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ธนาคารออมสิน ถือกำาเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

ทรงริเริ่มนำากิจการด้านการออมทรัพย์มาใช้ในประเทศไทย ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสิน 

เป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมอย่างถูกวิธี

ได้ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ซึ่งคลังออมสิน 

ได้เจริญก้าวหน้าสืบมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จวบจน ปีพุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้นเป็น 

ธนาคารออมสิน โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของ

กิจการคลังออมสิน และเปิดดำาเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2490 

ด้วยรากฐานอันมั่นคงจากคลังออมสินสู่การเป็นธนาคารออมสิน เคียงข้างพี่น้องคนไทย จวบจน 108 ป ี

โดยในปี พุทธศักราช 2564 ธนาคารออมสิน ได้ปรับบทบาทองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคม Social Bank 

มีบทบาทเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์ และมีภารกิจดูแลสังคมควบคู่กัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำา แก้ปัญหาความยากจน ต้องการทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและ

เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม “Making POSITIVE Impact on Society”



ปีี 2563 คืือปีีแห่่งการปีรับตำำาแห่น่่งทางยุุทธศาสตำร์ ปีี 2563 คืือปีีแห่่งการปีรับตำำาแห่น่่งทางยุุทธศาสตำร์ 
(Repositioning) คืรั�งสำาคัืญของธน่าคืารออมสิน่ โดยุมี (Repositioning) คืรั�งสำาคัืญของธน่าคืารออมสิน่ โดยุมี 
จุุดห่มายุห่ลัักเพืื่�อผลัักดัน่ให้่ธน่าคืารเป็ีน่ “ธน่าคืารเพืื่�อจุุดห่มายุห่ลัักเพืื่�อผลัักดัน่ให้่ธน่าคืารเป็ีน่ “ธน่าคืารเพืื่�อ
สังคืม” ห่รือ Social Bank อยุ่างแท้จุริง สังคืม” ห่รือ Social Bank อยุ่างแท้จุริง น่ั่�นั่คืือ การมีีน่ั่�นั่คืือ การมีี
บทบาทสำำาค่ืญที�จะช่่วยแก้ปััญหาคืวามียากจนั่ และลด บทบาทสำำาค่ืญที�จะช่่วยแก้ปััญหาคืวามียากจนั่ และลด 
คืวามีเหลื�อมีลำ�าทางการเงินั่ของคืนั่ในั่ส่ำงคืมี ม่่ีงเน้ั่นั่การช่่วยเหลือคืวามีเหลื�อมีลำ�าทางการเงินั่ของคืนั่ในั่ส่ำงคืมี ม่่ีงเน้ั่นั่การช่่วยเหลือ
ปัระช่าช่นั่ผู้้้มีีรายได้นั่้อย หรือกล่่มีคืนั่ฐานั่ราก ตลอดจนั่ ปัระช่าช่นั่ผู้้้มีีรายได้นั่้อย หรือกล่่มีคืนั่ฐานั่ราก ตลอดจนั่ 
ผู้้้ปัระกอบการรายยอ่ย ให้สำามีารถเข้าถึงแหล่งเงินั่ด้วยต้นั่ท่นั่ผู้้้ปัระกอบการรายยอ่ย ให้สำามีารถเข้าถึงแหล่งเงินั่ด้วยต้นั่ท่นั่
ที�เหมีาะสำมี และสำน่ั่บสำน่ั่นั่ภาคืร่ฐในั่ภารกิจการด้แลส่ำงคืมี ที�เหมีาะสำมี และสำน่ั่บสำน่ั่นั่ภาคืร่ฐในั่ภารกิจการด้แลส่ำงคืมี 
คืวบค่้ืไปัก่บการดำาเนิั่นั่ธุ่รกิจเชิ่งพาณิิช่ย์ เช่่นั่เดียวก่บ คืวบค่้ืไปัก่บการดำาเนิั่นั่ธุ่รกิจเชิ่งพาณิิช่ย์ เช่่นั่เดียวก่บ 
ธุนั่าคืารท่�วไปั เพื�อสำร้างผู้ลกำาไรที�เป็ันั่ธุรรมี มีาอ่ดหน่ั่นั่ภารกิจธุนั่าคืารท่�วไปั เพื�อสำร้างผู้ลกำาไรที�เป็ันั่ธุรรมี มีาอ่ดหน่ั่นั่ภารกิจ
เชิ่งส่ำงคืมี จนั่เกิดผู้ลเชิ่งบวกขึ�นั่อย่างเป็ันั่ร้ปัธุรรมี (Making เชิ่งส่ำงคืมี จนั่เกิดผู้ลเชิ่งบวกขึ�นั่อย่างเป็ันั่ร้ปัธุรรมี (Making 
the Positive Impact on Society) ในั่ 2 มิีติ คืือ คืนั่ฐานั่รากthe Positive Impact on Society) ในั่ 2 มิีติ คืือ คืนั่ฐานั่ราก
ผู้้้มีีรายได้น้ั่อย มีีทางเลือกและโอกาสำเข้าถึงแหล่งเงินั่ได้  ผู้้้มีีรายได้น้ั่อย มีีทางเลือกและโอกาสำเข้าถึงแหล่งเงินั่ได้  
และแหล่งเงินั่น่ั่�นั่จะต้องมีีต้นั่ท่นั่ที�ถ้กลง หรือเป็ันั่ต้นั่ท่นั่ และแหล่งเงินั่น่ั่�นั่จะต้องมีีต้นั่ท่นั่ที�ถ้กลง หรือเป็ันั่ต้นั่ท่นั่ 
ที�เป็ันั่ธุรรมี  ที�เป็ันั่ธุรรมี  

