวนและต่ อ อายุ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ทบทวนกระบวนการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการอ�ำนวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยก�ำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่าง
หน่วยงาน (Check & Balance) ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
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7. ก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ ได้แก่
7.1		ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ผู้กู้
			มีเงินได้คงเหลือเพียงพอต่อการด�ำรงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
7.2		ก�ำหนดมาตรฐานก�ำไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณความสามารถในการช�ำระหนี้
			ของลูกค้าธนาคารที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
7.3		ก�ำหนดระบบงานประมวลผลข้อมูลเครดิต (Credit Criteria Processing System : CCPS) ส�ำหรับใช้คำ� นวณ
			ภาระหนี้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด เพื่อใช้ค�ำนวณความสามารถในการช�ำระหนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. ก�ำหนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางเบือ้ งต้นในการพิจารณา
สินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารจะสนับสนุนและมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ในการขออนุมัติสินเชื่อและ
การต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20 ล้านบาท
(Check List : CL) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
9. ก�ำหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการ
พิจารณาเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
10. ก� ำ หนดวงเงิ น หรื อ เพดานการให้ สิ น เชื่ อ ลงทุ น หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พั น แก่ ป ระเทศคู ่ สั ญ ญาแต่ ล ะประเทศ
(Country Limit) เพื่อให้ธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา รวมทั้งมีการกันเงินส�ำรอง
อย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
11. ทบทวนหลัก เกณฑ์คุณสมบัติสถาบั น การเงิ น ชั้ น น� ำ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาอั ต ราดอกเบี้ ย ส� ำ หรับ
กลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินชั้นน�ำ
12. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แบบจ� ำ ลองวั ด ระดั บ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ประกอบด้ ว ย 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
หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ แ บบจ� ำ ลองวั ด ระดั บ ความเสี่ ย งส� ำ หรั บ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยและสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทที่ ใช้
Credit Scoring บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating for
Small Business Model
13. พั ฒ นาระบบงานเพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ของธนาคารให้ เ ป็ น มาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
13.1		ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ประกอบด้วย
			ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) ระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ
			(Collateral Management System : CMS) และระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย (Litigation
			System : LS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน
13.2		ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ประกอบด้วย ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
			ทางธุ ร กิ จ (Enlite) ระบบวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น (Optimist) ระบบค� ำ นวณคะแนนสิ น เชื่ อ
			(Blaze Advisor) และระบบค� ำ นวณคะแนนส� ำ หรั บ บั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ บั ต รเงิ น สด (Strategy
			Management)
13.3		ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการค�ำนวณเงินกองทุน
			และสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Calculation) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และการบริหารพอร์ต
			ด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)
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14. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
14.1		ติดตามอัตราส่วนการก�ำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคาร
			ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
			และเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Concentration Risk) ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึง
			ผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
14.2		ติดตามเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มิให้มี
			การกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
14.3		ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ
			(Country Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวบนประเทศหนึ่งประเทศใด หรือประเทศ
			กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจ
14.4		มีการสอบทานเงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ติดตามการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารก�ำหนด
			และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานก�ำกับดูแล
14.5		มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตาม
			และควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่ออย่างสม�่ำเสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ
			ภาคธุ ร กิ จ และกลุ ่ ม ลู ก หนี้ ร ายใหญ่ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ลู ก หนี้
			กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้
15. มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างช�ำระ รวมทั้ง
ด�ำเนินการให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
16. มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
17. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
18. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการวิ เ คราะห์ แ ละอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย เป็ น การวิ เ คราะห์ แ ละอนุ มั ติ แ บบรวมศู น ย์
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and Balance) ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ

8. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน ระบบงาน
หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนับรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกฎหมายด้วย
ในปี 2562 ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จากปัจจัยภายนอกธนาคาร โดยเฉพาะเหตุการณ์
ทุ จ ริ ต จากบุ ค คลภายนอก เช่ น กลุ ่ ม มิ จ ฉาชี พ แอบอ้ า งเป็ น พนั ก งานธนาคารออมสิ น โทรศั พ ท์ ห ลอกลวง ขอข้ อ มู ล
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน รหัส OTP และรหัสส�ำหรับเข้าใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) รวมถึงการทุจริตบัตรเดบิต
และบัตรเครดิต โดยการคัดลอกข้อมูลบัตรเพื่อโอนเงินและท�ำรายการซื้อสินค้า และการถูกบุคคลใกล้ชิดขโมยข้อมูลบัตรไปใช้
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธนาคารในด้านที่เป็นตัวเงินและด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญ
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารโดยมี ก ารสื่ อ สารให้ ค วามรู ้ และให้ ค� ำ แนะน� ำ ลู ก ค้ า ส� ำ หรั บ การรั ก ษา
ความปลอดภัย และการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) รวมทั้งการพัฒนาระบบให้มี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�ำคัญ สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล นอกจากนัน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ธนาคารได้มงุ่ เน้นการให้บริการ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไปในทาง Digital มากขึ้น ธนาคารจึงได้มีการก�ำหนดฝ่ายงานด้าน IT Security เพื่อดูแลความเสี่ยงภัยคุกคาม
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ ง นอกจากมี ก ารเฝ้ า ระวั ง ภั ย Cyber 7x24 แล้ ว ยั ง มี ก ารทดสอบระบบงานส� ำ คั ญ ๆ
เป็นประจ�ำทุกปี
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ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยให้ทุกหน่วยงานมีการระบุ ประเมิน ควบคุมติดตาม
และรายงานความเสี่ ย งต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ ความเสี่ ย ง
ในการด�ำเนินธุรกิจ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านเครื่องมือส�ำคัญต่างๆ อาทิ
1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการระบุประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาจัดท�ำแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เพื่อช่วย
ให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และมีการควบคุม ความเสี่ยง
อย่างเพียงพอเหมาะสม ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยเป็นเหตุการณ์ความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ซึ่งธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผ่านระบบงาน Loss Data เพื่อให้สามารถจัดท�ำรายงานได้สะดวก
รวดเร็ว และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ อันจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์
และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยง
ของธนาคาร เพือ่ ใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเมือ่ เกิดข้อผิดพลาด หรือมีความเสีย่ งทีเ่ กินกว่าในระดับทีย่ อมรับได้
ซึ่งธนาคารจะต้องมีการจัดท�ำแผนจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เป็นเครื่องมือที่ช่วย
บรรเทาผลกระทบเมือ่ เกิดเหตุการณ์ความเสีย่ งของธนาคาร โดยมีการก�ำหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการ
ท�ำงานของทั้งธนาคาร มีการด�ำเนินการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) และภัยคุกคามส�ำคัญ
ที่ อ าจมีผลต่อการให้บ ริก ารอย่างต่อ เนื่ อ งของธนาคาร นอกจากนี้ ไ ด้ มีก ารวิ เ คราะห์ ผลกระทบทางธุ รกิจ
(Business Impact Analysis : BIA) เพื่ อ ก� ำ หนดล� ำ ดั บ ของธุ ร กรรมงานที่ ส� ำ คั ญ และน� ำ มาจั ด ท� ำ แผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery
Plan : DRP) และท�ำการทดสอบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ ที่ท�ำให้การปฏิบัติงานตามปกติ
ต้ อ งหยุ ด ชะงั ก ธุ ร กรรมงานที่ ส� ำ คั ญ จะสามารถด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ กลั บ มาด� ำ เนิ น การได้
ภายในเวลาที่ เ หมาะสม และในปี 2562 ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การทดสอบแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
โดยวิธีในวงกว้าง (Bank - Wide BCP Testing Exercise) แบบเสมือนจริง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม
โดยจ�ำลองเหตุการณ์ภยั พิบตั ริ า้ ยแรงรวมทัง้ ภัยทางไซเบอร์ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
หลายๆ หน่วยงาน ตลอดจนธุรกรรมหลายๆ ธุรกรรมของธนาคารพร้อมกัน รวมทั้งมีการทดสอบแผนกู้ระบบงาน
กรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) ส�ำหรับระบบงานหลัก (Core Banking System)
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ของธนาคาร ได้แก่
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Policy) เป็นเครื่องมือ
ในการก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงาน และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร โดยมุง่ เน้น
การสร้างและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร
น�ำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร
และผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียอย่างยั่งยืน สอดคล้ อ งกั บหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บัติ ก ารที่ ดี และมี ห ลัก
ในการค�ำนวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
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• นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ของธนาคารเพิม่ ศักยภาพเชิงการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้และขยายฐานลูกค้าของธนาคาร การก�ำหนด
กระบวนการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ทชี่ ดั เจนและเป็นมาตรฐาน จะเป็นกระบวนการส�ำคัญทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ ง
จากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารได้
• นโยบายการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator Policy) เพือ่ ใช้เป็นกรอบ
ในการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ซึง่ เป็นบุคคลอืน่ ทีธ่ นาคารท�ำสัญญาว่าจ้าง มอบหมาย
หรือแต่งตั้งเพื่อด�ำเนินการแทนทั้งหมด หรือบางส่วนในงานที่ปกติธนาคารต้องด�ำเนินการเอง ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ทีส่ ำ� คัญ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจาก Business Facilitator การบริหารความต่อเนือ่ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งการดูแลคุ้มครองลูกค้า โดยเน้นให้มีระบบในการรักษา
ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ซึ่ ง นโยบายดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
เรื่องหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator)
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
• นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และกรอบการ
ด�ำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Framework)
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์
ที่ท�ำให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่ส�ำคัญ จะสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
หรือกลับมาด�ำเนินการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA)
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการเรียกคืน
การด�ำเนินงาน การจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจัดท�ำ
แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)
• นโยบายการประกันภัย (Insurance Policy) เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทรัพย์สิน และหนี้สินหรือความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นของธนาคารทั้งหมดมีการท�ำประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทาง
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล รวมทั้งมีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนนโยบายเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาทิการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร การปรับโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแลรวมทั้งเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับหน่วยงานก�ำกับดูแล คณะกรรมการธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ
และมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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9. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เงินกองทุนของธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อ
การขยายธุรกิจ ไม่เพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับกฎระเบียบของทางการและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ธนาคารให้ความสําคัญกับการจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�ำรงเงินกองทุนไม่ต�่ำกว่าหลักเกณฑ์
การกํ า กั บ ดู แ ลเงิ น กองทุ น สํ า หรั บ สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยคํ า นวณความเพี ย งพอ
ของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II หลัก Pillar I โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
• Standardized Approach “SA” สําหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
• Standardized Approach “SA” สําหรับความเสี่ยงด้านตลาด
• Basic Indicator Approach “BIA” สําหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

Standardized
Approach “SA”
สําหรับความเสี่ยง
ด้านเครดิต

Standardized
Approach “SA”
สําหรับความเสี่ยง
ด้านตลาด

Basic
Indicator
Approach “BIA”
สําหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

พร้อมทั้ง มีการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคาร
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ มีการทดสอบผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและ/หรือเหตุการณ์
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน (Portfolio View of Risk) หากผลการทดสอบมีความเป็นไปได้
ทีอ่ ตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีล่ ดลงเกินกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ สายงานบริหาร
ความเสี่ยงจะน�ำเสนอผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเตรียมแผนการจัดการรองรับ
อย่างทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง (Risk Profile) ลักษณะ
การด�ำเนินธุรกิจ (Business Model) และค�ำนึงถึงความส�ำคัญเชิงระบบของสถาบันการเงิน รวมทั้งความแข็งแกร่ง
ของเงินกองทุน และฐานะสภาพคล่องของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมี BIS Ratio ร้อยละ 15.52 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 13.97 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ให้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.25 องค์ประกอบของเงินกองทุนส่วนใหญ่มาจากก�ำไรสะสม ขณะที่สินทรัพย์
เสี่ยงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคาร
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การตรวจสอบภายใน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของกลุม่ ตรวจสอบเป็นกระบวนการ
ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น (Assurance Service) และการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
(Consulting Service) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการด�ำเนินงานขององค์กร
การตรวจสอบภายในจะมีสว่ นช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ โดยยึดแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการการ
ตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555
ของส�ำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
และประกาศและแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายในในการวางแผนและลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน ภายในธนาคาร เพือ่ ให้สามารถป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ในปี 2562 กลุม่ ตรวจสอบปฏิบตั ติ ามกรอบการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
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คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
		 ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรี และกลุ่มตรวจสอบส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่ง
ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น 4 วุฒิบัตร ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information System
Auditor : CISA) จ�ำนวน 6 คน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จ�ำนวน 2 คน
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand : CPIAT)
จ�ำนวน 24 คน และ Certified Information Security Management System Auditor 2 Lead Auditor Training Course
(Based on ISO/IEC 27001 : 2013 Standard) จ�ำนวน 15 คน

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ มีการรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน รวมทั้งได้จัดท�ำกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ ซึ่งก�ำหนดบทบาทความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
และมีการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ค�ำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบงานที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและการรายงาน
ความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุม้ ค่า กลุม่ ตรวจสอบให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ทุกครั้งจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อช่วยป้องกัน
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน

กลุม่ ตรวจสอบจัดท�ำแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการบริหารทรัพยากรอืน่ ๆ พิจารณาจากความเสีย่ ง
ทีอ่ าจท�ำให้วตั ถุประสงค์ของหน่วยงานและธนาคารไม่บรรลุผลตามทีก่ ำ� หนดไว้ มีการน�ำปัจจัยเสีย่ งของสายงานบริหารความเสีย่ ง
มาใช้ทุกปัจจัย ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่กลุ่มตรวจสอบก�ำหนดขึ้น เพื่อจัดล�ำดับความเสี่ยงในการก�ำหนดแผนการตรวจสอบ
ให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ทั้งนี้ กลุม่ ตรวจสอบ
ได้พัฒนาการตรวจสอบโดยน�ำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึง
มีการน�ำระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมาใช้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพือ่ ช่วยในการวางแผนการตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง จะมีการติดตามผลการด�ำเนินการ
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ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน และจัดท�ำรายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี น�ำเสนอผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง
และการประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยน�ำผลการประเมินทัง้ หมดมาวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสินประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร
รวมทั้งมุ่งเน้นให้ธนาคารมีความโปร่งใส
ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามค�ำสั่งธนาคารออมสิน 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�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
(ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และหน่วยงานก�ำกับดูแลภายนอก (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
รวม 13 ครั้ง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบทุกครั้ง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และการตรวจ
สอบงบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจ�ำปี ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ และให้ขอ้ เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชือ่ ถือได้ และเป็นประโยชน์
กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึง การติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) ของธนาคาร และแผนการกันเงินส�ำรองเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน TFRS9
รายงานประจำ�ปี 2562
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การตรวจสอบภายใน

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ของผูต้ รวจสอบภายในและผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลธนาคาร และให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการควบคุม
ภายในที่เป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มก�ำกับและธรรมาภิบาล และกลุ่มบริหารความเสี่ยง ตามหลัก
Governance, Risk and Compliance เพื่อสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดีให้ธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการของธนาคารออมสินมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยั ง ได้ ติ ด ตามดู แ ลให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การแก้ ไขประเด็ น ที่ พ บจากการตรวจสอบ
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกาล รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าโครงการจ้าง
พัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and Analysis (TRIA) เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะ
ผิดปกติ/ต้องสงสัย การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก (Outsourcing) และการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Privacy)

การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายเดือนและรายไตรมาส ตลอดจนติดตามผล
การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยง และแนวทาง
ในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดระบบ
การควบคุมที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

การสอบทานการด�ำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร
และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ของธนาคาร และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคาร จึงได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
การร้องเรียนของลูกค้า การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการสอบทานและการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคารออมสินร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกัน และการให้
ค�ำแนะน�ำเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธนาคาร

การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่
และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงได้อนุมตั กิ ารปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบประจ�ำปี แผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
และแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกทุก 5 ปี โดยในปี 2562 ธนาคารได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด มาด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และยกระดับงานตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค�ำปรึกษา
การปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive) สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในงานตรวจสอบ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and Analysis
(TRIA) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้น�ำแนวคิดตามมาตรฐาน ISO มาปรับกระบวนการท�ำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับองค์กร และเป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันระบบบริหารงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
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ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และให้มีการพัฒนา
วิชาชีพอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รองรับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปีของรองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ

การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี จ�ำนวน 4 ครั้ง เกี่ยวกับขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญชี
ข้อตรวจพบ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบที่ซ�้ำซ้อน ท�ำให้เกิดการประสานงานที่ดี ตลอดจนติดตาม
การปรับปรุงการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าสอบบัญชีตามที่เห็นว่าเหมาะสม เสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุม และมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ เพือ่ พิจารณา
ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงาน สายงาน และระดับธนาคารออมสินภาค

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

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองตาม
แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมถึง การส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ธนาคารออมสิ น เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง มี ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็น
และค�ำแนะน�ำต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า
งบการเงินของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล
และเหมาะสมเพี ย งพอ การตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระ ครอบคลุ ม กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร
และความร่วมมือจากธนาคารออมสิน

(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2562
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารออมสินให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจ
ของธนาคาร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่าการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส
เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย จะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ ธนาคารมีการส่งเสริม
วัฒนธรรมธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับต่างๆ เป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบตั ิ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านกิจกรรมและ
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น กิจกรรม CG Day CG Day สัญจร โครงการออมสินสีขาว บทความในวารสารธนาคารออมสิน
(GSB Magazine) Line, Facebook และ Infographic
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ เน้นการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร ทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ ในการน�ำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
มีความน่าเชือ่ ถือ สามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายของธนาคารออมสิน
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในระดับสากล เช่น หลักเกณฑ์ของ OECD (Organization for Economic Co - operation and Development)
และสอดคล้องกับ “หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร น�ำมาเป็นหลัก
ปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ 7 ประการดังต่อไปนี้

1. Accountability
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม
หน้าที่

2. Responsibility
ความสำ�นึกในหน้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

3. Equitable 			
	Treatment
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดย
สุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความ
เท่ า เที ย มกั น เช่ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและ
เท่ า เที ย มกั น หากมี ก ารร้ อ งเรี ย นต้ อ ง
มีคำ�อธิบายได้

4. Transparency
ความโปร่งใสต้องมีความโปร่งใสใน
2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการดำ�เนิน
		 งานที่สามารถตรวจสอบได้
4.2 มีการเปิดเผยข้อมูล
		 อย่างโปร่งใส
		 (Transparency of
		 Information
		 Disclosure) แก่ผู้ที่
		 เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. Value Creation
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ กิ จ การทั้ ง ใน
ระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยน
แปลงหรือเพิม่ มูลค่าใดๆ นัน้ จะต้องเป็น
การเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อ
การแข่งขัน

6. Ethics
การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแลและ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

7. Participation
การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มี
ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการดำ�เนินการใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของชุมชน หรือท้องถิ่น

รายงานประจำ�ปี 2562
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีความสุจริตโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในการด�ำเนินธุรกิจการด�ำเนินงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมมือกันในการด�ำเนินการ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี กี าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักปฏิบัติสากลตลอดเวลา คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ซึ่งได้ประมวลหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการส�ำคัญ ดังนี้

1 คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน

ทุกคนมุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำเอาหลักส�ำคัญ
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ตามมาตรฐานสากล ทั้ ง 7
ประการ คือ Accountability,
Responsibility, Equitable
Treatment, Transparency,
Value Creation, Ethicsและ
Participation มาใช้ ใ นการ
ด�ำเนินงานมีโครงสร้างการบริหาร
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างคณะ
กรรมการธนาคารและผู้บริหาร
อย่างเป็นรูปธรรม

2 คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบตั ิ

หน้ า ที่ ด ้ ว ยความทุ ่ ม เทและ
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและ
มี ก ารจั ด แบ่ ง บทบาทหน้ า ที่
ระหว่ า งประธานกรรมการ
ธนาคาร และผู ้ อ� ำ นวยการ
ออกจากกันอย่างชัดเจน

3 คณะกรรมการธนาคารมีบทบาท

ส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่
ส�ำคัญของธนาคาร โดยจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวาง
แนวทางการบริหารจัดการที่มี
ความเหมาะสม รวมทัง้ ต้องด�ำเนิน
การเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี
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รายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชีมีความน่าเชื่อถือ

ในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับ
ข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร

4 คณะกรรมการธนาคารและ

8 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�ำในเรื่อง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบตั งิ านตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร และ
สอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการ
แก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน

5 คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตัง้

คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งขึ้ น
ตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
พิ จ ารณากลั่ น กรองงานที่ มี
ความส�ำคัญอย่างรอบคอบ

6 คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้

มี ก ารประเมิ น ผลตนเองรายปี
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการธนาคาร

7 คณะกรรมการธนาคารเป็ น

ผู้พิจารณาก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของธนาคาร เพื่ อ ให้ ค ณะ
กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง

ของธนาคาร ทัง้ ในเรือ่ งทางการเงิน
และที่ ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งทางการเงิ น
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของธนาคาร ได้รับสารสนเทศ
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น รวมทั้ ง มี
หน่ ว ยงานรั บผิ ด ชอบเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้แก่
ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

9 มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะ
เข้ า มารั บ ผิ ด ชอบในต� ำ แหน่ ง
บริหารที่ส�ำคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและมี ก ระบวนการ
สรรหาทีโ่ ปร่งใสเป็นธรรม

10 ก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รปั ชันทีช่ ดั เจน และสือ่ สาร
ในทุกระดับของธนาคารและต่อ
บุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการ
น� ำ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และให้
ความส�ำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ

แผนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารได้น�ำนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2562 - 2566 เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน ซึ่งได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
		

การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
การพัฒนากรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล
การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานการกำ�กับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุค Digital

เปนธนาคารที่มีธรรมากิบาลตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ 1

การสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
สรางตนแบบ (Role Model)
และสงเสร�มผูบร�หารที่ปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
สรางความตระหนักและสงเสร�ม
คานิยมดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จร�ยธรรม จรรยาบรรณ ซื่อสัตย สุจร�ต
และตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน
การเสร�มสรางความรู ความเขาใจ
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ยุทธศาสตรที่ 2

การพัฒนากรอบและกระบวนการ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
และมาตรฐานสากล
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
ยกระดับระบบการจัดการ
การปองกันการติดสินบนภายในองคกร
ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 3

การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาเคร�่องมือและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ�่อสนับสนุนงาน
การกํากับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
และการปองกันการทุจร�ต
ใหสอดคลองกับยุค Digital

สอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ

พัฒนากระบวนการ
และระบบงานการปองกันการทุจร�ต

สอบทานและประเมินผลการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักจร�ยธรรม จรรยาบรรณ
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พัฒนาระบบงานปองกันการฟอกเง�น
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ธนาคารออมสิน

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน พิจารณาทบทวนการก�ำหนดทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน (Board Skill Matrix)
โดยได้นำ� เสนอผลการทบทวนให้กบั คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาให้ความเห็น โดย Skill Matrix
ต้องมีความหลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคารออมสิน โดยคณะกรรมการสรรหา
กรรมการธนาคารออมสิน ได้เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาและ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารออมสินทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยตระหนักถึงการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์เป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคล เพือ่ ทดแทน
กรรมการที่ครบวาระ หรือทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามทีก่ ฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องก�ำหนด ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเี่ หมาะสม
ผลการท�ำงานและบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยค�ำนึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารตามนโยบาย
ของธนาคาร ที่ก�ำหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) และประสบการณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์
ธนาคาร รวมถึงในด้านที่ธนาคารยังขาดหรือต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใดเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสมทัง้ ความรู้ ทักษะและความเชีย่ วชาญ
ประสบการณ์ และองค์ประกอบเกีย่ วข้องกับความต้องการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นโยบายการสรรหากรรมการ
นโยบายการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการต้องค�ำนึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วย
- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และข้อบังคับของธนาคาร
- บุคคลผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญตาม Skill Matrix ทีธ่ นาคารก�ำหนดไว้ซงึ่ สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร
ท�ำให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความหลากหลายทางด้านอายุและเพศ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์
ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจธนาคาร อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน ด้านกฎหมาย
อย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 คน
- บุคคลผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวมธนาคารออมสิน ไม่เกิน 3 แห่ง
- บุคคลไม่ควรประกอบกิจการหรือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในกิจการอันเป็นการแข่งขัน
กับธนาคารออมสิน

3

3

คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
น�ำเสนอชื่อบุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

4

4

คณะกรรมการธนาคารออมสิน เห็นชอบ
ให้ น� ำ เสนอรายชื่ อ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบการ
แต่งตัง้ กรรมการต่อหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน มีการประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเห็นชอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน และแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออก โดยใช้ขอ้ มูลในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และพิจารณาความรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ และทักษะทีเ่ หมาะสมกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
ธนาคาร ตลอดจนพิจารณาจากทักษะจ�ำเป็นทีข่ าด จากการวิเคราะห์ Board Skill Matrix และพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ
(Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง โดยน�ำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการธนาคารออมสิน
ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพือ่ ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการต่อไป
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การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 เมษายน 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
2 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
3 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
4 นายเจษฎา พรหมจาต
5 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
6 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
7 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
8 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
9 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
10 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
11 นางพัชราวลัย ชัยปาณี
12 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
(ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562)
13 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
(ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
2 นายพชร อนันตศิลป์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2562
3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
(ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)
4 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
(ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์
5 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
6 นายเจษฎา พรหมจาต
7 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
8 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
9 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
10 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี
13 นายมงคล ลีลาธรรม
14 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
15 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
114
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ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมก�ำกับและจัดการธนาคารไว้ ดังนี้
“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ�ำนาจและหน้าที่ก�ำกับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน ให้มี
คณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีก
ไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและให้ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการ และเลขานุการ ให้
คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน รวมถึงก�ำหนดขอบเขต
ทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอ�ำนาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของ
ธนาคารออมสินให้เป็นไปตามกฎหมายกฎข้อบังคับและระเบียบและข้อก�ำหนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และให้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการบรรจุ แต่งตัง้ หรือเลือ่ นต�ำแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินยั หรือถอดถอนจากต�ำแหน่ง
พนักงานตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด และก�ำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคารและ
การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ระเบียบ หรือข้อก�ำหนด ของคณะกรรมการ”
และในปี 2562 เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของธนาคารออมสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ซึง่ ได้เพิม่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเพิม่ ทุน ของธนาคารออมสิน
และแก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีอำ� นาจหน้าที่
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานประจ�ำปี

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบัญชีบริหารธุรกิจ นิตศิ าสตร์และ
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย โดยกรรมการทุ ก คน
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจน
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน เป็นไปตามนิยามของ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
หมายถึง “กรรมการจากภายนอกทีไ่ ม่ได้มตี ำ� แหน่งเป็นผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ อี ำ� นาจ
ผูกพันรัฐวิสาหกิจ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถท�ำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์
ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
รัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน”

วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 สิงหาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
3 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
4 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
(ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์
5 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
6 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
3 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
4 นายมงคล ลีลาธรรม
5 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
6 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
2 นายมงคล ลีลาธรรม
3 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
4 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)
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ธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนิน
ธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน
การให้สินเชื่อและการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคาร
ออมสินให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น การให้ สิ น เชื่ อ และการ
ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของธนาคารออมสิ น ตามที่ ค ณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการ
ประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ
ธนาคารออมสิน
• พิจารณากลัน่ กรองหรืออนุมตั กิ ารปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ทั่วไปและหนี้ที่มีปัญหา หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่า
หลักประกัน การตัดหนีส้ ญู และการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน
มอบหมาย
• พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้
สินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
• พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และ
ข้อตกลงการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของ
ธนาคารออมสิน
• ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณของธนาคารออมสิน
• พิจารณากลัน่ กรองหรืออนุมตั กิ ารโอนงบประมาณ และ/
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้วตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินมอบหมาย
• พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ดา้ น

•

•
•

•

•

•
•
•

บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและ
ลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะ
กรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ
ก�ำกับ ดูแล และให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการด�ำเนินงานของ
ธนาคารออมสิ น ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งองค์ ก ร
บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและ
ลูกจ้าง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน
พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตราก�ำลังคน และวิธีการ
สรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคาร
ออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ก�ำกับ ดูแล และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน
เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทั้งมี
บุคลิกภาพ และมีจิตส�ำนึกที่ดี
ก� ำ กั บ ดู แ ล และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการจ้ า งสถาบั น
การศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคาร
ออมสินให้เหมาะสม
ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�ำงาน
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ (Governance) การ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management) และการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการ
ด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
(Integrity - Driven Performance)
แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามที่เห็นสมควร
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน
ปฏิ บั ติ ง าน อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หน ด หรื อ
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
2 นายเจษฎา พรหมจาต
3 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
4 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ

• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดท�ำอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
และเชื่อถือได้
• สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ี กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
• สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงานมติคณะ
รัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ของธนาคารออมสิน
• สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของกลุ่มตรวจสอบ
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ แผนแม่บท
ด้านการตรวจสอบภายใน ข้อตกลงประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ
• จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ออมสิน โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินและมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
• ประสานงานกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และองค์กร
ก�ำกับดูแลอืน่ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของธนาคารออมสิน
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• ก�ำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ รวมทั้ง
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•

•

•

•

•

พิ จ ารณาความเพี ย งพอของจ� ำ นวนและทั ก ษะของ
ผูต้ รวจสอบภายในตามสภาพแวดล้อมทีธ่ นาคารออมสิน
ด�ำเนินอยู่ คุณสมบัติที่ส�ำคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและ
ทักษะทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และทักษะทาง
ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง
และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่ม
ตรวจสอบโดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสิน
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�ำงาน
เกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Governance)
การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) และการปฏิบตั ิ
ตามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพือ่ ให้บรรลุ
ถึงผลการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
หน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)
กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่
ควรได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ จ� ำเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
หารือกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน
และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารออมสินโดยเฉพาะ
ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ร วมถึ ง ธุ ร กรรมนโยบายรั ฐ (Public
Service Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด หรื อ คณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี
2 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
(ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562)
3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
4 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
5 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง
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กรรมการ
กรรมการ
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ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 22 กรกฎาคม 2562
ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
นางพัชราวลัย ชัยปาณี
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง
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กรรมการ
กรรมการ
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ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี
2 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
3 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
4 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
5 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง

• ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินเพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร
• ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กลยุ ท ธ์ โ ดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การประเมิ น ติ ด ตาม
และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม
• อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
• ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการ
การบริหารความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงความมีประสิทธิผลของ
กระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
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• ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง
ระบบงานในการรองรับการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการท�ำธุรกรรมหรือ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Program) ของธุรกรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อความเสีย่ ง ก่อนทีจ่ ะ
น�ำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการท�ำธุรกรรมโดยคณะ
กรรมการธนาคารออมสินหรือคณะกรรมการทีธ่ นาคาร
มอบหมายต่อไป
• ติ ด ตามและรายงานสถานะความเสี่ ย งของธนาคาร
ออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
อย่างสม�่ำเสมอในสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
รายงานประจำ�ปี 2562
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• ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�ำงาน
เกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Governance)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานที่ เ กิ ด จากการ

มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven
Performance)
• แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามที่เห็นสมควร
• ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ คณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
4 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
5 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล
6 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
7 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล

• ก�ำหนดนโยบายกลยุทธ์เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน
ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ดา้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทาน
สิ น เชื่ อ ของธนาคาร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายและ
กฎที่ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• ก� ำ หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
• ส่งเสริมและเผยแพร่วฒ
ั นธรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการธนาคารออมสิ น
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
• ทบทวนนโยบาย และประเมินผลประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างาน
ด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
มีความเหมาะสม
• ประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปีของหน่วยงานก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และมีความเป็นอิสระ
120

ธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายงานก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ประจ�ำปี (Annual Compliance Report)
• ควบคุมและติดตามการด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี การก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และการสอบทาน
สิ น เชื่ อ การต่ อ ต้ า นและการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินทราบถึงการด�ำเนินงานที่ผิดปกติหรือ
ไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว ตลอดจนจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เพื่ อ ทราบอย่ า งน้ อ ยเป็ น รายไตรมาสรวมถึ ง จั ด ท� ำ
รายงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การก�ำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการสอบทานสินเชื่อประจ�ำปี
• เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จ�ำเป็นเพื่อส่งเสริม
การด�ำเนินงานของธนาคารออมสิน ด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
การสอบทานสินเชือ่ การต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น ประจ� ำ ปี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต่ อ คณะ
กรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการภายในและ
ผู้บริหารของธนาคารออมสิน
• เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ค�ำสั่งนี้อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินชุดปัจจุบนั ได้แต่งตัง้ มาร่วมให้ความเห็น

หรือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และมีอ�ำนาจออก
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ
หนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย ระเบี ย บ
การด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรมาให้ถ้อยค�ำ
ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อ
ส่งค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
ให้บรรลุถึงผลการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ใดๆ เพื่อมาตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
ของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)
ได้ตามที่เห็นสมควร
• แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามที่เห็นสมควร
• ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�ำงาน • ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ
เกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Governance)
ธนาคารออมสินมอบหมาย

5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 14 พฤศจิกายน 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
จำ�นวน 9 คน
3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
จำ�นวน 9 คน
4 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
จำ�นวน 9 คน
3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
จำ�นวน 9 คน
4 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
• หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน
• พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและธนาคารออมสิน
• ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญ
ั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินรวมถึงการร้องทุกข์
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
• ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
• แต่งตั้งคณะท�ำงานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
• ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�ำงานเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven
Performance)
รายงานประจำ�ปี 2562
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6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)
2 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
3 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
(ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์
4 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
2 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
3 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสินให้เป็นไปตามสัญญาจ้างท�ำงาน
บริหารในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ท�ำไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างท�ำงานบริหาร
• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบ
• ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�ำงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติต ามข้อ ก� ำ หนดของกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศและหลั ก เกณฑ์
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven
Performance)
• แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามที่เห็นสมควร
• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
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7. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
2 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
(ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562)
3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
4 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
2 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
(ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์
3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
4 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยยกเลิกข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการจัดตัง้ คณะกรรมการ สรรหาและคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
• ก� ำ หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารสรรหา แต่ ง ตั้ ง
พนักงานในต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
อาวุโส รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า
และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า
ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
จากคณะกรรมการธนาคารออมสิ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

รายงานประจำ�ปี 2562
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• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
แต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
อาวุโส รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า
และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า
ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
• ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่
รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
หรือเทียบเท่า และผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า โดยต้องมีหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ
• ดู แ ลให้ ก รรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ
รองผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสินอาวุโส รองผูอ้ ำ� นวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิ น หรื อ เที ย บเท่ า ได้ รั บ ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
ควรได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
• ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผู้อ�ำนวยการธนาคาร
ออมสินอาวุโส รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา
ในรายงานประจ�ำปี
• เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ จัดท�ำรายงาน
การก�ำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเป้าหมาย การด�ำเนินงานและความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ไว้ในรายงานประจ�ำปี
• พิจารณาการย้ายและสับเปลี่ยนผู้บริหารในต�ำแหน่ง
รองผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสินอาวุโส รองผูอ้ ำ� นวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของ
กลุ่มตรวจสอบ เฉพาะกรณีที่ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาโยกย้ายและสับเปลีย่ นผูบ้ ริหารระดับสูง (กจส.)
อยูใ่ นต�ำแหน่งรักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสิน
เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
อนุมัติ
• คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รั ก ษาการแทน ผู ้ อ� ำ นวยการ
ธนาคารออมสิ น ให้ ค ณะกรรมการธนาคารออมสิ น
พิจารณาอนุมัติ และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการปฏิบัติงานแทน
ท�ำการแทน และรักษาการแทน
• แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามที่เห็นสมควร
• ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ คณะ
กรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

8. คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)
2 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
(ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์
3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
4 ผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
5 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี
2 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
4 ผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
5 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามแนวทางการแต่งตัง้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
• สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
• ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก
• น�ำเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
• แต่งตั้งคณะท�ำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อร่วมด�ำเนินงานตามที่
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2562
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9. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายยรรยง เต็งอำ�นวย (ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562) ครบ 65 ปีบริบูรณ์
2 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
3 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
4 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2562
ลำ�ดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายมงคล ลีลาธรรม
2 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
4 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
5 ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
6 รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

• ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการด�ำเนินงานและระบบงานส�ำคัญของธนาคาร
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าและประชาชนในวงกว้าง โดยครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงผู้ให้บริการ
ภายนอกที่มีการประมวลผลระบบงานส�ำคัญของธนาคารเพื่อรายงานผลการก�ำกับดูแลต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
อย่างเหมาะสม
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้
เทคโนโลยีใหม่และมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานก�ำกับภายนอก
• พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส�ำคัญสูง และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมถึงติดตามการด�ำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม และสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
• แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามที่เห็นสมควร
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
และคณะกรรมการชุดย่อย
การประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคารออมสินตระหนักถึงความส�ำคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ และการได้รับ
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างถูกต้องทันกาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ มีผลต่อการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีการก�ำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี ก�ำหนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุม
วาระพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน จ�ำนวน 16 ครั้ง เป็นวาระปกติ
จ�ำนวน 14 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม และก�ำหนดกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน ปี 2563 - 2567 จ�ำนวน 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน
(โดยไม่มีผู้บริหาร) จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 7 วัน
คณะกรรมการธนาคารออมสินเข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และในการประชุมกรรมการ
ทีอ่ าจจะมีความเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสีย ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงและงดให้ความเห็นในวาระการประชุมนัน้
หรือออกจากห้องประชุม

2562

มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน
จำนวน 16 ครั้ง

ประชมุวาระปกติ
จำนวน 14 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสินและผูบร�หารระดับสูง
เพ�่อทบทวนว�สัยทัศน พันธกิจ คานิยม
และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ป 2563 – 2567
จำนวน 1 ครั้ง

ประชมุคณะกรรมการธนาคารออมสนิ
(โดยไมมผีบูร�หาร) จำนวน 1 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2562
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2562
คณะกรรมการ

ที่

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

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

นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.)
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์ (อดีต ปธส.)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
นายยรรยง เต็งอำ�นวย
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
นางพัชราวลัย ชัยปาณี
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
นายมงคล ลีลาธรรม
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)
%

4/4
12/12
8/12
15/16
16/16
15/16
14/16
16/16
16/16
9/10
14/16
14/16
12/12
12/12
15/15
93.66

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

18/18
19/21

11/11
13/13
11/11
12/13
12/12
13/13

14/14
19/21

11/11
12/12
-/1

7/7
17/21
92.16

97.44

หมายเหตุ :
1. ลำ�ดับที่ 1 นายพชร อนันตศิลป์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน
				
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
2. ลำ�ดับที่ 2 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
3. ลำ�ดับที่ 3 นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
4. ลำ�ดับที่ 10 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์
5. ลำ�ดับที่ 13 นางศิรพิ ร นพวัฒนพงศ์
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2562
6. ลำ�ดับที่ 14 - 15 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2562
7. ปธส. หมายถึง ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
8. อธส. หมายถึง ผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน
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6/6
7/12
86.05

11/11
100.00

หน่วย : ครั้ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการ
ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ

4/4

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
หาร สรรหาผู
สรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ
้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน

1/1

12/12

1/1
1/1
1/1
5/5

4/4
1/1

4/4
4/4

4/4
5/5

1/1

2/2
1/1
1/1

100.00

100.00

100.00

100.00

4/4
100.00

100.00

รายงานประจำ�ปี 2562
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สรุปค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
และโบนัสของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2562
คณะกรรมการ
ที่ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.)
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์ (อดีต ปธส.)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
นายยรรยง เต็งอำ�นวย
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
นางพัชราวลัย ชัยปาณี
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
นายมงคล ลีลาธรรม
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
นายสุทธิชัย สังขมณี
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
นายกุลิศ สมบัติศิริ
นายประภาศ คงเอียด
นายชูศักดิ์ สาลี
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)
รวมค่าเบี้ยประชุมแต่ละคณะ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการ
ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ

100,000.00
175,000.00
100,000.00 125,000.00
- 50,000.00
210,000.00 120,000.00
- 30,000.00 100,000.00
220,000.00
- 189,032.26
200,000.00
- 110,000.00
180,000.00
- 234,919.35
220,000.00
- 120,000.00
- 50,000.00
220,000.00
- 183,548.39
90,000.00 70,000.00
- 30,000.00 30,000.00
200,000.00 70,000.00
- 137,500.00
- 10,000.00 62,500.00
210,000.00
- 150,000.00
180,000.00 50,000.00
180,000.00
- 60,000.00
- 6,854.84
ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
220,000.00 100,000.00
- 30,000.00 90,000.00
2,705,000.00 535,000.00 614,354.84 360,000.00 367,500.00 100,000.00

หมายเหตุ :
1. ลำ�ดับที่ 1 นายพชร อนันตศิลป์
				
2. ลำ�ดับที่ 2 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
				
3. ลำ�ดับที่ 3 นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข
				
4. ลำ�ดับที่ 10 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ
และพิจารณา
กิจการสัมพันธ์
ค่าตอบแทนของ
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์

90,000.00 142,500.00

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหากรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
สรรหา
ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

รวม
ค่าเบี้ยประชุม

รวมเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทน

10,000.00
-

26,451.60
100,000.00
126,451.60
189,032.24
175,000.00
364,032.24
115,161.24
275,000.00
390,161.24
12,500.00
114,516.12
472,500.00
587,016.12
10,000.00
120,000.00
419,032.26
539,032.26
114,516.12
320,000.00
434,516.12
120,000.00
414,919.35
534,919.35
30,000.00
114,516.12
420,000.00
534,516.12
10,000.00
114,516.12
413,548.39
528,064.51
25,000.00
86,129.02
245,000.00
331,129.02
120,000.00
480,000.00
600,000.00
10,000.00
114,516.12
370,000.00
484,516.12
6,451.60
6,451.60
10,000.00
70,333.33
240,000.00
310,333.33
70,333.33
240,000.00
310,333.33
5,483.86
5,483.86
5,483.86
6,854.84
12,338.70
5,483.86
5,483.86
ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
20,000.00
120,000.00
460,000.00
580,000.00

10,000.00

75,000.00

52,500.00

1,632,924.54

5,051,854.84

6,684,779.38

โบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
ประจำ�ปี 2562
ผลงานปี 2561

รวมเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
และโบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

18,934.81
235,224.47
15,147.84
402,500.00
15,147.84
367,335.35
15,147.84
293,219.08
378,696.24
378,696.24
15,147.84
3,786.96
387,352.16
387,352.16
387,352.16
377,343.75
167,708.33
16,229.83
160,134.42
281,750.00
246,765.68
402,500.00

126,451.60
382,967.05
625,385.71
602,163.96
941,532.26
449,663.96
902,254.70
549,663.96
821,283.59
709,825.26
978,696.24
499,663.96
10,238.56
310,333.33
310,333.33
392,836.02
399,690.86
392,836.02
377,343.75
167,708.33
16,229.83
160,134.42
281,750.00
246,765.68
982,500.00

4,953,473.00

11,638,252.38

5. ลำ�ดับที่ 13 นางศิรพิ ร นพวัฒนพงศ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2562
6. ลำ�ดับที่ 14 - 15 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2562
7. ลำ�ดับที่ 16 - 18 พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เนือ่ งจากครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
8. ปธส. หมายถึง ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
9. อธส. หมายถึง ผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน

รายงานประจำ�ปี 2562
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารออมสิน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
- ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท
- กรรมการ		
เดือนละ 10,000 บาท
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคารออมสิน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
- ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการ
ครั้งละ 20,000 บาท
สำ�หรับค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร
อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมการธนาคารออมสินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นที่แต่งตั้ง
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
ในอัตรา 0.5 เท่าของเบีย้ ประชุมกรรมการธนาคารออมสินเฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ ให้กรรมการธนาคารออมสินได้รบั
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

3. โบนัสกรรมการ จ่ายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคำ�นวณโบนัส ดังนี้
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
• ส่วนที่ 1 กำ�ไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รับ 75,000 บาท
• ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นตามผลการดำ�เนินงาน (กำ�ไรสุทธิ)
- มีกำ�ไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 87,500 บาท
- กำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 12,500 บาท
• ส่ ว นที่ 3 ขึ้ น อยู่ กั บ ผลการประเมิ น ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงประเมิ น ผลการดำ�เนิ น งานระหว่ า งธนาคารออมสิ น
กับกระทรวงการคลัง
- ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำ�นวนโบนัส
ที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ
กรรมการธนาคารออมสิน
• ส่วนที่ 1 กำ�ไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รับ 60,000 บาท
• ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นตามผลการดำ�เนินงาน (กำ�ไรสุทธิ)
- มีกำ�ไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 70,000 บาท
- กำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
• ส่ ว นที่ 3 ขึ้ น อยู่ กั บ ผลการประเมิ น ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงประเมิ น ผลการดำ�เนิ น งานระหว่ า งธนาคารออมสิ น
กับกระทรวงการคลัง
- ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำ�นวนโบนัสที่
ได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ

ค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้ อำ�นวยการธนาคารออมสิ น ทำ�หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อำ�นวยการธนาคารออมสิ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
ทำ�งานบริหารตลอดจนเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณา
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ธนาคารออมสิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภท
เงินได้

ค่าใช้จา่ ย
ประจำ�ปี 2558

หน่วย : บาท
ค่าใช้จา่ ย
ประจำ�ปี 2559

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2560

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2561

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2562

อ้ �ำ นวยการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
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การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคารออมสิน

ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคารออมสินเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นกรรมการซึง่ ช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยในปี 2562 ธนาคารได้ส่งเสริม
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. หลั ก สู ต ร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลั ก สู ต ร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. หลั ก สู ต ร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (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. สัมมนาเพื่อชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ จัดโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
11. สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2562 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมกันนี้ ธนาคารจัดให้มีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการธนาคารออมสินในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
หัวข้อ “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” โดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก บริษัท เอซิส
โปรเฟสชั่ น นั ล เซ็ น เตอร์ จำ�กั ด (ACIS), หั ว ข้ อ “How to Get Unstuck with Digital” โดยวิ ท ยากรจาก
บริ ษั ท International Data Corporation (IDC) นอกจากนี้ ธนาคารได้ เรี ย นเชิ ญคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เข้าร่วมศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมการดำ�เนินงานของสมาคมธนาคารออมสินฟินแลนด์ การพัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบ Digital Identity และ Cyber Securities ณ ประเทศฟินแลนด์ และประเทศเอสโตเนีย
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2562
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

1. ศึกษาดูงานที่ Finnish Savings Banks Group (FSBG) ประเทศฟินแลนด์
FSBG คือกลุ่มธนาคารในประเทศฟินแลนด์ มีธนาคารออมสินในท้องถิ่นทั้งหมด 23 แห่ง เน้นให้บริการด้านการออม
การลงทุน การกูเ้ งิน และอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุม่ ธนาคารเป็นลักษณะ Fully private คือไม่ได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็น
กรณีพิเศษ และอยู่ภายใต้เกณฑ์การกำ�กับดูแลเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งขณะนี้ได้รับ Long - Term Credit Rating
ระดับ A- จาก S&P
จุดเด่นของ FSBG คือการให้บริการแก่ประชาชนแบบเท่าเทียมกันและมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบ Digital กับ
ระบบบริการแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเรียกรูปแบบธุรกิจนี้ว่า Click - and - Brick Model
ซึ่งจากการมุ่งเน้นการเชื่อมโยงบริการระหว่าง Offline และ Online เหล่านี้ ทำ�ให้ 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 สำ�หรับการทำ�ธุรกรรมต่างๆ หลังบ้าน เช่น
การรายงานข้อมูล การตรวจสอบตัวเลข การตอบคำ�ถาม หรือกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามกระบวนการ
KYC ของ FSBG ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบ Digital ลูกค้าจึงยังต้องมายืนยันตัวตนที่สาขา
2. ศึกษาดูงานที่ e - Showroom ประเทศเอสโตเนีย
ที่ e - Showroom มุ่งเน้นศึกษาดูงานภาพรวมของพัฒนาการด้านเทคโนโลยี Digital ID และ KYC สรุปได้ดังนี้
ประเทศเอสโตเนีย ตัดสินใจพัฒนาระบบราชการให้เป็น Digital ทั้งหมด เพราะต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ปัจจุบัน เลขบัตรประชาชนมีจำ�นวน 11 ตัวเลข ประกอบด้วย วันเดือนปีเกิด และรหัสไปรษณีย์ โดยเป็นลักษณะ
Smart Card ที่มี Chip Set สำ�หรับเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน โดยรัฐบาลได้ออกแบบอุปกรณ์สำ�หรับแปลงให้
บัตรประชาชนเป็น USB ที่สามารถเสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พัฒนาต่อยอดระบบการยืนยันตัวตน จากเดิมที่เน้นใช้บัตรประชาชน เป็นการใช้ Mobile ID
ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนผ่าน Smartphone โดยประชาชนจะต้องลงทะเบียนเชื่อมต่อ Smartphone ของตนเข้ากับระบบ
Digital ของประเทศ ทำ�ให้ Smartphone และ Sim Card ของแต่ละคนเปรียบเสมือนเป็นกุญแจประเภท Public Key
ที่แสดงตัวตนเบื้องต้น แต่หากต้องการทำ�ธุรกรรมต่างๆ จะต้องกดหมายเลข Pin Number ซึ่งเปรียบเสมือน Private Key
เพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการได้รับอนุมัติ ซึ่งระบบ Digital ID นี้ พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cybernetica
ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Split Key Authentication
นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาโครงการทีเ่ รียกว่า e - Residency ซึง่ เป็นโครงการให้ประชาชนในประเทศใดก็ได้ สามารถสมัคร
โดยเมื่อได้รับ e - Residency แล้ว ธุรกิจที่ถูกพัฒนาโดยบุคคลเหล่านั้น สามารถนำ�มาให้บริการแก่ประชาชนทุกคน
ได้อย่างถูกกฎหมายในกลุ่มประเทศ EU โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับ e - Residency จากประเทศไทยประมาณ 98 คน
วิธกี ารเก็บข้อมูล Digital ของประเทศเอสโตเนีย จะเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของแต่ละองค์กรทีต่ อ้ งการให้บริการประชาชน
ในด้านต่างๆ ดังนั้น หากบริษัทต้องการข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้บริโภคจะทำ�การเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรทุกแห่งที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของประเทศเอสโตเนียจะได้รับสิทธิ์อนุมัติในการเรียกขอ
ข้อมูลเฉพาะที่จำ�เป็นต่อการให้บริการเท่านั้น เพื่อป้องกันสิทธิของประชาชน
ระบบการส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูลแบบกระจาย (Distributed System) ของประเทศเอสโตเนียออกแบบและพัฒนา
โดยบริษทั Cybernetica X - Road เรียกว่าระบบ X - Road คือ 1) องค์กร Sign Contract เพือ่ เข้าเชือ่ มต่อกับระบบ 2) Make
Data Request 3) Check Validity 4) Encrypted Data Transfer
ประเทศเอสโตเนี ย เป็ น ประเทศแรกของโลกที่ มี ร ะบบ e - Voting เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ร ะบบ Split Key
Authentication จึงสามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือได้วา่ การโหวตนัน้ ถูกต้อง และยังสร้าง Software ทีท่ ำ�งานร่วมกับ Split Key
Authentication เพื่อใช้สำ�หรับการเซ็นเอกสารแบบดิจิตอล (Digital Signature) โดยระบบนี้ได้รับการยอมรับจาก EU และ
สามารถนำ�ไปใช้ในกลุ่มประเทศ EU ได้
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3. ศึกษาดูงานที่บริษัท Cybernetica ประเทศเอสโตเนีย
บริษัท Cybernetica ได้ดำ�เนินธุรกิจให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม ICT เป็นผู้พัฒนาระบบการยืนยันตัวตน
แบบ Split Key และระบบฐานข้อมูล X - Road ให้แก่ประเทศเอสโตเนีย
ระบบ Split Key ที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น เทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในวงการวิ ช าการ และบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า
Split Key มีความปลอดภัยมากกว่า Biometric เพราะระบบ Biometric จะมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ Device ของผู้ใช้งาน
ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นอยู่กับผู้ผลิต 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

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม
จำ�นวน 2 คน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ดังนี้
1. นายมงคล ลีลาธรรม								
2. นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน แทนผูท้ ล่ี าออก และให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ อยูใ่ นตำ�แหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่
ของประธานกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว		
ดังนั้น เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับธนาคารออมสิน การดำ�เนินธุรกิจและ
การดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อประกอบ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้
ธนาคารออมสิน ได้จัดเตรียมและนำ�ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร สำ�หรับกรรมการธนาคารออมสิน
(คู่มือกรรมการ) ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการปฐมนิเทศ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคารออมสินได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเอง เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มโี อกาสทบทวน
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารออมสินมีการประเมินตนเอง จำ�นวน 1 ครั้ง
ประกอบด้วย
การประเมินตนเองของกรรมการธนาคารออมสิน (Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน
ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการประชุม ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ความเอาใจใส่ตอ่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิด
โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสิน (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน 6 ส่วน ได้แก่
การประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน การสือ่ สาร ขัน้ ตอนการทำ�งาน ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิดโดยผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้พจิ ารณาการประเมินตนเอง ปี 2562 ร่วมกัน และได้มขี อ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้
กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2562
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ
ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือหน่วยงานอื่น
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ
1 นายพชร อนันตศิลป์

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ

รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่ง
ในฐานะกรรมการ
รายชื่อ
1. กรมสรรพสามิต
2. สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
4. กรมการขนส่งทางบก
5. สำ�นักคณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
6. บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน)
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ตำ�แหน่ง
อธิบดี
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแลตรวจสอบ
และติดตามการดำ�เนินงานของกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
กรรมการ และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

2 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

อดีต
ประธาน
กรรมการ

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน)

3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

อดีต
กรรมการ

1. กรมบัญชีกลาง
อธิบดี
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ
3. บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด กรรมการ
(มหาชน)

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

กรรมการ

1. กระทรวงการคลัง
2. องค์การเภสัชกรรม

ผู้ตรวจราชการ
กรรมการ

5 นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการ

1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำ�กัด
3. สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
6. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสัญญาให้สิทธิ
ใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยม
ย่านพหลโยธิน ระหว่าง การรถไฟ
แห่งประเทศไทยและบริษัท เซ็นทรัล
อินเตอร์พัฒนา จำ�กัด
7. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสัญญาร่วม
ดำ�เนินกิจการโทรทัศน์สีระหว่าง
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
8. คณะกรรมการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบัน
การแพทย์จุฬาภรณ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน
ตลาดทุน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ธนาคารออมสิน

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ
6 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการ

รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่ง
ในฐานะกรรมการ
รายชื่อ
1. สำ�นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

ตำ�แหน่ง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำ�กับ
- ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้าน
การบริหารงานภายใน
- ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)
3. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งาน กรรมการ
ในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
4. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(องค์การมหาชน)
5. กรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงินการคลังและ
ติดตามงบประมาณ ชุดที่ 4
7 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการ

1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. คณะกรรมการสรรหาสภานโยบาย
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
3. มูลนิธิหอการค้าไทย
4. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5. สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
6. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
7. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่
8. คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
9. สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
10. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
11. คณะกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
12. เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
13. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย
14. คณะกรรมการแรงงานและพัฒนา
ฝีมือแรงงาน หอการค้าไทย
15. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ�กัด (มหาชน)
16. ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัย
ความเห็นสาธารณะ
17. กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
18. สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาประจำ�ของสภามหาวิทยาลัยและ
ประธานโครงการ Harbour.Space @UTCC
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารนโยบายและคณะทำ�งาน
กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง
อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

รายงานประจำ�ปี 2562
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รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่ง
ในฐานะกรรมการ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อ

8 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

กรรมการ

1. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย
2. สำ�นักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์
3. สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6. สถาบันพระปกเกล้า
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

9 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

กรรมการ

1. กองทุนการออมแห่งชาติ

ตำ�แหน่ง
รองประธาน
อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์
ด้านลิขสิทธิ์
อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่า
องค์กร
คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัล
คอนเทนต์ สาขาแอนนิเมชัน
อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการ
และบริหารจัดการองค์กร
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำ�โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำ�ยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย (ปนป.)
อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและ
การลงทุน และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ

2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน)
3. สภาการศึกษา ด้านระบบทรัพยากรและ อนุกรรมการ
การเงินเพื่อการศึกษา
4. สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กรรมการตรวจสอบ
(องค์การมหาชน)
10 นายยรรยง เต็งอำ�นวย

อดีต
กรรมการ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ

- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวิชาการ
ด้านพลังงานและสารสนเทศ
5. สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา (University
Network : UniNET)
6. กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
- ประธานคณะทำ�งาน คณะทำ�งานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7. คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการพัฒนา กรรมการ
ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้แห่งชาติ
8. คณะกรรมการสมาคมความมั่นคง
กรรมการ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
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ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่ง
ในฐานะกรรมการ
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

11 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ

กรรมการ

1. บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด กรรมการ
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

12 นางพัชราวลัย ชัยปาณี

กรรมการ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สภากาชาดไทย

13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

อดีต
กรรมการ

14 นายมงคล ลีลาธรรม

กรรมการ

-ไม่มี1. คณะกรรมการองค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำ�กัด
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
5. กระทรวงอุตสาหกรรม
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
8. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

15 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
16 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

กรรมการ

กรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการจัดการทรัพย์สิน

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

กรรมการและ 1. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการ 2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
4. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

-ไม่มีกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณการแนวทาง
การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งระเบียง
ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor)
คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการฝ่ายนายจ้างคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อน
กรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการฝ่ายนายจ้างคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ :
1. ลำ�ดับที่ 1 นายพชร อนันตศิลป์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน
				
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
2. ลำ�ดับที่ 2 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
3. ลำ�ดับที่ 3 นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
4. ลำ�ดับที่ 10 นายยรรยง เต็งอำ�นวย
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์
5. ลำ�ดับที่ 13 นางศิรพิ ร นพวัฒนพงศ์
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
				
เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2562
6. ลำ�ดับที่ 14 - 15 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
รายชื่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายพชร อนันตศิลป์
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
นายยรรยง เต็งอำ�นวย
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
นางพัชราวลัย ชัยปาณี
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
นายมงคล ลีลาธรรม6/
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายบุญสน เจนชัยมหกุล7/
นายนำ�พร ยมนา
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
นายโชคชัย คุณาวัฒน์3/
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์4/
นายสัณฐาน อยู่ศิร7/ิ
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์8/
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช8/

กิจการที่เกี่ยวข้อง
ตำ�แหน่ง
1
ประธานกรรมการ
อดีตประธานกรรมการ
อดีตกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อดีตกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อดีตกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
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สัญลักษณ์

1. ลำ�ดับที่ 1 นายพชร อนันตศิลป์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
2. ลำ�ดับที่ 2 นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์ ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3. ลำ�ดับที่ 3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
4. ลำ�ดับที่ 10 นายยรรยง เต็งอำ�นวย พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์
5. ลำ�ดับที่ 13 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
6. ลำ�ดับที่ 14 - 15 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
นิยาม

 หมายถึง
 หมายถึง
1/
หมายถึง
		
		
2/
หมายถึง
		
		
3/
หมายถึง
		
4/
หมายถึง
5/
หมายถึง
		
		
6/
หมายถึง
		
7/
หมายถึง
		
		
8/
หมายถึง

ธนาคารออมสิน

7



หมายเหตุ :

(1) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป
(2) บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน ได้แก่ บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่กรรมการ		
หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทดังกล่าวโดยธนาคารไม่ได้ถือหุ้น
หรือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10

2

บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1)
3
4
5
6

ประธานกรรมการ
กรรมการ
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่
20 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน ซึ่งจะมีวาระ
ต่อเนื่องตามที่ยังคงเหลืออยู่ถึงเดือนเมษายน 2565
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ขอลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารออมสินและกรรมการ
ผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งทดแทน ซึ่งจะมีวาระต่อเนื่องตามที่ยังคงเหลืออยู่ถึงเดือนเมษายน 2565
ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทนนายบุญสน เจนชัยมหกุล ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ธนาคารเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจาก 9.50 เป็น 19.24 เทียบกับทุนจดทะเบียน จึงมีสิทธิ์เสนอ
รายชื่อกรรมการ เพิ่มจาก 1 คน เป็น 2 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนการพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในส่วนที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม
ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทนนางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ขอลาออกก่อนครบวาระ ตามมติ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
โดยได้รับความเห็นชอบจาก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ในกิจการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กิจการที่เกี่ยวข้อง
1


2


3

4





5

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน (2)
6
7
8
9
10
11
12





13

14

15

16

17























บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

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

1. สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
5. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
6. บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
7. องค์การเภสัชกรรม
8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
9. บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
10. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำ�กัด
11. บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
12. การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำ�กัด
13. บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
14. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำ�กัด (มหาชน)
15. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
16. บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด
17. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำ�กัด

บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)1/
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด2/
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)5/
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำ�กัด
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด
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แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
ธนาคารด�ำเนินโครงการพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะด�ำรงต�ำแหน่งทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุหรือว่างลง รวมถึงกรณีที่ธุรกิจเกิดความผันผวนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต โดยเตรียมความพร้อมผู้บริหารรองรับการทดแทนต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
กระบวนการที่เป็นระบบ ผ่านกระบวนการพัฒนาและวางระบบการพัฒนาการอบรมภายนอกร่วมกับนักบริหารชั้นน�ำของ
ประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีความสามารถที่จะผลักดันการด�ำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจตาม
เป้าหมายธนาคารทีม่ งุ่ เน้น Digi - Thai Banking ทัง้ นี้ ธนาคารได้กำ� หนดแผนการเตรียมความพร้อมผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงใน 4 ระดับต�ำแหน่ง ได้แก่

1. ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน การพัฒนาผู้บริหารระดับรองผู้อ�ำนวยการธนาคาร

ธนาคาร มีการพัฒนาประเด็นทีส่ ำ� คัญทางธุรกิจ ทิศทาง และนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจธนาคารในยุคดิจทิ ลั
โดยการอบรมภายนอกซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมชั้นน�ำระดับประเทศ เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
สถาบันพระปกเกล้า สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดอบรมภายในภายใต้หลักสูตร Leader’s Rise Together โดยด�ำเนินการ
ในลักษณะ Mini Coach Group ตามหลักทฤษฎี และผลงานวิจัยในระดับสากลผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมอง
นักบริหารระดับสูงร่วมกัน
2. ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน การพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน มีการ
พัฒนาประเด็นทีส่ ำ� คัญทางธุรกิจ ทิศทาง และนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจธนาคารในยุคดิจทิ ลั โดยการอบรมภายนอก
ซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมชั้นน�ำระดับประเทศ เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) สถาบันพระปกเกล้า
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดอบรมภายในภายใต้หลักสูตร Leader’s Rise
Together โดยด�ำเนินการในลักษณะ Mini Coach Group ตามหลักทฤษฎี และผลงานวิจัยในระดับสากลผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มุมมองนักบริหารระดับสูงร่วมกัน
3. ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน โดยการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาภายในภายใต้หลักสูตร
Innovative Business Executive Development Program ให้แก่ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย และผู้อ�ำนวยการภาค โดยเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�ำเป็นในการสร้างความเป็นผู้น�ำ (Leadership Development)
เพิ่มทักษะการบริหารงานและบริหารคน เพื่อให้มีภาวะผู้น�ำที่เหมาะสม สามารถพัฒนาเชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคาร และสร้างความพร้อมเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคดิจิทัล
เพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคาร
4. ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ผู้อ�ำนวยการภาค โดยการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาภายในภายใต้ 2 หลักสูตร
ให้แก่ รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย และผู้อ�ำนวยการเขต ในหลักสูตร “Innovation Strategy Development Program” ส�ำหรับ
ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งทีไ่ ม่เคยผ่านการพัฒนาในปี 2561 และหลักสูตร “Leading Innovation Development Program” ส�ำหรับ
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่เคยผ่านการพัฒนาในปี 2561 เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการ
ท�ำความเข้าใจนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถน�ำหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับประสบการณ์
รวมทั้งสามารถตัดสินใจการบริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน และกฎการก�ำกับดูแล
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ� หนดแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2562 - 2566 ทีม่ กี ลยุทธ์สำ� คัญในการพัฒนาผูม้ ศี กั ยภาพสูง
เพื่อทดแทนต�ำแหน่งและเตรียมผู้น�ำในอนาคต รองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยธนาคารจะมีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ครอบคลุมทุกสายงานในจ�ำนวนที่เพียงพอต่อการทดแทนในทุกระดับต�ำแหน่งที่เกษียณอายุหรือว่างลง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งจะได้รบั การพัฒนาตามแนวทางทีธ่ นาคารก�ำหนด และมีการติดตามและประเมินผลผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งทุกปี
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บุคลากรและอัตรากำ�ลัง
ข้อมูลอัตรากำ�ลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่ม

หน่วย : คน

สายงาน

ฝ่าย / ภาค

กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
สายงานกำ�กับและควบคุม
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายกำ�กับธุรกิจ
ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
รวม
กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล รวม
กลุ่มตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
ฝ่ายตรวจสอบภายในสำ�นักงานใหญ่
รวม
กลุ่มตรวจสอบ รวม
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
รวม
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
รวม
กลุ่มทรัพยากรบุคคล รวม
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ
รวม
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร
ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก
ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม

อัตรา

คน

ว่าง

5
5
57
14
29
42
54
201
206
20
94
41
11
96
44
286
306
5
5
137
83
220
5
51
36
92
317
5
45
28
4
155
104
263
5
23
68
64
50
44
254
595

4
4
55
14
28
41
50
192
196
20
93
39
10
89
44
275
295
4
4
126
77
207
4
49
36
89
300
5
42
18
4
151
101
256
5
21
62
61
46
41
236
557

1
1
2
1
1
4
9
10
1
2
1
7
11
11
1
1
6
6
13
1
2
3
17
3
10
4
3
7
2
6
3
4
3
18
38
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หน่วย : คน

กลุ่ม

สายงาน

กลุ่มบริหารความเสี่ยง
สายงานบริหารความเสี่ยง

สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ

กลุ่มบริหารความเสี่ยง รวม
กลุ่มปฏิบัติการ
สายงานบริหารงานกลาง

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

กลุ่มปฏิบัติการ รวม
กลุ่มยุทธศาสตร์
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า

กลุ่มยุทธศาสตร์ รวม
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
สายงานการเงิน

สายงานการลงทุน
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ฝ่าย / ภาค

อัตรา

คน

ว่าง

5
14
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
44
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต
39
รวม 97
14
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่ ขนาดใหญ่และการลงทุน 25
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล
175
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 1
41
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 2
41
รวม 298
400
8
4
ฝ่ายการพัสดุ
99
ฝ่ายบริการกลาง
210
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
79
รวม 392
5
ฝ่ายคดี
24
ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้
25
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
45
ฝ่ายนิติการ
34
ฝ่ายบริหารคดี
58
ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ
47
ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล
90
รวม 328
728
5
5
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
48
ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร
52
รวม 105
4
ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า
38
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจ
33
ฐานราก
รวม 75
185
7
4
ฝ่ายการบัญชี
145
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
83
รวม 232
11
ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
44
ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
38
ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน
36
รวม 129

4
12
43
39
94
13
24
174
42
42
295
393
8
3
97
203
73
376
5
24
23
45
31
56
47
85
316
699
5
5
42
50
97
4
35

1
2
1
4
1
1
1
3
7
1
2
7
7
17
2
3
2
5
12
29

6
2
8
3

33
72
174
5
4
142
82
228
11
40
36
36
124

3
11
2
3
1
4
4
2
6

หน่วย : คน

สายงาน

กลุ่ม

ฝ่าย / ภาค

อัตรา

คน

4
39
18
33
35
129
497
9
23
4

4
37
16
32
35
124
480
8
23
4

18

18

18

18

24
64
6
24

24
64
6
24

46

46

52

50

19

19

147
243
8
35
5
23
36
103
167
4

145
240
6
35
5
23
35
101
104
4

2
3
2

23

21

2

26
566
619
4
38
ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
27
ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22
รวม 91
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
4
ฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up 13
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up
15
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Start up 13
รวม 45
965

25
529
579
3
35
25
22
85
4
13
15
10
42
911

1
37
40
1
3
2

สายงานบริหารการเงิน

ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
ฝ่ายบริหารเงิน
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน
รวม

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน รวม
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 2
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

รวม
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้ารายย่อย
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อย
และองค์กรชุมชน
รวม

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ รวม
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายการค้าและปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
รวม
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค
ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
รวม
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ รวม

ว่าง
2
2
1
5
17
1

2

1
2
3

6
1
3
3
54

รายงานประจำ�ปี 2562
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หน่วย : คน

กลุ่ม

สายงาน

ฝ่าย / ภาค

กลุ่มลูกค้าบุคคล
สายงานบริหารการขาย

ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล
ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
รวม

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
ฝ่ายธุรกิจร้านค้ารับบัตร
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต
และสินเชื่อบัตรเงินสด
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเงินฝาก
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชือ่ ลูกค้าบุคคล
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธรุ กิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์

รวม

สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

กลุ่มลูกค้าบุคคล รวม
ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

สายงานเลขาธิการธนาคาร

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรและร้านค้ารับบัตร
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้าบุคคล
ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
รวม
สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
ฝ่ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
รวม

สายงานกิจการสาขา 1

ธนาคารออมสินภาค 1
ธนาคารออมสินภาค 2
ธนาคารออมสินภาค 3
รวม

สายงานกิจการสาขา 2

ธนาคารออมสินภาค 4
ธนาคารออมสินภาค 5
ธนาคารออมสินภาค 6
รวม

สายงานกิจการสาขา 3

ธนาคารออมสินภาค 7
ธนาคารออมสินภาค 8
ธนาคารออมสินภาค 9
รวม

146

ธนาคารออมสิน

อัตรา

คน

ว่าง

5
34
16
53
115
91
275
6
44
48

5
29
15
51
109
84
259
6
44
46

36

35

1

26
41
61
262
6
127

25
40
59
255
6
117

1
1
2
7
10

147

146

1

73
24
96
473
1,049
1
1
81
18
51
8
69
37
105
219
26
980
1,091
891
2,989
4
754
1,049
1,022
2,829
4
949
892
945
2,790

70
24
94
457
1,005
1
1
81
18
50
6
63
37
97
203
26
954
1,047
869
2,896
4
741
1,036
1,007
2,788
4
928
870
938
2,740

3

5
1
2
6
7
16
2

2
16
44

1
2
6
8
16
26
44
23
93
13
13
15
41
21
22
7
50

หน่วย : คน

สายงาน

กลุ่ม

สายงานกิจการสาขา 4

สายงานกิจการสาขา 5

สายงานกิจการสาขา 6

ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน รวม

ฝ่าย / ภาค
ธนาคารออมสินภาค 10
ธนาคารออมสินภาค 11
ธนาคารออมสินภาค 12
ธนาคารออมสินภาค 13
ธนาคารออมสินภาค 14
ธนาคารออมสินภาค 15
ธนาคารออมสินภาค 16
ธนาคารออมสินภาค 17
ธนาคารออมสินภาค 18

รวม

อัตรา

เงินเดือน
โบนัส
ค่าใช้จา่ ยสวัสดิการ
(รวมลูกจ้าง)
รวม

ว่าง

4
4
1,138 1,091
1,231 1,205
1,087 1,048
รวม 3,460 3,348
4
4
927
908
1,025 1,009
1,451 1,412
รวม 3,407 3,333
4
4
973
940
880
871
797
781
รวม 2,654 2,596
18,499 18,054
23,991 23,305

ค่าตอบแทนพนักงาน
รายการ

คน

47
26
39
112
19
16
39
74
33
9
16
58
445
686

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2560
พนักงาน
ลูกจ้าง

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2561
พนักงาน
ลูกจ้าง

ค่าใช้จ่าย
ประจำ�ปี 2562
พนักงาน
ลูกจ้าง

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

3,353,501,320.23

4,035,414,299.01

713,791,329.44

-

747,544,922.97

-

3,969,316,415.93

-

873,694,160.29

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

รายงานประจำ�ปี 2562
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บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร จึงได้ก�ำหนด
บทบาทเพื่อสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

หลักการ
คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายก�ำหนดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแล
จากธนาคารตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรตระหนัก
และให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และสะท้อน
อยู่ในแผนด�ำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายของธนาคาร ได้ด�ำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของธนาคาร
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ได้อย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. คณะกรรมการควรพิจารณาระบุวา่ ผูใ้ ดคือกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ครบถ้วน และก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญให้เป็น
ข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาดหรือท�ำให้การด�ำเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่ส�ำเร็จในที่สุด
2. คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการสร้างเสริมผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
เพือ่ สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการและควรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเหล่านัน้
ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการควรก�ำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน และก�ำหนดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในกรณีที่ธนาคารมีการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น
4. คณะกรรมการควรดูแลให้มกี ลไกทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในธนาคารสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดท�ำนโยบายหรือแนวปฏิบัติความรับผิดชอบ
ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
5. คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจ�ำเป็นของทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้รวมทัง้ ตระหนักว่า การใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท
มีผลกระทบต่อกันและกัน
6. คณะกรรมการควรตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ต่างกันท�ำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจจึงควรค�ำนึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้น
ต่อทรัพยากรโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคาร
อย่างยั่งยืน
7. คณะกรรมการควรดูแลให้มนั่ ใจว่าในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคารฝ่ายจัดการมีการทบทวน
พัฒนาดูแ ลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำ นึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใส่ในการด�ำเนินการตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด�ำเนินการ
ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายาม
เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา
ธนาคารจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจาก
ทุกหน่วยงาน เปิดเผยให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินส�ำหรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ มีดังนี้
1. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายนอกองค์ ก ร เช่ น เว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร www.gsb.or.th จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
E-mail Address : news@gsb.or.th หน้าจอตู้ ATM ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) สื่อโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์และนิตยสารต่างๆ รวมถึง
จอ LCD ประจ�ำทุกสาขา เป็นต้น
2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างจอภาพดิ จิ ทั ล (Digital Signage) จุ ล สารออมสิ น (GSB Magazine) ป้ า ยไฟวิ่ ง
ระบบเสียงตามสาย เป็นต้น

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในฐานะที่ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐ และได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของธนาคาร ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ธนาคารได้เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร
2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร
หลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�ำในฐานะพยานบุคคล ได้แก่ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนาคารจะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

การจัดการเรื่องร้องเรียน
ธนาคารบริ ห ารและจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบการรั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า และบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
(Voice of Customer and Complain Tracking) โดยมีการจ�ำแนกข้อร้องเรียนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. เรื่องร้องเรียนระดับ 1 หมายถึง ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า ก�ำหนดระยะเวลา
การแก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน
2. เรื่องร้องเรียนระดับ 2 หมายถึง เรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายด้านทรัพย์สิน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก�ำหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาภายใน 15 วัน
3. เรื่องร้องเรียนระดับ 3 หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อลูกค้าหรือต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ก�ำหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน
รายงานประจำ�ปี 2562
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การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนและส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการอย่าง
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�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี GCC 1111 กระทรวงการคลัง ศูนย์ด�ำรงธรรม
			 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส�ำนักงาน
			 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
7. จดหมายถึงผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
8. สื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
9. ช่องทางอื่นๆ ร้องเรียนผ่านหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
			 รัฐมนตรี (GCC 1111) กระทรวงการคลัง ศูนย์ด�ำรงธรรม ส�ำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานการ
			 ตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
10. กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์การออกบูธ การประชุม จัดกิจกรรม การสัมมนา การอบรม
11. การส�ำรวจโดยวิธีวิจัยของธนาคาร
12. ช่องทางอืน่ ๆ ตามทีธ่ นาคารก�ำหนด เช่น สแกน QR code แสดงความคิดเห็นผ่านมือถือของลูกค้าได้ทกุ สาขาทัว่ ประเทศ
13. รายงานหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคาร
			 ออมสินผ่านทางฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
14. ฝ่ายตรวจสอบพิเศษเป็นหน่วยงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามที่มีผู้ร้องเรียน มีผู้ให้ข่าวสาร หรือตามที่ผู้บังคับ
			 บัญชาสั่งการ และสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีการทุจริตหรือปฏิบัติงานบกพร่อง

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล
ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัด
เฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
1. ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
หรือผูแ้ จ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
2. ให้ธนาคารสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน อย่าให้
ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ ำ� งาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน หรือเลิกจ้าง
3. ธนาคารอาจพิจารณาให้บ�ำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ธนาคารออมสินที่ให้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต อันเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. ธนาคารสามารถใช้ดุลพินิจเพื่อกันผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ผู้มีส่วนร่วม
กระท�ำผิดไว้เป็นพยาน หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้น
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ธนาคารออมสิน

ชองทางรับฟ�ง
ความคิดเห็นของลูกคา
ทานสามารถเเสดงความคิดเห็น เสนอเเนะ ชมเชย
หร�อสอบถามขอมูลผลิตภัณฑเเละรองเร�ยน
Social Network
GSB Society
Facebook / Twitter / Youtube

Website
www.gsb.or.th

Call Center

E - Mail
voice@gsb.or.th

1115

สแกน QR CODE
แสดงความคิดเห็น
ผานมือถือ

จดหมาย

Instagram / Pantip

หนวยงานภายนอก
ศูนยดํารงธรรม / ธปท. / คปภ.
เเละสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร�

สาขาและจ�ดใหบร�การ
ฝายลูกคาสัมพันธ ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ

470 ถนนพหลโยธิน เเขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

รายงานประจำ�ปี 2562

151

Good Corporate Governance

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและท�ำให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายและดูแล
ให้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ผ่านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตั้งแต่การรับรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก
การน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีการสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
เพื่อสอบทานการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความเชื่อมโยง และการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสินของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อน�ำผลการสอบทานมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการก�ำกับ
ดูแลให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ปรับปรุงข้อก�ำหนดประมวลจริยธรรม
จรรยาบรรณ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน
อันจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้รับความเชื่อถือ
และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง แบบแผนและ
วิธปี ฏิบตั ขิ องธนาคาร เพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวม เป็นกลางทางการเมือง อ�ำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
6. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
2. การมีจิตส�ำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและธนาคารเหนือ 7. การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
กว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
4. การยืนหยัดท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
ทรงเป็นประมุข
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร
และไม่เลือกปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องยึดถือและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ แบบแผน
และวิธปี ฏิบตั ขิ องธนาคาร เพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวม รวมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน 12 ประการ ดังนี้
1. ให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาล
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ค�ำสัง่ แบบแผนและวิธปี ฏิบตั ขิ องธนาคารอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนร่วมมือดูแลให้พนักงานอื่นปฏิบัติตามด้วย
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ และยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม
ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น
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4. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง ความสามารถ ทุ ่ ม เท
สติ ป ั ญ ญา ความรู ้ ค วามสามารถ ให้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ
และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคาร
และประเทศชาติ
5. รักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และธนาคารอย่างเคร่งครัด
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระท�ำได้ต่อเมื่อ
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละได้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ เป็ น ไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด

6. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของธนาคาร
ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว ไม่อาศัยหรือยอมให้ผอู้ นื่
อาศัยงานในต�ำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์
ของบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตนเองขั ด แย้ ง กั บ
ผลประโยชน์ของธนาคาร
7. ร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น เกี่ ย วกั บ กิ จ การของธนาคาร
รั ก ษาความสามั ค คี และไม่ ก ระท� ำ การใดๆ อั น อาจ
เป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีหรือก่อให้เกิด
ความกระด้างกระเดือ่ งในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานของธนาคาร
เคารพ และให้เกียรติซงึ่ กันและกัน ละเว้นการกระท�ำใดๆ
อันเป็นเหตุให้ผอู้ น่ื เดือดร้อน ให้การสนับสนุนเพือ่ นร่วมงาน
อย่างจริงใจ
8. ไม่ลอกหรือไม่น�ำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นประโยชน์
ของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา หรือไม่น�ำผลงาน
ของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
9. ไม่ ร ายงานเท็ จ หรื อ เสนอความเห็ น ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา สุภาพเรียบร้อย เชือ่ ฟัง และไม่แสดงความ
กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการ
ของธนาคารโดยชอบในการปฏิบัติกิจการของธนาคาร
ไม่ ก ระท� ำ การข้ า มผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปสัง่ ให้กระท�ำ หรือได้รบั อนุญาต
เป็นพิเศษเป็นครั้งคราว

10. ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม ตลอดจนมุง่ สร้างสรรค์
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
11. ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ
จรรยาบรรณของธนาคาร
12. ละเว้ น การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ บุ ค คลภายนอก
หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคาร
ที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมอบหมาย
จากผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ำ� นาจหน้าที่ และละเว้นการเผยแพร่
หรือส่งต่อข้อความ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
เป็นเท็จ หรืออาจสร้างความเข้าใจผิดทางสื่อออนไลน์
หรือสื่อต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ลูกค้า ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือ
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร
ทั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานต้ อ งยึ ด มั่ น ในมาตรฐานทาง
จริยธรรมเพิ่มอีก 2 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทั ก ษะในการท� ำ งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อธนาคารอยู่เสมอ โดยศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์
2. ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์
รวดเร็ว ให้ความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนปรับปรุง
การให้บริการอย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิ น ได้ ก� ำ หนดจรรยาบรรณต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม เพื่ อ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ บุ ค ลากรของ
ธนาคารออมสิน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
				
2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
				
3. จรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยาบรรณของพนักงาน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ โดยผู้บริหาร
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้วยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของ
พนักงานด้วย พนักงานธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในการเลื่อน
แต่งตั้ง ย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ให้น�ำผลการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย
พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืน
จรรยาบรรณนั้นด้วย จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย
รายงานประจำ�ปี 2562
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ด�ำเนินการใดๆ
		 ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
(2) น� ำ ความรู ้ แ ละทั ก ษะการบริ ห ารมาประยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ และบริ ห ารงานธนาคารด้ ว ย
		 ความระมัดระวัง
(3) รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
(4) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(5) ไม่ ใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องตนหรื อ ยอมให้ ผู ้ อื่ น อาศั ย อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องตนไม่ ว ่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
		 ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1.2 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
(1) ปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานด้ ว ยความสุ ภ าพ หลี ก เลี่ ย งการด� ำ เนิ น การใดๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น
		 และข้อเสนอแนะของพนักงาน
(2) ก�ำหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
(4) ติดตามให้ธนาคารด�ำเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิด
		 พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
1.3 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
(2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(3) ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
(4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(5) ก�ำกับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้า
		 และประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
1.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม
(1) สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
(2) ปฏิบัติและควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
		 ที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล

2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
2.1 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ เพือ่ ประโยชน์
		 สูงสุดของภาครัฐโดยรวม
(2) บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถในทุกกรณี
(4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม�่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
(5) แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
		 ของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
(6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
(7) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(8) ไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2.2 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และไม่ดำ� เนินการใดๆ ในลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 ต่อธนาคาร
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(2) ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ภายใต้
		 หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
(3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ
		 ของธนาคารซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(3) การแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยรวมถึ ง การให้ ร างวั ล และการลงโทษพนั ก งานต้ อ งกระท� ำ ด้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจ
		 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
(4) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้
		 ความสามารถอย่างทั่วถึง
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ
		 ของพนักงาน
(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน
		 ของพนักงาน
(8) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
(9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริม
		 ให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
(10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท�ำความผิดกฎหมายของธนาคารได้
(11) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการท�ำงาน
(12) ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้
(2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(3) การน�ำเสนอการบริการจะต้องไม่ท�ำให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา
		 ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้นๆ
(4) จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และด�ำเนินการอย่างดีที่สุด
		 เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(5) รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง และสม�ำ่ เสมอ รวมถึงไม่นำ� มาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง
		 และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
(7) กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
		 พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(8) ไม่ค้าก�ำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไม่ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม
		 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�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
2.7 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม
(1) ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) คืนผลก�ำไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่ำเสมอ
(3) ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
		 หน่วยงานก�ำกับดูแล
(5) ไม่กระท�ำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
		 หรือกฎระเบียบต่างๆ
(6) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลและรายงานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
		 หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
(7) ไม่น�ำเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

3. จรรยาบรรณของพนักงาน

3.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน
(2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลังความรูค้ วามสามารถของตน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
		 ของธนาคาร ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต�ำแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจน
		 ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะท�ำให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร
(3) มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยด�ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง
		 อันดีงามของธนาคาร ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร ชี้แจง
		 และท�ำความเข้าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
(4) ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีราคาหรือมูลค่า
		 ในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
(5) รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ
		 ที่ผู้มีอ�ำนาจยังไม่อนุญาต
(6) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ
		 ของธนาคาร
(7) ใช้และรักษาทรัพย์สนิ ของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ และไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
		 ส่วนตนรวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพย์สิน สถานที่ท�ำงานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
(8) เอาใจใส่ อ ย่ า งจริ ง จั ง และเคร่ ง ครั ด ต่ อ กิ จ กรรมทั้ ง ปวงที่ จ ะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
		 การพัฒนาธนาคารไปสู่ความเป็นเลิศ
(9) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
3.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
(1) ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
		 และปฏิบัติงานตามล�ำดับบังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
(2) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจาก
		 มูลความจริง
(3) ไม่วิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งต�ำแหน่งหน้าที่
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3.3 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
(1) รั ก ษาและเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี รวมทั้ ง ควรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ประสานสั ม พั น ธ์
		 ระหว่างผู้ร่วมงาน
(2) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�ำงานแก่ผู้ร่วมงาน หรือให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำผู้ร่วมงาน
(3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและพิจารณาน�ำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์
		 ต่องานของธนาคาร
(4) ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะพึงกระท�ำได้
(5) ไม่น�ำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้ร่วมงาน หรือภาพพจน์
		 โดยส่วนรวมของธนาคาร
(6) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
(1) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
(2) ยึดมัน่ ในหลักกฎหมาย คุณธรรม ความถูกต้อง และไม่แสวงหาต�ำแหน่ง หรือประโยชน์อนื่ ใดจากผูบ้ งั คับบัญชา
		 หรือจากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
(3) มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติ
		 ของพนักงานธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
(4) ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่ ไม่มาสายกลับก่อน หรือเอาเวลางาน
		 ของธนาคารไปท�ำธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจ�ำเป็นอย่างแท้จริง
3.5 จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
(1) มีความจริงใจ ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
(2) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
(3) รั ก ษาผลประโยชน์ ข องลู ก ค้ า และปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า งๆ และรั ก ษาค� ำ มั่ น สั ญ ญาที่ ใ ห้ ไว้ กั บ ลู ก ค้ า
		 หากมี ก ารขั ด กั น ของผลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ลู ก ค้ า ให้ ร ายงานผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยเร็ ว ที่ สุ ด
		 และด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสทันที
(4) รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
		 และไม่น�ำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะ
		 แห่ ง ตน หากเห็ น ว่ า เรื่ อ งใดไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ หรื อ ไม่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องตนจะต้ อ งปฏิ บั ติ
		 ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�ำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
(6) ต้องแนะน�ำหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้า
		 เกิดประโยชน์และความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ
3.6 จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
(1) ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมายกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(2) ส่งเสริมการกระท�ำ หรือกิจกรรมใดๆ อันน�ำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
		 ในโอกาสที่เหมาะสม
(3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
3.7 จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
(1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเสียสละก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด
		 ก�ำลังทรัพย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งนี้การอุทิศตนดังกล่าว
		 พึงกระท�ำในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร
(2) ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การดำ�เนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 2562
ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• สร้างกระบวนการเรียนรู้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1) คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน 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�ำกับดูแลการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
(1) “การพัฒนาต้นแบบจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน”
(2) การอบรมผ่านระบบการเรียนรูอ้ อนไลน์ (e - learning) หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี : Accountability”
		 และ “จริยธรรมและจรรยาบรรณ”
• จัดให้มีการสื่อสารถ่ายทอดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดกิจกรรมวันก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) เพื่อเป็น
การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการบริหารงานด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้น�ำองค์กรและเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร
ปี 2562 ธนาคารจัดกิจกรรม วันก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) ประจ�ำปี 2562 และสัญจร สายงานกิจการสาขา 1
หัวข้อ “Sustainable Banking by GSB” ซึ่งนายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมมอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหารและพนักงาน ภายในงานมีการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์
และ ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชยั ผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสิน ได้แสดงวิสยั ทัศน์ “การด�ำเนินงานสูก่ ารธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน”
ปิดท้ายด้วยกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รว่ มกันกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตจ�ำนงสุจริต รวมถึงจัดให้มพี ธิ มี อบ
รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ประจ�ำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบ
ด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2561 ในคราวเดียวกัน
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผูบ้ ริหารส่วนกลางและ สายงานกิจการสาขา 1 พนักงาน
ธนาคารออมสิน และผู้มีส่วนได้เสีย จ�ำนวน 750 คน
• จัดกิจกรรมงานเสริมสร้างจิตส�ำนึก ส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้
1) ธนาคารมี “นโยบายไม่ให้ไม่รับ” (No Gift Policy) งดการให้/การรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร เพือ่ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กรณีมีหน่วยงานภายนอกต่างๆ น�ำของขวัญมามอบให้ธนาคาร
จึงก�ำหนดให้รวบรวมของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดกิจกรรม “กิจกรรมรับบริจาคเงินและ
ของใช้จำ� เป็นให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก” มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาล ตลอดจนเยีย่ มและมอบเครือ่ งอุปโภค
บริโภคแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย
2) ส่งมอบปฏิทนิ เก่า จ�ำนวนกว่า 3,600 อัน ให้แก่ศนู ย์เทคโนโลยีการศึกษาเพือ่ คนตาบอด ภายใต้มลู นิธชิ ว่ ยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย
3) จัดแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ณ สนามฟุตบอล ธนาคารออมสินส�ำนักงานใหญ่ โดยมี
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ลูกค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติกว่าหมื่นคนเข้าร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้
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4) มอบหนังสือค�ำพ่อสอน ซึ่งเป็นหนังสือประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับความสุขในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต และเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจ� ำ นวนประมาณ 800 เล่ ม โดยได้ จั ด ส่ ง ให้ ธ นาคารโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ธนาคารออมสิน
5) พลังเสียง ปันสุข : Read for the Blind ร่วมกันอ่าน รวมพลังเสียง แบ่งปันความสุขให้ผู้พิการทางสายตา
เพื่อสร้างหนังสือเสียงผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind
6) สวดมนต์ไหว้พระ 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธฺ จิ ติ โฺ ต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากร
บรรยายธรรม ครัง้ ที่ 2 พระราชญาณกวี (สุวทิ ย์ ปิยวิชโฺ ช) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวิทยากร
บรรยายธรรม
7) ออมสินอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน เพือ่ ช่วยเหลือวัดพระบาทน�ำ้ พุ โดยบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำ� เป็น
8) จัดประชุมใหญ่ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์
ป่าชายเลนคลองโคน ต�ำบลคลองโคน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

การติดตามและประเมินผล
ธนาคารได้ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการน�ำองค์กรของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าใช้ในการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสิน ปี 2562 พบว่า พนักงาน
มีความเชื่อมั่นผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค�ำสั่ง ร้อยละ 99.30 พนักงานปฏิบัติตามกฎจะท�ำให้
ธนาคารประสบความส�ำเร็จ ร้อยละ 97.74
2) การสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อน�ำผลการสอบทาน
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก�ำกับดูแล เพื่อยกระดับจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตั ขิ องพนักงาน ซึง่ จากผลการสอบทานปรากฏผลว่า พนักงานมีความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ร้อยละ 95.80

พนักงาน
มีความเชื่อมั่น
ผูบร�หารสนับสนุน
ใหพนักงานปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบคําสั่ง

99.30 %

พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎ
จะทําใหธนาคาร
ประสบความสําเร็จ

97.74 %

พนักงาน
มีความเขาใจในหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
และประมวลจร�ยธรรม
และจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน

95.80 %

รายงานประจำ�ปี 2562
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้านการด�ำเนินธุรกิจ

ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 582 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การท�ำธุรกรรมกับกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น รวมทั้งกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
(Related Lending) เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสินยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม
และไม่ให้เกิดสถานการณ์หรือการกระท�ำที่กรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งของตน
ที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าประโยชน์ของธนาคารนอกจากนี้ ธนาคารยังมีระเบียบ
ธนาคารออมสิน ฉบับที่ 656 ว่าด้วยนโยบายก�ำกับการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
ธนาคารผูบ้ ริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ยึดถือปฏิบตั โิ ดยต้องเปิดเผยเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ความโปร่งใส
และเป็นธรรมกับลูกค้าเสมอ และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น ดังนี้
1. ผู้บริหารไขว้ ธนาคารได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์ส�ำหรับผู้บริหารไขว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) โดยผู้บริหารดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติสั่งท�ำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์
ที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งได้ รวมทั้งต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกันด้วย
2. การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องพนั ก งาน ผู ้ บ ริ ห าร และคณะกรรมการธนาคารออมสิ น ธนาคารส่ ง เสริ ม ให้ มี
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงก�ำหนดหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้
2.1 การก�ำกับดูแล และควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน
		 และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในธนาคารจะควบคุมดูแลการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
		 หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะที่ น ่ า จะเอาเปรี ย บต่ อ บุ ค คลภายนอก โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ภายในนั้ น ออกเปิ ด เผย
		 เพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
				 การรายงานความผิ ด ปกติ ห รื อ สิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอนหลั ก ทรั พ ย์
		 และการพิจารณาด�ำเนินการแก้ไขที่ด�ำเนินการแล้ว หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance
		 Unit) จะด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลต่อไป
2.2 การก�ำกับดูแล การจัดท�ำ และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
		 หลักทรัพย์ที่ต้องระมัดระวังในการซื้อขาย Watch List การจัดท�ำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ซื้อขาย
		 Restricted List และการจ� ำ กั ด บุ ค คลที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการรั บ ทราบข้ อ มู ล โดยจะติ ด ตามควบคุ ม
		 การท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ระเบียบและนโยบายธนาคารดังกล่าว ได้รับการทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ

ด้านพนักงาน

ธนาคารถือเป็นนโยบายส�ำคัญที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของธนาคาร
โดยก�ำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนต้องจัดท�ำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้โอกาสในการเป็นพนักงานแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน และก�ำหนดข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ดังนี้
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ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนจัดท�ำแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ เป็นประจ�ำทุกปี
โดยก�ำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1. ให้ทบทวนการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
2. เมื่อได้รับค�ำสั่งแต่งตั้ง หรือโยกย้ายต�ำแหน่งใหม่
3. เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร
4. เมื่อเกิดความขัดแย้งใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย หรือรายงานมาก่อน
ในปี 2562 ผลการตรวจสอบไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
ธนาคารออมสิน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การท�ำรายการหรือธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัทจดทะเบียน องค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชนที่ธนาคารออมสินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 หรือกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบุ ค คลดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง บริ ษั ท หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วถื อ หุ ้ น หรื อ เป็ น ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 582 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขการให้สนิ เชือ่
หรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
โปร่งใส เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
ในการพิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ธนาคาร
ได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy)
2. การท� ำ ธุ ร กรรมกั บ กิ จ การที่ มี ผ ลประโยชน์ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินด้วยมติเป็นเอกฉันท์
3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ ลงทุนก่อภาระผูกพัน เข้าร่วม
ในการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันดังกล่าว

การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในปี พ.ศ. 2562 ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภายนอกจ�ำนวนมาก ทั้งหลักเกณฑ์การก�ำกับธุรกิจ
เช่น การออกหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร เช่น
การบังคับใช้พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความมัน่ คงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.29/2562 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business
Facilitator) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 19/2562 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน และพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงาน
และใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อการให้ความ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศคณะกรรมการก�ำกับการทวงถามหนี้ เรือ่ ง จ�ำนวนครัง้ ในการติดต่อทวงถามหนีแ้ ละยังมีการ
เปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ภายนอกเพือ่ รองรับกับการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นพระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึง่ ธนาคารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจ
และการด�ำเนินงานของธนาคารภายใต้กฎเกณฑ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงข้างต้น
รายงานประจำ�ปี 2562
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ธนาคารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินงานของธนาคารภายใต้
กฎเกณฑ์ภายในและภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงข้างต้นโดยกลุม่ ก�ำกับและธรรมาภิบาลในฐานะหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการติดตาม
ความคืบหน้าของกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงและศึกษาผลกระทบที่มีต่อธนาคาร ได้มีการสื่อสารไปยังคณะกรรมการธนาคาร
ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเพื่อให้ทราบแนวทางการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินงานที่เป็นไปตามที่มีกฎเกณฑ์
ภายนอกก�ำหนดไว้โดยในปีนี้กลุ่มก�ำกับและธรรมาภิบาลยังคงมุ่งเน้นการก�ำกับดูแลตามหลักการ 3 Lines of Defense
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามระเบียบและค�ำสั่งของธนาคารซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
กลุม่ ก�ำกับและธรรมาภิบาล กลุม่ บริหารความเสีย่ ง และกลุม่ ตรวจสอบใน การสือ่ สารกฎเกณฑ์ทคี่ วรให้ความส�ำคัญแก่พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในสายงานกิจการสาขาทุกระดับ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ก�ำหนด และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ด้วย ประกอบกับการให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�ำงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) โดยทั้งสองประการนี้ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมา 2 - 3 ปีแล้ว
โดยสรุปภาพรวมในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปี 2562 มีดังนี้
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญ ได้มีการติดตาม วิเคราะห์ ศึกษาผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ต่อธนาคาร และได้นำ� เสนอธนาคารและหน่วยงานทราบเพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
หรือเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงาน
การสอบทานการปฏิบัติงาน ได้มีการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและกฎเกณฑ์ภายนอก
โดยวิธีต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ก�ำหนดทั้งวิธี On - site วิธี Off - site และวิธี self assessment และจัดท�ำผลการสอบทาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อธนาคารและหน่วยงาน
การด�ำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ำกับ ได้มีการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด
เพื่อไม่ให้มีประเด็นทางข้อสังเกตของหน่วยงานก�ำกับซ�้ำประเด็นเดิมอีก และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทาง
แก้ ไขอย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง ทั้ ง ข้ อ สั ง เกตของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการประชุมหารือเพื่อออกผลิตภัณฑ์ จนกระทั่ง
การอนุมัติออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร และมีการให้ความเห็นและค�ำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ กับหน่วยงาน
อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิด
การควบคุมคุณภาพงาน มีการด�ำเนินงานอย่างมีระบบและมีการควบคุมคุณภาพการท�ำงานด้วยวิธีต่างๆ อาทิเช่น
จัดท�ำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ กฎเกณฑ์ภายนอกที่มีผลใช้บังคับ คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง การรายงานข้อมูล
ทั้งแบบรายวันและรายเดือน รวมถึงแบบสอบทานความเข้าใจ (Checklist) เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การฝึกอบรม มีการสื่อสารไปถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการจัดอบรม การจัดท�ำหลักสูตร e - Learning
การจัดท�ำหนังสือชี้แจงต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มก�ำกับและธรรมาภิบาล กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกลุ่มตรวจสอบ จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารทุกระดับชั้น และพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสายงานกิจการสาขาเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ

1. การจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ธนาคารจึงได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจของธนาคารได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนี้
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ธนาคารออมสิน

ล�ำดับ

หลักสูตร

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 โดยเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงาน ปปง.