การเคืลื�อนั่ที�องค์ืกรภายใต้จ่ดยืนั่ทางย่ทธุศาสำตร์ใหม่ีนีั่� การเคืลื�อนั่ที�องค์ืกรภายใต้จ่ดยืนั่ทางย่ทธุศาสำตร์ใหม่ีนีั่� 
เป็ันั่เรื�องที�ท้าทายอย่างยิ�ง เนืั่�องจากธุนั่าคืารจำาเป็ันั่ต้องเป็ันั่เรื�องที�ท้าทายอย่างยิ�ง เนืั่�องจากธุนั่าคืารจำาเป็ันั่ต้อง
เปัลี�ยนั่มีาส่้ำการดำาเนิั่นั่การที�คืำานึั่งถึงภารกิจด้านั่ส่ำงคืมี เปัลี�ยนั่มีาส่้ำการดำาเนิั่นั่การที�คืำานึั่งถึงภารกิจด้านั่ส่ำงคืมี 
ท่กกระบวนั่การ ซึึ่�งท่�งพน่ั่กงานั่และล้กจ้างธุนั่าคืารออมีสิำนั่ท่กกระบวนั่การ ซึึ่�งท่�งพน่ั่กงานั่และล้กจ้างธุนั่าคืารออมีสิำนั่
ต่างให้คืวามีร่วมีมืีอปัร่บต่วก่บการเปัลี�ยนั่แปัลงที�เกิดขึ�นั่  ต่างให้คืวามีร่วมีมืีอปัร่บต่วก่บการเปัลี�ยนั่แปัลงที�เกิดขึ�นั่  
และท่่มีเทปัฏิิบ่ติหน้ั่าที�ตามีนั่โยบายธุนั่าคืารอย่างเต็มีที�  และท่่มีเทปัฏิิบ่ติหนั่้าที�ตามีนั่โยบายธุนั่าคืารอย่างเต็มีที�  
แม้ีในั่ยามีเกิดสำถานั่การณ์ิการระบาดของเชื่�อไวร่สำโคืโรน่ั่า 2019 แม้ีในั่ยามีเกิดสำถานั่การณ์ิการระบาดของเชื่�อไวร่สำโคืโรน่ั่า 2019 
หรือ COVID-19 ที�ล่กลามีไปัท่�วโลกมีาต่�งแต่ปัลายปีั 2562 หรือ COVID-19 ที�ล่กลามีไปัท่�วโลกมีาต่�งแต่ปัลายปีั 2562 
จนั่ถึงขณิะนีั่�ที�วิกฤตินีั่�ย่งไม่ีสิำ�นั่ส่ำด ส่ำงผู้ลกระทบต่อวิถีชี่วิต จนั่ถึงขณิะนีั่�ที�วิกฤตินีั่�ย่งไม่ีสิำ�นั่ส่ำด ส่ำงผู้ลกระทบต่อวิถีชี่วิต 
ของผู้้้คืนั่และเศรษฐกิจท่�งระบบ ทำาให้ปัระช่าช่นั่และ ของผู้้้คืนั่และเศรษฐกิจท่�งระบบ ทำาให้ปัระช่าช่นั่และ 
ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจจำานั่วนั่มีากได้ร่บคืวามีเดือดร้อนั่ ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจจำานั่วนั่มีากได้ร่บคืวามีเดือดร้อนั่ ธุนั่าคืารออมีสิำนั่