4

ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานการแสดงตน

5

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานและการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารผ่าน Fraud
Compliance Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา จำ�นวน 9 รุ่น

6

โครงการ Upgrade Composite Rating หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานและ
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารผ่าน Fraud Compliance Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา จำ�นวน 18 รุ่น

7

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. ธนาคารประกาศใช้ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ไม่กระท�ำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การทุจริตกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารโดยเคร่งครัด
2. โครงสร้างของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงและติดตามผลการน�ำไปปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก และเป็นกลไกส�ำคัญที่ผลักดันให้การด�ำเนินงานสัมฤทธิ์ผล ดังนี้
2.1 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการอนุมัตินโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริต ก�ำกับดูแล
		 ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานน� ำ นโยบายป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
		 และประสิทธิผล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
		 ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2.2 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการให้ความเห็นชอบนโยบายป้องกันและปราบปราม
		 การทุจริต อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ควบคุมและติดตามการด�ำเนินงาน
		 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีจ่ ำ� เป็น
		 เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานของธนาคารออมสินด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ธนาคารก�ำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ถือปฏิบัติมาตรการตามค�ำสั่งธนาคารออมสิน
ที่ 70/2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยเคร่งครัด
4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
อย่างสมัครใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเริ่มตั้นแต่ปี 2557 โดยในปี 2562 ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินในระดับ
(Rating Score) : AA ที่คะแนนรวม 96.31 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 4 จาก 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นอันดับที่ 12
ของหน่วยงานที่เข้ารับประเมิน
รายงานประจำ�ปี 2562
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5. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้ด�ำเนินการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การป้องกันการทุจริต ดังนี้
5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยเผยแพร่ทั่วทั้งธนาคาร
		 รวมถึงสายกิจการสาขา
5.2 สือ่ Infographic ในหัวข้อต่างๆ เพือ่ สร้างความตระหนักเกีย่ วกับการทุจริต โดยเผยแพร่ผา่ นอินทราเน็ตธนาคาร
5.3 บทความเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยเผยแพร่ผ่านจุลสารธนาคารออมสิน
5.4 กิจกรรมตอบค�ำถามชิงรางวัล โดยประชาสัมพันธ์ไปยังอีเมลของผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งธนาคาร
5.5 กิ จ กรรมประกวดสโลแกนที่ ส ะท้ อ นตั ว ตนและภาพลั ก ษณ์ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
		 โดยประชาสัมพันธ์ไปยังอีเมลของผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งธนาคาร
5.6 หนังสือซักซ้อม เรื่อง ขอความร่วมมืองดการให้/การรับกระเช้าหรือของขวัญทุกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่
		 ถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน
6. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จ�ำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”
ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

การควบคุมภายใน

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายในโดยได้ก�ำหนดให้หน่วยงานย่อย ตั้งแต่ระดับสาขา
เขตศูนย์ ภาคฝ่ายและสายงานประเมินระบบการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อสร้าง
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกคนที่เป็นเจ้าของงาน ในระดับหน่วยงานย่อยโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการด�ำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด�ำเนินงาน
2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน รวมทั้งข้อก�ำหนดอื่น
ของทางราชการ
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวธนาคารได้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดแนวทาง ติดตาม ควบคุมส่วนงานย่อย
ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และจัดท�ำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร เพื่อรายงาน
ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล รวมทั้งสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด 5 องค์ประกอบดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ธนาคารมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีผู้บริหาร
ของธนาคารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพือ่ ให้เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การควบคุมภายในโดยให้ความส�ำคัญกับความซือ่ สัตย์
จริยธรรมและความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีก�ำหนดนโยบายระเบียบข้อบังคับวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน บุคลากร
มีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตนเองรวมทั้งมีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมีการ
ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเกิดจิตส�ำนึกที่ดี มีการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีการประเมินความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและระดับปฏิบตั กิ ารมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ของหน่วยงานระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จมีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสีย่ งและจัดการความเสีย่ ง
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดข้อผิดพลาดและป้องกันข้อบกพร่องทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานต่างๆ
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ธนาคารมีการก�ำหนดทิศทางการปฏิบตั งิ านโดยมีนโยบายและระเบียบ
วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ เมือ่ น�ำไปปฏิบตั แิ ล้วท�ำให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ กิจกรรมการควบคุมทีก่ ำ� หนดไว้
สามารถท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบได้ว่าหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร ในการควบคุมความเสี่ยงหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ งหรือลดความเสีย่ งและมีการสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็นไป ตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของทางการระเบียบปฏิบตั งิ าน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นประจ�ำทุกปี และมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ท�ำให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โดยมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รโดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความปลอดภั ย ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตลอดจนท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบ และสร้างความต่อเนื่อง
ในการให้บริการทางธุรกิจ
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมี ก ารก� ำ หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสมเพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติโดยก�ำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามสาย
การบังคับบัญชารวมทั้งประเมินผลเป็นรายครั้งและหากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส�ำคัญจะต้องมีการตรวจสอบได้ว่า
มีการควบคุมภายในที่ดีแล้วหรือไม่เพื่อที่จะสามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ได้ทันเวลา
ธนาคารแต่งตั้งคณะท�ำงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมเพื่อก�ำหนดแนวทางในการจัดท�ำรายงาน
การประมวลผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาสควบคุมหน่วยงานย่อยภายในธนาคารให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ประมวลผลและจัดท�ำรายงานเสนอผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสินจัดท�ำ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) จัดส่งปลัดกระทรวงการคลังพร้อมทั้งรายงานผล
การด�ำเนินงานให้คณะจัดการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาสและรายปี
ในปี 2562 คณะท� ำ งานประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในในภาพรวม ได้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส�ำ คั ญ ที่ เ ป็ น
ความเสี่ ย งระดับ องค์ก รและมีก ารติด ตามแผนการด� ำ เนิ น งานของส่ ว นงานย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ปิ ด ความเสี่ ย งดั ง กล่า ว
จ�ำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. การปฏิบัติตามเกณฑ์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารมีการก�ำหนดแผนการการปรับปรุงการควบคุม
โดยจั ด ท� ำ นโยบายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Privacy Policy) จั ด ท� ำหนั ง สื อ ให้ ค วามยิ น ยอมในการเก็ บ รวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มและกระบวนการในการลบและท�ำลายข้อมูล แบบค�ำขอใช้บริการและแบบแสดง
ข้อมูลลูกค้าของธนาคารในปัจจุบัน จัดท�ำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร และจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e - Learning)
2. การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารได้ก�ำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุม โดยจัดท�ำนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Policy) ให้ครอบคลุมแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานของพระราชบัญญัตกิ ารรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
รายงานประจำ�ปี 2562
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินของธนาคาร รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยได้มีการก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำ
งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล เพือ่ ให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน TFRS9
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งด�ำรงไว้
ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
การป้องกันความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าว
ถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกาศงบการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจ�ำไตรมาส และงบแสดงฐานะ
การเงินตามที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องแล้ว ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
คณะกรรมการธนาคารออมสินมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายพชร อนันตศิลป์)			
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เฉพาะธนาคาร
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากธนาคารตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ ก� ำ หนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องอื่น
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ เ คยตรวจสอบงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น
เฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของธนาคารออมสิน และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน
ดังกล่าวตามรายงานลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เนื่องจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อแก่กระทรวงการคลัง จ�ำนวน 3,014.26 ล้านบาท ที่มีหุ้นสามัญของบริษัท
จดทะเบียนบริษัทหนึ่งเป็นหลักประกัน แต่กระทรวงการคลังไม่มีความประสงค์จะซื้อคืนและไม่มีความชัดเจนว่าธนาคาร
จะได้รับการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นจ�ำนวนเท่าใด อย่างไรก็ตามในปี 2562 ดังที่อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ข้ อ 5.7.2 กระทรวงการคลั ง ได้ มี ห นั ง สื อ พิ จ ารณาขยายระยะเวลาการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ คื น หุ ้ น ดั ง กล่ า ว
ตามเงื่อนไขเดิมจากธนาคารออกไปอีก 3 ปี นับจากวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบก�ำหนดท�ำให้ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรายการเงินให้สินเชื่อแก่กระทรวงการคลัง
และได้ข้อสรุปว่าไม่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงเงินให้สินเชื่อดังกล่าวในงบการเงินปี 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จาการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
คื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู ้ ร ่ ว มคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลั ก ฐานการตั้ ง ใจละเว้ น การแสดงข้ อ มู ล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายพรชัย จ�ำรูญพานิชย์กุล)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวขนิษฐา ทัศนาพิทักษ์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 11 มีนาคม 2563

รายงานประจำ�ปี 2562
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 			
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 		
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 		
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับ 		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ 		
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 			
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์ 		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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หมาย
เหตุ

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2562
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

31,422,314 33,864,750 31,422,314 33,864,750
402,442,361 339,996,142 402,442,361 339,996,142
1,512,448
670,627
1,512,448
670,627
309,794,892 254,153,651 309,794,892 254,153,651
2,081,581
2,002,907
1,524,919
1,375,919
1,917,268,512 1,886,232,467 1,917,268,512 1,886,232,467
6,320,302
6,523,719
6,320,302
6,523,719
1,923,588,814 1,892,756,186 1,923,588,814 1,892,756,186
467,227
482,332
467,227
482,332
66,294,924 65,193,961 66,294,924 65,193,961
33,603
36,014
33,603
36,014
1,856,793,060 1,827,043,879 1,856,793,060 1,827,043,879

5.38
152,820,523 174,459,877 152,820,523 174,459,877
188
506
188
506
227,836

246,715

227,836

246,715

153,048,547 174,707,098 153,048,547 174,707,098
3,648,090
2,559,972
3,648,090
2,559,972

5.38.2
5.10
5.11
5.12
5.13

149,400,457 172,147,126 149,400,457 172,147,126
1,845,470
1,104,146
1,845,470
1,104,146
4,827,837
3,235,899
4,827,837
3,235,899
26,638,592 26,418,580 26,638,592 26,418,580
1,573,978
1,161,857
1,573,978
1,161,857
9,291,272
5,827,575
9,291,272
5,827,575
2,797,624,262 2,667,627,139 2,797,067,600 2,667,000,151

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่
างธนาคารและตลาดเงิ
หนี้สินและส่
วนของเจ้าของ นสุทธิ
หนี
ายคืนเมื่อทวงถาม
เงิน้สรัินบจ่ฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
ค่รวมหนี
าใช้จ่ายค้
้สินางจ่าย
หนี้สินอื่น

หมาย
เหตุ
หมาย
เหตุ
5.14
5.15
5.14
5.15
5.4
5.16
5.17
5.18
5.19

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
เงินทุนที่ได้รับพระราชทาน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนสำ�รองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		

5.20

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
งบการเงิ
นลงทุน
2562 นที่แสดงเงิ
(ปรั
บ
ตามวิธีส่วนได้เสีปรุย งใหม่)
2561
2562
(ปรับปรุงใหม่)
2,309,489,167
2,232,430,751
71,476,334 69,659,284
562,019 2,232,430,751
1,210,693
2,309,489,167
71,476,334 69,659,284
562,019
1,210,693
14,404
106,165
80,500,000 50,000,000
70,461,166 56,508,304
48,982,408 46,187,191
6,248,579 2,465,061,171
6,624,454
2,594,592,096
6,858,019
2,334,329
2,594,592,096 2,465,061,171
100
24,103,410

100
23,116,191

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : พันบาท

2561
2562 นเฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
(ปรับปรุงใหม่)
2562
2,309,489,167
71,476,334
562,019
2,309,489,167
71,476,334
562,019
14,404
80,500,000
70,461,166
48,982,408
6,248,579
2,594,592,096
6,858,019
2,594,592,096
100
23,980,339

2561
(ปรับปรุงใหม่)
2,232,430,751
69,659,284
1,210,693
2,232,430,751
69,659,284
1,210,693
106,165
50,000,000
56,508,304
46,187,191
6,624,454
2,465,061,171
2,334,329
2,465,061,171
100
23,082,556

33,213,072 30,128,888 33,213,072 30,128,888
145,715,584 149,320,789 145,281,993 148,727,436
203,032,166 202,565,968 202,475,504 201,938,980
2,797,624,262 2,667,627,139 2,797,067,600 2,667,000,151

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพชร อนันตศิลป์)			
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน

รายงานประจำ�ปี 2562
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งบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

หมาย
เหตุ

รายได้ดอกเบี้ย
5.28
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
5.29
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
5.30
กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
5.31
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
5.32
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
5.38.4
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินบำ�เหน็จรางวัลกรรมการ
เงินบำ�เหน็จรางวัลพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
5.33
ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชื่อ
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
5.38.5
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
5.34
กำ�ไรสุทธิ		
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
5.20
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม
5.20
รวมรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
รวมรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม		

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

งบการเงินนเฉพาะธนาคาร
เฉพาะธนาคาร
งบการเงิ
2562

97,519,299
41,533,517
55,985,782
6,207,772
1,402,109
4,805,663
139,501
2,143,721
312,844
1,893,807
1,663,305
5,864,126
72,808,749

96,607,635
35,428,966
61,178,669
7,101,311
1,028,727
6,072,584
94,634
7,635,090
464,873
1,616,688
1,305,364
6,130,695
84,498,597

97,519,299
41,533,517
55,985,782
6,207,772
1,402,109
4,805,663
139,501
2,287,325
2,223,046
1,663,305
5,864,126
72,968,748

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

14,873,242
4,355
3,051,845
6,670
5,254,201
366,769
6,786,166
30,343,248
6,111,455
12,306,096
24,047,950

13,827,499
4,405
3,641,934
4,858
5,170,764
1,567,492
5,379,872
29,596,824
6,901,357
17,017,559
30,982,857

14,873,242
4,355
3,051,845
6,670
5,254,201
366,769
6,786,166
30,343,248
6,111,455
12,306,096
24,207,949

13,827,499
4,405
3,641,934
4,858
5,170,764
1,567,492
5,379,872
29,596,824
6,901,357
17,017,559
30,841,838

902,919
89,436

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

902,919
-

(10,322,307)
-

992,355

(10,419,266)

902,919

(10,322,307)

(11,897,344)
237

(415,120)
513

(11,897,344)
-

(415,120)
-

(11,897,107)
(10,904,752)
13,143,198

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

(11,897,344)
(10,994,425)
13,213,524

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายพชร อนันตศิลป์)			
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
172

ธนาคารออมสิน

2561

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน

รายงานประจำ�ปี 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกำ�ไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

17,547,247
17,547,247
17,547,247
(5,136)
17,542,111

100
100
100
100

902,919
6,438,228

15,857,616
(10,322,307)
5,535,309
5,535,309
89,436
123,071

992,355
(5,136)
24,103,410

130,594 33,535,457
(96,959) (10,419,266)
33,635 23,116,191
33,635 23,116,191
-

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน

(3,121,007)
(20,054,100)
30,568,250
149,320,789
149,320,789
(3,084,184)
(12,677,000)
12,150,843
5,136
33,213,072 145,715,584

3,121,007
30,128,888
30,128,888
3,084,184
-

27,007,881 141,927,646

สำ�รอง
เพื่อการ
ขยายงาน

ยังไม่ ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า) ส่วนแบ่งกำ�ไร
เงินทุน
รวม
ส่วนเกินทุน
ทุนจากการ
ที่ ได้รับ
(ขาดทุ
น
)
องค์
ป
ระกอบอื่น
พระราชทาน จากการตีราคา เปลีย่ นแปลง
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
น
่
ของส่
วน
สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน ในบริษัทร่วม
ของเจ้
า
ของ
เผื่อขาย

(นายพชร อนันตศิลป์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

5.21
5.21

5.21
5.21

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

202,471,084
(20,054,100)
20,148,984
202,565,968
202,565,968
(12,677,000)
13,143,198
203,032,166

รวม

หน่วย : พันบาท

174

ธนาคารออมสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกำ�ไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

100
100
100
100

เงินทุน
ที่ ได้รับ
พระราชทาน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

17,547,247
17,547,247
17,547,247
(5,136)
17,542,111

15,857,616
(10,322,307)
5,535,309
5,535,309
902,919
6,438,228

ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า)
ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย

33,404,863
(10,322,307)
23,082,556
23,082,556
902,919
(5,136)
23,980,339

รวม

(3,121,007)
(20,054,100)

30,426,718 20,104,411
148,727,436 201,938,980
148,727,436 201,938,980
(3,084,184)
(12,677,000) (12,677,000)
12,310,605 13,213,524
5,136
145,281,993 202,475,504

30,128,888
30,128,888
3,084,184
33,213,072

(20,054,100)

141,475,825 201,888,669

ยังไม่ ได้จัดสรร

หน่วย : พันบาท

3,121,007
-

27,007,881

สำ�รอง
เพื่อการ
ขยายงาน

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

(นายพชร อนันตศิลป์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

5.21
5.21

5.21
5.21

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

Financial Statements and Notes to Financial Statements
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ
24,047,950
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
1,713,132
		 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
12,310,978
		 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
		 ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
(1,093,328)
		 ขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ตัดบัญชี
		 ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น - เพื่อค้า
(39,323)
		 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(42,818)
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้
35,055
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
(29,566)
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
(141,303)
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(2,100,903)
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เพื่อค้า
(90,681)
944,762
		 ขาดทุน (ก�ำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(934,271)
		 (ก�ำไร) ขาดทุนจากสัญญาล่วงหน้า
689
		 ขาดทุน (ก�ำไร) จากสัญญาล่วงหน้า - เพือ่ ค้า
40,206
		 (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สนิ รอการขาย
2,055,518
		 ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
(29)
		 รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
(408,717)
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
(62,644)
		 รายได้จากการรับบริจาค
		 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(312,844)
35,891,863
(54,862,548)
		 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(1,893,807)
		 รายได้เงินปันผล
99,711,094
		 เงินสดรับดอกเบี้ย
(41,847,510)
		 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
1,893,807
		 เงินสดรับเงินปันผล
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
38,892,899
และหนี้สินด�ำเนินงาน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2562

2561

30,982,857

24,207,949

30,841,838

1,704,909 1,713,132
1,704,909
17,032,141 12,310,978 17,032,141
26,103
26,103
125,600 (1,093,328)
125,600
922
922
(18,098)
(39,323)
(18,098)
(42,818)
35,055
(854)
(29,566)
(854)
(136,408)
(141,303)
(136,408)
(7,635,090) (2,244,507) (7,635,090)
(49,675)
(90,681)
(49,675)
(29,220)
944,762
(29,220)
1,581
(934,271)
1,581
(197)
689
(197)
(367)
40,206
(367)
410,860
2,055,518
410,860
(42)
(29)
(42)
45,293
(408,717)
45,293
(63,783)
(62,644)
(63,783)
(464,873)
41,931,659 36,221,102 42,255,513
(59,849,688) (54,862,548) (59,849,688)
(1,616,688) (2,223,046) (1,940,542)
98,418,177 99,711,094 98,418,177
(41,769,025) (41,847,510) (41,769,025)
1,616,688
1,893,807
1,616,688
38,731,123

38,892,899

38,731,123

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
		 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ทรัพย์สินรอการขาย
		 สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินรับฝาก
		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
		 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
		 หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
		 เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม
		 เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 ตราสารหนี้ระยะยาว
		 เงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว
		 เงินน�ำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562

(62,246,355) 122,774,059 (62,246,355) 122,774,059
4,886,308
(3,563,928)
(3,563,928)
4,886,308
(41,086,810) (132,841,546) (41,086,810) (132,841,546)
21,607,304 13,951,010 21,607,304 13,951,010
(741,324)
1,267,810
1,267,810
(741,324)
(1,502,667)
(839,245)
(839,245)
(1,502,667)
(1,288,575)
(1,045,133)
(1,288,575) (1,045,133)
77,058,416 47,308,463
1,817,050 (39,203,835)
200,622
(648,674)
(829,538)
810,312
37,557,884 45,909,862

77,058,416
1,817,050
(648,674)
810,312
37,557,884
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ธนาคารออมสิน

47,308,463
(39,203,835)
200,622
(829,538)
45,909,862

(2,075,412) (1,810,887) (2,075,412) (1,810,887)
40,057
4,867
40,057
4,867
(206,561,643) (167,168,291) (206,561,643) (167,168,291)
148,983,634 149,321,795 148,654,395 148,997,941
(174,000)
(174,000)
2,100,000
2,100,000
329,239
323,854
(130,562)
(77,394)
(130,562)
(77,394)
(2,032)
(8,989)
(2,032)
(8,989)
(57,819,958) (19,738,899) (57,819,958) (19,738,899)
30,500,000
30,500,000
(2,342,684)
(2,342,684)
(12,677,000) (20,054,100) (12,677,000) (20,054,100)
17,823,000 (22,396,784) 17,823,000 (22,396,784)
(3,362)
(2,243)
(3,362)
(2,243)
(2,442,436) 3,771,936 (2,442,436) 3,771,936
33,864,750 30,092,814 33,864,750 30,092,814
31,422,314 33,864,750 31,422,314 33,864,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายพชร อนันตศิลป์)			
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

2561

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การรับฝากเงิน ซื้อหรือขาย
พันธบัตรรัฐบาล ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยู่
ทั่วประเทศ

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 โดยน�ำเสนอ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน และแสดงรายการตามข้อก�ำหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 27/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงิน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยรวมรายการบัญชีของสาขาทั้งประเทศ
ของธนาคาร และรายการบัญชีของส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค ซึง่ เป็นหน่วยงานหนึง่ ของธนาคาร โดยได้ตดั รายการ
บัญชีระหว่างกันแล้ว
ธนาคารจัดท�ำงบการเงินและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของธนาคาร
โดยงบการเงินแสดงเป็นหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงิน ที่แ สดงเงิน ลงทุน ตามวิธีส่ว นได้ เ สี ย แสดงเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษั ท ร่ ว มด้ ว ยวิ ธี ส ่ ว นได้ เสีย
โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนรวมต้นทุนการท�ำรายการที่เกี่ยวข้อง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่ธนาคารลงทุนและเงินปันผลที่
ได้รับจากบริษัทร่วม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคารรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และรับรู้เงินปันผลที่
ได้รับจากบริษัทร่วมเป็นรายได้เงินปันผล

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
ธนาคารได้น�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั แิ ล้ว ซึง่ ธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มผี ลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคาร

2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งปรับปรุงในปี 2562 และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้
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ฉบับที่ 1 เรื่อง
ฉบับที่ 7 เรื่อง
ฉบับที่ 8 เรื่อง
		
ฉบับที่ 10 เรื่อง
ฉบับที่ 16 เรื่อง
ฉบับที่ 19 เรื่อง
ฉบับที่ 20 เรื่อง
		
ฉบับที่ 21 เรื่อง
ฉบับที่ 24 เรื่อง
ฉบับที่ 27 เรื่อง
ฉบับที่ 28 เรื่อง
ฉบับที่ 32 * เรื่อง
ฉบับที่ 34 เรื่อง
ฉบับที่ 36 เรื่อง
ฉบับที่ 37 เรื่อง
ฉบับที่ 38 เรื่อง
			
ฉบับที่ 4 เรื่อง
ฉบับที่ 5 เรื่อง
		
ฉบับที่ 7 * เรื่อง
ฉบับที่ 8 เรื่อง
ฉบับที่ 9 * เรื่อง
ฉบับที่ 12 เรื่อง
ฉบับที่ 13 เรื่อง
ฉบับที่ 15 เรื่อง
ฉบับที่ 16 เรื่อง		
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มาตรฐานการบัญชี			

วันที่มีผลบังคับใช้

การน�ำเสนองบการเงิน			
งบกระแสเงินสด			
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี			
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
ผลประโยชน์ของพนักงาน			
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย			
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า			
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน			
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล			
การด้อยค่าของสินทรัพย์			
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
วันที่มีผลบังคับใช้
สัญญาประกันภัย			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก		

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
วันที่มีผลบังคับใช้
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน			
ส่วนงานด�ำเนินงาน 			
เครื่องมือทางการเงิน			
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น			
การวัดมูลค่ายุติธรรม			
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า			
สัญญาเช่า				

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563

การตีความมาตรฐานการบัญชี			

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 32 เรื่อง		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 			
			
			
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน			

1 มกราคม 2563

ฉบับที่ 1 เรื่อง		 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน			
				 การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 10 เรื่อง		 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า			

1 มกราคม 2563
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วันที่มีผลบังคับใช้

1 มกราคม 2563

ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์			
		
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
		
รายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ				
				
		
แนวปฏิบัติทางการบัญชี			
			

เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย		

1 มกราคม 2563

1 มกราคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ ที่ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
นโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคาร เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ธนาคารอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบและด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติทันตามรอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินจะมีผลกระทบต่องบการเงิน
ของธนาคาร ในเรือ่ งการจัดประเภทและวัดมูลค่า การค�ำนวณการด้อยค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือ
ทางการเงิน ซึง่ ธนาคารอยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการน�ำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานในการก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และวางแผนการด�ำเนินงาน พิจารณา
และประเมินผลกระทบในการปฏิบัติงาน รวมถึงก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานหลักและระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของธนาคารที่ก�ำหนดไว้

2.4 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 27/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศ
งบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ก�ำหนดให้ยกเลิกการแสดงและการเปิดเผยรายการในงบการเงิน ได้แก่ สิทธิในการ
เรียกคืนหลักทรัพย์ ภาระของลูกค้าจากการรับรอง และภาระของธนาคารจากการรับรอง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของประกาศฉบับนี้ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี้
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ลดลง
รวมสินทรัพย์ลดลง

(37,339.45)
(37,339.45)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ลดลง
รวมหนี้สินลดลง

(37,339.45)
(37,339.45)

หน่วย : ล้านบาท

ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ธนาคารไม่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการที่เคยแสดงไว้ในงวดก่อน

รายงานประจำ�ปี 2562
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2.5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.5.1 การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยของเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายได้ดอกเบีย้ ของเงินให้สนิ เชือ่ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง โดยหยุดรับรูแ้ ละยกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ทีร่ บั รูไ้ ว้แล้วทัง้ หมดของ
เงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งช�ำระดอกเบีย้ เกิน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ครบก�ำหนดช�ำระ หรือเงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งช�ำระดอกเบีย้ ไม่เกิน 3 เดือน
นับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระแต่ถูกจัดชั้นเป็นชั้นสูญ ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสงสัย และรับรู้รายได้เมื่อรับช�ำระโดยจะบันทึก
รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างใหม่เมือ่ ลูกหนีช้ ำ� ระหนีท้ คี่ า้ งช�ำระทัง้ หมด กรณีลกู หนีจ้ ากการปรับโครงสร้างหนีจ้ ะหยุดรับรูร้ ายได้
ตลอดอายุสัญญาและรับรู้รายได้เมื่อรับช�ำระ
รายได้ดอกเบีย้ ของเงินให้สนิ เชือ่ ประเภทรับดอกเบีย้ ล่วงหน้า ณ วันทีจ่ า่ ยเงินให้กู้ รับรูโ้ ดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ในแต่ละ
เดือนตลอดอายุสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ครบก�ำหนดผ่อนช�ำระแต่
ยังไม่ช�ำระตั้งแต่วันที่บันทึกบัญชีสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต และรับรู้จากการเบิกเงินสดล่วงหน้าตั้งแต่วันที่เบิกเงินสด โดยหยุด
รับรู้รายได้และยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ไว้ทั้งหมดของสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต เมื่อค้างช�ำระหนี้ติดต่อกันเกินกว่า 90 วัน
หลังจากนั้นจะรับรู้ด้วยเกณฑ์เงินสด
รายได้ชดเชยดอกเบีย้ ของธุรกรรมนโยบายรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง ตลอดระยะเวลาแต่ละโครงการ
ส�ำหรับรายได้ชดเชยความเสียหายรับรู้เมื่อรับช�ำระ
รายได้อื่นๆ
รายได้อนื่ ๆ เช่น รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรูร้ ายได้
เมือ่ ได้ปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นสัญญาเสร็จสิน้ หรือรับรูร้ ายได้ตลอดช่วงเวลาตามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสัญญาแล้วแต่กรณี

2.5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

		
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายรางวัลสลาก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน เงินน�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรู้โดยวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนเงิน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ซึ่งวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

2.5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

2.5.4 ตราสารอนุพันธ์

		
ธนาคารรับรูร้ ายการซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ ณ วันทีเ่ กิดรายการ (Trade date) โดยมีวธิ กี ารรับรูร้ ายการตราสารอนุพนั ธ์ ดังนี้
		
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้ารับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงรวมในก�ำไร
(ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของธนาคาร รับรูม้ ลู ค่าตราสารอนุพนั ธ์ดว้ ยวิธเี ดียวกับวิธที ใี่ ช้วดั มูลค่าของรายการ
ที่มีการป้องกันความเสี่ยง และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

2.5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนของธนาคาร ประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพือ่ ค้า เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทุนทั่วไป
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เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารหนีห้ รือตราสารทุนในความต้องการของตลาด ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ถือไว้ในระยะสัน้ และจะจ�ำหน่ายเพือ่ หา
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุตธิ รรมแสดงรวมในก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนีห้ รือตราสารทุนในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถ่ อื ไว้เพือ่ ค้าหรือตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบ
ก�ำหนดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น และแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เมื่อมีการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ธนาคารจะกลับรายการ
ก�ำไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมก่อนการรับรูผ้ ลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์ โดยจะ
กลับรายการส่วนต�ำ่ กว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขายทีแ่ สดงอยูใ่ นส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า หรือกลับรายการส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีแ่ สดงในส่วนของเจ้าของ เพือ่ ลดมูลค่าเงินลงทุนก่อน
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนเผื่อขายเมื่อหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์หมดไป
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดไถ่ถอน จัดประเภทเป็น
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจี่ ะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบีย้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาได้ โดยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดเมือ่ ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าหมดไปหรือลดลง แต่จะต้องไม่เกินราคาทุนตัดจ�ำหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจะรับรูผ้ ลขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ ข้อบ่งชีข้ อง
การด้อยค่าหมดไป
ธนาคารรับรูร้ ายการซือ้ ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันทีเ่ กิดรายการ (Trade date) โดยรับรูม้ ลู ค่าเงินลงทุนเริม่ แรก
ด้วยราคาทีจ่ า่ ยซือ้ รวมรายจ่ายโดยตรงทัง้ สิน้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินลงทุน และเมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ธนาคารจะค�ำนวณราคาทุน
ของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ�ำหน่าย เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงในก�ำไร
(ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส�ำหรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากเงินลงทุน
ธนาคารวัดมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีโ้ ดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ตราสารทุน
และหน่วยลงทุนในกองทุนในความต้องการของตลาดวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดจากตลาดในประเทศที่มี
หน่วยงานของรัฐก�ำกับดูแลและหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีการซือ้ ขายกันอยู่ ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน และ
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนทีไ่ มมกี ารซือ้ ขายคลองวัดมูลคายุตธิ รรมดวยมูลคาสินทรัพยสทุ ธิ (Net Asset Value) ณ วันที่
รายงาน

รายงานประจำ�ปี 2562
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2.5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตราสารทุนในกิจการทีธ่ นาคารลงทุนจะถือเป็นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เมือ่ ธนาคารมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อกิจการ
ที่ธนาคารลงทุน ซึ่งพิจารณาจากการมีอ�ำนาจในการออกเสียงทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ธนาคารลงทุน
อย่างน้อยร้อยละ 20.00 หรือการมีอ�ำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด�ำเนินงาน แต่ไม่ถึง
ระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เมือ่ มีขอ้ บ่งชีท้ จี่ ะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน จะรับรูผ้ ลขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อข้อบ่งชี้
ของการด้อยค่าหมดไป

2.5.7 เงินให้สินเชื่อ

ธนาคารแสดงจ�ำนวนเงินให้สนิ เชือ่ ด้วยจ�ำนวนเงินต้นคงเหลือ โดยแสดงดอกเบีย้ ค้างรับของเงินให้สนิ เชือ่ ไว้เป็นรายการ
แยกต่างหาก ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สนิ เชือ่ ทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็นรายได้ แสดงรวมในรายได้รอตัดบัญชี
เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค�้ำประกัน แสดงจ�ำนวนเงินให้กู้
สงเคราะห์ชีวิตด้วยจ�ำนวนเงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยเงินกู้รับล่วงหน้าเป็นรายการหักเงินกู้สงเคราะห์ชีวิต
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงด้วยจ�ำนวนหนี้ตามสัญญาซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น
เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

2.5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินส�ำรองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส. 23/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้
ประเภทการจัดชั้น
อัตรา
จัดชั้นปกติ (ค้างช�ำระ 0 - 1 เดือน)
1%
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1 - 3 เดือน)
2%
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3 - 6 เดือน)
100%
จัดชั้นสงสัย (ค้างเกิน 6 - 12 เดือน)
100%
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป)
100%
เงินให้สนิ เชือ่ ทัว่ ไป ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตํา่ ตามอัตราร้อยละทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยค�ำนวณจาก
อัตราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงินทีไ่ ม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนีห้ ลังหักมูลค่าปัจจุบนั ของกระแส
เงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายหลักประกัน ซึง่ มูลค่า
หลักประกันที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาล่าสุด
เงินให้สนิ เชือ่ ตามสัญญาเช่าซือ้ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามอัตราร้อยละทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยค�ำนวณ
จากอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สนิ เชือ่ ประเภทบุคคลทีใ่ ช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวค�ำ้ ประกัน ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตาม
อัตราร้อยละทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยค�ำนวณจากอัตราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงินทีย่ งั ไม่หกั มูลค่าหลักประกัน
ส�ำหรับสินทรัพย์ที่จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารจะกันเงินส�ำรองเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงผลสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทัง้ ปัจจัย
ด้านอื่นๆ ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น หากคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�ำนวน หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด
การบัญชีที่รับรู้และจะกลับรายการเมื่อได้รับช�ำระหนี้
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การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่างปีน�ำมาหักจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย หนีส้ ญ
ู รับคืนรับรูเ้ ป็นรายได้อนื่ ๆ และแสดงรายการในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.9 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

1. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หา ซึง่ เกิดจากการลดต้นเงินและดอกเบีย้ ค้างรับของหนีท้ ไี่ ม่ชำ� ระตามก�ำหนด
และการใช้รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆ เช่น การโอนสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ และการปรับ
โครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจ�ำนวน
2. การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้
ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตามสัญญาเดิมหรืออัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยตาม
เงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตํ่ากว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตรา
คิดลดแทน และเมือ่ มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ ำ� นวณได้ดงั กล่าวตํา่ กว่าราคาตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบีย้ ค้างรับทีร่ บั รู้
เป็นรายได้ของลูกหนี)้ ธนาคารจะรับรูเ้ งินส�ำรองส�ำหรับส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนีท้ งั้ จ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับงวดนั้น
องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน เช่น ต้นทุนของเงินรับฝาก เงินกูย้ มื เงินน�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด�ำเนินการ
3. การรับช�ำระหนีโ้ ดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนีท้ เี่ กิดจากการแปลงหนีเ้ ป็นทุน ธนาคาร
จะตัดจ�ำหน่ายยอดลูกหนี้ให้หมดไปและรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่มี
การรับโอน โดยให้ค�ำนึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่า
ยุติธรรม และจ�ำนวนที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กรณีรับช�ำระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน
เพือ่ ช�ำระหนีต้ ามสัญญาปรับโครงสร้างหนีน้ นั้ ธนาคารจะปฏิบตั ติ ามข้อ 3 ก่อน ส�ำหรับหนีส้ ว่ นทีเ่ หลือหากมีการผ่อนปรนเงื่อนไข
การช�ำระหนี้จะปฏิบัติตามข้อ 2

2.5.10 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ หมายถึง สิทธิที่ธนาคารจะได้รับการชดเชยความเสียหายจาก
รัฐบาล ตามทีร่ ะบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสัง่ การจากรัฐบาลทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรจากการทีไ่ ด้ดำ� เนินธุรกรรมนโยบายรัฐ

2.5.11 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สนิ รอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ทตี่ กเป็นของธนาคาร เนือ่ งจากการช�ำระหนีแ้ ละจากการ ทีธ่ นาคาร
ได้ซอื้ ทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองไว้กบั ธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยค�ำสัง่ ศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในภายหลัง ทรัพย์สินรอการขายรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบี้ยค้างรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่ธนาคารมีสิทธิ
ได้รับในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าและเป็นมูลค่าในการรับช�ำระหนี้ ธนาคารจะท�ำการประเมินราคา
ทรัพย์สินและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
ในอัตราร้อยละ 100.00 โดยรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยหรือรายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ธนาคารจะไม่ค�ำนวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย รับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ในงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.12 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ทีด่ นิ อาคาร (ทัง้ ทีถ่ อื กรรมสิทธิแ์ ละไม่ถอื กรรมสิทธิ)์ ครุภณ
ั ฑ์ และงานระหว่างท�ำ
ธนาคารรับรู้ต้นทุนเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ
สินทรัพย์ หรือเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์นนั้ อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์ ธนาคารวัดมูลค่าในภายหลังด้วยวิธรี าคาทุนหรือ
วิธกี ารตีราคาใหม่ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส�ำหรับทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทกุ รายการทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน
รายงานประจำ�ปี 2562

183

Financial Statements and Notes to Financial Statements
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดนิ แสดงด้วยราคาทีต่ ีใหม่หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารจะตีราคาทีด่ ินใหม่ทกุ 3 - 5 ปี หากมูลค่ายุติธรรม
ของที่ดินเคยตีใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
ธนาคารอาจตีราคาทีด่ นิ ใหม่อกี ครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้มลู ค่าของทีด่ นิ ทีเ่ คยตีราคาใหม่มมี ลู ค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระ
ส�ำคัญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การตีราคาที่ดินใหม่กรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงหรือมีจ�ำนวนลดลง
มากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ ทีเ่ คยรับรูไ้ ว้ในส่วนของเจ้าของของทีด่ นิ แปลงเดียวกัน ธนาคารจะรับรูม้ ลู ค่าส่วนทีล่ ดลง
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีที่ผลการประเมินที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของที่ดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว จะรับรู้จ�ำนวนที่ตีมูลค่าเพิ่มขึ้นในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ�ำนวนที่
เคยรับรู้มูลค่าลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน ซึ่งการตีราคาที่ดินใหม่ด�ำเนินการโดยผู้ประเมินราคาภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่
ก�ำหนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม�ำ่ เสมอ
ั ฑ์ แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่
อาคาร (ทัง้ ทีถ่ อื กรรมสิทธิแ์ ละไม่ถอื กรรมสิทธิ)์ และครุภณ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น		
อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า 		
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		
ครุภัณฑ์ 					

11 - 83 ปี
20 - 87 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
5 ปี
5 - 8 ปี

ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงใน
ปัจจุบนั และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยถือเป็นการเปลีย่ นแปลงประมาณการทาง
บัญชี ธนาคารรับรูผ้ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไป ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ด้ตดั ค่าเสือ่ มราคา
หมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับสินทรัพย์ดังกล่าว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ใน
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อมีการจ�ำหน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.13 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน ซึ่งราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เงินที่
จ่ายเป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค�ำนวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละรายการ ซึง่ มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
อยู่ระหว่าง 2 - 30 ปี
ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการ
ใช้งานจริงในปัจจุบนั และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยถือเป็นการเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชี ธนาคารรับรูผ้ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไป ส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีไ่ ด้ตดั ค่าตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีกบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ กิดการด้อยค่า จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ในงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชีเมื่อมีการจ�ำหน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.14 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ประกอบด้วย สิทธิตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสาขา และติดตั้งเครื่อง ATM สาธารณะ
สิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังตัดจ�ำหน่ายบัญชีตามอายุสญ
ั ญาเช่า การตัดจ�ำหน่ายบัญชีสทิ ธิตามสัญญาเช่าค�ำนวณ
โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.15 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค

สินทรัพย์ทไี่ ด้รบั จากการบริจาค ประกอบด้วย ทีด่ นิ และสินทรัพย์อนื่ ทีไ่ ด้รบั จากการบริจาค ธนาคารรับรูส้ นิ ทรัพย์ทไี่ ด้
รับบริจาคด้วยราคาประเมินหรือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับบริจาค โดยบันทึกบัญชีคู่กับรายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้
แล้วทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

2.5.16 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว เป็นการฝากเงินเพือ่ ประกันชีวติ และสะสมทรัพย์เพือ่ ประกันรายได้และเพือ่ การศึกษา
โดยให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล เงินบ�ำนาญ หรือความคุ้มครองต่างๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงิน
สงเคราะห์ตามเงื่อนไขการรับฝาก

ธนาคารมีหนีส้ นิ เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นการรับฝากเงินและทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย
โดยมีนโยบายการบัญชี ดังนี้
1. เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว แสดงในบัญชีเงินรับฝากด้วยยอดคงเหลือสุทธิจากค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการจากผูฝ้ าก
2. ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่ายของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวตามข้อ 1 แสดงในบัญชีดอกเบี้ยเงินรับฝาก
		 และพันธบัตรค้างจ่าย
เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นการรับฝากเงิน ทีธ่ นาคารรับรูร้ ายการตามข้อ 1 และ 2 ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน ธนาคารค�ำนวณส�ำรองตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium
Valuation : NPV)
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย ที่ธนาคารรับรู้รายการตามข้อ 1 และ 2 ธนาคาร
ทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้ประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
ทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัยทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปในภาคธุรกิจประกันภัยคือใช้วธิ กี ารค�ำนวณแบบเบีย้ ประกันภัยรวม (Gross Premium
Valuation : GPV) และใช้อตั ราคิดลดตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“ส�ำนักงาน คปภ.”
ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2.5.17 ประมาณการหนี้สิน

ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ในอดีต และมีความเป็นไปได้วา่ จะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายช�ำระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว ประกอบด้วย ประมาณการ
หนี้สินส�ำหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงาน ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องตามกฎหมายและประมาณการหนี้สินอื่น ธนาคารมีการทบทวน
ประมาณการหนี้สินอย่างสม�่ำเสมอ โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2562
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนีท้ ี่ถูกจัดชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และ
สูญ อัตราที่ใช้ค�ำนวณประมาณการหนี้สินธนาคารจะใช้อัตราเดียวกันกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายนั้นๆ เพื่อ
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
		 2.1 ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตาม
			 กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
		 2.2 มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทธี่ นาคารจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อธนาคารเพือ่ จ่ายช�ำระ
			 ภาระผูกพันดังกล่าว และ
		 2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

2.5.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ
ตามข้อตกลงของการจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายอันเป็นผล
มาจากการที่พนักงานท�ำงานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์
ระยะสั้นของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1. โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ธนาคาร
มีภาระผูกพันจ�ำกัดเพียงจ�ำนวนเงินทีธ่ นาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 9 - 12 ตามอายุงานของพนักงานและพนักงาน
ทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนฯ จะเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน โดยพนักงานจะได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าว เมือ่ พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานตามข้อบังคับของกองทุนฯ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จ�ำนวนเงินทีธ่ นาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบก�ำไรหรือขาดทุน
2. โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ประกอบด้วย
บ�ำเหน็จ/บ�ำนาญ ของทีร่ ะลึกให้กบั พนักงานเมือ่ เกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน บ�ำเหน็จด�ำรงชีพและบ�ำเหน็จ
พิเศษ โดยภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้นจี้ ะถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการ จากการประมาณ
จ�ำนวนผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�ำงานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ และคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินจากภาระผูกพัน ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย ธนาคารรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดง
ฐานะการเงิน และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับก�ำไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด เพื่อเป็นการตอบแทนแก่
พนักงานจากการท�ำงานในปัจจุบนั และในงวดก่อนทีพ่ นักงานจะเกษียณอายุ ซึง่ ค�ำนวณโดยวิธเี ดียวกันกับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน เช่น ของทีร่ ะลึกให้พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านมานาน ธนาคารรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระ
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ผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ เป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือ
ขาดทุน ส�ำหรับก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูใ้ นก�ำไรหรือ
ขาดทุน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของธนาคารที่จะเลิกจ้างพนักงาน หรือการตัดสินใจของพนักงานที่
จะยอมรับข้อเสนอผลประโยชน์เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการเลิกจ้าง ซึง่ ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างของธนาคาร ได้แก่ โครงการเกษียณ
อายุก่อนก�ำหนด (Early Retirement) ธนาคารจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อธนาคารไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระทั้งจ�ำนวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ�ำปีที่
มีการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน หากผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้างไม่ได้คาดว่าจะจ่ายช�ำระทั้งจ�ำนวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ�ำปี ธนาคารจะปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

2.5.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ได้แก่ เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ รายการทีเ่ กิดจากการได้มาซึง่ สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารแปลงค่า
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีเ่ ป็นตัวเงินคงเหลือ ณ วันทีร่ ายงาน จะแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลีย่ น
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน แสดงด้วยราคาทุนเดิมทีแ่ ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่เกิดรายการ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
แสดงรายการในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.20 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ ง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่
จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน และส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ
ผูใ้ ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า

3. การบริหารความเสี่ยง

3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
3.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายช�ำระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถช�ำระหนี้
คืนได้ จนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร
รายงานประจำ�ปี 2562
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ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
เพือ่ จะได้นำ� มาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สนิ เชือ่ และการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตให้มคี วามเหมาะสม โดยมุง่ เน้นพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปรับปรุงกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่
และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
2. ก�ำหนดนโยบายสินเชื่อธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ
ธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
3. ก�ำหนดนโยบายสินเชือ่ รายย่อย เพือ่ ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ รายย่อย
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
4. ก�ำหนดนโยบายการจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรอง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรองของธนาคาร
และเป็นเครือ่ งมือทีส่ ร้างความมัน่ คง การกันเงินส�ำรองอย่างเพียงพอจะสามารถรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ธนาคารถือครองอยู่
5. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำในการพิจารณารับความเสี่ยงส�ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร
6. ก�ำหนดอ�ำนาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชือ่ ธุรกิจ รวมทัง้ ทบทวนกระบวนการและวิธปี ฏิบตั ใิ นการอ�ำนวย
สินเชือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยก�ำหนดให้มกี ระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance)
ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
7. ก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ ได้แก่
		 7.1 ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ผู้กู้
			 มีเงินได้คงเหลือเพียงพอต่อการด�ำรงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
		 7.2 ก�ำหนดมาตรฐานก�ำไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณความสามารถในการช�ำระหนี้
			 ของลูกค้าธนาคารที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
		 7.3 ก�ำหนดระบบงานประมวลผลข้อมูลเครดิต (Credit Criteria Processing System : CCPS) ส�ำหรับใช้คำ� นวณ
			 ภาระหนี้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด เพื่อใช้ค�ำนวณความสามารถในการช�ำระหนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. ก�ำหนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางเบือ้ งต้นในการพิจารณา
สินเชือ่ ธุรกิจทีธ่ นาคารจะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสีย่ งสินเชือ่ ธุรกิจในการขออนุมตั สิ นิ เชือ่ และการต่ออายุวงเงิน
สินเชื่อ ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท (Check List : CL) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณา ความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
9. ก�ำหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
การพิจารณาเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
10. ก�ำหนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country
Limit) เพื่อให้ธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา รวมทั้งมีการกันเงินส�ำรองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
11. ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินชั้นน�ำ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับ
กลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินชั้นน�ำ
12. พัฒนาและปรับปรุงแบบจ�ำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต 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
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ใช้คะแนน Credit Bureau Score ในการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การใช้แบบจ�ำลองวัดระดับความเสีย่ งส�ำหรับ
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 ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชือ่ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึง่ ประกอบด้วย
			 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�ำนวณคะแนนสินเชื่อ
			 (Blaze Advisor) และระบบค�ำนวณคะแนนส�ำหรับบัตรเครดิตและสินเชือ่ บัตรเงินสด (Strategy Management)
		 13.3 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการค�ำนวณเงินกองทุน
			 และสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Calculation) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ต
			 ด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)
14. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
		 14.1 ติดตามอัตราส่วนการก�ำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคาร
			 ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
			 และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของความเสี่ ย ง (Concentration Risk) ในลู ก หนี้ ร ายใดรายหนึ่ ง
			 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
		 14.2 ติดตามเพดานเงินให้สนิ เชือ่ รายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ งมิให้มกี ารกระจุกตัว
			 ในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
		 14.3 ติดตามวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ
			 (Country Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวบนประเทศหนึ่งประเทศใดหรือประเทศ
			 กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจ
			14.4 มีการสอบทานเงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ติดตามการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารก�ำหนด
				 และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานก�ำกับดูแล
			14.5 มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตาม
				 และควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่ออย่างสม�่ำเสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ
				 ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี้
				 กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้
15. มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพือ่ ป้องกันและแก้ไขหนีค้ า้ งช�ำระรวมทัง้ ด�ำเนินการ
ให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
16. มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
17. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ

3.1.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ในการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด ธนาคารก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด โดยคณะกรรมการธนาคาร
และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคารให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดย
การก�ำหนดเพดานความเสีย่ ง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) ให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน และมีการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ด้านตลาดเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลองที่อาจเกิดขึ้นจากการ
รายงานประจำ�ปี 2562
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เปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยเสีย่ งซึง่ สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีส่ ง่ ผลในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะวิกฤติได้ ส�ำหรับระดับความเสีย่ งด้าน
ตลาดของพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสีย่ ง/สัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง
ของธนาคาร มีเพียงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ฯ (NII Sensitivity) ทีเ่ กินกว่าระดับเพดานความเสีย่ ง ทัง้ นี้ ได้มี
การรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม�่ำเสมอ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อ
รายได้และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
และในบัญชีเพื่อการค้า
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เกิดจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่สอดคล้องกัน โดยมี
ระยะเวลาและประเภทอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการด�ำเนินงานเพื่อบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ตี อ่ รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
ในอีก 1 ปี ข้างหน้า (NII Sensitivity) เทียบกับเพดานความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยปีทผี่ า่ นมาธนาคารได้รบั ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ตามภาวะตลาด ประกอบกับลักษณะของโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นไปตามพันธกิจ
ธนาคาร ท�ำให้ NII Sensitivity ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เกินระดับเพดานความเสีย่ ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ได้มกี ารติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่ งและมีมาตรการในการบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีการลงทุนตราสารหนี้ในพอร์ต
เพื่อค้าร้อยละ 1.64 ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ Present Value of 1 basis point
(PV01) และการประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจ�ำลอง Value
at Risk (VaR) ด้วยวิธี Variance - Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง 1 วัน ซึ่งทดสอบ
ความแม่นย�ำ (Back Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม�่ำเสมอ
หน่วย : ล้านบาท

2562
ยอดคงเหลือ
เฉลีย่
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สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 282,448.19
เงินลงทุน
234,535.58
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
1,932,041.14
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
165,540.99
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
2,614,565.90
หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
2,264,987.12
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
68,666.28
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
54,988.22
รวม
2,388,641.62

ธนาคารออมสิน

จำ�นวน
ดอกเบีย้

2561
อัตราดอกเบีย้ ยอดคงเหลือ
เฉลีย่ (ร้อยละ)
เฉลีย่

จำ�นวน
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
เฉลีย่ (ร้อยละ)

4,774.71
5,609.65
87,113.89

1.69
2.39
4.51

332,338.62
192,546.35
1,817,084.57

5,424.39
4,512.99
86,647.68

1.63
2.34
4.77

5,839.39

3.53

183,958.15

6,093.20

3.31

103,337.64

3.95

2,525,927.69 102,678.26

4.06

42,354.63
1,073.34
1,251.60
44,679.57

1.87
1.56
2.29
1.87

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

1.64
1.44
2.36
1.65

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

(2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง อาทิ Warning Indicator
นอกจากนี้ ธนาคารมีการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสีย่ งโดยการท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(3) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของราคาของตราสารทุนทีม่ ผี ลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อ
การธนาคารและในบัญชีเพื่อการค้า
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
และกองทุนในพอร์ตเผื่อขายประมาณร้อยละ 3.60 และร้อยละ 10.62 ของมูลค่าพอร์ตลงทุนรวมตามล�ำดับ โดยมีเครื่องมือ
ควบคุมความเสี่ยง อาทิ การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบ
จ�ำลอง Value at Risk (VaR) ด้วยวิธี Variance - Covariance ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถือครอง
30 วัน ซึ่งทดสอบความแม่นย�ำ (Back Testing) ของ VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม�่ำเสมอ
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนหุ้นสามัญในพอร์ตเพื่อค้า จึงไม่มี
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
(4) ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่
มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร แต่เนือ่ งจากธนาคารไม่มกี ารลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ จึงไม่มคี วาม
เสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สินและ
ภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคารทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต นอกจากนี้ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถ
ยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ท�ำให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคาต�่ำกว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจาก
สินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต�่ำ หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ ง ธนาคารก� ำ หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งโดย
คณะกรรมการธนาคาร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีคณะท�ำงานด้านบริหารสภาพคล่อง ท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทาง
การบริหารสภาพคล่อง โดยจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินให้สนิ เชือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้สภาพคล่อง
ของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
ธนาคารวัดและประเมินความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยการใช้อตั ราส่วนทางการเงินต่างๆ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
(Liquidity Gap Report) ซึ่งจัดท�ำทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมทั้งทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ด้านสภาพคล่องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลองเป็น 3 กรณี ได้แก่
(1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution - Specific Crisis)
(2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market - Wide Crisis) และ
(3) กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน
		 (Combination of both)
รายงานประจำ�ปี 2562
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ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะก�ำหนดสมมติฐานต่างๆ เช่น การไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติในสัดส่วนที่ต่างกัน
การก�ำหนดอัตราส่วนลดที่จะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น รวมถึงจัดท�ำแผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) ซึ่งก�ำหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicators) เป็น
ตัวบ่งชี้สถานการณ์ที่ผิดปกติด้านสภาพคล่อง โดยก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการในภาวะขาดสภาพคล่อง ตลอดจนมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีประสบภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ มีการก�ำหนดระดับหรือ
ปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
ส�ำหรับการควบคุมความเสี่ยง มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (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 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่เท่ากับร้อยละ 18.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด (ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 6)
รวมทัง้ เป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสี่ยง/สัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงของธนาคาร
ตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญจ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของ
สัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2562
เกินกว่า 1 เดือน เกินกว่า 3 เดือน
ไม่เกิน 1 เดือน แต่
ไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน
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319,316.19

8,760.82

14,268.39
94,692.73

37,818.23
67,175.87

50,305.59

10,197.50

20,373.94

เกินกว่า 1 ปี

53,991.41

86,733.50 170,974.77
239,227.69 1,516,172.22
19,862.27

72,455.35

ไม่มกี �ำ หนด
ระยะเวลา

-

รวม

402,442.36

1,524.92 311,319.81
1,917,268.51
-

152,820.71

478,582.90

123,952.42 366,197.40 1,813,593.75

1,524.92 2,783,851.39

675,385.54

174,856.81

484,220.87

975,025.95

-

2,309,489.17

55,867.82

5,595.93

7,669.19

2,343.39

-

71,476.33

731,253.36

180,452.74

80,500.00
491,890.06 1,057,869.34

-

80,500.00
2,461,465.50

หน่วย : ล้านบาท

2561
เกินกว่า 1 เดือน เกินกว่า 3 เดือน
ไม่เกิน 1 เดือน แต่
ไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

21,500.22

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มกี �ำ หนด
ระยะเวลา

19,050.92

292,649.30

6,795.70

1,251.53
61,612.47

21,912.55
29,441.40

52,856.86

13,577.56

408,370.16

71,727.21

713,496.62

243,229.92

447,552.69

828,151.52

-

2,232,430.75

60,619.87

4,122.56

2,332.41

2,584.44

-

69,659.28

774,116.49

247,352.48

449,885.10

50,000.00
880,735.96

-

50,000.00
2,352,090.03

48,145.30 182,800.16
216,278.65 1,578,899.95
18,226.97

-

รวม

1,420.03 255,529.57
1,886,232.47

89,798.99

304,151.14 1,870,550.02

339,996.14

-

174,460.38

1,420.03 2,656,218.56

* รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
ตารางแสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือที่ปรากฏใน
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

2562
ประเภทตราสารการเงิน

2561

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม

31,422.31
402,442.36
1,512.45
311,876.47
1,856,793.06

31,422.31
402,442.36
1,512.45
314,642.22
1,856,793.06

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

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

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

149,400.46

149,400.46

172,147.12

172,147.12

1,845.47
2,755,292.58

1,845.47
2,758,058.33

1,104.15
2,630,983.23

1,104.15
2,631,179.39

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
รวม

2,309,489.17
71,476.33
562.02
14.40
80,500.00
48,982.41
2,511,024.33

2,309,489.17
71,476.33
562.02
14.40
80,500.00
48,982.41
2,511,024.33

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

2,232,430.75
69,659.28
1,210.69
106.17
50,000.00
46,187.19
2,399,594.08
รายงานประจำ�ปี 2562
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562
ประเภทตราสารการเงิน

2561

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม

31,422.31
402,442.36
1,512.45
311,319.81
1,856,793.06

31,422.31
402,442.36
1,512.45
314,642.22
1,856,793.06

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

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

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

149,400.46

149,400.46

172,147.12

172,147.12

1,845.47
2,754,735.92

1,845.47
2,758,058.33

1,104.15
2,630,356.24

1,104.15
2,631,179.39

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
รวม

2,309,489.17
71,476.33
562.02
14.40
80,500.00
48,982.41
2,511,024.33

2,309,489.17
71,476.33
562.02
14.40
80,500.00
48,982.41
2,511,024.33

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

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

* รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

3.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารจัดล�ำดับชัน้ ของการวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
- ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ
		 ธนาคารสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อม
		 ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับ 3 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งน�ำมาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นประจ�ำและจัดเป็นระดับ 2 ดังนี้
- ตราสารอนุพันธ์ค�ำนวณจากแบบจ�ำลองมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปของผู้ร่วมตลาด โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด
		 ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เพือ่ คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ส�ำหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลค่ายุติธรรม ด้วยมูลค่า
		 สินทรัพย์สุทธิ (Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน
- เงินลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีเ่ ป็นเงินลงทุนเพือ่ ค้าและเงินลงทุน
		 เผื่อขาย วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมตามล�ำดับชั้น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2562
ระดับ 1
สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

25,540.62
25,540.62

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
รวม

-

-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.06
0.11

-

0.06
0.11

5,098.73
154,858.10
159,957.00

-

5,098.73
180,398.72
185,497.62

0.01
0.09
0.10

-

0.01
0.09
0.10
หน่วย : ล้านบาท

2561
ระดับ 1
สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

24,824.10
24,824.10

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
รวม

-

-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.79
0.31

-

0.79
0.31

8,566.63
90,912.68
99,480.41

-

8,566.63
115,736.78
124,304.51

0.06
0.63
0.69

-

0.06
0.63
0.69

รายงานประจำ�ปี 2562
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3.4 การด�ำรงเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้ค�ำนวณเงินด�ำรงกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามแนวทางของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีดังต่อไปนี้

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ได้รับพระราชทาน
เงินสำ�รองที่ได้จัดสรรจากกำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
มูลค่าส่วนที่ตีเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน *
เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

0.10
33,213.07
144,985.53
(11,897.34)
166,301.36

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

11,794.97
4,075.00
2,661.79
18,531.76
184,833.12

11,794.97
-

2,513.03
14,308.00
182,468.74

* ธนาคารได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับมูลค่าส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจด�ำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.25 ของ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
ตามหลักเกณฑ์ Basel II ดังนี้
อัตราร้อยละ

2562

2561

เงินกองทุนทั้งสิ้น

15.52

14.72

เงินกองทุนชั้นที่ 1

13.97

13.56

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้การประมาณ
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้จะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี จะบันทึก
ในงวดบัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงและในอนาคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ข้อมูลเกีย่ วกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐาน
ทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม

5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงิ2562
นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ทรัพย์สินรอการขายที่โอนเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น

2561
งบการเงิ
นเฉพาะธนาคาร

2562

2561

2562

2561

902.92

(10,322.31)

902.92

(10,322.31)

89.67

(96.45)

-

-

5.99

196.58

5.99

196.58

5.2 เงินสด
2562
เงินสด
เงินตราต่างประเทศ
เงินสดระหว่างเรียกเก็บ
รวมเงินสด

2561

30,000.50

30,706.87

19.74

31.39

1,402.07
31,422.31

3,126.49
33,864.75

5.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เมือ่ ทวงถาม มีระยะเวลา

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2562
(1) ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
(2) ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

2561
รวม

เมือ่ ทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

2.21

309,676.00 309,678.21

16.51

258,122.00 258,138.51

85.60
0.19
200.00
288.00
2.00
286.00

6,930.00
7,015.60
73,012.70 73,012.89
12,275.87 12,475.87
401,894.57 402,182.57
460.96
460.96
215.74
217.74
402,139.79 402,425.79

78.90
0.14
95.55
0.01
95.56

29,067.00 29,145.90
42,467.50 42,467.64
10,198.45 10,198.45
339,854.95 339,950.50
252.42
252.43
209.65
209.65
339,897.72 339,993.28

9.28
0.03
2.59
4.67
16.57
302.57

9.28
0.03
2.59
4.67
16.57
402,139.79 402,442.36

0.12
0.03
0.18
2.53
2.86
98.42

0.12
0.03
0.18
2.53
2.86
339,897.72 339,996.14
รายงานประจำ�ปี 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่
ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 10.61 ล้านบาท และ
10.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.4 ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�ำนวน 1,512.45 ล้านบาท และ 670.63 ล้านบาท ตามล�ำดับ
- หนี้สินตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�ำนวน 14.40 ล้านบาท และ 106.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.4.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
มูลค่ายุตธิ รรมและจ�ำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2562
มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

2561

สินทรัพย์

หนี้สิน

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)
สินทรัพย์

หนี้สิน

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

0.06

0.01

48.90

0.79

0.06

85.50

0.06

0.01

48.90

0.79

0.06

85.50

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สัดส่วนการท�ำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�ำนวนเงินตามสัญญา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561
คู่สัญญา

2562

2561

สัดส่วน (%)

สัดส่วน (%)

100.00
100.00

100.00
100.00

บุคคลภายนอก
รวม

5.4.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
มูลค่ายุตธิ รรมและจ�ำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทการป้องกันความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
ตาราง 1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

2562

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

2561

มูลค่ายุตธิ รรม* (Fair Value) จำ�นวนเงินตามสัญญา
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง (Notional Amount หรือ

สินทรัพย์

หนี้สิน

Effective Notional
Amount)

มูลค่ายุตธิ รรม* (Fair Value) จำ�นวนเงินตามสัญญา
/ มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง (Notional Amount หรือ

สินทรัพย์

หนี้สิน

Effective Notional
Amount)

1,512.39
1,512.39

14.39
14.39

14,207.31
14,207.31

669.84
669.84

106.11
106.11

14,634.90
14,634.90

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์จำ� นวน 1,512.39 ล้านบาท และ 669.84 ล้านบาท และ
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์จำ� นวน 14.39 ล้านบาท และ 106.11 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายการทีธ่ นาคารวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน เป็นสินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์จ�ำนวน 1,512.28 ล้านบาท และ 669.53 ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์จ�ำนวน 14.30 ล้านบาท และ
105.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.5 เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้

5.5.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

5.5.2 เงินลงทุนเพื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
อื่นๆ
รวม

5.5.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

มูลค่ายุติธรรม
5,098.73
5,098.73

มูลค่ายุติธรรม
8,566.63
8,566.63
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

มูลค่ายุติธรรม
135,095.76
958.53
73.36
25,540.62
18,730.45
180,398.72

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

2562

หน่วย : ล้านบาท

2561

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

76,841.01
34,375.16
12,614.43
123,830.60
35.05
123,795.55

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

2562
ราคาทุน
4,714.61
0.00
4,714.61
4,212.72
501.89
309,794.89

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
อื่นๆ *
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

2561
ราคาทุน
4,558.86
0.00
4,558.86
4,255.53
303.33
254,153.65

* อื่นๆ จ�ำนวน 0.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีราคาทุนจ�ำนวน 3,919.00 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนเผื่อขายที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
มูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 25,540.62 ล้านบาท และ 24,824.10 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ�ำนวน
689.12 ล้านบาท และ 689.12 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดที่เป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน จ�ำนวน
34,375.16 ล้านบาท ธนาคารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ�ำนวน 35.05 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนทั่วไปที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
จ�ำนวน 4,714.61 ล้านบาท และ 4,558.86 ล้านบาท ได้รวมหุ้นสามัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 4,163.13
ล้านบาท และ 4,163.13 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจ�ำนวนแล้ว
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นรายได้จ�ำนวน
42.82 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนเผือ่ ขายประเภทอืน่ ๆ มีเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำหน้าที่เป็นทรัสตี จ�ำนวน 344.88 ล้านบาท และ 249.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็น
เงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้ธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 2,000.00 ล้านบาท รวม
จ�ำนวน 6,000.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามมาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน โดยรูปแบบของกองทุน ที่จะ
จัดตัง้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารจัดการของแต่ละสถาบันการเงิน ทัง้ นี้ กองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็น
สมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2562
ชือ่ กองทุน

วงเงินลงทุน

SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 1
500.00
SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 2 500.00 - 750.00
SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 3 500.00 - 1,000.00
รวม

2561

ราคาทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

ราคาทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

201.60
112.96
82.56
397.12

187.28
88.66
68.94
344.88

172.00
56.00
56.00
284.00

160.05
41.42
47.59
249.06

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนเผือ่ ขายประเภทอืน่ ๆ มีเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จ�ำนวน 7,255.14
ล้านบาท และ 6,330.84 ล้านบาท ตามล�ำดับ
- แสดงตามมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

2562 (มูลค่ายุตธิ รรม)
บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจ
เม้นท์

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
- ตราสารทุน
หุ้นสามัญ
กองทุน
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

0.11
0.11

3.27
3.27

-

-

-

33.73
33.73
0.01
0.01
33.83

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย

รวม

1.32
1.32

219.76
219.76

55.84
55.84

300.00
300.00

133.84
133.84

0.11
714.03
714.14

-

95.96

-

21.97

-

-

117.93

-

-

95.96

-

21.97

-

-

117.93

104.94
104.94
0.11
0.11
0.06
0.06
108.26

-

1,074.89
1,074.89
20.92
20.92
8.54
8.54
1,184.55

144.16
144.16
0.01
0.01
145.55
145.55
298.62

374.02
374.02
0.36
0.36
0.24
0.24
507.98

6,127.82
399.56
6.527.38
57.09
57.09
161.40
161.40
7,255.14

3,152.25
3,152.25
0.02
0.02
6.69
6.69
3,365.34

1,651.58
25.54
1,677.12
1.94
1.94
0.31
0.31
1,756.56

ธนาคารได้รบั ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมียอดสะสมยกมาจ�ำนวน 441.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ระหว่าง
งวดจ�ำนวน 355.21 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจ�ำนวน 344.97 ล้านบาท ท�ำให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้น
จากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 452.03 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

2561 (มูลค่ายุตธิ รรม)
บลจ.สยามไนท์
ฟันด์
แมเนจเม้นท์

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรทีธ่ นาคารเป็นผูอ้ อก
- ตราสารทุน
หุ้นสามัญ
กองทุน
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย

159.96
159.96

0.23
293.49
293.72

-

-

0.71
517.76
518.47

รวม

0.48
0.48

8.12
8.12

6.15
6.15

50.04
50.04

-

-

-

49.92

-

10.00

-

-

59.92

-

-

-

49.92

-

10.00

-

-

59.92

256.31
256.31
0.00
0.00
0.09
0.09
256.70

98.35
98.35
0.10
0.10
0.06
0.06
106.51

1,036.72
1,036.72
1.36
1.36
0.23
0.23
1,137.81

2,787.45
2,787.45
30.03
30.03
11.23
11.23
2,966.21

1,627.44
19.83
1,647.27
5.96
5.96
130.59
130.59
1,826.36

-

-

5,837.37
19.83
5,857.20
37.45
37.45
142.20
142.20
6,330.84

31.10
31.10
0.00
0.00
0.00
0.00
37.25
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ธนาคารได้รบั ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมียอดสะสมยกมาจ�ำนวน 464.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
จ�ำนวน 57.56 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจากการปิดกองทุนจ�ำนวน 80.10 ล้านบาท ท�ำให้มีผลตอบแทนสะสมทั้งสิ้นจากเงิน
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 441.79 ล้านบาท
- แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2562

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

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจ
เม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

231.48
(198.81)
32.67
1.16
33.83

25.60
25.60
82.66
108.26

16.18
(16.18)
-

1,250.00 3,250.00 2,000.00
500.00
1,250.00 3,750.00 2,000.00
(65.45) (384.66) (243.44)
1,184.55 3,365.34 1,756.56

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง
300.00
300.00
(1.38)
298.62

บลจ.
ทหารไทย
500.00
500.00
7.98
507.98

รวม
6,773.26
1,300.00
(214.99)
7,858.27
(603.13)
7,255.14

หน่วย : ล้านบาท

2561

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

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจ
เม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

278.00
(46.52)
231.48
25.22
256.70

26.35
(0.75)
25.60
80.91
106.51

18.16
(1.98)
16.18
21.07
37.25

1,250.00 3,250.00 2,000.00
1,250.00 3,250.00 2,000.00
(112.19) (283.79) (173.64)
1,137.81 2,966.21 1,826.36

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย

รวม

-

-

322.51
6,500.00
(49.25)
6,773.26
(442.42)
6,330.84

เงินลงทุนทีเ่ ป็นตราสารทุนซึง่ ธนาคารถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10.00 ขึน้ ไปของทุนทีช่ ำ� ระแล้ว และไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งจ�ำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
กองทุนและกลุ่มธุรกิจการเงิน
อื่นๆ
รวม
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2562
1,619.52
10,776.61
12.58
12,408.71

หน่วย : ล้านบาท

2561

1,518.72
9,515.68
12.58
11,046.98

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิ2561
นเฉพาะธนาคาร

2562

2561

2562

2561

2,002.91

1,958.34

1,375.92

5,539.05

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

402.51

368.42

-

-

บวก ซื้อ/โอน

174.00

-

174.00

(4,163.13)

หัก ขาย

168.60

-

25.00

-

ยอดต้นงวด

หัก เงินปันผลรับ
ยอดปลายงวด

329.24
2,081.58

323.85
2,002.91

1,524.92

1,375.92

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

2562

2561

2562

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ธนชาต จำ�กัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

-

25.00

-

25.00

บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

24.94

24.94

353.53

353.53

บริษัททิพยประกันชีวิต
จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวติ

หุ้นสามัญ

25.00

25.00

997.39

997.39

บริษัทหลักทรัพย์
เอเอสแอล จำ�กัด

ธุรกิจ
ประกันชีวติ

หุ้นสามัญ

25.00

-

174.00

-

ชื่อบริษัท

เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธิ

1,524.92

2561

1,375.92

รายงานประจำ�ปี 2562

203

Financial Statements and Notes to Financial Statements
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.6.2 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

2562

2561

2562

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ธนชาต จำ�กัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

-

25.00

-

บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

24.94

24.94

บริษัททิพยประกันชีวิต
จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวติ

หุน้ สามัญ

25.00

บริษัทหลักทรัพย์
เอเอสแอล จำ�กัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

25.00

ชื่อบริษัท

เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสุทธิ

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

2562

2561

25.00

-

108.25

353.53

353.53

256.83

279.23

25.00

997.39

997.39

1,656.95

1,615.43

-

174.00

-

167.80

-

1,524.92

2561

1,375.92

2,081.58

2,002.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจ�ำนวนเงิน 402.51 ล้านบาท
จากงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษัทร่วมได้รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด
ที่ธนาคารลงทุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 จ�ำนวน 1.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 145.00 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ
1 หุ้นใหม่ ธนาคารได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 0.29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 29.00
ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจ�ำนวน 1.74 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 174.00 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ�ำกัด
ที่ถืออยู่ทั้งหมดจ�ำนวน 2.50 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 2,100.00 ล้านบาท โดยรับรู้ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในงบก� ำ ไรขาดทุ น และก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะธนาคาร
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,931.40 ล้านบาท และ 2,075.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ และรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ�ำกัด ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
เป็นจ�ำนวนเงิน 138.73 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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5.6.3 ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทร่วม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ชือ่ บริษทั

2562

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“ตรวจสอบแล้ว”

สินทรัพย์รวม

หนีส้ นิ รวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนธนชาต จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
1,337.12
248.54
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) 29,772.29 24,075.08
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำ�กัด
717.78
129.38
รวม
31,827.19 24,453.00

ส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์รวม

1,088.58
5,697.21
588.40
7,374.19

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของ

658.73

235.22

423.51

1,397.33
22,347.55
654.17
25,057.78

214.95
16,816.82
149.87
17,416.86

1,182.38
5,530.73
504.30
7,640.92
หน่วย : ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

2562
ชือ่ บริษทั
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนธนชาต จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำ�กัด
รวม

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
รายได้รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

“ตรวจสอบแล้ว”
รายได้รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

-

-

1,868.27

654.58

919.08
11,177.25
71.03
12,167.36

125.53
596.98
(35.59)
686.92

913.94
8,147.10
89.00
11,018.31

168.08
1,021.76
(26.54)
1,817.88

รายงานประจำ�ปี 2562
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5.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
5.7.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 5.7.2)
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 5.7.4)

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสินเชื่อ
- รายกลุ่ม (เงินให้สินเชื่อ ช.พ.ค.)
2. เงินสำ�รองส่วนเกิน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

46,156.36
1,536,764.26
334,106.03
241.86
467.23
1,916,801.28
6,320.30
1,923,121.58

37,681.48
1,577,800.87
270,499.84
250.28
482.33
1,885,750.14
6,523.71
1,892,273.85

42,354.16
19,865.76
4,075.00
33.60
1,856,793.06

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ ได้รวมสินเชือ่ โครงการตามธุรกรรม
นโยบายรัฐที่ธนาคารปล่อยกู้เอง (หมายเหตุข้อ 5.38.2) ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

100,000.00

1,344.27

2,017.21

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2

50,000.00

1,412.98

2,097.00

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

30,000.00

223.82
2,981.07

306.12
4,420.33

โครงการ
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

รวม

วงเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีท้ ธ่ี นาคารระงับการรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 315,854.68 ล้านบาท และ 282,846.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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5.7.2 จ�ำแนกตามประเภทเงินให้กู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

2562
เงินให้กยู้ มื
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อไทรทอง
สินเชื่อสวัสดิการ
สินเชื่อธุรกิจทั่วไป
สินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชน
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
สินเชื่อห้องแถว
สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
อื่นๆ
รวม

430,233.13
337,134.79
242,093.23
119,543.72
94,534.76
81,340.98
56,346.76
50,439.21
32,583.81
30,607.81
61,906.06
1,536,764.26

ค่าเผือ่ หนี้ เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื
สงสัยจะสูญ
สุทธิ
35,968.82
394,264.31 467,930.29
4,734.84
332,399.95 345,206.35
46.86
242,046.37 206,811.75
1,312.66
118,231.06 119,828.24
5,594.68
88,940.08 112,478.39
1,128.97
80,212.01
78,588.06
5,354.52
50,992.24
68,772.24
1,313.21
49,126.00
50,932.78
1,043.42
31,540.39
35,033.38
29.24
30,578.57
29,419.12
3,860.48
58,045.58
62,800.27
60,387.70 1,476,376.56 1,577,800.87

2561
ค่าเผือ่ หนี้ เงินให้กยู้ มื
สงสัยจะสูญ
สุทธิ
39,362.93 428,567.36
3,272.67 341,933.68
28.42 206,783.33
895.28 118,932.96
7,937.52 104,540.87
794.47
77,793.59
5,690.73
63,081.51
1,325.47
49,607.31
1,158.68
33,874.70
23.15
29,395.97
3,520.35
59,279.92
64,009.67 1,513,791.20

สินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ เป็นการให้สนิ เชือ่ เพือ่ พัฒนาชีวติ ครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิน่ และ
ข้าราชการทหาร
สินเชื่อไทรทอง เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อการอุปโภคบริโภค
เพื่อไปท�ำงานต่างประเทศ และอเนกประสงค์
สินเชือ่ สวัสดิการ เป็นการให้สนิ เชือ่ สวัสดิการส�ำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน และ
ข้าราชการบ�ำนาญ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ หรือช�ำระหนี้สินอื่นๆ ส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้ประจ�ำ หรือผู้ที่ยัง
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสามัญเป็น
หลักประกัน จ�ำนวน 3,014.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 อนุมัติในหลักการให้กระทรวง
การคลังจ�ำหน่ายหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังถืออยู่บางส่วนให้ธนาคาร จ�ำนวน 78.866 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 38.22
บาท (หุ้นสามัญดังกล่าวราคาปิด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ราคาหุ้นละ 9.75 บาท) และอนุมัติให้ภาครัฐ (กระทรวงการคลัง
และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทั้งหมด) ถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าว ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดราคาและเงื่อนไขในการจ�ำหน่ายหุ้นให้
กับธนาคาร กระทรวงการคลังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ธนาคาร โดยก�ำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นคืน
จากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี ก�ำหนดราคารับซื้อคืน ก�ำหนดอัตราผลตอบแทนและก�ำหนดไม่ให้ธนาคารโอนหุ้น รวมทั้ง
ไม่โอนสิทธิและหน้าทีซ่ งึ่ เกิดจากการซือ้ หุน้ นีใ้ ห้แก่บคุ คลอืน่ ในกรณีทมี่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในขณะทีธ่ นาคารถือครอง
หุ้นอยู่ ธนาคารจะต้องด�ำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังจะร่วมหารือกับธนาคารเพื่อพิจารณาแนวทางการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นแนวทาง
การด�ำเนินการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
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กระทรวงการคลังได้มกี ารขยายระยะเวลาการซือ้ หุน้ คืนจากธนาคารทุก 3 ปีอย่างต่อเนือ่ งและเมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม
2561 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาว่าไม่มีความประสงค์จะซื้อคืนหุ้นสามัญดังกล่าว โดยมิได้เปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการสละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร ต่อมาธนาคารได้ด�ำเนินการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง
กรณีการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธนาคารและการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การถือครองหุ้นตามแนวทางที่ไม่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อธนาคารเรื่อยมา ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือพิจารณาขยายระยะเวลา
การใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นจากธนาคารตามเงื่อนไขเดิมออกไปอีก 3 ปี นับจากวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมอื่นๆ ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาคให้กู้ยืมแก่เทศบาล จ�ำนวน 309.68 ล้านบาท และ 354.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.7.3 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท

2562
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่นๆ
รวม

1,907,189.27
1.66
20.84
1,907,211.77

ต่างประเทศ

2561
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

9,589.51 1,916,778.78 1,875,269.39 10,442.90 1,885,712.29
1.66
17.01
17.01
20.84
20.84
20.84
9,589.51 1,916,801.28 1,875,307.24 10,442.90 1,885,750.14

5.7.4 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท

2562
14,836.20

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
932.54

ต่�ำ กว่า
มาตรฐาน
291.19

56,860.13

1,578.86

17,387.09
133,339.18

687.94
1,312.61

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ

รวม

รวม

309,135.83 13,298.42
1,201,652.66 111,378.49
1,733,211.09 129,188.86

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

322.20

828.57

17,210.70

477.69

732.60

1,008.58

60,657.86

269.49
593.31

256.97
313.42

346.28
2,518.63

18,947.77
138,077.15

2,897.46 4,117.63
10,114.39 10,222.60
14,643.53 15,965.42

7,686.35 337,135.69
11,403.97 1,344,772.11
23,792.38 1,916,801.28

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจอื่นๆ จ�ำนวน 1,344,772.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุม่ อาชีพ จ�ำนวน 430,233.13 ล้านบาท (รวมลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จ�ำนวน 366,952.82 ล้านบาท) และสินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 464,926.81 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

2561
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่

11,709.49
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
54,401.88
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
19,855.57
การสาธารณูปโภคและบริการ
120,062.64
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
317,495.67
อื่นๆ
1,171,981.07
รวม
1,695,506.32

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
884.55
1,527.44
850.63
2,224.21
14,133.81
112,462.70
132,083.34

ต่�ำ กว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
มาตรฐาน
436.91
183.88
569.86
13,784.69
276.84
231.58
703.56
57,141.30
93.97
115.01
445.95
21,361.13
459.65
100.98 2,275.16 125,122.64
4,943.99 2,316.63 6,317.34 345,207.44
17,891.48 7,720.03 13,077.66 1,323,132.94
24,102.84 10,668.11 23,389.53 1,885,750.14

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจอื่นๆ จ�ำนวน 1,323,132.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุม่ อาชีพ จ�ำนวน 467,930.29 ล้านบาท (รวมลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จ�ำนวน 393,464.08 ล้านบาท) และสินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 382,491.77 ล้านบาท

5.7.5 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท

2562
เงินให้สนิ เชือ่ และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

ยอดสุทธิท่ใี ช้ในการตัง้ อัตราที่ใช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ*
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

1,739,187.70
129,522.02
14,654.06
15,965.42
23,792.38

592,188.42
99,743.46
9,914.25
10,137.04
15,019.36

1,923,121.58

727,002.53

1
2
100
100
100

5,921.88
21,227.39
9,914.25
10,137.04
15,019.36
4,075.00
66,294.92
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หน่วย : ล้านบาท

2561
เงินให้สนิ เชือ่ และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

ยอดสุทธิท่ใี ช้ในการตัง้ อัตราที่ใช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ*
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

1,701,639.75
132,464.22
24,112.25
10,668.10
23,389.53

650,949.82
101,977.50
12,971.20
7,731.19
16,173.35

1
2
100
100
100

1,892,273.85

789,803.06

6,509.50
21,808.72
12,971.20
7,731.19
16,173.35
65,193.96

* ยอดสุทธิทใี่ ช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค�ำนวณจากยอดคงค้างของต้นเงินทีไ่ ม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนีห้ ลังหักมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน ยกเว้น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัด
บัญชีออกแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้สนิ เชือ่ ทีจ่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษได้รวมลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ ตามบันทึกข้อตกลง
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน ซึง่ ธนาคารได้กนั เงินส�ำรอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมทีจ่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษจ�ำนวน 19,865.76 ล้านบาท และ 20,439.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.7.6 สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ ประกอบด้วย สินเชือ่ จัดชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
สงสัย และสงสัยจะสูญ โดยรวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ ป็นรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ

2562

2561

57,033.84
2.65
19,773.54
0.95

59,394.55
2.81
21,643.51
1.06

5.7.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แยกตามวิธีการ
ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562
จำ�นวนราย
วิธกี ารปรับโครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
รวม
-
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จำ�นวนหนีต้ ามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
-

สินทรัพย์ทร่ี บั โอน
ชนิดของ
มูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์
-

2561
จำ�นวนราย
วิธกี ารปรับโครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
1
รวม
1

จำ�นวนหนีต้ ามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
61.62
61.62
61.62
61.62

หน่วย : ล้านบาท

จำ�นวนหนีต้ ามบัญชี
ชนิดของ
มูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์
-

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารรับรูข้ าดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ ละรายได้ดอกเบีย้ รับ
จากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2.41

26.10
0.97

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนีป้ รับโครงสร้างหนีท้ รี่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
ยอดคงค้างของลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้

5.7.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�ำ่ ที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ

2562

2561

863.51

864.01

2562
ไม่เกิน 1 ปี
25.72

หน่วย : ล้านบาท

จำ�นวนเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา
มากกว่า 1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
100.25
115.89
241.86
87.04
154.82
154.26
0.56

2561

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�ำ่ ที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ปี
26.87

หน่วย : ล้านบาท

จำ�นวนเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา
มากกว่า 1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
104.30
119.11
250.28
89.60
160.68
159.81
0.87
รายงานประจำ�ปี 2562

211

Financial Statements and Notes to Financial Statements
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท

2562
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
6,509.50 21,808.72
(587.62)
(581.33)
5,921.88 21,227.39
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนีส้ งสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ต่�ำ กว่า
สงสัย
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
12,971.20
7,731.19 16,173.35
(3,056.95) 2,405.85
8,887.51
(10,041.50)
9,914.25 10,137.04 15,019.36

สำ�รอง
ส่วนเกิน
4,075.00
4,075.00

รวม
65,193.96
11,142.46
(10,041.50)
66,294.92
หน่วย : ล้านบาท

2561
ปกติ
ยอดต้นงวด
หนีส้ งสัยจะสูญ
โอนระหว่างงวด
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

6,970.33
(460.83)
6,509.50

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
17,024.92
4,783.80
21,808.72

ต่�ำ กว่า
มาตรฐาน
5,725.46
6,141.90
1,103.84
12,971.20

สงสัย

สงสัยจะสูญ

5,447.74
2,283.45
7,731.19

16,720.15
3,935.46
(4,482.26)
16,173.35

สำ�รอง
ส่วนเกิน
1,103.84
(1,103.84)
-

รวม
52,992.44
16,683.78
(4,482.26)
65,193.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 66,294.92 ล้านบาท และ 65,193.96 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) และระยะที่ 2 และโครงการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ�ำนวน 1.30 ล้านบาท และ
2.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)
ส�ำหรับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีจ่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�ำนวน 21,227.39 ล้านบาท
และ 21,808.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน (หมายเหตุข้อ 5.7.5)

5.9 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ตัดจำ�หน่าย
ยอดปลายงวด
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หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

36.01
(2.41)
33.60

10.88
26.10
(0.97)
36.01

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2562
ยอดต้นงวด
3,267.09
31.19
3,235.90

อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

เพิม่ ขึน้
2,057.45
60.96
1,996.49

จำ�หน่าย/โอน
425.30
20.75
404.55

ยอดปลายงวด
4,899.24
71.40
4,827.84
หน่วย : ล้านบาท

2561
ยอดต้นงวด
2,460.00
31.56
2,428.44

อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ดังนี้

เพิม่ ขึน้
1,406.05
18.38
1,387.67

จำ�หน่าย/โอน
598.96
18.75
580.21

ยอดปลายงวด
3,267.09
31.19
3,235.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้จากการช�ำระหนีแ้ ยกตามผูป้ ระเมินราคา
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

4,230.96
668.28
4,899.24

ผู้ประเมินราคาภายนอก
ผู้ประเมินราคาภายใน
รวม

2,613.18
653.91
3,267.09

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีกำ� ไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย จ�ำนวน 141.30
ล้านบาท และ 136.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562
ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด

เพิม่ ขึน้

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

จำ�หน่าย/ ยอด
ยอด
โอน ปลายงวด ต้นงวด

ค่าเผือ่ การด้อยค่า

ค่าเสือ่ ม จำ�หน่าย/ ยอด
ยอด
ราคา
โอน ปลายงวด ต้นงวด

ทีด่ นิ อาคาร
เพิม่ ขึน้ /
ยอด และอุสุปทกรณ์
ธิ
(ลดลง) ปลายงวด

ที่ดิน

ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ รี าคาเพิม่ *
ส่วนที่ตีราคาลด*
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ
รวม

2,368.71

24.07

17,547.25

-

(49.42)

-

7,674.82
10,696.61

335.92

(12.78) 2,380.00

-

-

-

-

-

-

-

2,380.00

(5.14) 17,542.11

-

-

-

-

-

-

-

17,542.11

-

-

-

-

-

-

-

(49.42)

-

369.96

3,215.80

-

-

-

2,393.80

-

-

-

1,156.30

-

(49.42)

(25.71) 7,985.03 4,201.81 220.03 (22.57) 4,399.27 369.96

873.91 (576.49) 10,994.03 8,189.61 985.82 (575.20) 8,600.23

941.99 1,628.49 (1,414.18) 1,156.30

-

-

-

-

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

รายงานประจำ�ปี 2562
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หน่วย : ล้านบาท

2561
ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด

เพิม่ ขึน้

2,089.63

304.89

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

จำ�หน่าย/ ยอด
ยอด
โอน ปลายงวด ต้นงวด

ค่าเผือ่ การด้อยค่า

ค่าเสือ่ ม จำ�หน่าย/ ยอด
ยอด
ราคา
โอน ปลายงวด ต้นงวด

ทีด่ นิ อาคาร
เพิม่ ขึน้ /
ยอด และอุสุปทกรณ์
ธิ
(ลดลง) ปลายงวด

ที่ดิน

ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ รี าคาเพิม่ *
ส่วนที่ตีราคาลด*
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ
รวม

(25.81) 2,368.71

-

-

-

-

-

-

-

2,368.71

17,547.25

-

-

17,547.25

-

-

-

-

-

-

-

17,547.25

(49.42)

-

-

(49.42)

-

-

-

-

-

-

-

(49.42)

-

369.96

3,103.05

-

-

-

2,507.00

-

-

-

941.99

369.96

-

7,385.93

316.81

(27.92) 7,674.82 4,013.95 214.56 (26.70) 4,201.81 369.96

9,957.44 1,222.99 (483.82) 10,696.61 7,634.49 1,036.15 (481.03) 8,189.61
818.35

885.03 (761.39)

941.99

-

-

-

-

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 26,418.58

* ธนาคารตีราคาใหม่ในปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคง
ใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จ�ำนวน 7,448.89 ล้านบาท และ 6,902.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2562
เพิม่ ขึน้

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ค่าตัด
จำ�หน่าย

สินทรัพย์
ไม่มี
จำ�หน่าย/
ยอด
ตัวตนอืน่
โอน
ปลายงวด
สุทธิ

3,559.45 912.32
3,559.45 912.32

(47.55)
(47.55)

4,424.22 2,397.59 500.20
4,424.22 2,397.59 500.20

(47.55) 2,850.24 1,573.98
(47.55) 2,850.24 1,573.98

ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ยอด
ต้นงวด

หน่วย : ล้านบาท

2561
ยอด
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,313.03
รวม
3,313.03

สินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ไม่มี
ค่าตัด
จำ�หน่าย/
ยอด
ตัวตนอืน่
จำ�หน่าย
โอน
ปลายงวด
สุทธิ

ราคาทุน
จำ�หน่าย/
เพิม่ ขึน้
โอน

ยอด
ปลายงวด

272.95
272.95

3,559.45 1,982.39 441.73
3,559.45 1,982.39 441.73

(26.53)
(26.53)

ยอด
ต้นงวด

(26.53) 2,397.59 1,161.86
(26.53) 2,397.59 1,161.86

ในปี 2562 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุข้อ 2.5.13) มีผลท�ำให้
ค่าตัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 59.99 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิลดลงด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค่าตัดจ�ำหน่ายทั้งจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคง
ใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จ�ำนวน 629.04 ล้านบาท และ 534.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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5.13 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค้างรับ
สิทธิการเช่า
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง - สินเชื่อ
รวม

2562

2561

889.58
20.88
3,277.85
3,873.25
1,229.64
0.07
9,291.27

1,045.36
25.93
896.22
2,760.00
1,098.12
1.94
5,827.57

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจ�ำนวน 3,277.85 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้รับช�ำระเงิน
(Settlement)
พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดจ�ำนวน 3,873.25 ล้านบาท เป็นรายการพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุง
จัดสรรช�ำระหนี้เมื่อได้รับบัญชีแสดงการรับ - จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจ�ำนวน 1,229.64 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ลูกหนี้อื่นส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจ�ำนวน 14.32 ล้านบาท
- รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจ�ำนวน 0.29 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริต จ�ำนวน 263.00
ล้านบาท หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน และลูกหนีเ้ งินขาดบัญชีจำ� นวน 24.61 ล้านบาท หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจ�ำนวน
24.32 ล้านบาท คงเหลือจ�ำนวน 0.29 ล้านบาท
- รอโอนลูกหนี้ - อื่นๆ จ�ำนวน 312.72 ล้านบาท
- และอื่นๆ อีกจ�ำนวน 902.31 ล้านบาท

5.14 เงินรับฝาก
5.14.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ออมทรัพย์พิเศษที่มีระยะเวลา
- ประจำ�
- สลากออมสินและพันธบัตร
- เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
- ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย
- ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน
เงินรับฝากอื่นๆ
รวม

2562

2561
4,117.52
557,973.69

4,057.13
526,818.91

267,243.98
278,209.99
1,105,918.94

235,460.69
352,373.07
1,003,293.61

53,107.68
39,522.03

53,900.45
53,267.78

1,744,002.62
3,395.34
2,309,489.17

1,698,295.60
3,259.11
2,232,430.75
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เงินฝากออมทรัพย์จ�ำนวน 557,973.69 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จ�ำนวน 89.06 ล้านบาท
ที่พนักงานไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เงินรับฝากอื่นๆ จ�ำนวน 3,395.34 ล้านบาท ได้รวมเงินที่ผู้ฝากทอดทิ้งและเงินฝากไม่เคลื่อนไหวจ�ำนวน 3,393.43
ล้านบาท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 10,000.00 บาท ที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ธนาคารยังไม่รบั รูด้ อกเบีย้ ค้างจ่ายและจะรับรูเ้ ป็นดอกเบีย้ จ่ายเมือ่ ผูฝ้ ากมาติดต่อ ส�ำหรับบัญชีทมี่ ยี อดคงเหลือไม่เกิน 500.00 บาท
ธนาคารจะหักไว้เป็นรายได้คา่ รักษาบัญชีในอัตราทีธ่ นาคารประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีหนี้สินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็น
การประกันภัยและที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน ดังนี้
2562
ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย
- เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
- ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.18)
ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน
- เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
- ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.18)
รวม

2561

53,107.68
23,409.85

53,900.45
76,517.53

39,522.03
11,857.49

หน่วย : ล้านบาท

19,986.38

73,886.83

53,267.78
51,379.52
127,897.05

11,631.07

64,898.85
138,785.68

ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่ใช้วัดมูลค่าหนี้สินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
หนีส้ นิ เพิม่ (ลด)

2562
อัตราการคิดลด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25
ลดลง ร้อยละ 0.25

(1,881.85)
1,973.03

อัตราการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.00
ลดลง ร้อยละ 25.00

(33.38)
53.24

ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00
ลดลง ร้อยละ 10.00

219.05
(219.05)

5.14.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
2562
เงินบาท
รวม
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ในประเทศ
2,306,157.89
2,306,157.89

ต่างประเทศ
3,331.28
3,331.28

2561
รวม
ในประเทศ
2,309,489.17 2,229,277.15
2,309,489.17 2,229,277.15

ต่างประเทศ
3,153.60
3,153.60

หน่วย : ล้านบาท

รวม
2,232,430.75
2,232,430.75

5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
2562
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

รวมในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

2561

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

10.32
1.83
2.81
6,374.09
6,389.05

46,800.01
18,287.27
65,087.28

10.32
46,801.84
2.81
24,661.36
71,476.33

55.48
23.44
4.21
4,895.40
4,978.53

52,600.01
1,000.00
11,080.74
64,680.75

55.48
52,623.45
1,004.21
15,976.14
69,659.28

5.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

2562
วงเงิน

กำ�หนด
วันชำ�ระ
ดอกเบีย้

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

หุ้นกู้ ปี 2560 วงเงินรวม 50,000.00 ล้านบาท
23 ก.พ.
ครัง้ ที่ 1/2560 36,000.00 และ 23 ส.ค. 2.36
ของทุกปี

วัน
ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

ต่าง
ในประเทศ ประเทศ

23 ก.พ 2565 36,000.00

11 พ.ค.
ครัง้ ที่ 2/2560 14,000.00 และ 11 พ.ย. 2.33 11 พ.ค. 2565
ของทุกปี
หุ้นกู้ ปี 2562 วงเงินรวม 30,500.00 ล้านบาท
ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 16,000.00 ล้านบาท					
16 เม.ย. และ
6,220.00 16 ต.ค. ของ 1.53 16 ต.ค. 2567
ชุดที่ 1
ทุกปี
16 เม.ย.
9,780.00
และ
16 ต.ค. 1.69 16 ต.ค. 2569
ชุดที่ 2
ของทุกปี
ครั้งที่ 2/2562 วงเงิน 14,500.00 ล้านบาท
6 ก.พ.
4,200.00 และ 6 ส.ค. 1.45
6 ก.พ. 2566
ชุดที่ 1
ของทุกปี
6 มิ.ย.
4,400.00 และ 6 ธ.ค. 1.58
6 ธ.ค. 2567
ชุดที่ 2
ของทุกปี
6 มิ.ย.
5,900.00 และ 6 ธ.ค. 1.79
6 ธ.ค. 2569
ชุดที่ 3
ของทุกปี
รวม

2561
รวม

ต่าง
ในประเทศ ประเทศ

รวม

-

36,000.00 36,000.00

-

36,000.00

14,000.00

-

14,000.00 14,000.00

-

14,000.00

6,220.00

-

6,220.00

-

-

-

9,780.00

-

9,780.00

-

-

-

4,200.00

-

4,200.00

-

-

-

4,400.00

-

4,400.00

-

-

-

5,900.00

-

5,900.00

-

-

-

80,500.00

-

-

50,000.00

80,500.00 50,000.00

รายงานประจำ�ปี 2562
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5.17 ประมาณการหนี้สิน
2562
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
บำ�เหน็จ/บำ�นาญ
บำ�เหน็จดำ�รงชีพ
บำ�เหน็จพิเศษ
เงินชดเชย
ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานมานาน
ภาระผูกพันอื่น (หมายเหตุข้อ 5.23.1)
ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคาร
ถูกฟ้องร้องคดี (หมายเหตุข้อ 5.23.2)
รวมประมาณการหนี้สิน

57,278.20
2,244.49
3,173.36
6,247.34
146.73
249.60

2561

69,339.72
1,081.69
39.76
70,461.17

46,898.51
1,975.80
2,382.71
3,798.80
121.54
248.32

หน่วย : ล้านบาท

55,425.68
1,081.69
0.93
56,508.30

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กระทบ
ยอดคงเหลือได้ ดังนี้
2562
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- จากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

2561

55,425.68
1,385.19
1,314.61
1,476.08

54,600.08
1.36
1,444.96
1,416.33

(8.62)
11,258.62
641.89
(2,153.73)
69,339.72

35.25
(475.12)
850.04
(2,447.22)
55,425.68

ธนาคารได้รับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราเงินค่าชดเชยและอัตราเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)
ในงบการเงินส�ำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 1,385.19 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ประเมินมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอย่างมีสาระส�ำคัญ มีผลท�ำให้ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11,891.89
ล้านบาท เป็นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงานจ�ำนวน
11,897.34 ล้านบาท รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นผ่านก�ำไรสะสม และก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ จ�ำนวน 5.45 ล้านบาท รับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน โดยมีขอ้ สมมติทใี่ ช้ในการค�ำนวณ
ดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้าง
อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน
อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจ้าง
อัตราการเกษียณก่อนกำ�หนด
เกษียณอายุก่อนกำ�หนด
เกษียณอายุปกติ

2562

2561

1.19% - 2.52%
3.00% - 10.00%
5.50%
0.00% - 1.50%
0.00% - 25.00%
2.00%
55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี
60 ปี

1.76% - 4.40%
3.00% - 10.00%
6.00%
0.00% - 1.50%
0.00% - 22.00%
2.00%
55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี
60 ปี

ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ (ลด)

2562
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
อัตราการคิดลด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50
ลดลง ร้อยละ 0.50

(4,770.45)
5,330.55

อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00
ลดลง ร้อยละ 1.00

3,897.02
(3,478.78)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50
ลดลง ร้อยละ 0.50

(13.10)
14.30

อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00
ลดลง ร้อยละ 1.00

32.15
(27.36)

รายงานประจำ�ปี 2562
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ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ดังนี้
2562
2561
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ของพนักงานถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก

18.7 ปี

2562
จ�ำนวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ของหนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป

19.2 ปี
หน่วย : ล้านบาท

2561

2,875.11
2,825.87
2,905.09
3,063.18
3,210.87
17,838.54
94,258.23

2,600.72
2,549.66
2,660.97
2,728.33
2,872.90
16,213.71
91,534.43

8.73
16.12
14.22
16.96
21.25
76.85
660.62

22.79
10.47
18.20
16.17
19.27
92.31
716.75

5.18 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย จ�ำนวน 48,982.41 ล้านบาท และ
46,187.19 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 5.14.1) ดังนี้
2562
ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย
- ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย
- ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน
รวม
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23,409.85
11,857.49
35,267.34

หน่วย : ล้านบาท

2561

19,986.38
11,631.07
31,617.45

5.19 หนี้สินอื่น

หน่วย : ล้านบาท

2562
เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด
รวม

2561

855.80
3,938.24
2,063.98
6,858.02

1,462.34
298.92
573.07
2,334.33

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจ�ำนวน 3,938.24 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงซื้อเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้จ่ายช�ำระเงิน
(Settlement)
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ดจ�ำนวน 2,063.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
- พัก - ทรัพย์สินรอการขายจ�ำนวน 1,630.91 ล้านบาท
- รอโอน - PromptPay จ�ำนวน 1,009.90 ล้านบาท เป็นรายการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ซึง่ ยังไม่ได้รบั ช�ำระเงิน
			 (Settlement)
- และอื่นๆ อีกจ�ำนวน 1,442.97 ล้านบาท

5.20 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

2562

2561

ยอดต้นงวด การเปลีย่ นแปลง ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด การเปลีย่ นแปลง ยอดปลายงวด
ในระหว่างงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

รวม

ในระหว่างงวด

17,547.25

(5.14)

17,542.11

5,535.30

902.92

6,438.22

33.64

89.44

123.08

23,116.19

987.22

17,547.25

-

17,547.25

15,857.61 (10,322.31)
130.60

(96.96)

5,535.30
33.64

24,103.41 33,535.46 (10,419.27) 23,116.19
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

2561

ยอดต้นงวด การเปลีย่ นแปลง ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด การเปลีย่ นแปลง ยอดปลายงวด
ในระหว่างงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

รวม

ในระหว่างงวด

17,547.25

(5.14)

17,542.11

17,547.25

5,535.30
23,082.55

902.92
897.78

6,438.22
23,980.33

15,857.61
33,404.86

-

17,547.25

(10,322.31) 5,535.30
(10,322.31) 23,082.55
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5.21 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้ธนาคารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส�ำรองเพื่อการขยายงาน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน

กำ�ไรปี 2561

กำ�ไรปี 2560

30,841.84
3,084.18
4.95
3,971.55
16,538.00

31,210.07
3,121.01
4.79
4,031.61
16,523.10

ในการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 ธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 จ�ำนวน
9,270.00 ล้านบาท คงเหลือทีต่ อ้ งน�ำส่งในปี 2562 จ�ำนวน 7,268.00 ล้านบาท ซึง่ ได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินไปเมือ่ วันที่ 23 เมษายน
2562 รวมน�ำส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 16,538.00 ล้านบาท และธนาคารได้จัดสรร
ก�ำไรสุทธิสำ� หรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เพือ่ น�ำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาล งวดที่ 1 เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม
2562 จ�ำนวน 5,409.00 ล้านบาท
ในการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 ธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 จ�ำนวน
5,739.00 ล้านบาท คงเหลือทีต่ อ้ งน�ำส่งในปี 2561 จ�ำนวน 10,055.00 ล้านบาท ซึง่ ได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินเมือ่ วันที่ 25 เมษายน
2561 และได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติมในวันเดียวกัน จ�ำนวน 729.10 ล้านบาท รวมน�ำส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 16,523.10 ล้านบาท

5.22 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
- หลักประกันการท�ำธุรกรรมสัญญาซื้อคืน
ทรัพย์สินรอการขาย
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

41,893.27
501.18
42,394.45

14,966.46
498.33
15,464.79

5.23 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
5.23.1 ภาระผูกพัน มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2562
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- การค�้ำประกันอื่น
- อื่นๆ
รวม
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2561

106.95

89.69

33,745.71
6,812.51
382.14
41,047.31

30,013.51
6,118.50
206.34
36,428.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค�้ำประกันอื่น จ�ำนวนเงิน 6,812.51 ล้านบาท
และ 6,118.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งธนาคารได้กันเงินส�ำรองเพื่อรองรับความเสียหาย โดยรับรู้ในประมาณการหนี้สิน
จ�ำนวน 1,081.69 ล้านบาท และ 1,081.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุข้อ 5.17)
			

5.23.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีตอ่ ศาล เรียกให้ชดใช้คา่ เสียหาย
โดยไม่สามารถก�ำหนดค่าเสียหายทีจ่ ะต้องชดใช้เป็นจ�ำนวนทีแ่ น่นอนได้ จ�ำนวน 104 คดีเป็นทุนทรัพย์รวมจ�ำนวนเงิน 4,988.17
ล้านบาท ในจ�ำนวนนีไ้ ด้รวมคดีทมี่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ ทีธ่ นาคารจะต้องจ่ายช�ำระเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึง่ ธนาคาร
ได้ประเมินผลเสียหาย โดยรับรู้ในประมาณการหนี้สินจ�ำนวน 39.76 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.17)

5.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2562
เงินให้กู้ยืม
ยอดคงค้าง ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1. บริษัทร่วม

รวม
2. รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจการทีผ่ บู้ ริหารส�ำคัญและบุคคลใกล้ชดิ
มีอำ� นาจควบคุมหรือมีอำ� นาจควบคุมร่วม
หรือเป็นผูบ้ ริหารส�ำคัญ

รวม
3. รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูบ้ ริหารส�ำคัญและบุคคลใกล้ชดิ

รวม
รวมทั้งสิ้น

2561
เงินรับฝาก

เงินให้กู้ยืม
ยอดคงค้าง ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก

-

-

129.05
129.05

-

-

189.44
189.44

5,000.00

902.92

1,207.02

15,000.00

150.00

1,122.78

5,000.00

897.78

1,207.02

15,000.00

150.00

1,122.78

299.15

1.39

626.61

375.72

97.28

536.59

299.15
5,299.15

1.39
51.39

626.61
1,962.68

375.72
15,375.72

97.28
247.28

536.59
1,848.81

5.25 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มกี ารจ่ายผลประโยชน์อนื่ แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ทพี่ งึ จ่ายตามปกติ
ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบธนาคาร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�ำคัญ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

2562

2561

425.94
69.77
0.15
495.86

409.68
63.84
0.13
473.65
รายงานประจำ�ปี 2562
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5.26 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคาร และค่าเช่ารถยนต์
โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
2562
ระยะเวลาคงเหลือ
สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
รวม

1 ม.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2567

จำ�นวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา
เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 1 ปี แต่ ไม่เกิน เกิน 5 ปี
รวม
5 ปี
459.77
418.82
9.18
887.77
450.95
607.34
1,058.29
910.72 1,026.16
9.18
1,946.06

2561
ระยะเวลาคงเหลือ
สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
รวม

1 ม.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2566

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

จำ�นวนเงินทีจ่ ะต้องจ่ายตามระยะเวลา
เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 1 ปี แต่ ไม่เกิน เกิน 5 ปี
รวม
5 ปี
343.21
232.45
2.49
578.15
408.77
729.70
1,138.47
751.98
962.15
2.49
1,716.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 29 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญา
ตั้งแต่ ปี 2551 - 2582 ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าที่ดิน และ/หรืออาคารจ�ำนวน 637 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์
จ�ำนวน 33 สัญญา ซึ่งมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตประมาณ 1,946.06 ล้านบาท
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5.27 ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
5.27.1 ฐานะจ�ำแนกตามธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

2562
สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2561

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ธุรกรรม
รวม
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
ในประเทศ ต่างประเทศ
2,797,624.26
2,797,624.26 2,667,627.14
2,667,627.14
402,442.36

-

402,442.36

339,996.14

-

339,996.14

311,876.47

-

311,876.47

256,156.56

-

256,156.56

1,856,793.06

-

1,856,793.06 1,827,043.88

-

1,827,043.88

2,309,489.17

-

2,309,489.17 2,232,430.75

-

2,232,430.75

71,476.33

-

71,476.33

69,659.28

-

69,659.28

80,500.00

-

80,500.00

50,000.00

-

50,000.00
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562
สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2561

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ธุรกรรม
รวม
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
ในประเทศ ต่างประเทศ
2,797,067.60
2,797,067.60 2,667,000.15
2,667,000.15
402,442.36

-

402,442.36

339,996.14

-

339,996.14

311,319.81

-

311,319.81

255,529.57

-

255,529.57

1,856,793.06

-

1,856,793.06 1,827,043.88

-

1,827,43.88

2,309,489.17

-

2,309,489.17 2,232,430.75

-

2,232,430.75

71,476.33

-

71,476.33

69,659.28

-

69,659.28

80,500.00

-

80,500.00

50,000.00

-

50,000.00

* รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายงานประจำ�ปี 2562
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5.27.2 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

2562
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
97,519.30
(41,533.52)
55,985.78
-

2561
รวม
97,519.30
(41,533.52)
55,985.78

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
96,607.64
(35,428.97)
61,178.67
-

รวม
96,607.64
(35,428.97)
61,178.67

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ

4,805.66

-

4,805.66

6,072.58

-

6,072.58

รายได้จากการดำ�เนินงาน

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

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

(42,649.35)

-

(42,649.35)

(46,614.38)

-

(46,614.38)

(6,111.45)

-

(6,111.45)

(6,901.36)

-

(6,901.36)

24,047.95

-

24,047.95

30,982.86

-

30,982.86

ค่าใช้จา่ ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
กำ�ไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รวม
97,519.30
(41,533.52)
55,985.78

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
96,607.64
(35,428.97)
61,178.67
-

รวม
96,607.64
(35,428.97)
61,178.67

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ

4,805.66

-

4,805.66

6,072.58

-

6,072.58

รายได้จากการดำ�เนินงาน

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

ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงาน

(42,649.35)

-

(42,649.35)

(46,614.38)

-

(46,614.38)

(6,111.45)

-

(6,111.45)

(6,901.36)

-

(6,901.36)

24,207.95

-

24,207.95

30,841.84

-

30,841.84

ค่าใช้จา่ ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
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ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
97,519.30
(41,533.52)
55,985.78
-

2561

ธนาคารออมสิน

5.28 รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

4,774.71

5,424.39
22.58
4,512.99
86,644.44
3.24
96,607.64

21.05

5,609.65
87,112.17
1.72
97,519.30

5.29 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
เงินรางวัล
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
โอนไปค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
(หมายเหตุข้อ 5.38.5)
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

23,618.25
1,032.68
5,382.24

18,824.29
12,281.44
1,131.09
5,093.04

1,247.56
0.04
4.00
(3,146.05)
41,533.52

1,175.80
0.03
4.00
(3,080.72)
35,428.97

13,394.80

รายงานประจำ�ปี 2562

227

Financial Statements and Notes to Financial Statements
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.30 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2562
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
ค่าธรรมเนียม ATM
รายได้จากบัตร VISA
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รายได้ค่านายหน้า
อื่นๆ
โอนไปรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.4)
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่าย ATM Pool
ค่าใช้จ่ายบริการระบบ Mobile Banking
ค่าใช้จ่ายธุรกิจบัตรเครดิต - ค่าตอบแทน
ค่าบริการโทรคมนาคม
อื่นๆ
โอนไปค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.5)
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2561

902.44
1,304.30

54.93
884.66
1,320.78

1,166.07

1,317.98

1,272.81
1,493.98

1,863.46
1,662.31

(4.14)
6,207.77

(2.81)
7,101.31

260.62
496.31

259.36
349.68

274.94

177.74

269.43
219.25
(118.44)
1,402.11
4,805.66

241.96
102.90
(102.91)
1,028.73
6,072.58

72.31

5.31 ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
หน่วย : ล้านบาท

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
1) กำ�ไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารหนี้
รวม
2) กำ�ไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น
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2562

2561

(924.77)
130.00
(794.77)
934.27
139.50

28.44
67.77
96.21
(1.58)
94.63

5.32 ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
1) กำ�ไรจากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
2) กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

2562

2561

106.31
63.20
2,075.00
2,244.51

7,635.09
7,635.09

42.82
42.82
2,287.33

7,635.09

5.33 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�ำระสินเชื่อ
2562
ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเชื่อ
ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเชื่อเพื่อสังคม
ค่าตอบแทนหน่วยงาน - สินเชื่อ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
โอนไปค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

45.89
341.52

10.34
(30.98)
366.77

5.34 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
2562
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

8.10
35.05

11,142.46
1,120.49
12,306.10

หน่วย : ล้านบาท

2561

61.68
1,662.61
(156.80)
1,567.49
หน่วย : ล้านบาท

2561

(42.90)
16,683.78
26.10
350.58
17,017.56

5.35 โครงการสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2562
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายเงินประเดิม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประเดิม
รวม

537.99
840.42

347.42
1,725.83

หน่วย : ล้านบาท

2561

501.13
1,163.21
402.20
2,066.54
รายงานประจำ�ปี 2562
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5.36 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปราศจากดอกเบี้ย
โดยมีประเภทบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่ เงินฝากวาดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเราะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และการลงทุนหาผลประโยชน์คือ
การให้เช่าซื้อ การขายสินค้าผ่อนส่ง การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และการร่วมทุน ธนาคารเปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝาก
ใหม่) จ�ำนวน 343 สาขา ในจ�ำนวนนี้มีสาขาที่เปิดให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีที่
ให้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์) จ�ำนวน 243 สาขา

5.37 ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ธนาคารออมสินได้บริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาจนครบก�ำหนด
กรอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคาร
ออมสินยุตกิ ารบริหารจัดการกองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคม และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
ต่อไป โดยจัดตั้งส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนส�ำนักงานกองทุน
เพือ่ สังคม มีลกั ษณะเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การก�ำกับของธนาคารออมสิน โดยให้มกี ารบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ
ตามรูปแบบเดิม และอนุญาตให้ธนาคารออมสินให้กู้ร่วมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในลักษณะ Syndication Loan ส�ำหรับโครงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท
ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 ว่าด้วยส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยได้รับค่าบริหารจัดการในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ของยอดเงินกูท้ เี่ บิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้ โดยค�ำนวณ ณ วันทีท่ ำ� การเบิกจ่ายตามสัญญากูเ้ งิน ตามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการเป็นผูจ้ ดั การและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค ระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารออมสิน เลขที่ 1/2549
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารให้ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาคกู้ยืมเงินจ�ำนวน 391.39 ล้านบาท
ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ได้รวมรายการบัญชีของส�ำนักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินของส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 (หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว) ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2562
2561
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย

324.96
1.18

191.14
17.67
13.58

5.38 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
5.38.1 ข้อมูลโดยสรุปส�ำหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์และหนี้สิน
สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (หมายเหตุข้อ 5.38.2)
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.2)
รวมสินทรัพย์
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2562

371.26
0.98
187.05
21.59
13.71

หน่วย : ล้านบาท

2561

149,400.46

172,147.12

1,845.47
151,245.93

1,104.15
173,251.27

หน่วย : ล้านบาท

2562

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.4)
หัก ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.38.5)
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ส�ำหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.34)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561

5,864.13
6,111.45

6,130.70
6,901.36

1,120.49
(1,367.81)

350.58
(1,121.24)

5.38.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
โครงการ
1. โครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
อิสระรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัยในปี 2553

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและวาตภัยในปี 2553
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.50
ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญากู้

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
โครงการ
2553 - 2559

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2562

2561

-

-

279.81

74.11

39.36

12.96

0.01

2561
0.04

รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่
ผู้ประกอบกิจการใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน
อุทกภัยโดยธนาคารออมสิน
ให้แก่นิคม/สวน/เขต
อุตสาหกรรม

วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

2553 - 2556 21,188.92 20,473.55
ขยายระยะเวลา
ครั้งที่ 1 ถึง
สิ้นปี 2557

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ
12 เดือน ส�ำหรับผู้ฝากทั่วไป
บวก ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานร้อยละ
0.98 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทน
จากการให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี

ครั้งที่ 2 ถึง
สิ้นปี 2560
ครั้งที่ 3 ถึง
สิ้นปี 2565

วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่นิคม/สวน/เขต
อุตสาหกรรมเอกชนโดยตรง 6 แห่ง
ได้แก่ บางปะอิน บางกะดี โรจนะ
ไฮเทค นวนคร และ สหรัตนนคร
เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

2556 - 2571

1,621.83

1,818.15

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
ส�ำหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี
หัก อัตราผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.01 ต่อปี
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5.38.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
โครงการ
4. โครงการสินเชื่อ
เพื่อก่อสร้างระบบ
ป้องกันอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรม

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยโดยตรง
เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
โครงการ
2556 - 2571

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2561

2562

2561

1,500.90

1,851.97

37.93

14.15

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
ส�ำหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี
หัก อัตราผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.01 ต่อปี
5. โครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมู่บ้าน

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (กองทุนฯ) ที่ได้รับ
การจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ
B กองทุนฯ ละไม่เกิน 1.00 ล้านบาท
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1-2 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีที่ 3-7 ดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุน
ทางการเงินบวกด้วย
ร้อยละ 1.00 ต่อปี

2558 - 2566 11,542.52 15,252.08

สิ้นสุด
สิ้นสุด
การชดเชย การชดเชย

รัฐบาลชดเชยตามต้นทุนเงินในปีที่
1-2 เท่ากับอัตราร้อยละ 2.21 ต่อปี
โดยไม่ได้รับการชดเชยความเสียหาย
ในอนาคต
6. โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

วงเงิน 100,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.10 ต่อปี เพือ่ น�ำไป
ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ
SMEs ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00
ต่อปี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

2558 - 2565 55,685.33 66,070.27 1,120.75

629.37

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานร้อยละ 0.75 ต่อปี
หัก อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี
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7. โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
ระยะที่ 2

วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท
2559 - 2566 21,049.48 27,362.24
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.10 ต่อปี เพือ่ น�ำไป
ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ
SMEs ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
ต่อปี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

ธนาคารออมสิน

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานร้อยละ 0.75 ต่อปี

209.72

306.87

5.38.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
โครงการ

โครงการ
8. โครงการบ้านประชารัฐ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานร้อยละ 0.75 ต่อปี
งเขป
หักลักอัตษณะโครงการโดยสั
ราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี
วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ประชาชน (Post Finance) ใน
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่
1
2-3
4-6
7 ปี
ขึ้นไป

9. โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำ
เพื่อช่วยเหลือชาวประมง
“ประมงไทยก้าวไกล
สู่สากล”

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2562

2561

2561

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2562

2559 - 2589 4,030.38

2561
4,396.72

2561

ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
การชดเชย การชดเชย

วงเงินกู้
เกิน 7 แสนบาท
ไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
7 แสนบาท 1.50 ล้านบาท
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

วงเงิน 500.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายใน
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีที่ 2-7 ร้อยละ 4.00 ต่อปี

2559 - 2567

221.73

276.92

2559 - 2564

217.65

436.40

1.83

0.54

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
10. โครงการมาตรการ
สินเชื่อประชารัฐ
เพื่อประชาชน

ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
รายย่อยทั่วไป เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
แก้ปญ
ั หาและบรรเทาความเดือดร้อน
ในการด�ำรงชีพ และช�ำระหนีส้ นิ อืน่ ๆ
รวมทัง้ หนีน้ อกระบบ ในอัตราดอกเบีย้
ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 ดอกเบีย้ ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
การชดเชย การชดเชย
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5.38.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ
11. โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำ
เพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อน�ำ
ไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ
SMEs เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
โดยธนาคารสามารถใช้วงเงินโครงการฯ
ได้ (หมายเหตุข้อ 5.7.1)

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2562

2561

144.10

56.19

2561

2559 - 2568 14,751.27 20,210.36

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
ส�ำหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด บวก
ร้อยละ 1.85 ต่อปี รวมไม่เกิน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
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12. โครงการมาตรการ
ประชารัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินประชาชน
ภายใต้นโยบายรัฐบาล

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้า
ของธนาคาร ที่ใช้บริการสินเชื่อและ
อยู่ระหว่างการผ่อนช�ำระคืน
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ
โดยขอพักช�ำระหนี้ชั่วคราวหรือ
ขอขยายระยะเวลาช�ำระหนี้
เพื่อลดภาระรายจ่าย

2559 - 2579

4,815.86

5,413.16

ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
การชดเชย การชดเชย

13. โครงการสินเชือ่ ประชารัฐ
เพื่อประชาชน
(ผู้ประสบภัยพิบัติ)

2560 - 2565
วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนในการด�ำรงชีพ
และบรรเทาความเดือดร้อนจาก
อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 ดอกเบีย้ ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

43.53

79.39

ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
การชดเชย การชดเชย

14. โครงการสินเชื่อ
เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
ที่ประสบภัยน�้ำท่วม
ปี 2560

วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท
2560 - 2565
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
SMEs ที่ประสบภัยน�้ำท่วมปี 2560
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
ปีที่ 2-5 ดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี

1.36

1.72

ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
การชดเชย การชดเชย

ธนาคารออมสิน

5.38.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ
15. โครงการสินเชื่อรายย่อย
เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อยที่มีความจ�ำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในครัวเรือน
โดยต้องไม่เป็นการ Refinance
หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85
ต่อเดือน

ระยะเวลา
โครงการ
2560 - 2565

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2561

2562

2561

1,345.85

2,534.62

-

-

รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินโครงการ ดังนี้
ระดับ
NPL
ไม่เกิน
ร้อยละ 25
มากกว่า
ร้อยละ
25
ไม่เกิน
ร้อยละ
37.50
มากกว่า
ร้อยละ
37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ
50
รวม

รัฐบาล จ�ำนวน Coverage
ชดเชย (ล้านบาท) ratio
ร้อยละ 2,500
ไม่เกิน
100
ร้อยละ 40
ร้อยละ 875
70

ร้อยละ
50

625

4,000

วงเงินชดเชยแบ่งเป็นของธนาคาร
ออมสิน 2,000.00 ล้านบาท
และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
2,000.00 ล้านบาท
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5.38.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ
16. โครงการ
Transformation Loan
เสริมแกร่ง
(สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
ระยะที่ 2)

ลักษณะโครงการโดยสังเขป
วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อน�ำไปปล่อย
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน
กลุ่มธุรกิจ 10 S - Curve ที่ต้องการ
ยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2561

2562

2561

2561 - 2568

4,765.64

1,877.21

2.90

0.89

2561 - 2568

6,603.01

4,070.12

-

-

ระยะเวลา
โครงการ

รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
ดังนี้
1. กรณีธนาคารให้สินเชื่อ
กับผู้ประกอบการ SMEs
ในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. กรณีธนาคารให้สินเชื่อผ่าน
ธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี
วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท
17. โครงการสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้
ระยะที่ 2
น้อยที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้จ่าย
เงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนภายในครอบครัว
โดยต้องไม่เป็นการ Refinance
หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบี้ย
คงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ
0.85 ต่อเดือน
รัฐบาลชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินโครงการ ดังนี้
ระดับ
NPL
ไม่เกิน
ร้อยละ 25
มากกว่า
ร้อยละ
25
ไม่เกิน
ร้อยละ
37.50
มากกว่า
ร้อยละ
37.50
ไม่เกิน
ร้อยละ
50
รวม
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รัฐบาล จ�ำนวน Coverage
ชดเชย (ล้านบาท) ratio
ร้อยละ 2,500
ไม่เกิน
100
ร้อยละ 40
ร้อยละ 875
70

ร้อยละ
50

625

4,000

5.38.2 สินทรัพย์ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2562

2561

2562

2561

-

-

9.07

9.07

15.19

22.20

18. โครงการมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
18.1 ผู้ดูแลผู้มีบัตร
วงเงินงบประมาณ 189.00 ล้านบาท
สวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ดูแล
(Account Officer : AO) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ท�ำหน้าที่
ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ

2561

18.2 สินเชื่อพัฒนา
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(3 โครงการ)
1) สินเชื่อ
GSB Home Stay

เพือ่ เป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน
ในการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินกิจการโฮมสเตย์ไทย
วงเงินให้สินเชื่อไม่เกิน 50,000.00
บาทต่อราย ระยะเวลาในการกู้
สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ในอัตราดอกเบี้ย
ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2 เป็นต้นไป
ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.50 - 0.75
ต่อเดือน (Flat rate)
ตามประเภทหลักประกัน

2561 - 2568

2) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพือ่ เป็นเงินทุนในการเข้าร่วมท�ำธุรกิจ
แฟรนไชส์ หรือขยายธุรกิจ วงเงินให้
สินเชือ่ ไม่เกิน 50,000.00 บาทต่อราย
ระยะเวลาในการกู้ กรณีเงินกูร้ ะยะสัน้
ให้ทบทวนวงเงินทุกปี กรณีเงิน
กู้ยืมระยะยาวให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี
ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2 เป็นต้นไป
ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.50 - 0.75
ต่อเดือน (Flat rate)
ตามประเภทหลักประกัน

2561 - 2568

3) สินเชื่อ Street Food

ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
การชดเชย การชดเชย

เพือ่ เป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน 2561 - 2571
ในการประกอบธุรกิจ วงเงินให้
สินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 บาท
ต่อราย ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-10 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.50 - 0.75
ต่อเดือน (Flat rate)
ตามประเภทหลักประกัน

รวมทั้งสิ้น

149,400.46 172,147.12 1,845.47 1,104.15
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5.38.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

2562
จำ�นวนราย
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

272,176
46,514
20,599

อัตราที่ใช้ใน
ยอดสินเชื่อ
การตั
าเผื่อ
คงค้างและ มูลค่าหลักประกัน หนี้สงสั้งยค่จะสู
ญ
ดอกเบี้ยค้างรับ
(ร้อยละ)
146,962.23
6,187.12
1
3,455.22
622.17
2
973.35
113.16
100

1,406.00
55.64
858.40

จัดชั้นสงสัย

19,251

764.40

140.44

100

623.96

จัดชัน้ สงสัยจะสูญ

16,213

893.35

189.26

100

704.09

374,753

153,048.55

7,252.15

รวม

3,648.09

หน่วย : ล้านบาท

2561
จำ�นวนราย
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

225,924
27,804
7,871

อัตราที่ใช้ใน
ยอดสินเชื่อ
การตั
าเผื่อ
คงค้างและ มูลค่าหลักประกัน หนี้สงสั้งยค่จะสู
ญ
ดอกเบี้ยค้างรับ
(ร้อยละ)
169,896.14
6,390.53
1
3,576.01
950.22
2
447.49
131.19
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
1,633.03
51.65
315.43

จัดชั้นสงสัย

9,099

385.06

87.21

100

297.85

จัดชัน้ สงสัยจะสูญ

4,164

402.40

140.39

100

262.01

274,862

174,707.10

7,699.54

รวม
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หนี้สงสัยจะสูญ
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2,559.97

5.38.4 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายการ
รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจาก
ลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.30)
รายได้อื่นๆ จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รายได้ชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รายได้ชดเชยอื่นๆ จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2,022.82

1,751.74

4.14

2.81

4.00

1.49

3,816.57
16.60
5,864.13

4,341.46
33.20
6,130.70

2562

2561

3,146.05
2,846.96
118.44
6,111.45

3,080.72
3,717.73
102.91
6,901.36

5.38.5 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายการ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
(หมายเหตุข้อ 5.29)
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.30)
รวม

หน่วย : ล้านบาท

5.39 การอนุมัติงบการเงิน
ผู้อ�ำนวยการธนาคารอนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
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กิจกรรมเด่น
• ถวายการรับฝากเงิน เนือ่ งในโอกาสคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 106 ปี

• แสดงพลังความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

• กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียง ณ ธนาคารออมสินส�ำนักงานใหญ่

• กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
240
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• กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

• แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 “๑๐ สุขเฉลิมหล้า
ปวงประชาซิวิไลซ์” เชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์

• กิจกรรมมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประจ�ำปี 2562

• พิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

• สนับสนุนเงินจ�ำนวน 100 ล้านบาท จัดสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รายงานประจำ�ปี 2562
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• พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

• โครงการ GSB Street Food เปลีย่ นชีวติ (กล้าคิด ชีวติ เปลีย่ น) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสร้างโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจสตรีทฟูด้

• เปิดตัวบัตรเครดิต GSB E - Commerce Credit Card และบัตร GSB World Credit Card ระหว่างธนาคารออมสิน กับ Mastercard
เพื่อเพิ่มความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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• จับมือ TQM เปิดตัวบัตรเครดิต Co - Brand
“TQM Infinity Credit Card”

• เปิดตัวเว็บไซต์ gsbseniorwow.com
และแอปพลิเคชัน GSB Senior Wow คอมมูนิตี้ สนุกสุดว้าว
แหล่งรวมข้อมูลและบริการส�ำหรับผู้สูงวัย Smart Senior

• เปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ( GSB Reserch) ศูนย์กลาง
ในการผลิตงานวิจัย รายงานบทวิเคราะห์ ทั้งเศรษฐกิจมหภาค
จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• ธนาคารออมสินและธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ลงนามความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมกัน
เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าไทย - จีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารออมสิน

• จับมือ บสย. ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ “คํา้ ประกันสินเชือ่
ประชารัฐสร้างไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

• ลงนามความร่วมมือ กับธนาคารกสิกรไทย สานต่อนโยบาย
เครื่องเอทีเอ็มสีขาวของธนาคารแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย

• เปิดตัวบัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48

• แคมเปญ “บัตรเดบิตออมสิน แจกโชคทองข้ามปี”
มอบโชคทองค�ำรูปพรรณ 106 รางวัล แก่ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิต
ธนาคารออมสินช�ำระสินค้าและบริการ

• มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สลากออมสินพิเศษ “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้าน
ทุกเดือน” และ “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถ 216 คัน”

• จับมือ Airbnb ยกระดับโฮมสเตย์ไทย
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

• ลงนามความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด
เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในด้านหลักทรัพย์
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกรูปแบบ
รายงานประจำ�ปี 2562
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• สนับสนุน SMEs ไทย ก้าวไกล ยัง่ ยืน

• จัดงาน GSB Smart SMEs Smart Startup 2019 ภายใต้แนวคิด “GSB Journey to Success” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
ศักยภาพ SMEs และสร้าง Startup ไทยให้พร้อมก้าวสู่ยุค 5.0 อย่างเข้มแข็ง

• จัดงาน “Together, We’re Strong ร่วมกับหอการค้าจังหวัด
ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
เพิ่มขีดความสามารถ ในการด�ำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
SMEs และ SMEs Startup ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด
ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

• ร่วมออกบูธในงาน SMART SME EXPO
2019 และน�ำลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs
ของธนาคารมาร่วมออกร้านภายในงาน
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• ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด GSB สุดยอด
SMEs Startup ตัวจริง “BIG BOOM WOW ท�ำได้เลย ท�ำได้เร็ว
ท�ำได้จริง” เพื่อก้าวสู่การเป็นสุดยอด SMEs Startup
ทั้งแนวคิดต้นแบบธุรกิจ และธุรกิจที่ท�ำได้จริง

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ ร่วมพัฒนา
อาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
รอบนิคมอุตสาหกรรม

• จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs
Startup ตัวจริง ปีที่ 7

• ส่งเสริมการออม สร้างวินยั ทางการเงิน เข้าถึงประชาชน

• ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

• ร่วมออกบูธในงาน Thailand Smart Money ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
รายงานประจำ�ปี 2562
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• จัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562 เพือ่ ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนตระหนักในความส�ำคัญของการประหยัดอดออม
และส่งเสริมวินยั ทางด้านการออม พร้อมจัดท�ำ “กระปุกออมสินคัมภีรแ์ ห่งการออม” เพือ่ มอบเป็นทีร่ ะลึกส�ำหรับผูฝ้ ากเงิน ณ ธนาคารออมสิน
ทุกสาขาทั่วประเทศ

• กำ�กับ ธรรมาภิบาล

• ธนาคารออมสินจัดงาน GSB CG Day 2019 เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการบริหารงานด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายป้องกันการทุจริต โดยมุ่งสร้างการรับรู้ และความตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณของธนาคาร

• ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ยํ้าความโปร่งใสกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างกับคณะผู้สังเกตการณ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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• จัดการอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

• ขับเคลือ่ นนโยบายรัฐ

• สนับสนุนการจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020
กระตุน้ เศรษฐกิจ พร้อมยกระดับและส่งเสริมประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วในระดับสากล

• ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
เพือ่ พัฒนาฝีมอื แรงงานแก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐให้มคี วามรู้
สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้

• เปิดตัวโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจ�ำปี 2562 ‘GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์’ ยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล
เพื่อส่งเสริม และพัฒนาชุมชน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

• ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “ประชารัฐสร้างไทย”

• มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

• ร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รายงานประจำ�ปี 2562
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• ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุน่ ใหม่
โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน”

• นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้น�ำองค์ความรู้และนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชนให้ตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นคงและรายได้อย่างยั่งยืน

โครงการ GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019 คัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นตัวแทนธนาคาร
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับมืออาชีพ

• สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นต้นแบบในด้านทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬาอีสปอร์ต และเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพต่อไป

• เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ สถาบันอุดมศึกษา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
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• พัฒนาชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม

• กิจกรรม “ออมสิน ส่งสุข สู่สังคม” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

• ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างฝายมีชีวิต
และท�ำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ณ วัดมวกเหล็กนอก จ.สระบุรี

• กิจกรรม “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ในการซื้อที่ดินวัด และมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง
ระบบประปา สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านหนองคาย
พร้อมไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย

• มอบทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนส่งเสริมสัมมาอาชีพ
ให้กับสามเณรวัดเวียงแก้ว พร้อมทั้งมอบแว่นสายตายาว
และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่
ณ วัดเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

• ออมสินสนับสนุนกิจกรรม
“กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.”

• ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เสาหลักชัย (หลักเมือง)
พร้อมจัดกิจกรรม CSR ณ วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย
รายงานประจำ�ปี 2562
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E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH
นายวุฒพ
ิ งษ์ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
โทร. 02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
โทร. 02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
โทร. 02-2998181
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH

นางสุภทั รา พุทธวิริยะ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
โทร. 02-2998142
E-mail : SUPATRAP@GSB.OR.TH
นายคเชนทร์ บุญวงค์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
โทร. 02-2998348
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH
นางปิยหทัย ปิยะรัมย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
โทร. 02-2998368
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH
นายชาญชัย ฝอยทอง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
โทร. 02-2998343
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH
นางวรณัน ตันสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
โทร. 02-2998123
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
นางพิชญ์สนิ ี ตัง้ ตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร
โทร. 02-2998852
E-mail : PISHSINEET@GSB.OR.TH
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2998000 ต่อ 880030
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2998000 ต่อ 880046
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH
นายพัชรพงษ์ อนนต์ศริ ิพร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
โทร. 02-2998055
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH
นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
โทร. 02-6149898
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH
นายพิษณุ วุฒปิ ระสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
โทร. 02-2998117
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH
นางปรางมาศ เธียรธนู
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
โทร. 02-2998741
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
โทร. 02-2998084
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH
นายพินจิ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
โทร. 02-2998630
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH
นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
โทร. 02-2998044
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH

ท�ำเนียบสายงานและสาขา
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นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร. 02-2998045
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH
นายอนุรกั ษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
โทร. 02-2998042
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH
นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
โทร. 02-6149640
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH
นางสาวฐนิตา วิรฬ
ุ หกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง
โทร. 02-2998091
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH
นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานก�ำกับและควบคุม
โทร. 02-2998819
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน
โทร. 02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH
นายกิตติ ปิน่ รอด
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
โทร. 02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
นางนงนุช ภูพิพฒ
ั น์ผล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
โทร. 02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
โทร. 02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
โทร. 02-6149662
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH
นายอภิวฒ
ั น์ กวีรตั เชวง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
โทร. 02-2999292
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH
นางนุชจรินทร์ ศิริจนั ทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-2999213
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH
นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH
นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน
โทร. 02-2998218
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

2 ธนาคารออมสิน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้ นตรงผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
โทร. 02-2998831
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร. 02-2998986
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร. 02-2999196
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
นางสุพรรณ เสลี
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานเลขาธิการธนาคาร
E-mail : SUPUNS@GSB.OR.TH
นางสาวสุขดี จรีรตั นชาติ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH
นางวัชรา ภาระสิงห์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH
นางสาวดารณีมฐ์ ทวีสขุ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH
นายนนทวัฒน์ สุขผล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
E-mail : NONTHAVATS@GSB.OR.TH
นายสมบุญ จึงคูพฒ
ั นา
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
 ขึ้นตรงผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
นายอนุรกั ษ์ นักจารย์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานสาขา
E-mail : ANURAKN@GSB.OR.TH
นางสาวณัฐสุดา ชุมคง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
E-mail : NUTSUDAC@GSB.OR.TH
นางสาวมานิดา หุตะจิตต์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย
E-mail : MANIDAH@GSB.OR.TH
 สายงานเลขาธิการธนาคาร
นางสาวสุรีรตั น์ พันธุศ์ ริ ิ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
E-mail : SUREERATP3@GSB.OR.TH
นางสาวพนิตสุดา กุลมาตย์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH
นายวินยั สิทธิ ไวทยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH

 ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ว่าทีร่ อ้ ยตรีเชษฐ์ชยั พฤทธิล์ าภากร
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
E-mail : CHEDCHAIP@GSB.OR.TH
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
E-mail : TONT@GSB.OR.TH
นายอนนต์ อุน่ สินมัน่
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking
E-mail : ANONA1@GSB.OR.TH
 สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมานะ ทรวงทองหลาง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก
E-mail : MANAS@GSB.OR.TH
นายจักรพรรดิ นิยมจันทร์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร
E-mail : JAKKAPATJ@GSB.OR.TH
นางสาวเยาวเรศ จ�ำจด
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH
 สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจุไร มูลกะเยาว์
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ
E-mail : CHURAIM@GSB.OR.TH
นายสมชาย อนันต์สถิตย์สนิ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH
 สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH
นายทรงวุฒิ ไชยอุดม
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต
และสินเชื่อบัตรเงินสด
E-mail : SONGWUTC@GSB.OR.TH
นายธวัช บุณยะรัตน์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH
นางสาวมนัสนันท์ เมธาลัทธพล
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเงินฝาก
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH
นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจร้านค้ารับบัตร
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH
 สายงานบริหารการขาย
นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH
นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุง่ เรือง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
E-mail : AREEW@GSB.OR.TH

นางสาวชลลัดดา พันธัย
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
E-mail : CHONLADDAP@GSB.OR.TH
 สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้าบุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH
นางสาวนวลสวาท ชาติทอง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
E-mail : NOUNSAWATC@GSB.OR.TH
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศริ ิ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH
นางกิ่งแก้ว สุทธิวานิช
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH
นางสาวจุไรรัตน์ จินดาประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรและร้านค้ารับบัตร
E-mail : JURAIRATJ@GSB.OR.TH
 กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางสุจินตนา หงษ์ทอง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH
 สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
นางชญานิษฐ์ บุญนาค
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้ารายย่อย
E-mail : CHAYANIDB@GSB.OR.TH
นายสมชาย อาภรณ์พงษ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH
นางเวสารัช พงศ์พาช�ำนาญเวช
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail : WAESARATP@GSB.OR.TH
 สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
นางสาวอุสมุ า ปิงมอย
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1
E-mail : USUMAP@GSB.OR.TH
นางสาวเอมอัชนา แรงข�ำ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 2
E-mail : AMEACHANAR@GSB.OR.TH
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
E-mail : SIWAMONS@GSB.OR.TH
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : SUDARATK3@GSB.OR.TH
 สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
นายธิตวิ จั น์ เพิ่มปรีดานันท์
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯ และปริมณฑล
E-mail : THITIWATP@GSB.OR.TH
นายภิรมย์ โพธิเ์ จริญ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH

นายพรลภัส กองธนาศิริกลุ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH
 สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
นายเฉลิมวงศ์ วงศ์จำ� ปา
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
E-mail : CHALOEMWONGW@GSB.OR.TH
นางสาวขนิษฐา กัวสกุล
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
E-mail : KHANITTHAK@GSB.OR.TH
นางรักษยา ศิริบริรกั ษ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH
 สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกลู
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH
นายพสิษฐ์ ประภาพันธศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
E-mail : PHASITP@GSB.OR.TH
นายวิศษิ ฏ์ คงคุณากุล
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการค้าและปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH
 สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
นางเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
E-mail : BENJAMAPORNJ@GSB.OR.TH
นางสาวชาลิณี คันธวณิช
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
E-mail : CHALINEEK@GSB.OR.TH
นางพิกลุ ปัทมาลัย
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
E-mail : PIKULP@GSB.OR.TH
 สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
นายบุญชอบ แสงภักดี
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH
นางสาวสุณรี ตั น์ มิ่งขวัญปิยะกุล
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ
E-mail : SUNEERATM@GSB.OR.TH
นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH
นายสมชาย ไชยาค�ำ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายนิติการ
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH
นางสาวพรรณพิศ คงลาภ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายคดี
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH
นายนิตภิ มู ิ สุวรรณชัยรบ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารคดี
E-mail : NITIPOOMS@GSB.OR.TH
นางสุวณี ท้วมมา
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้
E-mail : SUWANEET@GSB.OR.TH

 สายงานบริหารงานกลาง
นายชาญเชพ ชินบานทอง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการพัสดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH
นายปกรณ์ ทวิพฒ
ั น์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริการกลาง
E-mail : PAKORNT@GSB.OR.TH
นายธงชัย สุมา
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
E-mail : THONGCHAIS3@GSB.OR.TH
 สายงานก�ำกับและควบคุม
นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
E-mail : NUTTAWANC@GSB.OR.TH
นางดวงใจ กุศลฉันท์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
E-mail : DUANGJAIK@GSB.OR.TH
นางสมพรรษ เพ็งจันทร์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายก�ำกับธุรกิจ
E-mail : SOMPUSK@GSB.OR.TH
นางสาวพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH
นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอ�ำนวย
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH
 สายงานบริหารการเงิน
นางวิดา ภูษติ ประภา
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH
นายประเสริฐ บุญมาสู่
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail : PRASERTB1@GSB.OR.TH
นายนธี ยีภ่ ู่
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
E-mail : NATEEY@GSB.OR.TH
นางสาวพัชร์รฐั ไพศาลสินทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน
E-mail : PATCHARATP@GSB.OR.TH
 สายงานการลงทุน
นายณัทธร โพธิแพทย์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH
นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH
นางสาวสุวรรณี พานทองดี
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน
E-mail : SUWANNEEP@GSB.OR.TH
 สายงานการเงิน
นางสุนนั ท์ แสวงศรี
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH
นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH
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 สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์พงษ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH
นางสาวสุชานันท์ สุดใจนาค
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
E-mail : SUCHANANS@GSB.OR.TH
 สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพฒ
ั น์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH
นายอมร สุขสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH
 สายงานบริหารความเสี่ยง
นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตันสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH
 สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
นายพรชัย ชาดระวี
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH
นางสาวสุรางคนา รอดวรรณะ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH
นายเจษฎา ตุลยกิจวัตร
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญ่และการลงทุน
E-mail : JESDAT@GSB.OR.TH
นายธนวุฒิ ลีจ้ ากภัย
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล
E-mail : THANAWUTL@GSB.OR.TH
 สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสุกญ
ั ญา เตชะอารีรตั น์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : SUKANYAT@GSB.OR.TH
นายสมชาย นุตยางกูร
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
E-mail : SOMCHAIN@GSB.OR.TH
 สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายพีระยุทธ บุญสวาท
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : PEERAYUTB@GSB.OR.TH
นายศุภชัย ดิษสาริบตุ ร
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH
 สายงานตรวจสอบภายใน
นายสรรพนันท์ จันทาทิพวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH
นายกิตติ ศิริตนั หยง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในส�ำนักงานใหญ่
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH
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นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH
นายพิชติ กาเจริญ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
E-mail : PICHITK@GSB.OR.TH
 สายงานกิจการสาขา 1
นายวิมล ทุง่ ทอง
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH
นายสมเกียรติ อารีจิตพานิช
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 2
E-mail : SOMKIERTA@GSB.OR.TH
นายธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 3
E-mail : THEERASAKK@GSB.OR.TH
 สายงานกิจการสาขา 2
นายธงชัย ศรีมณฑก
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 4
E-mail : THONGCHAIS2@GSB.OR.TH
นางเบญจพร นิลรัต
รักษาการผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 5
E-mail : BENJAPORNN@GSB.OR.TH
นางชุตมิ า สุขสวัสดิอ์ ำ� นวย
รักษาการผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 6
E-mail : CHUTIMAS1@GSB.OR.TH
 สายงานกิจการสาขา 3
นายฉลองชัย อนุกลู เวช
รักษาการผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 7
E-mail : CHALONGCHAIA@GSB.OR.TH
นายสุเชษฐ์ ค�ำฟู
รักษาการผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 8
E-mail : SUCHETK@GSB.OR.TH
เรือตรีสชุ าญ ภูส่ วุ รรณ์
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 9
E-mail : SUCHANP@GSB.OR.TH
 สายงานกิจการสาขา 4
นางสาวสุนนั ท์ สุทธิบรรจง
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 10
E-mail : SUNUNS@GSB.OR.TH
นายศรชัย จันโทวงษ์
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 11
E-mail : SORNCHAIJ@GSB.OR.TH
นายชาติชาย อุมะวรรณ
รักษาการผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 12
E-mail : CHATCHAIU@GSB.OR.TH
 สายงานกิจการสาขา 5
นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 13
E-mail : PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH
นายด�ำรงค์ จินตนา
รักษาการผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 14
E-mail : DUMRONGJ@GSB.OR.TH
นางสาวนวลนารถ สายสุทธิวงษ์
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 15
E-mail : NUANNATS@GSB.OR.TH

 สายงานกิจการสาขา 6
นายโกวิท ธีระกุล
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 16
E-mail : KOWITT@GSB.OR.TH
นายเรวัตร ศฤงคาร
ผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 17
E-mail : RAWATS@GSB.OR.TH
นางญดาภรณ์ ศรีพฒ
ั น์
รักษาการผู้อ�ำนวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 18
E-mail : YADAPORNS@GSB.OR.TH

ธนาคารออมสินภาค 1

ท�ำเนียบสาขา
GOVERNMENT
SAVINGS BANK
BRANCHS

470 อาคาร 17 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8184, 0-2299-8475,
0-2299-8472, 0-2299-8183
โทรสาร 0-2299-8473
E-mail : rm1@gsb.or.th
ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝาก
470 อาคาร 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-299-8000 ต่อ 010118, 010119,
010120, 010122, 010125, 010129,
010130, 010135, 010136
โทรสาร 0-2279-9567
E-mail : bm9602@gsb.or.th
ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนการตลาดสินเชือ่
70 อาคาร 2 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115,
020111, 020110, 020109, 020107, 020108, 020106
โทรสาร 0-2299-8710, 0-2279-9368
E-mail : market.phahol@gsb.or.th
ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชือ่
470 อาคาร 2 ชัน้ 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205,
0-2270-1562
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E-mail : csd.phahol@gsb.or.th
ธนาคารออมสินเขต ห้วยขวาง
2000/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสาร 0-2277-9435
E-mail : loan8201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยขวาง
2000/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500,
0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-7500
E-mail : bm0029@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยุตธิ รรม (ถนนรัชดาภิเษก)
บริเวณอาคารที่จอดรถศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762
โทรสาร 0-2541-2762 ต่อ 17
E-mail : bm0005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ
417/14 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-9865-6
โทรสาร 0-2644-9865 ต่อ 21
E-mail : bm0027@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดินแดง
53/32 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 08-6011-6625,
08-6011-7480, 08-7803-5738
โทรสาร 0-2643-4242 ต่อ 20
E-mail : bm0028@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว
593/5-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558
โทรสาร 0-2513-3661
E-mail : bm0031@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง
ภายในอาคารส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
บริเวณกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444
โทรสาร 0-2298-5898 ต่อ 18
E-mail : bm0044@gsb.or.th

ท�ำเนียบสายงานและสาขา 5

ธนาคารออมสินสาขา เอสพละนาด รัชดาภิเษก
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-2
โทรสาร 0-2642-3163
E-mail : bm0144@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อีสท์วอเตอร์
ชั้น 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542
โทรสาร 0-2272-0528
E-mail : bm0152@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พญาไท
ห้องเลขที่ A201-202 ชั้น 2 อาคาร A
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เลขที่ 34 ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรสาร 0-2354-5060
E-mail : bm0159@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ห้องเลขที่ 518B ชัน้ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9/9 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2160-2463-4
โทรสาร 0-2160-2463
E-mail : bm0171@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ห้องเลขที่ 2CR134 ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาลาดพร้าว 2) เลขที่ 669 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7
โทรสาร 0-2512-1936-7 ต่อ 108
E-mail : bm0173@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อาคารเพิรล์ แบงก์คอ็ ก
ห้องเลขที่ 1 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3
เลขที่ 1177 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2043-5060-61
โทรสาร 0-2043-5060-61 ต่อ 20
E-mail : bm0071@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตบางเขน
1712-14 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117
โทรสาร 0-2513-2096
E-mail : loan8202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางเขน
1712-14 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-7019
โทรสาร 0-2513-7074 ต่อ 18
E-mail : bm0033@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556
โทรสาร 0-2562-0716
E-mail : bm0034@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จตุจกั ร
ภายในกองอ�ำนวยการตลาดนัดจตุจกั ร ถ.ก�ำแพงเพชร 2
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรสาร 0-2618-3052 ต่อ 23
E-mail : bm0047@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พงษ์เพชร
205/84-85 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960
โทรสาร 0-2954-1039
E-mail : bm0129@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประชาชืน่
83 ปากทางเข้าหมูบ่ า้ นซิเมนต์ไทย ถ.ประชาชืน่
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17
E-mail : bm0101@gsb.or.th

6 ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน
416/8-9 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรสาร 0-2910-3905 ต่อ 20
E-mail : bm0036@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสาร 0-2537-0369-71
E-mail : bm0150@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี วงศ์สว่าง
ห้องเลขที่ A203-4 ชัน้ 2 อาคาร A ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี
วงศ์สว่าง โครงการวงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ เลขที่ 888
ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214
โทรสาร 0-2586-7215
E-mail : bm0158@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ 230 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1691 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรสาร 0-2541-1501
E-mail : bm0160@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประชานิเวศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรสาร 0-2580-9383-4 ต่อ 108
E-mail : bm0194@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กรีนพลาซ่า (วังหิน)
ห้องเลขที่ 101 และ 201 โครงการกรีนพลาซ่า 
เลขที่ 523 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรสาร 0-2578-6038 ต่อ 111
E-mail : bm0196@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาด อ.ต.ก.
(เดิมเป็นสาขาอินสแควร์) ย้ายวันที่ 3 เม.ย. 60
ภายในองค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร เลขที่ 101
ถ.ย่านพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2279-3881-2
โทรสาร 0-2279-3881-2 ต่อ 17
E-mail : bm0058@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อเวนิว รัชโยธิน
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ C205A โครงการ Suzuki Avenue รัชโยธิน
เลขที่ 234 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรสาร 0-2513-6279-80 ต่อ 111
E-mail : bm0060@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่
420, 422, 424, 426 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-7
โทรสาร 0-2521-2909
E-mail : loan8203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่
420, 422, 424, 426 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 ต่อ 114
E-mail : bm0103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง
326 หมูท่ ี่ 10 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606
โทรสาร 0-2566-2606 ต่อ 20
E-mail : bm0102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดวงศกร
80/2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรสาร 0-2563-5213-15 ต่อ 20
E-mail : bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
22/53 หมูท่ ี่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6145
โทรสาร 0-2531-6145
E-mail : bm0141@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดยิ่งเจริญ
651 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-6394-5
โทรสาร 0-2521-6396
E-mail : bm0151@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนสรงประภา
310/91-92 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรสาร 0-2566-3357
E-mail : bm0161@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
ห้องเลขที่ LDD-407-03 ชั้น 4
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง
(อาคาร 2) เลขที่ 222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2504-3778-9
โทรสาร 0-2504-3778 ต่อ 20
E-mail : bm0068@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไอที สแควร์
ห้องเลขที่ A18-20 ชัน้ 1
ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ เลขที่ 333/100
หมูท่ ี่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรสาร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17
E-mail : bm0052@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กรมการกงสุล
123 ชั้น 2 อาคารกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรสาร 0-2574-5745 ต่อ 15
E-mail : bm0056@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซีแจ้งวัฒนะ เลขที่ 96 หมูท่ ี่ 1
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสาร 0-2575-0351 ต่อ 19
E-mail : bm0140@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A)
ห้องเลขที่ AM-1-010 ชัน้ 1 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
(อาคาร A) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรสาร 0-2143-8779-80 ต่อ 17
E-mail : bm0149@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
ห้องเลขที่ 126-128 ชัน้ BC1 อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60
โทรสาร 0-2143-8958-60 ต่อ 19
E-mail : bm0043@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัชรพล
12/8-9 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707
โทรสาร 0-2347-0706
E-mail : bm0172@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะแจส รามอินทรา
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ A-106-107
โครงการเดอะแจส รามอินทรา เลขที่ 87
ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2046-4189-90
โทรสาร 0-2046-4189-90
E-mail : bm0067@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตราชวัตร
316, 318, 320 ชัน้ 2 ถ.อ�ำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5
โทรสาร 0-2241-7526
E-mail : loan8204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราชวัตร
981/2 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4511
โทรสาร 0-2241-4511 ต่อ 16
E-mail : bm0010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรียา่ น
785-787 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364,
0-2244-8903, 08-5662-9303
โทรสาร 0-2243-0295
E-mail : bm0009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง
1 ถ.เตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2241-2012,
08-6010-3489, 08-7803-4783
โทรสาร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E-mail : bm0035@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา
อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ
ภายในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา 
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459
E-mail : bm0049@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถ.ลูกหลวง แขวงสีแ่ ยกมหานาค
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสาร E-mail : bm0024@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง
159 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-8505
โทรสาร 0-2282-8505 ต่อ 13
E-mail : bm0023@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท�ำเนียบรัฐบาล
1 ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537
โทรสาร 0-2281-8537 ต่อ 13
E-mail : bm0025@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนประดิพทั ธ์
96/5 อาคารบางกอกลิฟวิง่ ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-7
โทรสาร 0-2278-4358
E-mail : bm0137@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามแสน
ห้องเลขที่ L1-13 ชัน้ L1 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์
เลขที่ 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3
โทรสาร 0-2241-9252
E-mail : bm0165@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แยกพิชยั
316, 318, 320 ถ.อ�ำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9
โทรสาร 0-2241-0919
E-mail : bm0175@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 2
1769 ชัน้ 4 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0142-5
โทรสาร 0-2257-0147-8
E-mail : rm2@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตบางรัก
1231 ชัน้ 3 ถ.เจริญกรุง แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6181-2, 0-2630-9420 ต่อ 20
E-mail : loan8205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางรัก
1231 ถ.เจริญกรุง แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสาร 0-2630-9808 ต่อ 20
E-mail : bm0018@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวล�ำโพง
405 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสาร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E-mail : bm0012@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สาทร
151-153 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444
โทรสาร 0-2212-5444 ต่อ 20
E-mail : bm0017@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนจันทน์
226-228 ถ.จันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009-10, 0-2286-5852
โทรสาร. 0-2676-3009 ต่อ 14
E-mail : bm0046@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สีลม
144, 144/1 ถ.สีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977-8
โทรสาร 0-2634-4977 ต่อ 13
E-mail : bm0051@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เยาวราช
452 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสาร 0-2622-8385
E-mail : bm0138@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สาธรซิตที้ าวเวอร์
ชัน้ G อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถ.สาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรสาร 0-2648-3289
E-mail : bm0157@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี
1089/2-3 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2254-4453 ต่อ 19
E-mail : loan8206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี
1089/2-3 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-2939, 0-2650-1644, 0-2651-6300
โทรสาร 0-2253-2939 ต่อ 20
E-mail : bm0037@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เจริญผล
1210-1212 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรสาร 0-2612-5203 ต่อ 106
E-mail : bm0011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป้อมปราบ
1/1-2 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903
โทรสาร 0-2222-3860
E-mail : bm0039@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุรพ
ุ งษ์
133 ซอย 3 ถ.เพชรบุรี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสาร 0-2612-0070
E-mail : bm0026@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วรจักร
90-92 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2376
โทรสาร 0-2621-2198
E-mail : bm0022@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จักรวรรดิ
327-335 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรสาร 0-2224-5307
E-mail : bm0021@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สยามสแควร์ วัน
โครงการสยามสแควร์ วัน ชัน้ 6 ห้องเลขที่ SS6033-SS6034
เลขที่ 388 อาคารสยามสแควร์ วัน ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรสาร 0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E-mail : bm0059@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สยามพารากอน
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชัน้ 4 ห้องเลขที่ 404 เลขที่ 991
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรสาร 0-2610-9600-01 ต่อ 14
E-mail : bm0061@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แพลทินมั
เดอะแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ชัน้ 5
ห้องเลขที่ 222/1283-84 เลขที่ 222
ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรสาร 0-2 121-9593
E-mail : bm0065@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มาบุญครอง
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชัน้ 4 ห้องเลขที่ PLA.F04.
D003000 เลขที่ 444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2064-4006
โทรสาร 0-2064-4007
E-mail : bm0069@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์
1769 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0139 ถึง 41
โทรสาร 0-2257-0139 ถึง 41 ต่อ 25
E-mail : loan8207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พร้อมพงษ์
659 ปากซอยสุขมุ วิท 39 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสาร 0-2662-7274
E-mail : bm0038@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย
1210 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสาร 0-2249-7951 ต่อ 204
E-mail : bm0014@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค์
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสาร 0-2252-7319 ต่อ 20
E-mail : bm0042@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามย่าน
1529,1531 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสาร 0-2216-8230
E-mail : bm0013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จามจุรีสแควร์
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ G 319 ห้องที่ 124-125 ถ.พญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสาร 0-2160-5113
E-mail : bm0055@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ทองหล่อ
159/7-8 ซ.สุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรสาร 0-2392-5583
E-mail : bm0145@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเลขที่ B401/1 ชัน้ 4 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถ.ราชด�ำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรสาร 0-2251-0010
E-mail : bm0155@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กรุงเทพ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ G04 ชัน้ G อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ เลขที่ 2170
ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรสาร 0-2308-0088-9 ต่อ 12
E-mail : bm0188@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซนั่ ส์ เพลส
ห้องเลขที่ 215A ชัน้ 2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ เลขที่ 87
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรสาร 0-2654-0599
E-mail : bm0191@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกทเวย์ เอกมัย
ห้องเลขที่ 3127 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย
เลขที่ 982/22 ถ.สุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรสาร 0-2108-2691-2 ต่อ 15
E-mail : bm0190@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน์ ทาวเวอร์
อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ บริเวณชัน้ G
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-3397-8
โทรสาร 0-2259-3397-8 ต่อ 17
E-mail : bm0195@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส พระราม 4
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 020P2002 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
พระราม 4 เลขที่ 3300 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2350-3041
โทรสาร 0-2350-3042
E-mail : bm0199@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
1769 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0137
โทรสาร 0-2257-0138
E-mail : bm0070@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพระโขนง
1176 ชัน้ 3 ถ.สุขมุ วิท 48 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสาร 0-2391-6034-7 ต่อ 16
E-mail : loan8208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระโขนง
1176 ถ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรสาร 0-2712-4115
E-mail : bm0040@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน
219, 221 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465 ต่อ 20
E-mail : bm0122@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รามค�ำแหง 2
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 2 ถ.บางนา-ตราด
กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2397-6106
โทรสาร 0-2397-6106 ต่อ 17
E-mail : bm0125@gsb.or.th

8 ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา รามค�ำแหง
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ถ.รามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897
โทรสาร 0-2718-5929 ต่อ 20
E-mail : bm0109@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางนา
3040-42 ถ.สุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 18
E-mail : bm0124@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก
อาคารจิตต์อทุ ยั ชัน้ 1 เลขที่ 615 ถ.รามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-0132
โทรสาร 0-2374-0133
E-mail : bm0134@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พาราไดซ์ พาร์ค
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชัน้ 2 61 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2780-2036-7
โทรสาร 0-2780-2037
E-mail : bm0132@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซีคอนสแควร์
ห้องเลขที่ 3056D ชัน้ 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรสาร 0-2138-5730
E-mail : bm0167@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ต้นซุง แอฟเวนิว
ห้องเลขที่ BK103 ชัน้ 1 บริเวณโซน A โครงการต้นซุง
แอฟเวนิว เลขที่ 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรสาร 0-2148-1043
E-mail : bm0169@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคาร B ห้องเลขที่ B2
33-B2 34 ชัน้ 2 เลขที่ 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรสาร 0-2108-6129-30 ต่อ 15
E-mail : bm0185@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปตท.ประเวศ
953/4 สถานีบริการน�ำ้ มัน ปตท.
บริษทั เอสซีจี ประเวศ จ�ำกัด เลขที่ 953 ถ.อ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรสาร 0-2727-8562
E-mail : bm0186@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
(เดิมเป็นสาขาเซเลเบรท บดินทรเดชา) ย้ายวันที่ 21 ธ.ค. 60
ห้องเลขที่ A223 ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2538-2523
โทรสาร 0-2538-7740
E-mail : bm0197@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ห้องเลขที่ 426 เลขที่ 587, 589 ถ.เทพรัตน์
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรสาร 0-2399-4542-3 ต่อ 10
E-mail : bm0057@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะไนน์ พระราม 9
ห้องเลขที่ F01B0007-F01B0008 ศูนย์การค้าเดอะไนน์
พระราม 9 ชัน้ 1 เลขที่ 999/1-4 ถ.พระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2056-7882-3
โทรสาร 0-2056-7882-3 ต่อ 20
E-mail : bm0062@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น
72 ชัน้ 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-0370, 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556 ต่อ 18
E-mail : loan8209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองจัน่
72 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343,
0-2377-4828, 0-2377-4858
โทรสาร 0-2374-1343 ต่อ 202
E-mail : bm0108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4
1748-1750 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789, 02933-7700
โทรสาร 0-2530-5210, 0-2933-6789,
02933-7700 ต่อ 13,26
E-mail : bm0030@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม.7
168,170 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรสาร 0-2510-9716 ต่อ 17
มือถือเงินฝาก 08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสินเชือ่ 08-6016-4501
E-mail : bm0127@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ 3
ห้องเลขที่ 3S-R5 เลขที่ 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318
E-mail : bm0053@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
เลขที่ 109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8214-5
โทรสาร 0-2521-8215
E-mail : bm0136@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สัมมากร เพลส รามค�ำแหง 110
ห้องเลขที่ B207 ชัน้ 2 โซนสถาบัน ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส
เลขที่ 86/1 ซอยรามค�ำแหง 110 ถ.รามค�ำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสาร 0-2372-3559
E-mail : bm0143@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ ทาวน์
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ F-204 ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ทาวน์
เลขที่ 7/2-7 ถ.รามค�ำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173
โทรสาร 0-2111-3174
E-mail : bm0162@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ภายในศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ AF-10,11 ชัน้ 1 เลขที่ 2539 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรสาร 0-29349001-2 ต่อ 15
E-mail : bm0183@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว 101
ศูนย์การค้าแฮปปี้ อเวนิว ลาดพร้าว 101 อาคารทาวเวอร์ นอร์ท
ห้องบี 5 ชั้น 1 เลขที่ 787/101 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรสาร 0-2187-0236-7 ต่อ 18
E-mail : bm0184@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์ ชัน้ 3 ห้องเลขที่ 308-309
เลขที่ 69, 69/1, 69/2, 69/4 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1
โทรสาร 0-2553-6201
E-mail : bm0063@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล
ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล อาคาร I ชัน้ 3
ห้องเลขที่ 302-303 เลขที่ 213, 215 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2102-2007
โทรสาร 0-2102-2007
E-mail : bm0064@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี
212 ชั้น 3 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-2168-70
โทรสาร 0-2540-2168-70 กด 18
E-mail : loan8296@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี
212 ชั้น 2 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสาร 0-2517-1241
E-mail : bm0105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก
30 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185
โทรสาร 0-2543-1185 ต่อ 17
E-mail : bm0104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง
1793 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรสาร 0-2326-9955 ต่อ 17
E-mail : bm0106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะพรอมานาด
เลขที่ 589/7-9 ภายในศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5949-50
โทรสาร 0-2947-5949
E-mail : bm0130@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
ห้องเลขที่ F1/4-5 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี เคหะร่มเกล้า 
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุน่
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรสาร 0-2329-9393
E-mail : bm0131@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร์
458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสาร 0-2183-0183
E-mail : bm0148@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แฟชัน่ ไอส์แลนด์ 2
ภายในศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ (ห้องเลขที่ B004 ชัน้ B)
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรสาร 0-2508-3840-2 ต่อ 18
E-mail : bm0182@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ภายในศูนย์การค้าไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ห้องเลขที่ B3-B4 ชัน้ 2 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง
แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-5211-12
โทรสาร 0-2360-5211-12
E-mail : bm0198@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุวินทวงศ์
ห้องเลขที่ 2CR243 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี สุวนิ ทวงศ์
เลขที่ 123 ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-0034
โทรสาร 0-2540-0035
E-mail : bm0066@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 3
40 ชัน้ 2 อาคาร ง. ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-4825-7
โทรสาร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027
E-mail : rm3@gsb.or.th
ธนาคารออมสินภาค 3 (ทีต่ งั้ ส�ำนักงานชัว่ คราว)
709 ชัน้ 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2403-1770-2
โทรสาร 0-2403-1770-2 ต่อ 2027
E-mail : rm3@gsb.or.th

ส�ำนักราชด�ำเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40 อาคาร ง. ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรสาร 0-2224-1893
E-mail : bm9801@gsb.or.th
ส�ำนักราชด�ำเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
(ทีต่ งั้ ส�ำนักงานชัว่ คราว)
20 อาคาร 6 ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรสาร 0-2224-1893
E-mail : bm9801@gsb.or.th
ส�ำนักราชด�ำเนิน-ส่วนสนับสนุนสินเชือ่
40 อาคาร ง. ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรสาร 0-2224-0229
E-mail : bm9803.CB@gsb.or.th
ส�ำนักราชด�ำเนิน-ส่วนสนับสนุนสินเชือ่
ทีต่ งั้ ส�ำนักงานชัว่ คราว)
20 อาคาร 6 ถ.ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรสาร 0-2224-0229
E-mail : bm9803.CB@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87 ถ.พรานนก แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2848-9189 ต่อ 11-16
โทรสาร 0-2848-9189 ต่อ 17
E-mail : loan8211@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช
87 ถ.พรานนก แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935
โทรสาร 0-2411-2085
E-mail : bm0118@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน์
379/20 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสาร 0-2466-1815
E-mail : bm0117@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
ห้องเลขที่ BS-C5A ชัน้ B ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
เลขที่ 129 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสาร 0-2477-7146
E-mail : bm0142@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิน่ เกล้า
ห้องเลขที่ 405 ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิน่ เกล้า 
เลขที่ 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรสาร 0-2433-9754
E-mail : bm0154@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หน้าพระลาน
25-27 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2224-8060 ต่อ 13
E-mail : bm0004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟือ่ งนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287
E-mail : bm0006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางล�ำภูบน
23-26 ถ.สิบสามห้าง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687 ต่อ 18
E-mail : bm0007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร์
250/7-9 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365 - 66
โทรสาร 0-2282-6366 ต่อ 16
E-mail : bm0008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด
239 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377
โทรสาร 0-2223-2377 ต่อ 16
E-mail : bm0019@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด
3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสาร 0-2435-6353
E-mail : bm0121@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตบางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2413-2234 ต่อ 25
E-mail : loan8212@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรสาร 0-2413-1519 ต่อ 3
E-mail : bm0110@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน
170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2881-4170
โทรสาร 0-2434-6242
E-mail : bm0120@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสาร 0-2444-0501 ต่อ 11
E-mail : bm0133@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งสายใต้
24/6 หมูท่ ี่ 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4
โทรสาร 0-2894-6052 ต่อ 17
E-mail : bm0054@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางแค
ห้องเลขที่ 3S-F8-F9 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
เลขที่ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรสาร 0-2454-7001
E-mail : bm0135@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สีแ่ ยกทศกัณฐ์
612/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรสาร 0-2410-1491 ต่อ 18
E-mail : bm0164@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวนผัก
105/2 หมูท่ ี่ 11 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรสาร 0-2435-3059
E-mail : bm0166@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองแขม
16/12-13 หมูบ่ า้ นชวนชืน่ เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ
(เพชรเกษม81) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรสาร 0-2431-2618-9 ต่อ 4
E-mail : bm0179@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซีคอน บางแค
333 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรสาร 0-2458-2476
E-mail : bm0193@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
ห้องเลขที่ W-02 อาคาร W ชัน้ 1 โซนพลาซา 
ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
เลขที่ 8/9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสรรพน์
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2111-3941-2
โทรสาร 0-2111-3942
E-mail : bm0168@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพลู
852-854 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสาร 0-2466-4177 ต่อ 16
E-mail : bm0111@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าพระ
31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสาร 0-2467-3866 ต่อ 20
E-mail : bm0115@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ์
(ทีต่ งั้ ส�ำนักงานชัว่ คราว)
132/26-27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2412-8781
โทรสาร 0-2411-2115
E-mail : bm0116@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตราษฏร์บูรณะ
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2428-2733-5
โทรสาร 0-2428-2733-5 ต่อ 22
E-mail : loan8213@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์บรู ณะ
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสาร 0-2428-1679
E-mail : bm0107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ่
12 ถ.ในวงเวียน แขวงบางยีเ่ รือ
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776
โทรสาร 0-2465-3231 ต่อ 15
E-mail : bm0112@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร
8/45 หมูท่ ี่ 10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379
โทรสาร 0-2415-1370 ต่อ 20
E-mail : bm0123@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 ซอย 64
324, 326, 328 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรสาร 0-2451-4597-8 ต่อ 111
E-mail : bm0156@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ ครุ
52 ถ.ประชาอุทศิ แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรสาร 0-2426-0416
E-mail : bm0163@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หมูบ่ า้ นเพชรชายทะเล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610
โทรสาร 0-2464-5611
E-mail : bm0170@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2
ห้องเลขที่ GCR117 ชั้น 1 ห้างบิ๊กซี พระราม 2
เลขที่ 127 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรสาร 0-2415-7357
E-mail : bm0177@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก
ห้องเลขที่ 3CR309 ชัน้ 3 ห้างบิก๊ ซี บางปะกอก
เลขที่ 278 หมูท่ ี่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรสาร 0-2427-7951-2 ต่อ 106
E-mail : bm0178@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปิน่ ทอง)
315 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690
โทรสาร 0-2415-9690 ต่อ 17
E-mail : bm0180@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ห้องเลขที่ 326 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที่ 160 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2903
โทรสาร 0-2416-2903 ต่อ 16
E-mail : bm0187@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมโทร เวสต์ทาวน์
(เดิมเป็นสาขาเทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์) ย้ายเมือ่ วันที่ 9 พ.ย. 59
ศูนย์การค้าเมโทร เวสต์ทาวน์ ชัน้ 2 อาคาร C
ห้องเลขที่ C204-C205 เลขที่ 212/2 ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2496-1894
โทรสาร 0-2496-1893
E-mail : bm0192@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง
1060 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824
โทรสาร 0-2876-1824 ต่อ 12
E-mail : bm0128@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสาร 0-2291-4182
E-mail : loan8214@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125
โทรสาร 0-2292-0125
E-mail : bm0016@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ มหาเมฆ
572/1-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2677-5731
E-mail : bm0015@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ์
604/128,134 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรสาร 0-2284-0486
E-mail : bm0045@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางโพงพาง
247/1-3 ซอยประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701
E-mail : bm0048@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทรี ออน ธรี
ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าทรี ออน ธรี
เลขที่ 295 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4882
โทรสาร 0-2291-4880
E-mail : bm0139@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ห้องเลขที่ 436 ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เลขที่ 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2164-0057-8
โทรสาร 0-2164-0059
E-mail : bm0146@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขที่ 106 ชัน้ 1 ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา 
เลขที่ 88/8 ซ.จันทร์ 43 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรสาร 0-2212-5237
E-mail : bm0176@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมติ ร)
458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลมกรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรสาร 0-2291-3662
E-mail : bm0181@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อินท์-อินเตอร์เซค
A11, A12 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าอินท์-อินเตอร์เซค
เลขที่ 982 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-3482-3
โทรสาร 0-2294-3482-3
E-mail : bm0189@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจ้าพระยา
291-293 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 24
E-mail : bm0114@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร
1411 ถ.เจริญนคร แขวงบางล�ำภูลา่ ง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรสาร 0-2439-3858 ต่อ 13
E-mail : bm0126@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไอคอนสยาม
ห้องเลขที่ 503-504 ชัน้ 5 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
เลขที่ 299 ซอยเจริญนคร 5 ถ.เจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2005-5243, 0-2005-5343
โทรสาร 0-2005-5243 ต่อ 19
E-mail : bm0072@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 4
927/16 ชัน้ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3146-7
โทรสาร 0-3441-3146-7 ต่อ 341112
E-mail : rm4@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ชัน้ 3 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409
โทรสาร 0-3240-1409 ต่อ 21
E-mail : loan8215@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี
204 ชัน้ 2 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสาร 0-3242-5159 ต่อ 15
E-mail : bm1101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่ายาง
233/1 หมูท่ ี่ 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555
E-mail : bm1102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแหลม
386/2 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรบุร-ี บ้านแหลม ต.บ้านแหลม
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรสาร 0-3248-1096
E-mail : bm1103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชะอ�ำ
499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3243-3743
E-mail : bm1104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาย้อย
120 หมูท่ ี่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234
E-mail : bm1105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานจอมเกล้า
1 ถ.พงษ์สรุ ยิ า ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222
E-mail : bm1106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าปล้อง
130 หมูท่ ี่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรสาร 0-3249-4388
E-mail : bm1107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แก่งกระจาน
444/5 หมูท่ ี่ 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรสาร 0-3278-8499 ต่อ 14
E-mail : bm1108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ท่ายาง
ชัน้ G ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ท่ายาง
เลขที่ 777 หมูท่ ี่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรสาร 0-3246-3844
E-mail : bm1109@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านลาด
42/29 หมูท่ ี่ 6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-2051
โทรสาร 0-3249-2052
E-mail : bm1111@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน เพชรบุรี
ชัน้ 2F ห้อง RR-218 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี
เลขที่ 162 หมูท่ ี่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-1834-5
โทรสาร 0-3249-1834 ต่อ 17
E-mail : bm1112@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมูท่ ี่ 8 ถ.หาดเจ้าส�ำราญ ต.นาวุง้
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรสาร 0-3240-5542
E-mail : bm1106@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
5 ชัน้ 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรขี นั ธ์
อ.เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสาร 0-3261-1810, 0-3260-3439
E-mail : loan8216@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประจวบคีรีขนั ธ์
5 ชัน้ 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรขี นั ธ์
อ.เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรสาร 0-3261-1015, 0-3261-1550
E-mail : bm1201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน
21/2 ถ.ด�ำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 0-3251-1041, 0-3253-2155
E-mail : bm1202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทับสะแก
174 หมูท่ ี่ 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสาร 0-3267-1024, 0-3267-1996
E-mail : bm1203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ค่ายธนะรัชต์
125 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสาร 0-3262-1695
E-mail : bm1204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน
167/10 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.ก�ำเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234, 0-3269-1876
E-mail : bm1205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี
26/2 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสาร 0-3262-1441
E-mail : bm1206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี
603 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77150
โทร. 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221
E-mail : bm1207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามร้อยยอด
28 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276
E-mail : bm1208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/12-14 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6
โทรสาร 0-3251-6326
E-mail : bm1209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากน�ำ้ ปราณ
9/92 - 93 หมูท่ ี่ 2 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสาร 0-3263-1457
E-mail : bm1210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางสะพานน้อย
54/2 หมูท่ ี่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรสาร 0-3269-9588
E-mail : bm1211@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บลูพอร์ต หัวหิน
ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ห้องเลขที่ B06
เลขที่ 8/89 ซอยหมูบ่ า้ นหนองแก ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
โทร. 0-3252-3258
โทรสาร 0-3252-3258
E-mail : bm1212@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตราชบุรี
209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรสาร 0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อ 17
E-mail : loan8217@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี
207 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045 ต่อ 18
E-mail : bm0901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านโป่ง
169 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรสาร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail : bm0902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม
105 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรสาร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail : bm0903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ด�ำเนินสะดวก
259 หมูท่ ี่ 8 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.ด�ำเนินสะดวก
อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001
E-mail : bm0904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากท่อ
462/1 หมูท่ ี่ 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1150
E-mail : bm0905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง
225 หมูท่ ี่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241
โทรสาร 0-3226-1241
E-mail : bm0906@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางแพ
314/6 หมูท่ ี่ 5 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสาร 0-3238-1005
E-mail : bm0907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวนผึง้
314/20-21 หมูท่ ่ี 1 ถ.ราชบุร-ี สวนผึง้ ต.ป่าหวาย
อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี 70180
โทร. 0-3273-1832
โทรสาร 0-3273-1859
E-mail : bm0908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัดเพลง
129/14 หมูท่ ี่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทร. 0-3239-8072
โทรสาร 0-3239-8073
E-mail : bm0912@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสรุ ิยวงศ์
143/15-16 ถ.ศรีสรุ ยิ วงศ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473
โทรสาร 0-3232-5474
E-mail : bm0909@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รอยัลพาร์ค
ชัน้ 1 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค เลขที่ 11/11 ถ.คฑาธร
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-7994
โทรสาร 0-3232-7995
E-mail : bm0910@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิก๊ ซี บ้านโป่ง
ห้องเลขที่ GCR 102-103 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง เลขที่ 58
หมูท่ ี่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรสาร 0-3222-1645
E-mail : bm0911@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชัน้ 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149
E-mail : loan8218@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร
927/16 ชัน้ 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1111, 0-3481-0909
โทรสาร 0-3441-1111
E-mail : bm0701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กระทุม่ แบน
1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุม่ แบน อ.กระทุม่ แบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-1555
โทรสาร 0-3447-1555 ต่อ 16
E-mail : bm0702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพ้ว
332/47-49 หมู่ที่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรสาร 0-3448-1333
E-mail : bm0703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาชัย
822 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112
โทรสาร 0-3441-1112
E-mail : bm0704@gsb.or.th

ท�ำเนียบสายงานและสาขา 11

ธนาคารออมสินสาขา โพธิแ์ จ้
19/47-48 หมูท่ ี่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3449-4648
โทรสาร 0-3449-4649
E-mail : bm0705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พันท้ายนรสิงห์
189/131-133 หมูท่ ี่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรสาร 0-3445-8079
E-mail : bm0706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1
144/801-802 หมูท่ ี่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดือ่
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรสาร 0-3447-4803
E-mail : bm0707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-0160, 0-3471-0161
โทรสาร 0-3471-0160
E-mail : bm0601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195
E-mail : bm0602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางคนที
44/2 หมูท่ ี่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533
E-mail : bm0603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร
592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-0036
โทรสาร 0-3471-0035
E-mail : bm0604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ห้องเลขที่ 286 ชัน้ 2
98 หมูท่ ี่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3446-6889, 0-3446-6885
โทรสาร 0-3446-6885
E-mail : bm0708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 5
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสาร 0-2951-1572
E-mail : rm5@gsb.or.th, rm5a@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม
24, 26, 28 ชั้น 3 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2552
โทรสาร 0-3427-2552
E-mail : loan8298@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม
24, 26, 28 ชั้น 2 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสาร 0-3425-4636
E-mail : bm0801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางเลน
45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลด�ำริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน
จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047
E-mail : bm0803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ก�ำแพงแสน
182 หมูท่ ี่ 1 ต.ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรสาร 0-3435-1379
E-mail : bm0806@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร์
243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979 ต่อ 19
E-mail : bm0807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนตูม
33/1 หมู่ที่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรสาร 0-3438-1392
E-mail : bm0809@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร นครปฐม
ห้องเลขที่ RT-3 ชัน้ 1 อาคาร A ศูนย์การค้าโฮมโปร
นครปฐม ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรสาร 0-3421-2196
E-mail : bm0811@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามพราน
41 หมูท่ ี่ 7 ถ.เข้าทีว่ า่ การอ�ำเภอสามพราน ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรสาร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E-mail : bm0802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อ้อมใหญ่
11/4 หมูท่ ี่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 0-2420-3655 ต่อ 201, 203-206
E-mail : bm0804@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครชัยศรี
136/13-15 หมูท่ ่ี 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสาร 0-3433-1564 ต่อ 202
E-mail : bm0805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศาลายา
26/24, 26/25 หมูท่ ี่ 5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0987-8
โทรสาร 0-2441-0987 ต่อ 16
E-mail : bm0808@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิก๊ ซี อ้อมใหญ่
17/17 หมูท่ ี่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรสาร 0-2431-1366
E-mail : bm0810@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4
169/142-143 หมูท่ ี่ 7 ต.กระทุม่ ล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3880-1
โทรสาร 0-2497-3880 ต่อ 103
E-mail : bm0812@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนหวาย
71/9-10 หมูท่ ่ี 13 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรสาร 0-3431-8685-7 ต่อ 108
E-mail : bm0813@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ชัน้ 3 ห้องเลขที่ 334 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
เลขที่ 99/19, 99/20 หมูท่ ี่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรสาร 0-2429-6935 ต่อ 102
E-mail : bm0814@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชัน้ 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสาร 0-3451-7038
E-mail : loan8220@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี
210 ชัน้ 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582
E-mail : bm1301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าม่วง
241/1 หมูท่ ี่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสาร 0-3461-2812
E-mail : bm1302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (กาญจนบุรี)
281 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019
โทรสาร 0-3456-1194 ต่อ 16
E-mail : bm1303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะกา
1/22-23 ม. 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสาร 0-3454-3235
E-mail : bm1304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน
248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3463-0443
E-mail : bm1305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก
82 หมูท่ ี่ 6 ต.ดอนขมิน้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446
E-mail : bm1306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ
301 หมูท่ ี่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312 ต่อ 20
E-mail : bm1307@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดหญ้า
152/12-13 หมูท่ ่ี 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8019, 0-3458-8020
โทรสาร 0-3458-8019 ต่อ 14
E-mail : bm1308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ่อพลอย
256/2 หมูท่ ี่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรสาร 0-3458-1199
E-mail : bm1309@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดผาสุก
160/179-180 ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรสาร 0-3451-8880
E-mail : bm1310@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยกระเจา
54 หมูท่ ี่ 6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328
โทรสาร 0-3467-7327
E-mail : bm1311@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ด่านมะขามเตีย้
5/3 หมูท่ ี่ 1 ต.ด่านมะขามเตีย้ อ.ด่านมะขามเตีย้
จ.กาญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรสาร 0-3467-2583
E-mail : bm1312@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ช่องสะเดา
(เดิมเป็นสาขาเอราวัณ) ย้ายเมือ่ วันที่ 26 ธ.ค. 61
79/2 หมู่ 3 ริมถนนสาย 3199 (ถนนลาดหญ้า-เอราวัณ ก.ม.
ที่ 36) ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โทร. 0-3451-0308
โทรสาร 0-3451-0309
E-mail : bm1313@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774
โทรสาร 0-2589-9774 ต่อ 15, 16/
0-2589-9884 ต่อ 15, 16
E-mail : loan8297@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท์
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491-3
โทรสาร 0-2951-3494
E-mail : bm0209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นนทบุรี
22/31 หมูท่ ี่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207
โทรสาร 0-2525-0216, 0-2526-6518,
0-2967-3207 ต่อ 15
E-mail : bm0201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากเกร็ด
100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสาร 0-2583-3376
E-mail : bm0206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แคราย
115/30-32 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรสาร 0-2588-4779 ต่อ 24
E-mail : bm0207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ห้องเลขที่ 528 ชัน้ 5 ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เลขที่ 30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000 ตูป้ ณ.65 ปณฝ.งามวงศ์วาน นนทบุรี 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรสาร 0-2550-0418
E-mail : bm0211@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ห้องเลขที่ 417 ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรสาร 0-2193-8214
E-mail : bm0213@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ห้องเลขที่ 264 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เลขที่ 562, 566 หมูท่ ี่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8716-7
โทรสาร 0-2527-8716 ต่อ 17
E-mail : bm0214@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าน�ำ้ นนทบุรี
137 หมูท่ ี่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสาร 0-2967-2016
E-mail : bm0217@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี
55/622-623 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรสาร 0-2503-3822
E-mail : bm0208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
101-101/1 ถ.ป๊อปปูลา 
่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรสาร 0-2980-7003
E-mail : bm0219@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สัมมากรเพลส ราชพฤกษ์
ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์
เลขที่ 62/32 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลอ้อมเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรสาร 0-2924-4680
E-mail : bm0221@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าสลากไทย
ตัง้ อยูช่ นั้ 2 โครงการศูนย์การค้าสลากไทย
เลขที่ 347 ถ.สนามบินน�ำ้ ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8
โทรสาร 0-2580-6229
E-mail : bm0222@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2
92-92/1 หมูท่ ี่ 1 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490, 087-8056279, 086-0288511,
086-0288540, 087-8056234
โทรสาร 0-2597-1491
E-mail : loan8221@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง
26/1 หมูท่ ี่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรสาร 0-2571-7970 ต่อ 13
E-mail : bm0203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย
99/99 หมูท่ ี่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรสาร 0-2883-7837 ต่อ 17
E-mail : bm0204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ่
107 หมูท่ ี่ 2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-1625
โทรสาร 0-2595-1625 ต่อ 21
E-mail : bm0205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไทรใหญ่
101 หมูท่ ี่ 2 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670, 086-0275388, 085-6641145
โทรสาร 0-2598-9112
E-mail : bm0210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ์ บางใหญ่
ห้องเลขที่ R-3 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าอินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์บางใหญ่
เลขที่ 87 หมูท่ ี่ 6 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2
โทรสาร 0-2595-0300
E-mail : bm0215@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
6/6-7 หมูท่ ี่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสาร 0-2446-6336
E-mail : bm0216@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บัวทองสแควร์
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ 5/62-63 และชัน้ 2 ห้องเลขที่ 5/76 หมูท่ ี่ 1
โครงการบัวทองสแควร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรสาร 0-2925-8900
E-mail : bm0218@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไทรน้อย
92-92/1 หมูท่ ี่ 1 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวาง
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรสาร 0-2597-1493
E-mail : bm0220@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสท์เกต ชัน้ 3 ห้องเลขที่ 340
เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมูท่ ี่ 6 ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2194-2986
โทรสาร 0-2194-2987
E-mail : bm0223@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร C
ห้องเลขที่ 118-120 เลขที่ 555/9 หมูท่ ี่ 1 ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรสาร 0-2102-3503
E-mail : bm0224@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเจ้าพระยา
ชัน้ 1 ห้อง 1B เจ้าพระยาพลาซ่า เลขที่ 67/12 หมูท่ ี่ 10
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2117-4113
โทรสาร 0-2117-4116
E-mail : bm0225@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสาร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 16
E-mail : loan8222@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020 ต่อ 24
E-mail : bm1001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สองพีน่ อ้ ง
61 ถ.บางลี-่ หนองวัลย์เปรียง ต.สองพีน่ อ้ ง อ.สองพีน่ อ้ ง
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014
E-mail : bm1002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามชุก
890 หมูท่ ี่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-2019
E-mail : bm1003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต์
552-553 หมูท่ ี่ 3 ถ.สุพรรณบุร-ี ชัยนาท ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรสาร 0-3558-1481
E-mail : bm1004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช
350 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-8510
โทรสาร 0-3557-8410
E-mail : bm1005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางปลาม้า
263 หมูท่ ี่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
E-mail : bm1006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อูท่ อง
158 หมูท่ ี่ 6 ถ.ท้าวอูท่ อง ต.อูท่ อง อ.อูท่ อง
จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083 ต่อ 15
E-mail : bm1007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ด่านช้าง
470 หมูท่ ี่ 1 ถ.สามชุก-ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495
E-mail : bm1008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย์
1649 หมูท่ ี่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9
โทรสาร 0-3559-1658 ต่อ 13
E-mail : bm1009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าไซ
570/4 หมูท่ ี่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255-6
โทรสาร 0-3557-7136
E-mail : bm1010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนนางพิม
170/9 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780-1
โทรสาร 0-3552-5782
E-mail : bm1011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
ห้องเลขที่ 206 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี
เลขที่ 449 หมูท่ ี่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370-1
โทรสาร 0-3545-4244
E-mail : bm1012@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ คอก
111/11-12 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งคอก
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411-2
โทรสาร 0-3558-9413
E-mail : bm1013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 6
310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน�ำ้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419
โทรสาร 0-5622-2350, 0-5623-1564
E-mail : m6@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์
310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน�ำ้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสาร 0-5622-6510
E-mail : loan8223@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวรรค์วิถี
310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน�ำ้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรสาร 0-5622-2436
E-mail : bm2510@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค์
46 ถ.เวสสุวรรณ์ ต.ปากน�ำ้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อ 18
E-mail : bm2501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี
170/5 หมูท่ ี่ 4 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสาร 0-5634-1053
E-mail : bm2502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสยั
123/1 หมูท่ ี่ 2 ถ.บรรพตพิสยั -หนองสังข์ ต.ท่างิว้
อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรสาร 0-5627-9103
E-mail : bm2504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว
765 หมูท่ ี่ 6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008
E-mail : bm2506@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ
143/1 หมูท่ ี่ 4 ถ.สุขาภิบาล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212
โทรสาร 0-5629-1291
E-mail : bm2511@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดศรีนคร
558/68-69 หมูท่ ี่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619-20
โทรสาร 0-5688-1619
E-mail : bm2512@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองปลิง
704-705 หมูท่ ี่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026-7
โทรสาร 0-5625-6027
E-mail : bm2513@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองเบน
248/4-6 หมูท่ ี่ 15 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรสาร 0-5629-6319
E-mail : bm2515@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง
139/4-5 หมูท่ ี่ 5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรสาร 0-5629-3135
E-mail : bm2516@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์
ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี นครสวรรค์ 1 บริษทั นิภาพรพัฒน์ จ�ำกัด
เลขที่ 320/11 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน�ำ้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-3393-4
โทรสาร 0-5623-3395
E-mail : bm2517@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี
300 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541
E-mail : bm2505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าตะโก
371/14 หมูท่ ี่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรสาร 0-5624-9333
E-mail : bm2507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตากฟ้า
68 หมูท่ ี่ 1 ถ.พหลโยธิน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362
โทรสาร 0-5624-1362
E-mail : bm2508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองบัว
51 หมูท่ ี่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรสาร 0-5625-1333, 0-5632-3146
E-mail : bm2509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมแสง
19-21 ถ.แสงสันติสขุ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรสาร 0-5628-2166, 0-5628-2697
E-mail : bm2503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไพศาลี
399/1-3 หมูท่ ี่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสาร 0-5625-9554
E-mail : bm2514@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี
จ.อุทยั ธานี 61000
โทร. 0-5651-4577
โทรสาร 0-5651-4577
E-mail : loan8225@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุทยั ธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี
จ.อุทยั ธานี 61000
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070
E-mail : bm3301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง
276/1 หมู่ที่ 5 ถ.หนองฉาง-อุทัยธานี
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077
E-mail : bm3302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก
53/4 ถ.หนองฉาง-ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี 61160
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085
E-mail : bm3303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านไร่
45/6-8 หมูท่ ี่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสาร 0-5653-9264
E-mail : bm3304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576
โทรสาร 0-5641-2576
E-mail : bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย์
45/1 หมูท่ ี่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทยั ธานี ต.คุง้ ส�ำเภา 
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478
โทรสาร 0-5649-1111
E-mail : bm3202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห์
51 ถ.ภูวสุวรรณวิถี ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์
จ.ชัยนาท 17120
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264
โทรสาร 0-5646-1111
E-mail : bm3203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หันคา
274/2 หมูท่ ี่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทร. 0-5641-0510, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009
E-mail : bm3204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี
4/13 หมูท่ ี่ 8 ถ.เจ้ายีพ่ ระยา ต.แพรกศรีราชา 
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280
โทรสาร 0-5648-1111
E-mail : bm3205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา
347 หมูท่ ี่ 4 ถ.ชัยนาท-สิงห์บรุ ี อ.สรรพยา 
จ.ชัยนาท 17150
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238
โทรสาร 0-5649-9100
E-mail : bm3206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่ ชัยนาท
363/6-7 ถนนทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1165-6
โทรสาร 0-5641-1165 ต่อ 22
E-mail : bm3207@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
18-20 ถ.แดงทองดีเหนือ ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 66110
โทร. 0-5662-1422
โทรสาร 0-5662-1422 ต่อ 21
E-mail : loan8226@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265
E-mail : bm3102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร
602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจติ ร จ.พิจติ ร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264
E-mail : bm3101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก
41 ถ.ประเทืองถิน่ ต.บางมูลนาก
อ.บางมูลนาก จ.พิจติ ร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070
E-mail : bm3103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามง่าม
190 หมูท่ ี่ 13 ถ.พิจติ ร-ก�ำแพงเพชร
อ.สามง่าม จ.พิจติ ร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166
E-mail : bm3104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ
20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจติ ร
จ.พิจติ ร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรสาร 0-5699-0899
E-mail : bm3105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก
282/9 หมูท่ ี่ 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.สากเหล็ก
อ.สากเหล็ก จ.พิจติ ร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสาร 0-5669-9232
E-mail : bm3106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพทะเล
763 หมูท่ ี่ 2 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก ต.โพทะเล
อ.โพทะเล จ.พิจติ ร 66130
โทร. 0-5668-1147
โทรสาร 0-5668-1253
E-mail : bm3107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทับคล้อ
350/2-3 หมูท่ ี่ 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจติ ร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรสาร 0-5664-1744-5
E-mail : bm3108@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตลพบุรี
ชัน้ 3 เลขที่ 321 หมูท่ ี่ 1 ถ.ลพบุร-ี สิงห์บรุ ี ต.ท่าวุง้
อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1500-1
โทรสาร 0-3648-1500 ต่อ 26
E-mail : loan8227@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าวุง้
ชัน้ 2 เลขที่ 321 หมูท่ ี่ 1 ถ.ลพบุร-ี สิงห์บรุ ี ต.ท่าวุง้
อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 0-3648-1188
E-mail : bm1708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลพบุรี
26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585
โทรสาร 0-3641-1072 ต่อ 16
E-mail : bm1701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม
75/1 หมูท่ ี่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทร. 0-3648-6217
โทรสาร 0-3648-6561
E-mail : bm1702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกส�ำโรง
2 ถ.ศรีสำ� โรง ต.โคกส�ำโรง อ.โคกส�ำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800
โทรสาร 0-3644-1800
E-mail : bm1703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมี่
61 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074
โทรสาร 0-3647-1074 ต่อ 20
E-mail : bm1704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม
140 หมูท่ ี่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี 15140
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500
โทรสาร 0-3649-1471
E-mail : bm1705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ล�ำนารายณ์
23 หมูท่ ี่ 5 ถ.สุรนารายณ์ ต.ล�ำนารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0-3646-1181
โทรสาร 0-3646-1181 ต่อ 18
E-mail : bm1706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนสระแก้ว
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-4256 ต่อ 12, 14, 17
โทรสาร 0-3641-4256 ต่อ 17
E-mail : bm1707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองม่วง
535 หมูท่ ี่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โทร. 0-3643-2249-50
โทรสาร 0-3643-2249
E-mail : bm1710@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ลพบุรี
(เดิมเป็นสาขาเทสโก้โลตัส ลพบุร)ี ย้ายวันที่ 16 ธ.ค. 59
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชัน้ 2 ห้องเลขที่ RLB-2F-RR-TBC
เลขที่ 555/5 หมูท่ ี่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3668-7801-2
โทรสาร 0-3668-7802
E-mail : bm1711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี 1
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาลพบุรี 1 ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 2 CR203
เลขที่ 2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3678-4498-9
โทรสาร 0-3678-4498-9 ต่อ 19
E-mail : bm1712@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450 ต่อ18
E-mail : loan8228@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรสาร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
E-mail : bm3001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หล่มสัก
356 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401
E-mail : bm3002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ่
194 หมูท่ ี่ 16 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1624, 0-5678-1881
E-mail : bm3003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด
128-129 หมูท่ ี่ 4 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรสาร 0-5673-1221, 0-5673-1559
E-mail : bm3004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หล่มเก่า
580 หมูท่ ี่ 5 ถ.นฤพัฒน์ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า 
จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238, 0-5674-7185
E-mail : bm3005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี
908 หมูท่ ี่ 13 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5675-4058, 0-5679-1444
E-mail : bm3006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน
1101 หมูท่ ี่ 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 0-5676-1590-1
E-mail : bm3007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ
36/6 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรสาร 0-5679-8822
E-mail : bm3008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
929 หมูท่ ี่ 2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรสาร 0-5671-2565
E-mail : bm3009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดท่าพล
38/1 หมูท่ ี่ 12 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6575
โทรสาร 0-5673-6574
E-mail : bm3010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หล่มสัก
70 ถ.สามัคคีชยั ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรสาร 0-5670-4856
E-mail : bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังโป่ง
688 หมูท่ ี่ 1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรสาร 0-5692-3649 ต่อ 15
E-mail : bm3012@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย
199-199/2 หมูท่ ี่ 3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรสาร 0-5679-7851
E-mail : bm3013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาค้อ
98/1-2 หมูท่ ี่ 8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 0-5671-3313
โทรสาร E-mail : bm3014@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ หล่มสัก
119 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1803
โทรสาร 0-5670-1803
E-mail : bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 7
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665,
0-5540-3667, 0-5540-3668
โทรสาร 0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail : rm7@gsb.or.th, rm7a@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1
902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8985
โทรสาร 0-5524-3710
E-mail : loan8229@ gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรสาร 0-5525-8557
E-mail : bm2701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะปราง
262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร 0-5524-1524
E-mail : bm2708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นางพญา
902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572
โทรสาร 0-5525-8572, 0-5524-8772
E-mail : bm2703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางระก�ำ
57/1 หมูท่ ี่ 7 ต.บางระก�ำ อ.บางระก�ำ
จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511
โทรสาร 0-5537-1039
E-mail : bm2707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มิตรภาพ
16/113-114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสาร 0-5524-8762
E-mail : bm2710@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก
ห้องเลขที่ 2CR204/1A-1B ชัน้ 2 บิก๊ ซี พิษณุโลก
เลขที่ 939 ถ.พิชยั สงคราม ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรสาร. 0-5530-2282
E-mail : bm2712@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโคกมะตูม
132/10-11 ถ.พระองค์ดำ� ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-1624-5
โทรสาร. 0-5530-1625
E-mail : bm2715@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ห้องเลขที่ 328-329 ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา
พิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมูท่ ี่ 5 ต.พลายชุมพล
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5533-8454-5
โทรสาร 0-5533-8454
E-mail : bm2716@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
เลขที่ 444 หมูท่ ี่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424-5
โทรสาร 0-5533-0425
E-mail : bm2718@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2
517 หมูท่ ี่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสาร 0-5531-1798-9
E-mail : loan8230@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังทอง
517 หมูท่ ี่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร 0-5531-1427
E-mail : bm2705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พรหมพิราม
271-2 หมูท่ ี่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร 0-5536-9063
E-mail : bm2702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครไทย
303/1 หมูท่ ี่ 6 ถ.อุดรด�ำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสาร 0-5538-9027
E-mail : bm2706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ
116 หมูท่ ี่ 6 ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสาร 0-5538-1448
E-mail : bm2709@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัดโบสถ์
289-289/1 หมูท่ ี่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสาร 0-5536-1389
E-mail : bm2711@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางกระทุม่
146 หมูท่ ี่ 4 ถ.ออมสินอุทศิ ต.บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสาร 0-5539-1122
E-mail : bm2704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทรัพย์ ไพรวัลย์
222/1-3 หมูท่ ี่ 7 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรสาร. 0-5529-3243
E-mail : bm2713@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองตม
953/3 หมูท่ ี่ 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรสาร. 0-5536-6151
E-mail : bm2714@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง
643 หมูท่ ี่ 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรสาร. 0-5539-9499
E-mail : bm2717@gsb.or.th

16 ธนาคารออมสิน

 ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสาร 0-5561-3032 ต่อ 24
E-mail : loan8231@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โทร 0-5561-0487 , 0-5561-1545
โทรสาร 0-5561-1545
E-mail : bm2601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร 0-5564-1613
E-mail : bm2602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสำ� โรง
243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล
อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร 0-5568-1636
E-mail : bm2603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสชั นาลัย
690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร 0-5567-1479
E-mail : bm2604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ เสลีย่ ม
187/3 หมูท่ ี่ 8 ถ.เข้าอ�ำเภอ ต.ทุง่ เสลีย่ ม อ.ทุง่ เสลีย่ ม
จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร 0-5565-9192
E-mail : bm2605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กงไกรลาศ
66/5 หมูท่ ี่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรสาร 0-5569-1232
E-mail : bm2606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คีรีมาศ
20 หมูท่ ี่ 16 ถ.ก�ำแพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด
อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสาร 0-5569-3162
E-mail : bm2607@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านด่านลานหอย
49/3 หมูท่ ี่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรสาร. 0-5568-9173
E-mail : bm2608@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร
81-83 หมูท่ ี่ 3 ถ.ศรีนคร-ปลายราง ต.ศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรสาร. 0-5565-2387
E-mail : bm2609@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุโขทัย
ห้องเลขที่ GCR149 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เลขที่ 68 หมูท่ ี่ 2
ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0081
โทรสาร. 0-5561-0082
E-mail : bm2610@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตก�ำแพงเพชร
160/12 หมูท่ ี่ 5 ต.นครชุม อ.เมืองก�ำแพงเพชร
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141
โทรสาร 0-5579-9141 ต่อ 16
E-mail : loan8232@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ก�ำแพงเพชร
30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองก�ำแพงเพชร
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136
โทรสาร 0-5571-1136 ต่อ 15
E-mail : bm2901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรานกระต่าย
5 หมูท่ ี่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.ก�ำแพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรสาร 0-5576-1403
E-mail : bm2902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สลกบาตร
1012 หมูท่ ี่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�ำแพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร 0-5577-1400 ต่อ 16
E-mail : bm2903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง
61 หมูท่ ี่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก�ำแพงเพชร 62120
โทร. 0-5578-1437
โทรสาร 0-5578-1437 ต่อ 12
E-mail : bm2904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครชุม
160/12 หมูท่ ี่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม
อ.เมืองก�ำแพงเพชร จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรสาร 0-5579-9639
E-mail : bm2905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ก�ำแพงเพชร
ห้องเลขที่ 2CR201 ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี
ก�ำแพงเพชร เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข
ต.ในเมือง อ.เมืองก�ำแพงเพชร จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรสาร 0-5585-3862
E-mail : bm2906@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมูท่ ี่ 6 ถ.ก�ำแพงเพชร-พิษณุโลก ต.ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.ก�ำแพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร 0-5576-9472
E-mail : bm2907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขาณุวรลักษบุรี
101, 101/1 และ101/2 หมูท่ ี่ 3
ถ.สายป่าพุทรา-ท่ามะเขือ ต.ป่าพุทรา 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�ำแพงเพชร 62130
โทร. 0-5587-0591
โทรสาร 0-5577-2050
E-mail : bm2908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน
225/4-6 หมู่ที่ 4 ต.คลองน�้ำไหล อ.คลองลาน
จ.ก�ำแพงเพชร 62180
โทร. 0-5578-6306
โทรสาร 0-5578-6307
E-mail : bm2909@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตตาก
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสาร 0-5553-4405
E-mail : loan8233@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่สอด
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร 0-5553-1084
E-mail : bm2802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตาก
319 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1147
โทรสาร 0-5551-1147
E-mail : bm2801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ระมาด
205/1 หมูท่ ี่ 4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระมาด
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสาร 0-5558-1175
E-mail : bm2803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พบพระ
99/5 หมูท่ ี่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทร. 0-5580-4241
โทรสาร 0-5580-4241
E-mail : bm2804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุม้ ผาง
495 หมูท่ ี่ 1 ต.อุม้ ผาง อ.อุม้ ผาง จ.ตาก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสาร 0-5556-1601
E-mail : bm2805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาก
98 หมูท่ ี่ 8 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรสาร. 0-5559-1522
E-mail : bm2806@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก
ห้องเลขที่ GCR 112 ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี ตาก
เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทร 0-5589-2398
โทรสาร 0-5589-2389
E-mail : bm2807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ
7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
โทร. 0-5553-6536
โทรสาร. 0-5553-6537
E-mail : bm2808@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าสองยาง
127 หมู่ที่ 2 ถ.ประชาสามัคคี ต.แม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรสาร 0-5558-9199
E-mail : bm2809@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน แม่สอด
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด ชัน้ 2
ห้องเลขที่ 204 เลขที่ 99/115 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-0439
โทรสาร 0-5553-0439
E-mail : bm2810@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3734
โทรสาร 0-5540-3735
E-mail : loan8234@gsb.or.th
ธนาคารออมสาขา คลองโพ
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5544-0799
โทรสาร 0-5540-3881
E-mail : bm3705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุตรดิตถ์
212/9 ถ.ส�ำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรสาร 0-5541-1063
E-mail : bm3701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิชยั
190/1 หมูท่ ี่ 3 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมือง
อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032
E-mail : bm3702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลับแล
180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร 0-5543-1073
E-mail : bm3703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตรอน
78/12 หมูท่ ี่ 2 ถ.รพช. ต.บ้านแก่ง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783
โทรสาร 0-5582-5781
E-mail : bm3704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น�ำ้ ปาด
26/3 หมู่ที่ 4 ถ.กงไกรลาศ ต.แสนตอ
อ.น�้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร 0-5548-1117
E-mail : bm3706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขศาลา
9 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสาร 0-5541-7477
E-mail :bm3707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าปลา
141/16-18 หมูท่ ี่ 1 ถ.สายอุตรดิตถ์-เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์
ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรสาร 0-5540-6124-5
E-mail : bm3708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน
154-154/1 หมูท่ ่ี 2 ต.บ่อทอง
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
โทร. 0-5541-8230
โทรสาร 0-5541-8320
E-mail : bm3709@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฟากท่า
123 หมูท่ ี่ 1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โทร. 0-5548-9423
โทรสาร 0-5548-9425
E-mail : bm3710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 8
4 หมูท่ ี่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันก�ำแพง ต.ท่าศาลา 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสาร 0-5311-6275
E-mail : rm8@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภมู ิ อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1525, 0-5322-4267-8
โทรสาร 0-5321-1525, 0-5322-4267-8 ต่อ 22
E-mail : loan8235@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประตูชา้ งเผือก
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภมู ิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรสาร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E-mail : bm3408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงใหม่
18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรสาร 0-5323-4068 ต่อ 24
E-mail : bm3401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ
312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร 0-5323-3057 ต่อ 15
E-mail : bm3414@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองหอย
330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ล�ำพูน ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรสาร 0-5314-0144 ต่อ 14
E-mail : bm3415@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนทิพย์เนตร
96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรสาร 0-5320-1500 ต่อ 12
E-mail : bm3418@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล
แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่
ชัน้ G และ ชัน้ 3 เลขที่ 194/2 ถ.มหิดล ต.หายยา 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ชัน้ G 0-5327-0943, ชัน้ 3 0-5390-4129
โทรสาร ชัน้ G 0-5327-0943, ชัน้ 3 0-5390-4129
E-mail : bm3425@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ช้างคลาน
164/101-102 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสาร 0-5327-6758-9 ต่อ 15
E-mail : bm3427@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิมมานเหมินทร์
15-15/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสาร 0-5321-4658
E-mail : bm3426@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ช้างม่อย
196, 198 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสาร 0-5323-5521-3
E-mail : bm3429@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจัน่ )
(เดิมเป็น พรอมเมนาดา ย้ายและเปลีย่ นชือ่ เมือ่ 1 เม.ย. 2563)
เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรสาร 0-5314-2636
E-mail : bm3435@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
ห้อง 347 ชัน้ 3 เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
หมูท่ ี่ 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรสาร. 0-5328-8925
E-mail : bm3438@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ค�ำเทีย่ ง
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสค�ำเทีย่ ง ชัน้ 1
เลขที่ 19 ถ.ตลาดค�ำเทีย่ ง ต.ป่าตัน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166-7
โทรสาร 0-5321-5167
E-mail : bm3437@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เม-ญ่าเชียงใหม่
ห้องเลขที่ 325 ชั้น 3 ห้างเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรสาร 0-5208-1587
E-mail : bm3440@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย
225/5-6 หมูท่ ี่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรสาร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5
E-mail : bm3432@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
39 หมูท่ ี่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331
โทรสาร 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E-mail : loan8236@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอยสะเก็ด
39 หมูท่ ี่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5507
โทรสาร 0-5349-5507 ต่อ 18
E-mail : bm3411@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 อาคารจอดรถ S1 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5321-8685-6
โทรสาร 0-5322-1807 ต่อ 15
E-mail : bm3405@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่โจ้
9 หมูท่ ี่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรสาร 0-5335-3394-5 ต่อ 18
E-mail : bm3421@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สันทราย
307 หมูท่ ี่ 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสาร 0-5349-2973
E-mail : bm3409@gsb.or.th

ท�ำเนียบสายงานและสาขา 17

ธนาคารออมสินสาขา มีโชคพลาซ่า
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ชัน้ 1 โครงการมีโชคพลาซ่า 
เลขที่ 206 หมูท่ ี่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2, 0-5323-0110
โทรสาร 0-5323-0110 ต่อ 19
E-mail : bm3428@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ริม
114 หมูท่ ี่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้
อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรสาร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E-mail : bm3410@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฝาง
55 หมูท่ ี่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209
โทรสาร 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E-mail : bm3406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่แตง
193/1 หมูท่ ี่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสาร 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E-mail : bm3412@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงดาว
399 หมูท่ ี่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร 0-5345-5243 ต่อ 11
E-mail : bm3417@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไชยปราการ
38/11 หมูท่ ี่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951
โทรสาร 0-5345-7040 ต่อ 14
E-mail : bm3419@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พร้าว
303 หมูท่ ี่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทร. 0-5347-4141
โทรสาร 0-5347-4141 ต่อ 15
E-mail : bm3420@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่อาย
2 หมูท่ ี่ 7 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร. 0-5345-9268-9
โทรสาร 0-5345-9268-9 ต่อ 14
E-mail : bm3433@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง
123 หมูท่ ี่ 3 ถ.เมืองงาย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรสาร 0-5347-7123
E-mail : bm3439@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ สะเมิง
54 หมูท่ ี่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทร. 085-6691640
โทรสาร E-mail : bm3410@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3
288 หมูท่ ี่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสาร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E-mail : loan8237@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หางดง
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร 0-5344-2071-2 ต่อ 19
E-mail : bm3416@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สันป่าตอง
515 หมูท่ ี่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5331-1085
โทรสาร 0-5331-1085 ต่อ 15
E-mail : bm3402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สารภี
21/1 หมูท่ ี่ 3 ต.ยางเนิง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสาร 0-5332-1251 ต่อ 16
E-mail : bm3404@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา จอมทอง
175/1 หมูท่ ี่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1148
โทรสาร 0-5334-1148 ต่อ 16
E-mail : bm3407@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฮอด
479 หมูท่ ี่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364
โทรสาร 0-5346-1366
E-mail : bm3422@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อมก๋อย
102 หมูท่ ี่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสาร 0-5346-7209-10 ต่อ 15
E-mail : bm3423@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอยเต่า
178/1 หมูท่ ี่ 3 ต.ท่าเดือ่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสาร 0-5346-9023
E-mail : bm3424@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หางดง
ห้องเลขที่ GCR129/1 บริเวณชัน้ 1 ภายในศูนย์การค้าบิก๊ ซี
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 433/4-5 หมูท่ ี่ 7 ต.แม่เหียะ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรสาร 0-5344-7828-9 ต่อ 12
E-mail : bm3430@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่แจ่ม
9/2-3 หมูท่ ี่ 12 ต.ช่างเคิง่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 0-5348-5225
โทรสาร 0-5348-5226
E-mail : bm3434@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่วาง
4/10-12 หมูท่ ี่ 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรสาร 0-5348-9448-9
E-mail : bm3436@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บวกครกหลวง
4 หมูท่ ี่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร 0-5311-6276-7 ต่อ 4
E-mail : bm3413@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สันก�ำแพง
8 หมูท่ ี่ 8 ถ.เชียงใหม่-สันก�ำแพง ต.สันก�ำแพง
อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรสาร 0-5333-1200, 0-5333-1008
E-mail : bm3403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ่อสร้าง
276-276/1 หมูท่ ี่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันก�ำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรสาร 0-5333-9292-3 ต่อ 4
E-mail : bm3431@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ แม่เหียะ
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ D2 ศูนย์การค้ามะลิเพลส เลขที่ 32/4
หมูท่ ี่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5311-1209
โทรสาร 0-5311-1209
E-mail : bm3430@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตล�ำพูน
145 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
(ส�ำนักงานชัว่ คราว ระยะเวลาประมาณ 3 ปี)
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร 0-5356-3397-8 ต่อ 25 (ส�ำนักงานชัว่ คราว)
E-mail : loan8239@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ล�ำพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 0-5351-1056
โทรสาร 0-5351-1056 ต่อ 12
E-mail : bm3601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป่าซาง
367 หมูท่ ี่ 1 ถ.ล�ำพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
จ.ล�ำพูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552
โทรสาร 0-5352-0221 ต่อ 16
E-mail : bm3602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลี้
481 หมูท่ ี่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล�ำพูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสาร 0-5397-9774-5 ต่อ 11
E-mail : bm3603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมล�ำพูน
107/17-18 หมูท่ ี่ 4 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 0-5358-2098-9
โทรสาร 0-5358-2098-9 ต่อ 17
E-mail : bm3604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านโฮ่ง
115/1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรสาร 0-5398-0200-1 ต่อ 16
E-mail : bm3605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาดล�ำพูนจตุจกั ร
381/4-381/5 หมูท่ ี่ 18 ต.ป่าสัก
อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรสาร 0-5309-3813-4 ต่อ 19
E-mail : bm3606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ล�ำพูน
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาล�ำพูน
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ GCR134 เลขที่ 200 หมูท่ ี่ 4
ต.บ้านกลาง อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 0-5309-1801-2
โทรสาร 0-5309-1801
E-mail : bm3607@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ฮอ่ งสอน
28 ถ.ประดิษฐ์จองค�ำ ต.จองค�ำ อ.เมืองแม่ฮอ่ งสอน
จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสาร 0-5361-1029, 0-5361-2143
E-mail : bm4102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปาย
485/3-4 หมูท่ ี่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮอ่ งสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรสาร 0-5369-9906, 0-5369-9805
E-mail : bm4103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ลาน้อย
73/3 หมูท่ ี่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮอ่ งสอน 58120
โทร. 0-5368-9421-2
โทรสาร 0-5368-9422
E-mail : bm4104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่สะเรียง
164 หมูท่ ี่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮอ่ งสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรสาร 0-5368-1992 ต่อ 15
E-mail : bm4101@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ขุมยวม
481/8 หมูท่ ี่ 1 ต.ขุมยวม อ.ขุมยวม จ.แม่ฮอ่ งสอน 58140
โทร. 0-5369-1220
โทรสาร 0-5369-1221
E-mail : bm4102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 9
254 หมูท่ ี่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5372-7160, 0-5372-7163
โทรสาร 0-5372-7150
E-mail : rm9@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตล�ำปาง
71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุย๋ อ.เมืองล�ำปาง
จ.ล�ำปาง 52100
โทร. 0-5423-1062, 0-5422-2056
โทรสาร 0-5423-1062
E-mail : loan8240@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สบตุย๋
71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุย๋ อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสาร 0-5422-3125
E-mail : bm3506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ล�ำปาง
15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร 0- 5422-7009
E-mail : bm3501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แจ้หม่
314/4 หมูท่ ี่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่
จ.ล�ำปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร 0-5427-1192
E-mail : bm3507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังเหนือ
559 หมูท่ ี่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล�ำปาง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสาร 0-5427-9099
E-mail : bm3508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ล�ำปาง
ห้องเลขที่ 2 CR 213 ชัน้ 2 บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
(สาขาล�ำปาง) เลขที่ 65 ถ.ไฮเวย์ลำ� ปาง-งาว ต.สบตุย๋
อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง 52100
โทร. 0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรสาร 0-5423-1799
E-mail : bm3510@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง
ห้องเลขที่ 225 ชั้น 2 โซนธนาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาล�ำปาง เลขที่ 319
ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองล�ำปาง
จ.ล�ำปาง 52100
โทร. 0-5481-1849
โทรสาร 0-5481-1849
E-mail : bm3512@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น�ำ้ โท้ง
267/7 หมูท่ ี่ 5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง 52100
โทร. 0-5422-2250, 0-5422-2299
โทรสาร 0-5422-2250
E-mail : bm3513@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะคา
441 หมูท่ ี่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา 
อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร 0-5428-2017
E-mail : bm3502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา งาว
218 หมูท่ ี่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ
อ.งาว จ.ล�ำปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร 0-5426-1244
E-mail : bm3503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เถิน
129 หมูท่ ี่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน
จ.ล�ำปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร 0-5429-1189
E-mail : bm3504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้างฉัตร
116/1 หมูท่ ี่ 6 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้างฉัตร
อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง 52190
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร 0-5426-9120
E-mail : bm3505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ทะ
23 หมูท่ ี่ 3 ถ.แม่ทะ-ล�ำปาง ต.นาครัว
อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร 0-5433-1566
E-mail : bm3509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่เมาะ
548/1 หมูท่ ี่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรสาร 0-5426-6100
E-mail : bm3511@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตแพร่
492 หมูท่ ี่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463, 0-5454-4163
โทรสาร 0-5454-3463
E-mail : loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเม่น
492 หมูท่ ี่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5463-1637, 0-5454-1496
โทรสาร. 0-5463-1637, 0-5454-1496
E-mail : bm3805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แพร่
76 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร 0-5462-7343
E-mail : bm3801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เด่นชัย
672 หมูท่ ี่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร. 0-5461-3020
E-mail : bm3802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สอง
4 หมูท่ ี่ 6 ถ.บริพนั ธ์สงเคราะห์ ต.บ้านกลาง อ.สอง
จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร 0-5459-1626
E-mail : bm3803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ร้องกวาง
53/1 หมูท่ ี่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร 0-5459-7295
E-mail : bm3804@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาดน�ำ้ ทอง แพร่
(เดิมเป็นสาขาบิก๊ ซี แพร่ ) ย้าย เมือ่ วันที่ 20 ก.ค.61
600/7-8 หมูท่ ่ี 9 ถ.น�ำ้ ทอง ต.นาจักร
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสาร 0-5453-2831
E-mail : bm3806@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลอง
205-205/1 หมูท่ ี่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง
จ.แพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรสาร 0-5458-3227
E-mail : bm3807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ โฮ้ง
307/6 หมูท่ ี่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุง่ โฮ้ง
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรสาร 0-5452-4278
E-mail : bm3808@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังชิ้น
267 หมูท่ ี่ 1 ต.วังชิน้ อ.วังชิน้ จ.แพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรสาร 0-5458-9089
E-mail : bm3809@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตน่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสาร 0-5477-5484
E-mail : loan8243@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรสาร 0-5471-0252
E-mail : bm3901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เวียงสา
464 หมูท่ ี่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา 
จ.น่าน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร 0-5478-1175
E-mail : bm3902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปัว
165 หมูท่ ี่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร 0-5479-1241
E-mail : bm3903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาน้อย
316 หมูท่ ี่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย
จ.น่าน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร 0-5478-9127
E-mail : bm3904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าวังผา
651 หมูท่ ี่ 7 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา 
จ.น่าน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร 0-5479-9110
E-mail : bm3905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่จริม
243 หมูท่ ี่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร 0-5476-9077
E-mail : bm3906@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวราช
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสาร 0-5477-1627
E-mail : bm3907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง
73-73/1 หมูท่ ี่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
จ.น่าน 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรสาร 0-5479 -7534-5 ต่อ 11
E-mail : bm3908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ ช้าง
105-105/1 หมูท่ ี่ 1 ต.ทุง่ ช้าง อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรสาร 0-5479-5444
E-mail : bm3909@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สองแคว
130/1-3 หมูท่ ี่ 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
จ.น่าน 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรสาร 0-5477-7077
E-mail : bm3910@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เฉลิมพระเกียรติ
298, 298/1 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโก๋น
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โทร. 0-5469-3525-6
โทรสาร 0-5469-3526
E-mail : bm3911@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพะเยา
106 หมูท่ ี่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสาร 0-5449-1843
E-mail : loan8244@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พะเยา
20 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043
โทรสาร 0-5448-1390
E-mail : bm4201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงค�ำ
457 หมูท่ ี่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร 0-5445-1976
E-mail : bm4202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จุน
92 หมูท่ ี่ 4 ต.ห้วยข้าวก�ำ่ อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0-5445-9229
โทรสาร 0-5445-9229
E-mail : bm4203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปง
200 หมูท่ ี่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทร. 0-5449-7230
โทรสาร 0-5449-7230 กด 11
E-mail : bm4204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอกค�ำใต้
106 หมูท่ ี่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรสาร 0-5441-8276
E-mail : bm4205@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา
211-211/1 หมูท่ ี่ 16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา 
จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5487-0167
โทรสาร 0-5487-0168
E-mail : bm4206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ใจ
65 หมูท่ ี่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โทร. 0-5449-9661
โทรสาร 0-5449-9660
E-mail : bm4207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา
ห้องเลขที่ RT132 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า 
พะเยา เลขที่ 500 หมูท่ ี่ 12 ต.ท่าวังทอง
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5487-0588
โทรสาร 0-5487-0589
E-mail : bm4208@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1430
โทรสาร 0-5371-1430
E-mail : loan8245@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร 0-5371-5080
E-mail : bm4009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย
513 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710
โทรสาร 0-5371-1774 ต่อ 12
E-mail : bm4001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พาน
2097 หมูท่ ี่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524
โทรสาร 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E-mail : bm4002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่จนั
6 หมูท่ ี่ 2 ถ.หิรญ
ั นคร ต.แม่จนั อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรสาร 0-5377-1456 ต่อ 15
E-mail : bm4003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่สาย
80 หมูท่ ี่ 1 ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781
โทรสาร 0-5373-1695 ต่อ 15
E-mail : bm4004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ
142 หมูท่ ี่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสาร 0-5379-1153
E-mail : bm4005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เวียงป่าเป้า
17 หมูท่ ี่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสาร 0-5378-1494 ต่อ 16
E-mail : bm4006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทิง
38/2 หมูท่ ี่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527
โทรสาร 0-5379-5503 ต่อ 12
E-mail : bm4007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน
718 หมูท่ ี่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร 0-5365-0812
E-mail : bm4008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
333 หมูท่ ี่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสาร 0-5391-2443
E-mail : bm4010@gsb.or.th

20 ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ห้องเลขที่ 230, 233 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย 99/9 หมูท่ ี่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรสาร 0-5317-9854
E-mail : bm4011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุง้
236 หมูท่ ี่ 12 ต.ทุง่ ก่อ อ.เวียงเชียงรุง้
จ.เชียงราย 57350
โทร. 0-5395-3169
โทรสาร 0-5395-3168
E-mail : bm4012@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่สรวย
ภายในปัม๊ ปตท. แม่สรวย เลขที่ 18 หมูท่ ี่ 7
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 0-5378-6241-2
โทรสาร. 0-5378-6241-2 ต่อ 11
E-mail : bm4013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านดู่
287/3-5 หมูท่ ี่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรสาร. 0-5315-1616
E-mail : bm4014@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล
81 หมูท่ ี่ 2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรสาร 0-5379-7123
E-mail : bm4015@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ขะจาน
137/3 หมูท่ ี่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 57260
โทร. 0-5378-9262
โทรสาร 0-5378-9263
E-mail : bm4016@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ร่องขุน่
254 หมู่ที่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5372-7218
โทรสาร. 0-5372-7219
E-mail : bm4017@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมูท่ ี่ 9 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5377-6133
โทรสาร 0-5377-6132
E-mail : bm4014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 10
39 หมูท่ ี่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย)
ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6622
โทรสาร 0-4232-6622
E-mail : rm10@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
39 หมูท่ ี่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย)
ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรสาร 0-4232-6274 ต่อ 11
E-mail : loan8246@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี
108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรสาร 0-4224-9778
E-mail : bm5801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านผือ
190 หมูท่ ี่ 10 ถ.ชนบทบ�ำรุง ต.บ้านผือ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234
โทรสาร 0-4228-1234 ต่อ 11
E-mail : bm5805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น�ำ้ โสม
5 หมูท่ ี่ 1 ถ.อนุสาวรียเ์ มืองน�ำ้ โสม ต.ศรีสำ� ราญ
อ.น�ำ้ โสม จ.อุดรธานี 41210
โทร. 0-4228-7056, 0-4228-7297
โทรสาร 0-4228-7297
E-mail : bm5808@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพศรี
559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร 0-4222-1888
E-mail : bm5810@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประชารักษา
85/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร 0-4224-3545
E-mail : bm5814@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บงค�ำ
39 หมูท่ ี่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรสาร 0-4292-0141
E-mail : bm5816@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี
118 หมูท่ ี่ 2 ถ.อุดร-หนองบัวล�ำภู ต.นาดี
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรสาร 0-4213-0606
E-mail : bm5817@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
214 /1 หมูท่ ี่ 14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรสาร 0-4220-4914
E-mail : bm5818@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุดจับ
323 หมู่ที่ 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสาร 0-4229-3316
E-mail : bm5819@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ชัน้ 3 เลขที่ 320 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรสาร 0-4292-1254
E-mail : bm5820@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยูดี ทาวน์ อุดรธานี
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ M 103- 104 อาคาร M
(The Next Zone) บริษทั อุดรพลาซ่า จ�ำกัด
เลขที่ 99/9 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4293-2960
โทรสาร 0-4293-2977
E-mail : bm5822@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
98 หมูท่ ี่ 10 ถ.อภัยส�ำราญ ต.หนองหาน
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1555
โทรสาร 0-4226-1512, 0-4226-1555 ต่อ 12
E-mail : loan8247@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองหาน
98 หมูท่ ี่ 10 ถ.อภัยส�ำราญ ต.หนองหาน
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร 0-4226-1153
E-mail : bm5803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุมภวาปี
93 หมูท่ ี่ 9 ถ.ศุภอรรถวินจิ ต.กุมภวาปี
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสาร 0-4233-4691
E-mail : bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ็ญ
230 หมูท่ ี่ 8 ถ.อุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร 0-4227-9262
E-mail : bm5806@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านดุง
261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบาลด�ำริ ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร 0-4227-1321
E-mail : bm5807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โนนสะอาด
347 หมูท่ ี่ 2 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น
ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร 0-4239-2618
E-mail : bm5813@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังสามหมอ
146 หมูท่ ี่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร 0-4238-7525
E-mail : bm5815@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีธาตุ
207 หมูท่ ี่ 8 ถ.สมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
จ.อุดรธานี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรสาร 0-4238-2172
E- mail : bm5821@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรสาร 0-4281-4875 ต่อ 21
E-mail : loan8248@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4283-0632
โทรสาร 0-4281-3006 ต่อ 20
E-mail : bm5601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงคาน
371/1 หมูท่ ี่ 1 ถ.มลิวรรณ ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร 0-4282-1020
E-mail : bm5602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากชม
460 หมูท่ ี่ 1 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ปากชม
อ.ปากชม จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1064
โทรสาร 0-4288-1003
E-mail : bm5604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ด่านซ้าย
157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร 0-4289-1601
E-mail : bm5605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง
41/5 หมูท่ ี่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง
จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสาร 0-4287-1465
E-mail : bm5606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูเรือ
474 หมูท่ ี่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ
จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรสาร 0-4289-9332 ต่อ 14
E-mail : bm5607@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าลี่
233/4-5 หมูท่ ี่ 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่าลี่
อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสาร 0-4288-9091
E-mail : bm5608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาอาน
188/1 หมูท่ ี่ 6 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน
อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรสาร 0-4284-4645
E-mail : bm5609@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังสะพุง
369 หมูท่ ี่ 8 ถ.ภูมวิ ถิ ี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร 0-4284-1376 ต่อ 20
E-mail : bm5603@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสกลนคร
1707 ชัน้ 3 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร 0-4271-6658 ต่อ 13
E-mail : loan8249@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สกลนคร
1707 หมูท่ ี่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร 0-4271-1009 ต่อ 21
E-mail : bm5401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สว่างแดนดิน
374 หมูท่ ี่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร 0-4272-1065 ต่อ 19
E-mail : bm5402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วานรนิวาส
353 หมูท่ ี่ 4 ถ.เดือ่ เจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสาร 0-4279-1127 ต่อ 5
E-mail : bm5403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พังโคน
76/12 หมูท่ ี่ 8 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน
จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร 0-4277-1177 ต่อ 21
E-mail : bm5404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนประชาราษฎร์
1734/1 หมูท่ ี่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร 0-4271-4328 ต่อ 5
E-mail : bm5405@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุสมุ าลย์
154 หมูท่ ี่ 1 ถ.นิตโย ต.กุสมุ าลย์ อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9218-9
โทรสาร 0-4279-4478
E-mail : bm5406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านม่วง
5 หมูท่ ี่ 1 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรสาร 0-4279-4478
E-mail : bm5407@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ค�ำตากล้า
27 หมูท่ ี่ 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 222
(พังโคน-บึงกาฬ) ต.ค�ำตากล้า อ.ค�ำตากล้า 
จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรสาร 0-4279-6551
E-mail : bm5408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อากาศอ�ำนวย
171 หมูท่ ี่ 1 ถ.ราษฎร์พฒ
ั นา ต.อากาศ
อ.อากาศอ�ำนวย จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรสาร 0-4279-9130
E-mail : bm5409@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร
ห้องเลขที่ 201- 4 ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบนสัน สกลนคร
เลขที่ 88/8 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4297-1718
โทรสาร 0-4297-1719
E-mail : bm5410@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตนครพนม
34 ชัน้ 3 ถ.เฟือ่ งนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-4767-8
โทรสาร 0-4251-4767-8
E-mail : loan8250@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครพนม
34 ชัน้ 2 ถ.เฟือ่ งนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสาร 0-4251-3006
E-mail : bm5501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ธาตุพนม
301 หมูท่ ี่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280
โทรสาร 0-4254-1280
E-mail : bm5502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าอุเทน
69 หมูท่ ่ี 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259
โทรสาร 0-4258-1294
E-mail : bm5503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาแก
443 หมูท่ ี่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นาแก อ.นาแก
จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร 0-4257-1229
E-mail : bm5504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพง
16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร 0-4259-1403
E-mail : bm5505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม
403 หมูท่ ี่ 1 ถ.ศรีสงคราม- ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร 0-4259-9253
E-mail : bm5506@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เรณูนคร
81 หมูท่ ี่ 2 ถ.ธาตุนอ้ ย-นาเหนือ ต.โพนทอง
อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4257-9508
โทรสาร 0-4257-9508
E-mail : bm5507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาหว้า
191 หมูท่ ี่ 1 ถ.นาหว้า-ดอนเชียงบาน
ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7281-2
โทรสาร 0-4259-7282
E-mail : bm5508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพนสวรรค์
575 หมูท่ ี่ 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์
จ.นครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399
โทรสาร 0-4259-5400
E-mail : bm5509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก
151 หมูท่ ี่ 2 ถ.ปลาปาก-โนนชมภู ต.ปลาปาก
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9309
โทรสาร 0-4258-9308
E-mail : bm5510@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถ.มีชยั ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร 0-4242-2979 ต่อ 11
E-mail : loan8251@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองคาย
736-738 ถ.มีชยั ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร 0-4241-1510
E-mail : bm5301@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ท่าบ่อ
382 หมูท่ ี่ 3 ถ.สันติสขุ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรสาร 0-4243-1025
E-mail : bm5302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพนพิสยั
66 หมู่ที่ 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร 0-4247-1243
E-mail : bm5303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีเชียงใหม่
440 หมูท่ ี่ 1 ถ.ประชาอุทศิ ต.พรานพร้าว
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร 0-4245-1025 ต่อ 12
E-mail : bm5304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อัศวรรณ ช้อปปิง้
คอมเพล็กซ์ หนองคาย
(เดิมเป็นสาขาสะพานมิตรภาพหนองคาย )
ย้ายเมือ่ วันที่ 7 มี.ค. 59 ห้องเลขที่ P6-A-3 ชัน้ 1
ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิง้ คอมเพล็กซ์ 1
เลขที่ 308 หมูท่ ี่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิช์ ยั
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสาร 0-4242-1428
E-mail : bm5310@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สังคม
218 หมูท่ ี่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม
จ.หนองคาย 43160
โทร. 0-4244-1258, 0-4244-1259
โทรสาร 0-4244-1258
E-mail : bm5311@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตหนองบัวล�ำภู
89 หมูท่ ี่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมืองหนองบัวล�ำภู จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรสาร 0-4231-2041
E-mail : loan8302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวล�ำภู
89 หมูท่ ี่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว
อ.เมืองหนองบัวล�ำภู จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร 0-4231-2165
E-mail : bm7601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีบญ
ุ เรือง
164/1 หมูท่ ี่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่
อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล�ำภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร 0-4235-3373 ต่อ 12
E-mail : bm7602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โนนสัง
13 หมูท่ ี่ 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง
จ.หนองบัวล�ำภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสาร 0-4237-5325
E-mail : bm7603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นากลาง
209 หมูท่ ี่ 14 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นากลาง
อ.นากลาง จ.หนองบัวล�ำภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร 0-4235-9268 ต่อ 11
E-mail : bm7604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา
155-155/1 หมูท่ ี่ 6 ถ.พระไชยเชษฐา ต.สุวรรณคูหา
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�ำภู 39270
โทร. 0-4237-2522
โทรสาร 0-4237-2521
E-mail : bm7605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาวัง
234 หมูท่ ี่ 1 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาเหล่า อ.นาวัง
จ.หนองบัวล�ำภู 39170
โทร. 0-4200-4085
โทรสาร 0-4200-4085
E-mail : bm7606@gsb.or.th
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 ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
45 หมูท่ ี่ 1 ชัน้ 3 ถ.บ�ำรุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1881
โทรสาร –
E- mail: loan8301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บึงกาฬ                   
45 หมูท่ ี่ 1 ถ.บ�ำรุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสาร E- mail: bm7701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พรเจริญ                                      
142 หมูท่ ี่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พสิ ยั ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร 0-4248-7044
E- mail: bm7702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากคาด                                     
161 หมูท่ ี่ 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ  ต.โนนศิลา อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร 0-4248-1107
E- mail: bm7703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซกา                                         
264  หมูท่ ี่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร 0-4248-9110
E- mail: bm7704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โซ่พิสยั
509 หมูท่ ี่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ยั จ.บึงกาฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร 0-4248-5215
E- mail: bm7705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 11
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสาร 0-4323-6629, 0-4324-3487
E-mail : rm11@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1
293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสาร 0-4323-7957
E-mail : loan8252@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการ
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร 0-4324-4945 ต่อ 17
E-mail : bm5011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขอนแก่น
248 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122,
0-4322-0575, 0-4322-0765
โทรสาร 0-4322-5190
E-mail : bm5001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-2683
โทรสาร 0-4327-2683
E-mail : bm5002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น�ำ้ พอง
309-312 ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น�ำ้ พอง
จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร 0-4343-1441
E-mail : bm5005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มะลิวลั ย์
180/1 หมูท่ ี่ 16 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรสาร 0-4323-7892
E-mail : bm5008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระนวน
138/3 ถ.นิมติ เมือง ต.หนองโก อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร 0-4325-1252 ต่อ 11
E-mail : bm5009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีจนั ทร์
110/11-12 ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรสาร 0-4322-3044
E-mail : bm5010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ห้อง 202 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435-6, 0-4332-1568
โทรสาร 0-4328-8435
E-mail : bm5014@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุบลรัตน์
248 หมูท่ ี่ 4 ถ.หน้าเขือ่ นอุบลรัตน์ ต.เขือ่ นอุบลรัตน์
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสาร 0-4344-6010
E-mail : bm5013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องเลขที่ 1222-1225 ชัน้ 2 ศูนย์อาหารและบริการ 2
(คอมเพล็กซ์) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรสาร 0-4320-4218
E-mail : bm5016@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประตูนำ�้ ขอนแก่น
336/2-4 หมูท่ ี่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรสาร 0-4347-2274
E-mail : bm5017@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาสวนกวาง
245/5 หมูท่ ี่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.ค�ำม่วง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรสาร 0-4344-9699
E-mail : bm5019@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2
427 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9602-4
โทรสาร 0-4328-9555
E-mail : loan8253@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มัญจาคีรี
427 หมูท่ ี่ 13 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร 0-4328-9504
E-mail : bm5006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พล
9 ถ.พานิชเจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร 0-4341-4875 ต่อ 6
E-mail : bm5003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมแพ
199/1 หมูท่ ี่ 8 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร 0-4331-1331 ต่อ 7
E-mail : bm5004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูเวียง
18 หมูท่ ่ี 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรสาร 0-4329-2102 ต่อ 5
E-mail : bm5007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูผาม่าน
22 หมูท่ ี่ 1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรสาร 0-4339-6236-38 ต่อ 102
E-mail : bm5012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองสองห้อง
361 หมูท่ ี่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1767
โทรสาร 0-4349-1757
E-mail : bm5015@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สีชมพู
202/15-16 หมูท่ ี่ 10 ถ.ชุมแพ-อุดรธานี ต.วังเพิม่
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023
โทรสาร 0-4339-9023 ต่อ 6
E-mail : bm5018@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ
76 หมูท่ ี่ 1 ถ.มะลิวลั ย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรสาร 0-4329-4106
E-mail : bm5020@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
151/9 ชัน้ 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสาร 0-4481-6669
E-mail : loan8254@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชัยภูมิ
151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506, 0-4482-5470
โทรสาร 0-4481-1719
E-mail : bm4701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูเขียว
20/1 หมูท่ ี่ 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555
โทรสาร 0-4486-1553
E-mail : bm4702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จัตรุ สั
344 ถ.ชัยภูม-ิ สีควิ้ ต.บ้านกอก อ.จัตรุ สั จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสาร 0-4485-1433
E-mail : bm4703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แก้งคร้อ
60 หมูท่ ี่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสาร 0-4483-1572
E-mail : bm4704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกษตรสมบูรณ์
736 หมูท่ ี่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้านยาง
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104
โทรสาร 0-4486-9104
E-mail : bm4705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวแดง
304/2 ถ.พาณิชย์จำ� รูญ ต.หนองบัวแดง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร 0-4487-2121
E-mail : bm4706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโนนไฮ
270/16-17 หมูท่ ี่ 6 ถ.ชัยภูม-ิ สีควิ้ ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสาร 0-4481-6667
E-mail : bm4707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คอนสวรรค์
44/8 หมูท่ ี่ 13 ถ.ลาดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสาร 0-4486-7660
E-mail : bm4708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวระเหว
567/1-2 หมูท่ ี่ 6 ถ.จัตรุ สั -หนองบัวระเหว
ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรสาร 0-4489-7034
E-mail : bm4709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพสถิต
997-998 หมูท่ ี่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรสาร 0-4485-5080
E-mail : bm4710@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ�ำเหน็จณรงค์
218 หมูท่ ี่ 21 ต.บ้านเพชร อ.บ�ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรสาร 0-4485-9362
E-mail : bm4711@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านเขว้า
147-147/1 ถ.เทพนิมติ ร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า 
จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรสาร 0-4489-1301
E-mail : bm4712@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
445 ชัน้ 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร 0-4372-1268
E-mail : loan8255@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาสารคาม
445 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร 0-4372-3675
E-mail : bm5101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โกสุมพิสยั
136 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสยั
จ.มหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร 0-4376-1830
E-mail : bm5102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บรบือ
713 หมูท่ ี่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร 0-4377-1687
E-mail : bm5103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วาปีปทุม
69 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385
โทรสาร 0-4379-9385
E-mail : bm5104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พยัคฆภูมพ
ิ ิสยั
370 ถ.วิชติ ราษฎร์บำ� รุง ต.ปะหลาน
อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสาร 0-4379-0098 ต่อ 6
E-mail : bm5105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงยืน
511 หมูท่ ี่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสาร 0-4378-1091
E-mail : bm5106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าขอนยาง
337/1-2 หมูท่ ี่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม 44150
โทร. 0-4397-0044
โทรสาร 0-4397-0045
E-mail : bm5107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาเชือก
65/18 ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรสาร 0-4377-9459
E-mail : bm5108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้น 1
เลขที่ 76/1-7 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรสาร 0-4397-0504
E-mail : bm5109@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
125 ชัน้ 3 ถ.สุรยิ ะเดชบ�ำรุง ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรสาร 0-4351-4098
E-mail : loan8256@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ร้อยเอ็ด
125 ถ.สุริยะเดชบ�ำรุง ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401
โทรสาร 0-4351-1401 ต่อ 110
E-mail : bm5201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ
328 หมูท่ ี่ 2 ถ.ออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4358-0162
โทรสาร 0-4358-0162
E-mail : bm5202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพนทอง
78 หมูท่ ี่ 2 ถ.นิคมด�ำริห์ ต.แวง
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194,
0-4357-1332
โทรสาร 0-4357-1194
E-mail : bm5203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสยั
447 หมูท่ ี่ 1 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสยั
อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร 0-4358-9376
E-mail : bm5204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เสลภูมิ
222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401
โทรสาร 0-4355-1401 ต่อ 18
E-mail : bm5205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน
203 หมูท่ ี่ 1 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147, 0-4356-1116
โทรสาร 0-4356-1147
E-mail : bm5206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนมไพร
43/2 หมูท่ ี่ 6 ถ.พนมไพรพิทกั ษ์
ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091
โทรสาร 0-4359-1401
E-mail : bm5207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ
7 หมูท่ ี่ 7 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075
โทรสาร 0-4359-9075
E-mail : bm5208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทวาภิบาล
149/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสาร 0-4351-6753
E-mail : bm5209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปทุมรัตต์
31 หมูท่ ี่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617
โทรสาร 0-4358-7618
E-mail : bm5210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิช์ ยั
258 หมูท่ ี่ 2 ต.ขามเปีย้ อ.โพธิช์ ยั จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรสาร 0-4356-7097
E-mail : bm5211@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองพอก
56 หมูท่ ี่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรสาร 0-4357-9261
E-mail : bm5212@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สีแ่ ยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
166-166/1-2 ถ.สุรยิ เดชบ�ำรุง ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรสาร 0-4351-4163
E-mail : bm5213@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด
137 หมูท่ ี่ 3 ห้อง 216/1 โซนสถาบันการเงิน ชัน้ 2
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ต.ดงลาน
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรสาร 0-4354-0948
E-mail : bm5214@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์
190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร 0-4381-1511
โทรสาร 0-4381-5800
E-mail : loan8257@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ์
190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707
โทรสาร 0-4381-1707
E-mail : bm5701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ
165 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร 0-4386-1508
E-mail : bm5703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กมลาไสย
25 หมูท่ ี่ 1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสาร 0-4383-1338
E-mail : bm5704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถีนานนท์
20/47 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร 0-4382-1154
E-mail : bm5705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยางตลาด
237 หมูท่ ี่ 20 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสาร 0-4389-1582
E-mail : bm5706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
ห้อง 115 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
เลขที่ 99/11 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรสาร 0-4381-6942
E-mail : bm5707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ค�ำม่วง
82/1-2 หมูท่ ี่ 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา 
ต.ทุง่ คลอง อ.ค�ำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรสาร 0-4387-9554
E-mail : bm5708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าคันโท
158 หมูท่ ี่ 1 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โทร. 0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรสาร 0-4387-7099
E-mail : bm5709@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองกุงศรี
201 หมูท่ ี่ 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรสาร 0-4388-1186
E-mail : bm5711@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สหัสขันธ์
21 หมูท่ ี่ 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรสาร 0-4387-1633
E-mail : bm5712@gsb.or.th

24 ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา กุฉนิ ารายณ์
342 หมูท่ ี่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว
อ.กุฉนิ ารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร 0-4385-1499
E-mail : bm5702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาวง
292 หมู่ที่ 18 ถ.เขาวง-นาคู ต.คุ้มเก่า 
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรสาร 0-4385-9611
E-mail : bm5710@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
122 ชัน้ 3 ถ.พิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรสาร 0-4261-2576
E-mail : loan8303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร
122 ถ.พิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร 0-4261-1069 ต่อ 23
E-mail : bm7301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนตาล
24 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร 0-4268-9315
E-mail : bm7302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ค�ำชะอี
2 หมูท่ ี่ 6 ต.น�ำ้ เทีย่ ง อ.ค�ำชะอี
จ.มุกดาหาร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสาร 0-4269-1497
E-mail : bm7303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพรเพชร
70/32-33 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบญ
ุ เรือง
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรสาร 0-4261-1241
E-mail : bm7304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี มุกดาหาร
ห้างบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขามุกดาหาร)
เลขที่ 77/11 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรสาร 0-4266-1962
E-mail : bm7306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมค�ำสร้อย
1 หมูท่ ี่ 5 ต.นิคมค�ำสร้อย อ.นิคมค�ำสร้อย
จ.มุกดาหาร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรสาร 0-4268-1194
E-mail : bm7305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 12
343 ชัน้ 3 หมูท่ ี่ 9 ต.โนนผึง้ อ.วารินช�ำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262,
0-4542-4267
โทรสาร 0-4542-4274, 0-4542-4278
E-mail : rm12@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1
1 ชัน้ 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรสาร 0-4525-4545
E-mail : loan8258@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี
1 ชัน้ 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรสาร 0-4524-3795 ต่อ 19
E-mail : bm4401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ
50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร 0-4549-1212
E-mail : bm4407@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนชยางกูร
779/7-8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสาร 0-4547-5932
E-mail : bm4410@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตระการพืชผล
366/5-6 หมู่ที่ 4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสาร 0-4548-1977
E-mail : bm4411@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนยุทธภัณฑ์
101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสาร 0-4524-0992
E-mail : bm4412@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ ไทร
อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ต.โพธิไ์ ทร
อ.โพธิไ์ ทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสาร 0-4549-6147
E-mail : bm4409@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีเมืองใหม่
133 หมูท่ ี่ 2 ต.นาค�ำ อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสาร 0-4539-9655
E-mail : bm4413@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ม่วงสามสิบ
246/5, 246/7, 474 หมู่ที่ 5 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรสาร 0-4548-9465
E-mail : bm4415@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซิตมี้ อลล์ อุบลราชธานี
อาคารสุนยี ท์ าวเวอร์ ห้องที่ 105 ชัน้ 1
เลขที่ 512/8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรสาร 0-4531-7833
E-mail : bm4417@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนแจ้งสนิท
319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรสาร 0-4531-6983
E-mail : bm4418@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ห้องเลขที่ 334 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
อุบลราชธานี เลขที่ 311 หมูท่ ี่ 7 ต.แจระแม
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรสาร 0-4542-2369
E-mail : bm4420@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนมดแดง
ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอดอนมดแดง หมูท่ ี่ 12
ถ.ค�ำไฮใหญ่-ท่าศิลา ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรสาร 0-4530-8222
E-mail : bm4421@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุดข้าวปุน้
286 หมูท่ ี่ 1 ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้
จ.อุบลราชธานี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรสาร 0-4548-4157
E-mail : bm4424@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2
140 ชัน้ 3 ถ.สถิตย์นมิ านกาล ต.วารินช�ำราบ
อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสาร 0-4532-3441
E-mail : loan8259@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วารินช�ำราบ
140 ถ.สถิตย์นมิ านกาล ต.วารินช�ำราบ
อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสาร 0-4532-1760
E-mail : bm4404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิบลู มังสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต.พิบลู อ.พิบลู มังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสาร 0-4544-1586
E-mail : bm4403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม
49 หมูท่ ี่ 24 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 0-4536-1944
โทรสาร 0-4536-1130
E-mail : bm4405@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน
661 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร 0-4539-1031
E-mail : bm4406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย
65 หมู่ที่ 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250
โทรสาร 0-4537-9250
E-mail : bm4408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น�ำ้ ยืน
49/1 หมูท่ ี่ 10 ต.สีวเิ ชียร อ.น�ำ้ ยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสาร 0-4537-1428
E-mail : bm4414@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถลมาร์ค
270 หมูท่ ี่ 4 ต.แสนสุข อ.วารินช�ำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรสาร 0-4542-5111
E-mail : bm4416@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โขงเจียม
711/1-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรสาร 0-4535-1338
E-mail : bm4419@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โนนผึง้
343 หมูท่ ี่ 9 ต.โนนผึง้ อ.วารินช�ำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรสาร 0-4542-4281
E-mail : bm4422@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถิตย์นมิ านกาล
(เดิมเป็น บิ๊กซี พิบูลมังสาหาร เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 61)
83/14 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรสาร 0-4544-1815
E-mail : bm4423@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตยโสธร
208 ชัน้ 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรสาร 0-4571-1079
E-mail : loan8260@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยโสธร
208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรสาร 0-4571-2463 ต่อ 16
E-mail : bm4501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เลิงนกทา
24 หมูท่ ี่ 1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสาร 0-4578-1008
E-mail : bm4502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม
409 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร 0-4578-9456
E-mail : bm4503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ค�ำเขื่อนแก้ว
110/1 หมูท่ ี่ 2 ถ.เหลีย่ มประดิษฐ์ ต.ลุมพุก
อ.ค�ำเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสาร 0-4579-1300
E-mail : bm4504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาชนะชัย
260 หมูท่ ี่ 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรสาร 0-4579-9274
E-mail : bm4505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนวิทยะธ�ำรงค์
453/5-7 ถ.วิทยะธ�ำรงค์ ต.ในเมือง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรสาร 0-4571-4200
E-mail : bm4506@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อ�ำนาจเจริญ
640 หมูท่ ี่ 19 ถ.เจริญผล ต.บุง่ อ.เมืองอ�ำนาจเจริญ
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสาร 0-4551-1036
E-mail : bm7501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปทุมราชวงศา
103/7 หมูท่ ี่ 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.นาหว้า 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรสาร 0-4546-5386
E-mail : bm7502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลืออ�ำนาจ
107 หมูท่ ี่ 2 ต.อ�ำนาจ อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรสาร 0-4554-7243
E-mail : bm7503@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ชัน้ 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรสาร 0-4561-4000, 0-4564-3436
E-mail : loan8261@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095
โทรสาร 0-4561-2659
E-mail : bm4801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ์
59 หมูท่ ี่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น�ำ้ อ้อม อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร 0-4566-1822
E-mail : bm4802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราษี ไศล
39 หมูท่ ี่ 14 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร 0-4568-1050
E-mail : bm4803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย์
85/7 หมูท่ ี่ 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร 0-4565-1216
E-mail : bm4804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ
52/2 หมู่ที่ 6 ถ.ขุนหาญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615
โทรสาร 0-4567-9046
E-mail : bm4805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขุขนั ธ์
766 หมูท่ ี่ 6 ถ.ขุขนั ธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ
อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร 0-4563-0505
E-mail : bm4806@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุทมุ พรพิสยั
845 หมูท่ ี่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.ก�ำแพง
อ.อุทมุ พรพิสยั จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273
โทรสาร 0-4563-8296
E-mail : bm4807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพา
444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสาร 0-4561-3555
E-mail : bm4808@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิศ์ รีสวุ รรณ
80 หมูท่ ี่ 13 ถ.ทางหลวงชนบทหมายเลข 2349
ต.โดด อ.โพธิศ์ รีสวุ รรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรสาร 0-4560-4065
E-mail : bm4809@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์
328/1-3 ชัน้ 3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสาร 0-4451-5917
E-mail : loan8262@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร์
356 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรสาร 0-4451-1010
E-mail : bm4601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท
1 หมูท่ ี่ 2 ถ.สุรนิ ทร์-ช่องจอม ต.กังแอน
อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสาร 0-4455-1738
E-mail : bm4605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ
52 หมูท่ ี่ 2 ถ.เทพนิมติ ร ต.ระแงง
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร 0-4456-1286
E-mail : bm4602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าตูม
237 หมูท่ ี่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม
อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสาร 0-4459-1499
E-mail : bm4603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี
138 หมูท่ ี่ 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี จ.สุรนิ ทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสาร 0-4459-9095
E-mail : bm4604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สังขะ
213/1 หมูท่ ี่ 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร 0-4457-1395
E-mail : bm4606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แยกหนองบัว
328/1-3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสาร 0-4451-8823
E-mail : bm4607@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ชุมพลบุรี
334/2-3 หมูท่ ี่ 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรนิ ทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรสาร 0-4459-6400
E-mail : bm4608@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร์
ห้องเลขที่ 212/2 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สุรนิ ทร์
เลขที่ 338 หมูท่ ี่ 16 ต.สลักได อ.เมืองสุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรสาร 0-4404-2772
E-mail : bm4609@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จอมพระ
50 หมูท่ ี่ 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ 32180
โทร. 0-4458-1045
โทรสาร 0-4458-1045 ต่อ 17
E-mail : bm4610@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์
21 ชัน้ 3 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร 0-4461-6806
E-mail : loan8263@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บุรีรมั ย์
21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร 0-4461-1600
E-mail : bm4901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นางรอง
371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรรี มั ย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสาร 0-4463-1998
E-mail : bm4902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ล�ำปลายมาศ
742 หมูท่ ี่ 9 ถ.ราษฎร์ดำ� ริ ต.ล�ำปลายมาศ
อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสาร 0-4466-1439
E-mail : bm4903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย
297 หมูท่ ี่ 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย
อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรสาร 0-4467-1245
E-mail : bm4904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สตึก
49 หมูท่ ี่ 16 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสาร 0-4468-1075
E-mail : bm4905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง
388 หมูท่ ี่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง
อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสาร 0-4465-5022
E-mail : bm4906@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กระสัง
192 หมูท่ ี่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กระสัง
อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสาร 0-4469-1009
E-mail : bm4907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่
83 หมูท่ ี่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่
จ.บุรรี มั ย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสาร 0-4464-1478
E-mail : bm4908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทวีกจิ
274 หมูท่ ี่ 8 ถ.บุรรี มั ย์-นางรอง ต.อิสาณ
อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรสาร 0-4460-1841
E-mail : bm4909@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บ้านกรวด
304-304/1 หมูท่ ี่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด
จ.บุรรี มั ย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรสาร 0-4467-9415
E-mail : bm4910@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย
182 หมูท่ ี่ 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
จ.บุรรี มั ย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรสาร 0-4464-9498
E-mail : bm4911@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านใหม่ ไชยพจน์
183 หมูท่ ี่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
จ.บุรรี มั ย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรสาร 0-4461-0968
E-mail : bm4912@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน บุรีรมั ย์
ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ บุรรี มั ย์ ชัน้ 2
ห้องเลขที่ 222 เลขที่ 125 หมูท่ ี่ 6 ถ.บุรรี มั ย์-นางรอง
ต.กระสัง อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรสาร 0-4460-0680
E-mail : bm4913@gsb.or.th
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19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-3445-52
โทรสาร 0-4423-0154, 0-4424-1325
E-mail : rm13@gsb.or.th, rm13a@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-3817
โทรสาร 0-4424-3817
E-mail : loan8264@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุรนารี
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4420-5364, 0-4424-1326
โทรสาร 0-4424-1326
E-mail : bm4311@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย
149/11 หมูท่ ี่ 1 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1292, 0-4449-1260
โทรสาร 0-4449-1292
E-mail : bm4308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มุขมนตรี
164/9 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7498, 0-4425-7598
โทรสาร 0-4425-7498
E-mail : bm4310@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ครบุรี
833 หมู่ที่ 4 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.แชะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรสาร 0-4444-4021
E-mail : bm4319@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น B
เลขที่ 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรสาร 0-4439-3584
E-mail : bm4321@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกกรวด
42 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 0-4430-5200-1
โทรสาร 0-4430-5202
E-mail : bm4323@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง
274-274/1 หมูท่ ี่ 11 ถ.เสิงสาง-โนนสมบูรณ์
ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โทร. 0-4444-7015-6
โทรสาร 0-4444-7015
E-mail : bm4328@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก
245 หมู่ที่ 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา 30410
โทร. 0-4449-0331-2
โทรสาร 0-4449-0332
E-mail : bm4329@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน
2/27-28 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-2042
โทรสาร 0-4422-2042
E-mail : bm4331@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ห้องเลขที่ 336 ชัน้ 3 ภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เลขที่ 990, 998
ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-9431-2
โทรสาร 0-4422-9432
E-mail : bm4336@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ่
153 ถ.นิเวศน์รตั น์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสาร 0-4446-1642 ต่อ 6
E-mail : bm4302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง
79 หมูท่ ี่ 1 ถ.ชุมพวง-ทางพาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสาร 0-4447-7010
E-mail : bm4315@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประทาย
84 หมูท่ ี่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสาร 0-4447-9084
E-mail : bm4316@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ หมืน่ ไวย
517/137 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสาร 0-4492-3131
E-mail : bm4336@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2
525 ชัน้ 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสาร 0-4425-6767 ต่อ 14
E-mail : loan8265@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา
428/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239
โทรสาร. 0-4424-2003
E-mail : bm4301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร 0-4425-7147
E-mail : bm4317@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประตูชมุ พล
8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-5081
โทรสาร 0-4426-0234
E-mail : bm4318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสูง
76 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสาร 0-4437-9030
E-mail : bm4309@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โนนไทย
768 หมูท่ ี่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสาร 0-4438-1180, 0-4438-1434
E-mail : bm4314@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จักราช
299 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช
จ.นครราชสีมา 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรสาร 0-4439-9067, 0-4439-9247
E-mail : bm4320@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวทะเล
1108/5 หมูท่ ี่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรสาร 0-4492-5021
E-mail : bm4330@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทอมินอล 21 โคราช
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 2040 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช
เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578
โทรสาร 0-4449-8577
E-mail : bm4335@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิมาย
292/1 หมูท่ ี่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4447-1888
โทรสาร 0-4447-1821 ต่อ 6
E-mail : bm4305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คง
112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เมืองคง อ.คง
จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสาร 0-4445-9022
E-mail : bm4312@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แก้งสนามนาง
52 หมูท่ ี่ 9 ถ.นิเวศน์รตั น์ ต.แก้งสนามนาง
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสาร 0-4433-9019
E-mail : bm4324@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยแถลง
58/3 หมูท่ ี่ 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสาร 0-4439-1302
E-mail : bm4326@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย
121/9-10 หมูท่ ี่ 9 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรสาร 0-4449-5051
E-mail : bm4334@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3
12/3 หมูท่ ี่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีควิ้ อ.สีควิ้
จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรสาร 0-4441-3200
E-mail : loan8267@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว
12/3 หมูท่ ี่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีควิ้ อ.สีควิ้
จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรสาร 0-4441-1080
E-mail : bm4307@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากช่อง
558 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรสาร 0-4431-1561
E-mail : bm4303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปักธงชัย
320/8-9 หมูท่ ี่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4428-4390
โทรสาร 0-4444-1041
E-mail : bm4304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน
867 หมูท่ ี่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรสาร 0-4441-9214
E-mail : bm4306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ด่านขุนทด
9/1 หมูท่ ี่ 14 ถ.สีควิ้ -ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุดทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0-4438-9089
โทรสาร 0-4438-9089
E-mail : bm4313@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปาลิโอ เขาใหญ่
146/1 หมูท่ ี่ 4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30450
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสาร 0-4436-5886
E-mail : bm4322@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ปากช่อง
ชัน้ 1 ภายในศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาปากช่อง
เลขที่ 289 หมูท่ ี่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4492-9408
โทรสาร. 0-4492-9408
E-mail : bm4327@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กลางดง
461/3-4 หมูท่ ี่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรสาร 0-4436-2248
E-mail : bm4332@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังน�ำ้ เขียว
111 หมูท่ ี่ 6 สถานีบริการน�ำ้ มัน ปตท. บ.มุง่ ปัน้ ดี จก.
ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�ำ้ เขียว
จ.นครราชสีมา 30370
โทร. 0-4422-8097
โทรสาร 0-4422-8098
E-mail : bm4333@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
96 ถ.เทศบาลด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรสาร 0-3721-6082 ต่อ 116
E-mail : loan8268@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี
96 ถ.เทศบาลด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร 0-3721-1077 ต่อ 21
E-mail : bm1901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประจันตคาม
376/2 หมูท่ ี่ 2 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386
โทรสาร 0-3729-1386
E-mail : bm1903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีมหาโพธิ
5 หมูท่ ี่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรสาร 0-3727-9241 ต่อ 11
E-mail : bm1905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304
335-336 หมูท่ ี่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรสาร 0-3727-4325
E-mail : bm1906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กบินทร์บรุ ี
431 ถ.เจ้าส�ำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรสาร 0-3728-3194 ต่อ 17
E-mail : bm1902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สีแ่ ยกกบินทร์บรุ ี
566 หมูท่ ี่ 17 ถ.สายกบินทร์บรุ -ี ฉะเชิงเทรา 
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรสาร 0-3728-2146
E-mail : bm1904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกอุดม
379/264-266 หมูท่ ี่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3745-5236-37
โทรสาร 0-3745-5239
E-mail : bm1907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 215 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ปราจีนบุรี
เลขที่ 72 หมูท่ ี่ 3 ต.บางบริบรู ณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3745-4771 ต่อ 2
โทรสาร 0-3745-4771
E-mail : bm1908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครนายก
380 ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร 0-3731-1295 ต่อ 20
E-mail : bm2001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านนา
24 หมูท่ ี่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา 
จ.นครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร 0-3738-1573
E-mail : bm2002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา องครักษ์
148-150 หมูท่ ี่ 2 ถ.สายองครักษ์-บางน�ำ้ เปรีย้ ว
ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818
โทรสาร 0-3739-1833
E-mail : bm2003@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสระแก้ว
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3742-179
โทรสาร 0-3742-173
E-mail : loan8304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สระแก้ว
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรสาร E-mail : bm7401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ
56 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสาร 0-3723-1023 ต่อ 19
E-mail : bm7402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังน�ำ้ เย็น
802 หมูท่ ี่ 1 ต.วังน�ำ้ เย็น อ.วังน�ำ้ เย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสาร 0-3725-1063 ต่อ 19
E-mail : bm7403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร  
503 หมูท่ ี่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร E-mail : bm7404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดโรงเกลือ
555/29 และ 555/31 หมูท่ ี่ 7 ต.ป่าไร่
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสาร 0-3723-0958
E-mail : bm7405@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา วังสมบูรณ์
92/1 หมูท่ ี่ 11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรสาร 0-3744-9200
E-mail : bm7406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 14
129 หมูท่ ี่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596
โทรสาร 0-3533-6595, 0-3533-6597
E-mail : rm14@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564,
0-2978-0412
โทรสาร 0-2978-0412 ต่อ 26
E-mail : loan8269@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120,
0-2581-3507, 0-2593-3532
โทรสาร 0-2581-6120 ต่อ 25
E-mail : bm0501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รังสิต
265/42-43 หมูท่ ี่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072
โทรสาร 0-2531-3072 ต่อ 11
E-mail : bm0503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดหลุมแก้ว
23 หมูท่ ี่ 4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2976-3067
โทรสาร 0-2599-1238 ต่อ 20
E-mail : bm0505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นวนคร
100 หมูท่ ี่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3789, 0-2529-3377
โทรสาร 0-2520-3789, 0-2529-3377 ต่อ 20
E-mail : bm0508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หมูบ่ า้ นเมืองเอก
51/085-2-3 หมูบ่ า้ นเมืองเอก ต.หลักหก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-1501
โทรสาร 0-2997-1501
E-mail : bm0513@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทียโู ดม รังสิต
ทียโู ดม พลาซ่า ห้องเลขที่ B1-20 และ B1-21 พืน้ ทีโ่ ซน B ชัน้ 1
เลขที่ 98/16 หมูท่ ี่ 18 ถ.เชียงราก ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-1948-9
โทรสาร 0-2516-1948
E-mail : bm0516@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพูนทรัพย์
ตลาดพูนทรัพย์ พืน้ ทีโ่ ซน A เลขที่ 136/8-3
หมูท่ ี่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรสาร 0-2581-1608
E-mail : bm0518@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามโคก
111/241-243 หมูท่ ี่ 2 โครงการภัทรไพรเวท 2
ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรสาร 0-2192-2357
E-mail : bm0519@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี รังสิต 2
ห้องเลขที่ GCR 117 บริเวณภายในอาคารชัน้ 1
ชัน้ ที่ G-IN ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต 2
เลขที่ 70/1 หมูท่ ี่ 15 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรสาร 0-2531-6927 ต่อ 18
E-mail : bm0520@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ตลาดไท
32/402-403 หมูท่ ี่ 9 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3062-3
โทรสาร 0-2520-3062-3 ต่อ 18
E-mail : bm0522@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2
45 หมูท่ ี่ 11 ถ.พหลโยธิน-ล�ำลูกกา ต.ล�ำลูกกา 
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384,
0-2987-0484
โทรสาร 0-2987-0384 ต่อ 20
E-mail : loan8299@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ล�ำลูกกา
45 หมูท่ ี่ 11 ถ.พหลโยธิน-ล�ำลูกกา ต.ล�ำลูกกา 
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสาร 0-2569-1308 ต่อ 20
E-mail : bm0502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองหลวง
91/1-2 หมูท่ ี่ 8 ถ.คลองหลวง ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949,
0-2902-9147, 0-2516-5552
โทรสาร 0-2516-5552 ต่อ 22
E-mail : bm0504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี
42/2 หมูท่ ี่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนัน่
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178
โทรสาร 0-2546-1432 ต่อ 18
E-mail : bm0507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมเจอร์รงั สิต
439 หมูท่ ี่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสาร 0-2567-5009
E-mail : bm0509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สัมมากร เพลส รังสิต คลอง 2
819/1-3 ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ชัน้ 1 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรสาร 0-2549-8032
E-mail : bm0510@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ห้อง PLZ.2.SHP043 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรสาร 0-2958-5499
E-mail : bm0511@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ล�ำไทร
146/1-2 หมูท่ ี่ 2 ต.ล�ำไทร อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสาร 0-2563-1526
E-mail : bm0512@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ล�ำลูกกาคลอง 2
ห้องเลขที่ 112 ชัน้ 1 โครงการเอ็ม.ที.อารีนา 
่ สปอร์ต
แอนด์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ เลขที่ 222 หมูท่ ี่ 3 ถ.ล�ำลูกกา 
ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2987-2701-2
โทรสาร 0-2987-2701-2
E-mail : bm0514@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7
ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารังสิตคลอง 7
เลขที่ 41/2 หมูท่ ี่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2957-2017
โทรสาร 0-2957-2018
E-mail : bm0515@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ล�ำลูกกา 2
ห้างบิก๊ ซี เอ๊กซ์ตร้า สาขาล�ำลูกกา 2 ชัน้ 1
เลขที่ 3/83 หมูท่ ี่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-3102
โทรสาร 0-2563-3102
E-mail : bm0517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ล�ำลูกกา 1
ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาล�ำลูกกา 1
เลขที่ 10 หมูท่ ี่ 12 ต.บึงค�ำพร้อย อ.ล�ำลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2152-7767
โทรสาร 0-2152-7767 ต่อ 18
E-mail : bm0521@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1
129 หมูท่ ี่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6122
โทรสาร 0-3534-6122 ต่อ 6
E-mail : loan8270@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู
129 หมูท่ ี่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25
โทรสาร 0-3534-6123 ต่อ 26
E-mail : bm0416@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (อยุธยา)
52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0-3534-1123
โทรสาร 0-3534-1123
E-mail : bm0403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภาชี
154 หมูท่ ี่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร 0-3531-1123 ต่อ 19
E-mail : bm0404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุทยั
1/1 หมูท่ ี่ 13 ต.อุทยั อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6123
โทรสาร 0-3535-6222
E-mail : bm0408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน
58 หมูท่ ี่ 6 ถ.ปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสาร 0-3526-1023 ต่อ 14,
0-3526-1440 ต่อ 14
E-mail : bm0409@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง
126/3 หมูท่ ี่ 1 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.นครหลวง
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรสาร 0-3535-9500
E-mail : bm0411@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังน้อย
231-233 หมูท่ ี่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ล�ำไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร 0-3527-1630 ต่อ 20
E-mail : bm0413@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประตูนำ�้ พระอินทร์
139/1-2 หมูท่ ี่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0-3574-6044
โทรสาร 0-3574-6044
E-mail : bm0414@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อยุธยาพาร์ค
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 126 หมูท่ ี่ 3
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรสาร 0-3580-1252
E-mail : bm0417@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
80/21 หมูท่ ี่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรสาร 0-3527-4300
E-mail : bm0419@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51 ชัน้ 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25,
0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรสาร 0-3532-3745 ต่อ 26,
0-3532-3205 ต่อ 26
E-mail : loan8271@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เจ้าพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร 0-3524-4784
E-mail : bm0415@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา
84/11-13 ถ.อูท่ อง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร 0-3525-1131 ต่อ 24
E-mail : bm0401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เสนา
402 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0-3520-1234
โทรสาร 0-3520-1234 ต่อ 17
E-mail : bm0402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ผักไห่
112/12 หมูท่ ี่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0-3539-1323
โทรสาร 0-3539-1323
E-mail : bm0405@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพรก
59 หมูท่ ี่ 2 ถ.บ้านแพรก-อ่างทอง
ต.ส�ำพะเนียง อ.บ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร 0-3538-6088 ต่อ 13
E-mail : bm0406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาราช
3/1 หมูท่ ี่ 4 ถ.ชาญวิวฒ
ั น์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสาร 0-3538-9123
E-mail : bm0407@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน
4/6 หมูท่ ี่ 5 ถ.อยุธยา-บางปะหัน ต.ขวัญเมือง
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059
โทรสาร 0-3538-1333
E-mail : bm0410@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง
196/1 หมูท่ ี่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรสาร 0-3537-9123
E-mail : bm0412@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
304 หมูท่ ี่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรสาร 0-3533-2080
E-mail : bm0418@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรสาร 0-3561-4500 ต่อ 23
E-mail : loan8272@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล2 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร 0-3561-1242 ต่อ 19
E-mail : bm1401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเศษชัยชาญ
202/1 หมูท่ ี่ 7 ถ.แม่นำ�้ น้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร E-mail : bm1402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิท์ อง
483 หมูท่ ี่ 5 ถ.โพธิท์ อง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว
อ.โพธิท์ อง จ.อ่างทอง 14120
โทร. 0-3564-0050,
0-3569-1230
โทรสาร 0-3564-0050 ต่อ 17-18
E-mail : bm1403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป่าโมก
554/ข หมูท่ ี่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149
โทรสาร 0-3566-1335
E-mail : bm1404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สิงห์บรุ ี
891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา 
อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223
โทรสาร 0-3652-1489 ต่อ 14
E-mail : bm1801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อินทร์บรุ ี
533/11 หมูท่ ี่ 6 ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี
จ.สิงห์บรุ ี 16110
โทร. 0-3658-1049, 0-3658-1515
โทรสาร 0-3658-1515 ต่อ 20
E-mail : bm1802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางระจัน
126/1 หมูท่ ี่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน
จ.สิงห์บรุ ี 16130
โทร. 0-3659-1481
โทรสาร 0-3659-1481 ต่อ 4
E-mail : bm1803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าช้าง
2/1 หมูท่ ี่ 6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี 16140
โทร. 0-3659-5209, 0-3659-5244
โทรสาร 0-3659-5209
E-mail : bm1804@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บรุ ี
ห้องเลขที่ RT102 ชัน้ 1 ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บรุ ี
เลขที่ 105 หมูท่ ี่ 1 ทางหลวงสายเอเซีย ต.บางมัญ
อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี 16000
โทร. 0-3651-0969
โทรสาร 0-3651-0968
E-mail : bm1806@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108 หมูท่ ี่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1107
โทรสาร 0-3639-1107 ต่อ 18
E-mail : loan8273@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เสาไห้
108 หมูท่ ี่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1109
โทรสาร 0-3639-1109 ต่อ 11
E-mail : bm1608@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี
509 ถ.พิชยั รณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร 0-3621-1029 ต่อ 18
E-mail : bm1601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท
24 หมูท่ ี่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสาร 0-3626-6733 ต่อ 11
E-mail : bm1602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แก่งคอย
236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-5163, 0-3624-4663
โทรสาร 0-3624-5163, 0-3624-4663 ต่อ 20
E-mail : bm1603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแค
167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรสาร 0-3637-1234 ต่อ 108
E-mail : bm1604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมอ
2 หมูท่ ี่ 5 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177
โทรสาร 0-3620-1177 ต่อ 11
E-mail : bm1605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก
438 หมูท่ ี่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร 0-3634-1054
E-mail : bm1606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง
383 หมูท่ ี่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3637-7065
โทรสาร 0-3637-7065
E-mail : bm1607@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุขอนันต์ปาร์ค
179/5 ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค
ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสาร 0-3671-1882-3 ต่อ 16
E-mail : bm1609@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังม่วง
93 หมูท่ ี่ 7 ต.ค�ำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163
โทรสาร 0-3635-9163
E-mail : bm1610@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หินกอง
203 หมูท่ ี่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0-3639-0169
โทรสาร 0-3639-0170
E-mail : bm1611@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สระบุรี ห้องเลขที่ 223 ชัน้ 2
เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 7 ต.ตลิง่ ชัน อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1500-1
โทรสาร 0-3635-1501
E-mail : bm1612@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 15

55 ถ.สุขมุ วิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรสาร 0-3838-7025-6
E-mail : rm15@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
55 ถ.สุขมุ วิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรสาร 0-3838-6181 ต่อ 20
E-mail : loan8274@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี
164 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815,
0-3828-2384
โทรสาร 0-3828-2384 ต่อ 24
E-mail : bm2101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา
111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001
โทรสาร 0-3831-1001 ต่อ 25
E-mail : bm2102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองมน
55 ถ.สุขมุ วิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร 0-3838-2830 ต่อ 17
E-mail : bm2106@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร
726/25 ถ.สุขประยูร ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-3816
โทรสาร 0-3827-3816 ต่อ 19
E-mail : bm2111@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา
ชัน้ 4 ห้อง F407-8 ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา 
90 ถ.สุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร 0-3832-5483
E-mail : bm2114@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
171 ชัน้ 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เลขที่ 55/88-89 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรสาร 0-3805-3802
E-mail : bm2119@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร์
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ 1122-1125 ภายในศูนย์การค้าวิคทอรี่
เซ็นเตอร์ เลขที่ 742/5ก-5ข ถ.โพธิท์ อง ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรสาร 0-3807-9714
E-mail : bm2126@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางทราย
137 หมูท่ ี่ 3 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรสาร 0-3828-8375
E-mail : bm2131@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อ่าวอุดม
143/16-17 หมูท่ ี่ 8 ถ.สุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรสาร 0-3835-1819
E-mail : bm2132@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนพระยาสัจจา
178/17 หมูท่ ี่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรสาร 0-3845-5314
E-mail : bm2135@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ชัน้ B
ห้องเลขที่ BS13 เลขที่ 4/222 หมูท่ ี่ 10 ถนนสุขมุ วิท
ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรสาร 0-3849-3098
E-mail : bm2136@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74 หมูท่ ี่ 9 ถ.สุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-0308
โทรสาร 0-3849-0309
E-mail : bm2102@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2
285/203-204 หมูท่ ี่ 5 ซ.นาเกลือ16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสาร 0-3822-5630-1 ต่อ 13
E-mail : loan8275@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางละมุง
460 หมูท่ ี่ 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสาร 0-3822-2012
E-mail : bm2105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา
8/46-48 หมูท่ ี่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643
โทรสาร 0-3842-3643 ต่อ 17
E-mail : bm2110@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา พัทยาใต้
205/23-24 หมูท่ ี่ 10 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-8749, 0-3842-5509
โทรสาร 0-3842-8749
E-mail : bm2117@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิสมั พันธ์
285/200-202 หมูท่ ี่ 5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสาร 03822-5933
E-mail : bm2118@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช
ห้องเลขที่ 419 ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช
เลขที่ 333/99-100 หมูท่ ี่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสาร 0-3804-3569
E-mail : bm2120@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ พัทยา
(เดิมเป็นสาขาพัทยากลาง) ย้ายวันที่ 19 เม.ย. 60
ชัน้ B ห้องเลขที่ BS02 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
เลขที่ 190/25 หมูท่ ี่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสาร 0-3841-2361
E-mail : bm2123@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พัทยาใต้
ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี พัทยาใต้
ห้องเลขที่ GCR122 565/41 หมูท่ ี่ 10 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218
โทรสาร 0-3837-3219
E-mail : bm2124@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนทัพพระยา
316/26 หมูท่ ี่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรสาร 0-3825-1590
E-mail : bm2125@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3
700/37 หมูท่ ี่ 1 ต.คลองต�ำหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7667
โทรสาร 0-3845-7667
E-mail : loan8276@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม
22 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรสาร 0-3846-2960 ต่อ 18
E-mail : bm2104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านบึง
24 ถ.วิฑรู ย์ดำ� ริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร 0-3844-3980 ต่อ 20
E-mail : bm2107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พานทอง
85/10 หมูท่ ี่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976, 0-3845-1115
โทรสาร 0-3845-1115 ต่อ 18
E-mail : bm2108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ
204/7 หมูท่ ี่ 1 ต.คลองกิว่ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3820-1153, 0-3874-2539
โทรสาร 0-3820-1153
E-mail : bm2109@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนหัวฬ่อ
117/5 หมูท่ ี่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0234
โทรสาร 0-3844-0440
E-mail : bm2113@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมตะนคร
69/18-19 หมูท่ ี่ 6 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรสาร 0-3845-3098
E-mail : bm2129@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/37 หมูท่ ี่ 1 ต.คลองต�ำหรุ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรสาร 0-3845-7663
E-mail : bm2133@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์
280 หมูท่ ี่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรสาร 0-3820-9131
E-mail : bm2134@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4
285 ชัน้ 2 หมูท่ ี่ 5 ซอยเนินพลับหวาน ถ.สุขมุ วิท 53
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-38041-258-9
โทรสาร 0-38041-258- 9 ต่อ 18
E-mail : loan8305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ
359 หมูท่ ี่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร 0-3843-7437 ต่อ 18
E-mail : bm2103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมูท่ ี่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรสาร 0-3848-1542
E-mail : bm2112@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เนินพลับหวาน
285 หมูท่ ี่ 5 ซอยเนินพลับหวาน ถ.สุขมุ วิท 53
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรสาร 0-3804-1339
E-mail : bm2115@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บุญสัมพันธ์
99/6-7 หมูท่ ี่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรสาร 0-3806-8938 ต่อ 18
E-mail : bm2116@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดบ้านอ�ำเภอ
160 หมูท่ ี่ 9 ถ.สุขมุ วิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรสาร 0-3823-5677
E-mail : bm2121@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุขุมวิท-สัตหีบ
4/57-58 หมูท่ ี่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสาร 0-3843-8078
E-mail : bm2122@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สยามคันทรีคลับ
19/110-111 หมูท่ ี่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรสาร 0-3840-5064
E-mail : bm2127@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พัทยา - สุขุมวิท
249 หมูท่ ี่ 6 อาคารซีซโี ชคชัยโฮมเซ็นเตอร์
ถ.สุขมุ วิท-พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรสาร 0-3841-4981
E-mail : bm2128@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ่อวิน
310/6-7 หมูท่ ี่ 3 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรสาร 0-3833-7369
E-mail : bm2130@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939
โทรสาร 0-3862-2939 ต่อ 11, 25
E-mail : loan8277@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ระยอง
3 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร 0-3861-1005 ต่อ 22
E-mail : bm2201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แกลง
16 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสาร 0-3867-1171 ต่อ 11
E-mail : bm2202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านค่าย
113 หมูท่ ี่ 2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1009
โทรสาร 0-3864-1009 ต่อ 14
E-mail : bm2203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านฉาง
48/31 ถ.สุขมุ วิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415
โทรสาร 0-3888-0415 ต่อ 14
E-mail : bm2204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพ
232/1 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสาร 0-3865-1765
E-mail : bm2205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มาบตาพุด
85/1-2 ถ.สุขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสาร 0-3868-1024 ต่อ 22
E-mail : bm2206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เนินพระ
307/37 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042
โทรสาร 0-3861-9042 ต่อ 17
E-mail : bm2207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะสตาร์ ระยอง
ห้อง 1101A ชัน้ 1 ศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์สตาร์ ระยอง
109 ถ.สุขมุ วิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสาร 0-3861-0454
E-mail : bm2208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปลวกแดง
625/68-69 หมูท่ ี่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทร. 0-3802-5900-1
โทรสาร 0-3802-5900 ต่อ 14
E-mail : bm2209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แพชชัน่ ช้อปปิง้ เดสติเนชัน่
(เดิมเป็นสาขา แหลมทองพลาซา ระยอง)
เปลีย่ นเมือ่ วันที่ 1 ธ.ค. 58 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าแพชชัน่
ช้อปปิง้ เดสติเนชัน่ ระยอง เลขที่ 554 ถ.สุขมุ วิท
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรสาร 0-3802-3424
E-mail : bm2210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมพัฒนา ระยอง
4/9 หมูท่ ี่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรสาร 0-3863-7864
E-mail : bm2211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 279
เลขที่ 99, 99-1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรสาร 0-3894-2635
E-mail : bm2212@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี
25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรสาร 0-3932-2120-1 ต่อ 15
E-mail : loan8278@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี
25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรสาร 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 14
E-mail : bm2301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าใหม่
53 ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066
โทรสาร 0-3943-1789 ต่อ 18
E-mail : bm2302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขลุง
29/1 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065
โทรสาร 0-3944-1065 ต่อ 17
E-mail : bm2303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนท่าแฉลบ
573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร 0-3932-8015 ต่อ 15
E-mail : bm2304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว
177 หมูท่ ี่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3938-1010
โทรสาร 0-3938-1010
E-mail : bm2305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยสะท้อน
249 หมูท่ ี่ 3 ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสาร 0-3939-5494 ต่อ 16
E-mail : bm2306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเทศบาล 2
20 ถ.ประชานิยม ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสาร 0-3932-2127
E-mail : bm2307@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ
4/105 หมูท่ ี่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ
จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194
โทรสาร 0-3930-9193
E-mail : bm2308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว์ พลาซา จันทบุรี
อาคารเรนโบว์ พลาซา ห้องเลขที่ A2 เลขที2่ 2/54-56
หมูท่ ี่ 7 ต.จันทนิมติ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรสาร 0-3932-8998
E-mail : bm2309@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตราด
81-82 ถ.สุขมุ วิท ต.บางพระ อ.เมืองจันทบุรี
จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร 0-3951-1083 ต่อ 17
E-mail : bm2401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง
74/12-13 หมูท่ ี่ 1 ถ.สุขมุ วิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง
จ.ตราด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร 0-3959-9155
E-mail : bm2402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะช้าง
23/10 หมูท่ ี่ 4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง
อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรสาร 0-3955-7398
E-mail : bm2403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองใหญ่
170/5 หมูท่ ี่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร. 0-3951-3475
โทรสาร 0-3951-3476
E-mail : bm2404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด
72 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรสาร 0-3951-2433
E-mail : bm2405@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เกาะกูด
อาคารศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะกูด
ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-0432
โทรสาร E-mail : bm2405@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1
369/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน�ำ้ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสาร 0-2389-3346-7
E-mail : loan8279@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ
154 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน�ำ้ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร 0-2395-0613 ต่อ 11
E-mail : bm0301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางพลี
29 หมูท่ ี่ 8 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร 0-2337-3523 ต่อ 17
E-mail : bm0302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางบ่อ
334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร 0-2708-4581 ต่อ 15
E-mail : bm0303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองด่าน
471 หมูท่ ี่ 11 ถ.สุขมุ วิท อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร 0-2330-1112 ต่อ 17
E-mail : bm0304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนกิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ
9/69 หมูท่ ี่ 6 ซ.กิง่ แก้ว 46/2 ถ.กิง่ แก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2175-2015-16
โทรสาร 0-2175-2016
E-mail : bm0310@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมืองสมุทร
369/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน�ำ้ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรสาร 0-2389-3350
E-mail : bm0312@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
989, 989/1-3 หมูท่ ี่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรสาร 0-2324-3343
E-mail : bm0315@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา
39 หมูท่ ี่ 6 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2186-8760
โทรสาร 0-2186-8761
E-mail : bm0316@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร์
ห้อง GCR 103 ชัน้ 1 เลขที่ 425 หมูท่ ี่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรสาร 0-2758-8744
E-mail : bm0320@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
200/16-18 หมูท่ ี่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2181-7948
โทรสาร 0-2181-7949
E-mail : bm0318@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สมุทรปราการ
ห้องเลขที่ 302 ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สมุทรปราการ เลขที่ 789 หมูท่ ี่ 2 ถนนสุขมุ วิท
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรสาร 0-2174-2766
E-mail : bm0321@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3
ห้องเลขที่ S310 เลขที่ 99/29 หมู่ที่ 1 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2007-5327
โทรสาร E-mail : bm0322@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เทศบาลแพรกษา
ส�ำนักงานเทศบาลแพรกษา เลขที่ 999/995 หมูท่ ี่ 6
ซอยรักพันธ์ดี 11/1 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 08-4462-4890
โทรสาร E-mail : bm0315@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2
9/7 หมูท่ ี่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรสาร 0-2425-1096
E-mail : loan8280@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ส�ำโรง
407 หมูท่ ี่ 8 ถ.สุขมุ วิท (เชิงสะพานส�ำโรง)
ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสาร 0-2394-3670 ต่อ 20
E-mail : bm0305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปูเ่ จ้าสมิงพราย
14/8,14/10-11 หมูท่ ี่ 9 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย
ต.ส�ำโรงกลาง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสาร 0-2183-2042 ต่อ 16
E-mail : bm0307@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง
48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร 0-2463-8764
E-mail : bm0308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์
119/25-26 หมูท่ ี่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึง่
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรสาร 0-2463-5029 ต่อ 14
E-mail : bm0309@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง
ชัน้ 2 เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 1 ถ.สุขมุ วิท ต.ส�ำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสาร 0-2394-4007
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E-mail : bm0311@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจดีย์
9/7 หมูท่ ี่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1092-3
โทรสาร 0-2425-1092
E-mail : bm0314@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ส�ำโรง 2
ห้องเลขที่ 2CR214 ชัน้ 2 ห้างบิก๊ ซี ส�ำโรง 2
เลขที่ 1293 หมูท่ ี่ 4 ถ.สุขมุ วิท ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรสาร 0-2380-0446
E-mail : bm0317@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 2CR 203-204 บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จ�ำกัด (มหาชน) สาขาบิก๊ ซีสขุ สวัสดิ์ เลขที่ 94 หมูท่ ี่ 18
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรสาร E-mail : bm0319@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075, 0-3851-2075-6
โทรสาร 0-3851-7075 ต่อ 24
E-mail : loan8281@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา
1-5 ถ.สันติราษฎร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสาร 0-3851-1076 ต่อ 24
E-mail : bm1501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางคล้า
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า 
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899
โทรสาร E-mail : bm1502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง
239 หมูท่ ี่ 10 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016
โทรสาร 0-3853-1016 ต่อ 7
E-mail : bm1503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม
685/5 หมูท่ ี่ 1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร 0-3855-1555 ต่อ 22
E-mail : bm1504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2432
โทรสาร 0-3881-2589
E-mail : bm1505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟ เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 9/2 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรสาร E-mail : bm1506@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางน�ำ้ เปรี้ยว
247/7-8 หมูท่ ี่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�ำ้ เปรีย้ ว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร. 0-3858-1394
โทรสาร 0-3858-1395
E-mail : bm1507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต
7/5-7/6 หมูท่ ี่ 4 ต.คูย้ ายหมี อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรสาร 0-3859-7806
E-mail : bm1508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 16
20/70 ชัน้ 2 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-3345,
0-7728-3126
โทรสาร 0-7727-2589
E-mail : rm16a@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1
101/10 ชัน้ 3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา 
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร 0-7750-6444 ต่อ 13
E-mail : loan8282@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมพร
101/10 ชั้น 2 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา 
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสาร 0-7751-1150
E-mail : bm6101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าแซะ
244 หมูท่ ี่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0-7759-9252
โทรสาร 0-7758-4225
E-mail : bm6104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากน�ำ้ ชุมพร  
106/3 หมูท่ ี่ 2 ต.ปากน�ำ้ ชุมพร
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสาร 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E-mail : bm6105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปะทิว  
51/6 หมูท่ ี่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บางสน
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094
โทรสาร 0-7759-1111
E-mail : bm6106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มาบอ�ำมฤต
65 หมูท่ ี่ 13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว
จ.ชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรสาร 0-7765-6342
E-mail : bm6110@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าโอเชีย่ น
คอมเพล็กซ์ ชุมพร
ห้องเลขที่ B-05 ชัน้ 2 ภายในศูนย์การค้า
โอเชีย่ นคอมเพล็กซ์ ชุมพร เลขที่ 58 ถ.กรมหลวงชุมพร
ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7761-3410
โทรสาร. 0-7761-3413
E-mail : bm6112@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ระนอง  
256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7781-1542
โทรสาร 0-7781-1542 ต่อ 115
E-mail : bm6201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กระบุรี
151 หมูท่ ี่ 2 ถ.สถาพร ต.น�ำ้ จืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร 0-7789-1235
E-mail : bm6202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเรืองราษฎร์
337 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสาร 0-7782-5756
E-mail : bm6203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุขส�ำราญ
13 หมูท่ ี่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ก�ำพวน อ.สุขส�ำราญ
จ.ระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรสาร 0-7789-3168
E-mail : bm6204@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2
77/32 หมูท่ ี่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุง่ ตะไคร
อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรสาร 0-7753-6830
E-mail : loan8306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวี
404 หมูท่ ี่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 0-7753-1205
โทรสาร 0-7753-1255
E-mail : bm6102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หลังสวน
16-18 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรสาร 0-7754-1151
E-mail : bm6103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปฐมพร
229 หมูท่ ี่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1
โทรสาร 0-7757-6531
E-mail : bm6107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ ตะโก
77/32 หมูท่ ี่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุง่ ตะไคร
อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760-1
โทรสาร 0-7753-6760
E-mail : bm6108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ละแม
197/6 หมูท่ ี่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสาร 0-7755-9463
E-mail : bm6109@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พะโต๊ะ
261/2 หมูท่ ี่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรสาร 0-7753-9207
E-mail : bm6111@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1
20 ชัน้ 2 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสาร 0-7727-5794
E-mail : loan8283@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎร์ธานี
490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-3125
โทรสาร 0-7727-2019
E-mail : bm5901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 237
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เลขที่ 209, 209/1-2 หมูท่ ี่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรสาร 0-7741-0537
E-mail : bm5916@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาสาร
45 ถ.วิเวก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192
โทรสาร 0-7734-1373
E-mail : bm5903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย
12/1 หมูท่ ี่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภกั ดี ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรสาร 0-7742-1119 ต่อ 3
E-mail : bm5905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ์
102/2 หมูท่ ี่ 1 ถ.หน้าอ�ำเภอ ต.กะแดะ
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883
โทรสาร 0-7737-9019
E-mail : bm5907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ
209 หมูท่ ี่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192
โทรสาร 0-7736-1192
E-mail : bm5909@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก
3 หมูท่ ี่ 5 ถ.ชลคราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสาร 0-7737-1280
E-mail : bm5911@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทศิ
20 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรสาร 0-7728-4977
E-mail : bm5913@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ่อผุด
119/41 หมูท่ ี่ 1 ถ.รอบเกาะ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสาร 0-7742-5131
E-mail : bm5915@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน
50/10-11 หมูท่ ี่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรสาร 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E-mail : bm5917@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล
83/12-13 หมูท่ ี่ 1 ถ.สุราษฎร์-นาสาร
ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7735-5112-3
โทรสาร 0-7735-5112
E-mail : bm5919@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาเดิม
92/17-18 หมูท่ ี่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรสาร 0-7735-9752 ต่อ 5, 0-7735-9753
E-mail : bm5920@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ละไม
108/10 หมูท่ ี่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรสาร 0-7745-8192-3
E-mail : bm5921@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
88 หมูท่ ี่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7748-9749
โทรสาร 0-7748-9750
E-mail : bm5922@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สหไทย สุราษฎร์ธานี
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ 106 ศูนย์การค้าสหไทย
การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี เลขที่ 528/1
ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-5340
โทรสาร 0-7727-5341
E-mail : bm5927@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2
103 ชัน้ 3 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสาร 0-7731-1262
E-mail : loan8284@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไชยา
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031
โทรสาร 0-7743-1031
E-mail : bm5902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน
103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร 0-7731-1314
E-mail : bm5904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระแสง
21/1 หมูท่ ี่ 1 ต.อิปนั อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรสาร 0-7736-9116
E-mail : bm5906@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าฉาง
88/1 หมูท่ ี่ 6 ถ.พุนพิน-ไชยา ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรสาร 0-7738-9113
E-mail : bm5908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าชนะ
393 หมูท่ ี่ 4 ถ.วิชติ ภักดี อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242
โทรสาร 0-7738-1242
E-mail : bm5910@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คีรีรฐั นิคม
176 หมูท่ ี่ 1 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.ท่าขนอน
อ.คีรรี ฐั นิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร 0-7739-1116
E-mail : bm5912@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนม
326 หมูท่ ี่ 1 ถ.สุราษฎร์-ตะกัว่ ป่า ต.พนม อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทร. 0-7739-9336
โทรสาร 0-7739-9303
E-mail : bm5914@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา
76/3 หมูท่ ี่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โทร. 0-7729-7429-30
โทรสาร 0-7729-7429-30
E-mail : bm5918@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค์
134 /1-2 หมูท่ ี่ 4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรสาร 0-7736-5366
E-mail : bm5923@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี
40/34 หมูท่ ี่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี
จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรสาร 0-7729-2160
E-mail : bm5924@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี
7/22-23 หมูท่ ี่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โทร. 0-7736-7520
โทรสาร 0-7736-7520
E-mail : bm5925@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาขุน
34/3-4 หมูท่ ี่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 0-7739-7464
โทรสาร 0-7739-7464 ต่อ 106
E-mail : bm5926@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ชัน้ 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร 0-7621-9018
E-mail : loan8285@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต
125 ชัน้ 2 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร 0-7621-1113
E-mail : bm6401@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ป่าตอง
132-138 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667-8
โทรสาร 0-7634-6668
E-mail : bm6402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถลาง
169/10 หมูท่ ี่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502
โทรสาร 0-7631-1990
E-mail : bm6403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกฉลอง
(เดิมเป็น สาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง
ย้ายเมือ่ วันที่ 10 ส.ค. 61) 1/41-42 หมูท่ ี่ 9 ต.ฉลอง
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรสาร 0-7638-4359-60
E-mail : bm6404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชิงทะเล
141, 143 หมูท่ ี่ 1 ถ.ศรีสนุ ทร ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสาร 0-7632-5297
E-mail : bm6405@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวลั
ห้องเลขที่ 437 ชัน้ 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวลั
เลขที่ 74-75 หมูท่ ี่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชติ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรสาร 0-7630-7118
E-mail : bm6407@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามกอง
371/51-54 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสาร 0-7621-5612
E-mail : bm6406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนนาใน (ป่าตอง)
(เดิมเป็นสาขาป่าตองโอทอป) ย้ายและเปลี่ยนชื่อ
เมือ่ วันที่ 23 ก.พ. 58 140/42-43 ถ.นาใน ต.ป่าตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7651-2117-8
โทรสาร 0-7651-2117-8
E-mail : bm6408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี
5/21-22 หมูท่ ี่ 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา 
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรสาร 0-7621-3306
E-mail : bm6409@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กะทู้
(เดิมเป็นสาขากมลา) ย้ายและเปลีย่ นชือ่
เมือ่ วันที่ 26 ก.พ. 58 17/103-104 หมูท่ ี่ 6 ต.กะทู้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0-7632-1299  
โทรสาร 0-7632-1299  
E-mail : bm6410@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล
32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรสาร 0-7621-3476
E-mail : bm6411@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สีแ่ ยกท่าเรือ
114/49 หมูท่ ี่ 5 ต.ศรีสนุ ทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรสาร 0-7635-0169
E-mail : bm6412@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กะรน
279, 281 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83100
โทร. 0-7639-6607
โทรสาร 0-7639-6608
E-mail : bm6413@gsb.or.th

34 ธนาคารออมสิน

หน่วยให้บริการ เทศบาลวิชติ
เลขที่ 54/3 หมูท่ ี่ 1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก
ต.วิชติ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7635-5336
E-mail : bm6401@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพังงา
203 ชัน้ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสาร 0-7641-3248
E-mail : loan8286@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พังงา  
203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา 
จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร 0-7643-0322
E-mail : bm6301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว
37/6 หมูท่ ี่ 2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว
จ.พังงา 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสาร 0-7659-7373
E-mail : bm6307@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย  
67 หมูท่ ี่ 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุง่ จ.พังงา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร 0-7658-1402
E-mail : bm6303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท้ายเหมือง
72 หมูท่ ี่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194
โทรสาร 0-7657-1194
E-mail : bm6304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี
419 หมูท่ ี่ 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009
โทรสาร 0-7649-1009
E-mail : bm6305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด
55/14 หมูท่ ี่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด
จ.พังงา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร 0-7659-9224
E-mail : bm6306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ย่านยาว
2/21-23 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่า 
จ.พังงา 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรสาร 0-7647-1305
E-mail : bm6308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก
56/116-117 หมูท่ ี่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา 82220
โทร. 0-7648-6758
โทรสาร 0-7648-6759
E-mail : bm6309@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ตะกัว่ ป่า
1 ถ.ราษฎร์บำ� รุง ต.ตะกัว่ ป่า อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรสาร 0-7642-5112
E-mail : bm6308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 17
289 หมูท่ ี่ 5 ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ปากนคร
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรสาร 0-7534-6972
E-mail : rm17@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1
1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรสาร 0-7535-6840
E-mail : loan8287@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดหัวอิฐ
137 หมูท่ ี่ 1 ถ.กะโรม ต.โพธิเ์ สด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-1013
E-mail : bm6012@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช
1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรสาร 0-7534-5670 ต่อ 20
E-mail : bm6001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง   
108 ถ.ชายน�ำ้ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0-7551-7212
โทรสาร 0-7551-7212
E-mail : bm6003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สิชล       
274 หมูท่ ี่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมราช ต.สิชล
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635
E-mail : bm6006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าศาลา       
263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ต.ท่าศาลา 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129
E-mail : bm6007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ่
4 หมูท่ ี่ 3 ถ.เกียรติดำ� รง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรสาร 0-7538-6050
E-mail : bm6009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวไทร   
68/10-11 หมูท่ ี่ 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมราช ต.หัวไทร
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรสาร 0-7538-9638
E-mail : bm6010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขนอม   
109 หมูท่ ี่ 3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044
โทรสาร 0-7552-8044
E-mail : bm6011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา
17 หมูท่ ี่ 1 ถ.กะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรสาร 0-7537-4417 ต่อ 16
E-mail : bm6016@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ห้องเลขที่ 89/109-110 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-340336-7
โทรสาร E-mail : bm6018@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี
11 หมูท่ ี่ 1 ถ.น�ำ้ ตกพรหมโลก ต.พรหมโลก
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร 0-7539-6157-8
โทรสาร 0-7539-6158 ต่อ 16
E-mail : bm6019@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
ชัน้ 3 ห้องเลขที่ 321-322 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช เลขที่ 8, 9/8 หมูท่ ี่ 7 ต.นาสาร
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7539-2846
โทรสาร 0-7539-2847
E-mail : bm6024@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาหลวง
289 ถ.นครศรีธรรมราช-ปากพนัง หมูท่ ี่ 5 ต.ปากนคร
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-2578-9
โทรสาร 0-7534-2578 ต่อ 18
E-mail : bm6025@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชัน้ 1 อาคารไทยบุรี ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสาร 0-7538-4151
E-mail : bm6007@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสาร 0-7541-2931 ต่อ 11
E-mail : loan8288@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ สง   
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7541-1008, 0-7542-1318
E-mail : bm6002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ร่อนพิบลู ย์   
7/1 หมูท่ ี่ 12 ถ.ตลาดนอก ต.ร่อนพิบลู ย์
อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092, 0-7544-1111
โทรสาร 0-7533-6092
E-mail : bm6004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง   
156 หมูท่ ี่ 2 ถ.ภักดีราษฎร์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสาร 0-7548-1511
E-mail : bm6005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จันดี   
73 หมูท่ ี่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485
E-mail : bm6013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ ใหญ่
9 หมูท่ ี่ 2 ถ.ทุง่ ใหญ่-พระแสง ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสาร 0-7548-9097
E-mail : bm6014@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด   
31 หมูท่ ี่ 1 ถ.ประชาบ�ำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสาร 0-7538-1290
E-mail : bm6008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทงุ่ สง
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทงุ่ สง
เลขที่ 303/2 ถ.ทุง่ สง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก
อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรสาร 0-7541-1884
E-mail : bm6017@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิปนู
182/1 หมูท่ ี่ 1 ต.พิปนู อ.พิปนู
จ.นครศรีธรรมราช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรสาร 0-7549-9156
E-mail : bm6020@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถ�ำ้ พรรณรา
289/1 หมูท่ ี่ 3 ถ.ถ�ำ้ พรรณรา-ทานพอ ต.ถ�ำ้ พรรณรา 
อ.ถ�ำ้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรสาร 0-7530-6304
E-mail : bm6021@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางขัน
99/9 หมูท่ ี่ 14 ต.บ้านล�ำนาว อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรสาร 0-7548-7879
E-mail : bm6022@gsb.or.th

 ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเทีย่ ง อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรสาร 0-7521-6042 ต่อ 17
E-mail : loan8289@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเทีย่ ง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063
E-mail: bm6601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ย่านตาขาว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432
โทรสาร 0-7528-1432 ต่อ 16
E-mail : bm6602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กันตัง
130 ถ.สถลสถานพิทกั ษ์ ต.กันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรสาร 0-7525-2929
E-mail: bm6603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7527-1026
โทรสาร 0-7527-1026 ต่อ 14
E-mail : bm6604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ตรัง
ห้องเลขที่ 213 ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเทีย่ ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสาร 0-7582-0484
E-mail : bm6605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุง่ ยาว
24-25 ถ.ปะเหลียน-ทุง่ หว้า ต.ทุง่ ยาว
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรสาร 0-7520-8051 ต่อ 16
E-mail : bm6606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา
59 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง
อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรสาร 0-7528-6310
E-mail : bm6607@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง
74/19-20 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389
โทรสาร 0-7521-5388 ต่อ 16
E-mail : bm6608@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สตูล
13 ถ.บุรวี านิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล
จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรสาร 0-7471-1058 ต่อ 11
E-mai : bm6801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ละงู
384 หมูท่ ี่ 4 ถ.ละงู-ปากบารา ต.ก�ำแพง
อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร 0-7478-2700
โทรสาร 0-7478-2700 ต่อ 14
E-mail : bm6802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ (สตูล)
306-306/1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรสาร 0-7478-7338
E-mail : bm6803@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตกระบี่
25 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน�ำ้ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสาร 0-7562-2414
E-mail : loan8290@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน�ำ้ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7561-1251
โทรสาร 0-7561-1251 ต่อ 16
E-mail : bm7201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อ่าวนาง
420/2-3 หมูท่ ี่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่ 81180
โทร 0-7569-5641
โทรสาร 0-7569-5641 ต่อ 26
E-mail : bm7206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเก่า
36-36/1 ถ.ศรีพงั งา ต.กระบีใ่ หญ่
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7566-4440
โทรสาร 0-7566-4441
E-mail : bm7207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองท่อม
28/4 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7569-9207
โทรสาร E-mail : bm7202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อ่าวลึก
3/10 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 0-7561-0835
โทรสาร 0-7561-0836
E-mail : bm7203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เหนือคลอง
162 หมูท่ ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทร. 0-7569-1509
โทรสาร 0-7569-1364
E-mail : bm7204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะลันตา
305/8-9 หมูท่ ี่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรสาร 0-7568-4313
E-mail : bm7205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ล�ำทับ
231/1 หมูท่ ี่ 10 ต.ล�ำทับ อ.ล�ำทับ
จ.กระบี่ 81190
โทร. 0-7570-2192
โทรสาร 0-7570-2193
E-mail : bm7208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ GCR 102/2 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี กระบี่
เลขที่ 349 หมูท่ ี่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีน่ อ้ ย
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรสาร E-mail : bm7209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปลายพระยา
121/54 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
โทร. 0-7568-7272
โทรสาร 0-7568-7273
E-mail : bm7210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาพนม
371/11-12 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม
อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โทร. 0-7568-9448
โทรสาร 0-7568-9449
E-mail : bm7211@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตพัทลุง
601 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7467-3534
โทรสาร 0-7467-3535
E-mail : loan8291@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตะโหมด
17/3 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสาร 0-7469-5008 ต่อ 12
E-mail : bm6705@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง
601 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081
โทรสาร 0-7461-3126
E-mail : bm6701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน
795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา ต.ปากพะยูน
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121 ต่อ 18
E-mail : bm6702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน
598 ถ.เขาชัยสน-จงเก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 0-7469-1161 ต่อ 14
E-mail : bm6703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ควนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7468-1078
โทรสาร 0-7468-1206
E-mail : bm6704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป่าพะยอม
424-425 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านพร้าว
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทร. 0-7484-1299
โทรสาร 0-7484-1300
E-mail : bm6706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป่าบอน
137/1 หมูท่ ี่ 10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสาร E-mail : bm6707@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ศรีนครินทร์
316 หมูท่ ี่ 1 ต.ล�ำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7460-5755
โทรสาร 0-7460-5754
E-mail : bm6701@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ถนนนิวาส
9-11 ถนนนิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-1295
โทรสาร. 0-7461-1296
E-mail : bm6701@gsb.or.th
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30/6 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000 (อาคารชัว่ คราว) 11 ถ.สายบุรี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร 0-7431-1222 ต่อ 2013
E-mail : rm18a@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
280/23 หมูท่ ี่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 (ส�ำนักงานชัว่ คราว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสาร 0-7433-1377 ต่อ 24
E-mail : loan8292@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สงขลา
30/6 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000 (อาคารชัว่ คราว) 11 ถ.สายบุรี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-7431-1018
โทรสาร 0-7431-1018 ต่อ 21
E-mail : bm6501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ระโนด
1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338, 0-7439-1095
โทรสาร 0-7439-3338
E-mail : bm6503@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ
13 หมูท่ ี่ 3 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.จะทิง้ พระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสาร 0-7439-7196
E-mail : bm6506@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จะนะ
1 หมูท่ ี่ 2 ถ.ด�ำรงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรสาร 0-7420-7117
E-mail : bm6508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทพา
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสาร 0-7437-6288
E-mail : bm6509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาทวี
4 หมูท่ ี่ 1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.นาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
โทร. 0-7437-1998
โทรสาร 0-7437-1998 ต่อ 18
E-mail : bm6510@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะบ้าย้อย
29 ถ.ราษฎร์บำ� รุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย
จ.สงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร 0-7437-7173
E-mail : bm6512@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สิงหนคร
280/23 หมูท่ ี่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90280
โทร.0-7433-1720 , 0-7433-1958
โทรสาร 0-7433-1720
E-mail : bm6515@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
90/177-178 หมูท่ ี่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7455-8036-7
โทรสาร 0-7455-8037 ต่อ 108
E-mail : bm6517@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วชิรา สงขลา
119 ถ.ราชด�ำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรสาร 0-7432-3177
E-mail : bm6523@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส สงขลา
ห้อง 110 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา 64
หมูท่ ี่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรสาร. 0-7430-7995-6 ต่อ 106
E-mail : bm6526@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
156 ถ.นิพทั ธ์อทุ ศิ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสาร 0-7426-1969 ต่อ 23
E-mail : loan8293@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่
156 ถ.นิพทั ธ์อทุ ศิ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133,
0-7422-5615
โทรสาร 0-7424-3031
E-mail : bm6502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะเดา
101 ถ.กาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร 0-7441-2445
E-mail : bm6504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ
254 หมูท่ ี่ 1 ถ.ยนตรการก�ำธร ต.ก�ำแพงเพชร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร 0-7438-9114
E-mail : bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ
474/51-52 หมู่ที่ 5 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา 
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสาร 0-7454-1031
Email : bm6507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีภวู นารถ
54-54/1 ถ.ศรีภวู นารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสาร 0-7423-2624
E-mail : bm6511@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร์
139 ถ.ศิรมิ งคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทร. 0-7444-4125 , 0-7452-1618
โทรสาร 0-7452-1618 ต่อ 17
E-mail : bm6513@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่ใน
1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930, 0-7425-2889
โทรสาร 0-7425-2889 ต่อ 12
E-mail : bm6514@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง
93 หมูท่ ี่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทร. 0-7438-6602
โทรสาร 0-7438-6602
E-mail : bm6516@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านไทย-จังโหลน
999/9,11 หมูท่ ี่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.ส�ำนักขาม
อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสาร 0-7455-7379
E-mail : bm6518@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร์
333/25-26 หมูท่ ี่ 4 ถ.ลพบุรรี าเมศวร์ ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7421-4420-1
โทรสาร 0-7421-4420
E-mail : bm6519@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์อุทศิ หาดใหญ่
62/5 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรสาร E-mail : bm6520@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านพรุ
432/5-6 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร. 0-7438-4995-6
โทรสาร 0-7438-4997
E-mail : bm6522@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
ชัน้ 3 ห้องเลขที่ 333 โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
1518/1-2 ถ.กาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7433-9910-11
โทรสาร 0-7433-9910 ต่อ 106
E-mail : bm6524@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)
179, 181 หมู่ที่6 ถ.ชูพันธ์ ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรสาร 0-7425-1802
E-mail : bm6527@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ CGR135 บริษทั บิก๊ ซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
2 เลขที่ 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7455-5132
โทรสาร 0-7455-5133
E-mail : bm6528@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร 0-7333-6975
E-mail : loan8294@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร 0-7333-5107
E-mail : bm6901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี
4/1 ถ.สุรยิ ะ ต.ตะลุบนั อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร 0-7341-1018
E-mail : bm6902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์
120 หมูท่ ี่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร 0-7343-1048
E-mail : bm6903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจิก ปัตตานี
300/22 -23 หมูท่ ี่ 4 ถ.หนองจิก
ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-3206
โทรสาร 0-7333-3207
E-mail : bm6904@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ กะพ้อ
ทีว่ า่ การอ�ำเภอกะพ้อ หมูท่ ี่ 2 ต.กะรุบี
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรสาร 0-7349-4195
E-mail : bm6902@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ แม่ลาน
ทีว่ า่ การอ�ำเภอแม่ลาน (อาคารส�ำนักงานทีด่ นิ อ�ำเภอแม่ลาน)
หมูท่ ี่ 4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรสาร 0-7346-9454
E-mail : bm6903@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ทุง่ ยางแดง
ทีว่ า่ การอ�ำเภอทุง่ ยางแดง หมูท่ ี่ 1 ต.ตะโละแมะนา 
อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรสาร 0-7348-9092
E-mail : bm6904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยะลา
435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7321-2390
โทรสาร 0-7324-4077
E-mail : bm7001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เบตง
24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร 0-7323-1413
E-mail : bm7002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา
85/7 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร 0-7328-9462
E-mail : bm7003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยะหา
90 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7329-1231
โทรสาร 0-7329-1231
E-mail : bm7004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4
85, 87 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรสาร 0-7322-2846
E-mail : bm7005@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ธารโต
ทีว่ า่ การอ�ำเภอธารโต หมูท่ ี่ 1 ถ.สุขยางค์ ต.ธารโต
อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โทร. 0-7329-7086
โทรสาร 0-7329-7086
E-mail : bm7003@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ กาบัง
200 หมูท่ ี่ 1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรสาร 0-7320-5969
E-mail : bm7004@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ กรงปีนงั
ทีว่ า่ การอ�ำเภอกรงปินงั หมูท่ ี่ 3 ต.สะเอะ
อ.กรงปินงั จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7323-8306
โทรสาร 0-7323-8306
E-mail : bm7005@gsb.or.th
 ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
368 ถ.พิชติ บ�ำรุง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-2762
โทรสาร 0-7351-2763
E-mail : loan8295@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส
368 ถ.พิชติ บ�ำรุง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรสาร 0-7351-1068 ต่อ 103
E-mail : bm7101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร 0-7361-1047
E-mail : bm7102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตากใบ
40/9-10 หมูท่ ี่ 3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1211
โทรสาร 0-7358-1211
E-mail : bm7103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รือเสาะ
112/1-2 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะออก
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร 0-7357-1008
E-mail : bm7104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส
8 ถ.เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771
โทรสาร 0-7367-1042
E-mail : bm7105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี
258 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสาร 0-7365-1707
E-mail : bm7106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุคริ ิน
115 หมูท่ ี่ 4 ต.สุคริ นิ อ.สุคริ นิ จ.นราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร 0-7365-6366
E-mail : bm7107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุริยะประดิษฐ์
153/4-5 ถ.สุรยิ ะประดิษฐ์ ต.บางนาค
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรสาร 0-7353-2450
E-mail : bm7108@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เจาะไอร้อง
ทีว่ า่ การอ�ำเภอเจาะไอร้อง หมูท่ ี่ 1 ถ.เจาะไอร้อง-ไอสะเดียร์
ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรสาร 0-7354-4169
E-mail : bm7105@gsb.or.th
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