ในั่ฐานั่ะธุนั่าคืารเพื�อส่ำงคืมี จึงได้ออกมีาตรการต่างๆ ซึึ่�งมีีในั่ฐานั่ะธุนั่าคืารเพื�อส่ำงคืมี จึงได้ออกมีาตรการต่างๆ ซึึ่�งมีี
บทบาทอย่างมีากในั่การช่่วยเหลือเยียวยาผู้้้ได้ร่บผู้ลกระทบ บทบาทอย่างมีากในั่การช่่วยเหลือเยียวยาผู้้้ได้ร่บผู้ลกระทบ 
โดยไม่ีได้ม่่ีงเน้ั่นั่ขยายฐานั่การทำาธุ่รกิจ ได้แก่ (1) การพ่กช่ำาระหนีั่�โดยไม่ีได้ม่่ีงเน้ั่นั่ขยายฐานั่การทำาธุ่รกิจ ได้แก่ (1) การพ่กช่ำาระหนีั่�
เงินั่ต้นั่และดอกเบี�ยอ่ตโนั่ม่ีติแก่ล้กหนีั่�รายย่อย (2) การปัระกาศ เงินั่ต้นั่และดอกเบี�ยอ่ตโนั่ม่ีติแก่ล้กหนีั่�รายย่อย (2) การปัระกาศ 
ลดอ่ตราดอกเบี�ยเงินั่ก้้ และอ่ตราการช่ำาระข่�นั่ตำ�าของบ่ตรลดอ่ตราดอกเบี�ยเงินั่ก้้ และอ่ตราการช่ำาระข่�นั่ตำ�าของบ่ตร
เคืรดติและบ่ตรเงินั่สำด (3) การใหสิ้ำนั่เชื่�อเพื�อเสำริมีสำภาพคืลอ่งเคืรดิตและบ่ตรเงนิั่สำด (3) การใหสิ้ำนั่เชื่�อเพื�อเสำรมิีสำภาพคืลอ่ง
แก่ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจและปัระช่าช่นั่ที�ได้ร่บผู้ลกระทบรวมีกว่า แก่ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจและปัระช่าช่นั่ที�ได้ร่บผู้ลกระทบรวมีกว่า 
5 ล้านั่ราย วงเงินั่รวมี 150,000 ล้านั่บาท (4) โคืรงการ 5 ล้านั่ราย วงเงินั่รวมี 150,000 ล้านั่บาท (4) โคืรงการ 
สิำนั่เชื่�อเสำริมีพล่งฐานั่ราก วงเงินั่ 10,000 ล้านั่บาท  สิำนั่เชื่�อเสำริมีพล่งฐานั่ราก วงเงินั่ 10,000 ล้านั่บาท  
(5) โคืรงการ Soft Loan ออมีสิำนั่ฟ้ื้�นั่ฟ้ื้ท่องเที�ยวไทย เพื�อให้(5) โคืรงการ Soft Loan ออมีสิำนั่ฟ้ื้�นั่ฟ้ื้ท่องเที�ยวไทย เพื�อให้
สิำนั่เชื่�อแก่ผู้้้ปัระกอบการ SMEs รายย่อยที�เป็ันั่บ่คืคืลธุรรมีดาสิำนั่เชื่�อแก่ผู้้้ปัระกอบการ SMEs รายยอ่ยที�เป็ันั่บ่คืคืลธุรรมีดา
ในั่ธุ่รกิจท่องเที�ยวและเกี�ยวเนืั่�อง วงเงินั่ 5,000 ล้านั่บาท  ในั่ธุ่รกิจท่องเที�ยวและเกี�ยวเนืั่�อง วงเงินั่ 5,000 ล้านั่บาท  
(6) สิำนั่เชื่�อ SMEs มีีที� มีีเงินั่ วงเงินั่ 10,000 ล้านั่บาท (6) สิำนั่เชื่�อ SMEs มีีที� มีีเงินั่ วงเงินั่ 10,000 ล้านั่บาท 

นั่อกจากนีั่� ในั่ภาวะที�อ่ตสำาหกรรมีการท่องเที�ยวต้องหยด่นั่อกจากนีั่� ในั่ภาวะที�อ่ตสำาหกรรมีการท่องเที�ยวต้องหยด่
ช่ะง่กเพราะการแพรร่ะบาดของ COVID-19 จึงมีีผู้ลทำาใหพื้�นั่ที�ช่ะง่กเพราะการแพรร่ะบาดของ COVID-19 จึงมีีผู้ลทำาใหพื้�นั่ที�

“การเคลื่อนที่องค์กรภายใต้จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ใหม่นี้ เป็นเรื่องที่

ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากธนาคาร
จำาเป็นต้องเปล่ียนมาสู่การดำาเนินการ

ที่คำานึงถึงภารกิจด้านสังคม
ทุกกระบวนการ”

ผู้อำ�นวยก�ร
   ธน�ค�รออมสิน

ส�ร
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 ธนาคารออมสิน
จะเดินหน้าขับเคลื่อน

การดำาเนินงานทุกด้าน
ให้สอดคล้องตามจุดยืน

การเป็นธนาคารเพื่อสังคม 
อย่างเต็มรูปแบบ

และเกิดผลลัพธ์เชิงบวก
ที่เป็นรูปธรรม

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 007



ซึึ่�งระบบเศรษฐกิจมีีการพึ�งพาอ่ตสำาหกรรมีการท่องเที�ยว ซึึ่�งระบบเศรษฐกิจมีีการพึ�งพาอ่ตสำาหกรรมีการท่องเที�ยว 
เป็ันั่หล่ก ต้องปัระสำบปััญหาอย่างหน่ั่ก เช่่นั่ อ. เกาะสำม่ีย  เป็ันั่หล่ก ต้องปัระสำบปััญหาอย่างหน่ั่ก เช่่นั่ อ. เกาะสำม่ีย  
จ. ส่ำราษฎร์ธุานีั่ ที�ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจต้องขาดรายได้ แรงงานั่จ. ส่ำราษฎร์ธุานีั่ ที�ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจต้องขาดรายได้ แรงงานั่
ตกงานั่ ขาดเงินั่หม่ีนั่เวียนั่ในั่ระบบ ธุนั่าคืารจึงจ่ดทำาโคืรงการ ตกงานั่ ขาดเงินั่หม่ีนั่เวียนั่ในั่ระบบ ธุนั่าคืารจึงจ่ดทำาโคืรงการ 
“ออมีสิำนั่เพื�อสำม่ีย : SAMUI Model) ขึ�นั่เป็ันั่ต้นั่แบบ “ออมีสิำนั่เพื�อสำม่ีย : SAMUI Model) ขึ�นั่เป็ันั่ต้นั่แบบ 
ของแนั่วคิืดการเพิ�มีเงินั่หม่ีนั่เวียนั่เข้าในั่ระบบเศรษฐกิจของของแนั่วคิืดการเพิ�มีเงินั่หม่ีนั่เวียนั่เข้าในั่ระบบเศรษฐกิจของ
พื�นั่ที� รวมีถึงการให้คืวามีช่่วยเหลือเฉพาะหน้ั่า การแก้ไขหนีั่� พื�นั่ที� รวมีถึงการให้คืวามีช่่วยเหลือเฉพาะหน้ั่า การแก้ไขหนีั่� 
และมีอบคืวามีช่่วยเหลือเ พื�อคืวามีย่� ง ยืนั่ของช่่มีช่นั่  และมีอบคืวามีช่่วยเหลือเ พื�อคืวามีย่� ง ยืนั่ของช่่มีช่นั่  
ซึึ่�งโคืรงการด่งกล่าวปัระสำบคืวามีสำำาเร็จ สำามีารถช่่วยเหลือ ซึึ่�งโคืรงการด่งกล่าวปัระสำบคืวามีสำำาเร็จ สำามีารถช่่วยเหลือ 
ผู้้้เดือดร้อนั่กว่า 2,500 ราย เป็ันั่วงเงินั่สิำนั่เชื่�อเพิ�มีสำภาพคืล่องผู้้้เดือดร้อนั่กว่า 2,500 ราย เป็ันั่วงเงินั่สิำนั่เชื่�อเพิ�มีสำภาพคืล่อง
ลงในั่พื�นั่ที�จำานั่วนั่กว่า 1,500 ล้านั่บาทลงในั่พื�นั่ที�จำานั่วนั่กว่า 1,500 ล้านั่บาท

ผลัการดำาเน่ิน่งาน่ที�สำาคัืญด้าน่การจุัดการองคื์กรผลัการดำาเน่ิน่งาน่ที�สำาคัืญด้าน่การจุัดการองคื์กร ในั่ปีั  ในั่ปีั 
2563 ธุนั่าคืารฯ ได้เร่งร่ดการเพิ�มีปัริมีาณิเงินั่สำำารองท่�วไปั  2563 ธุนั่าคืารฯ ได้เร่งร่ดการเพิ�มีปัริมีาณิเงินั่สำำารองท่�วไปั  
โดยเป็ันั่คืร่�งแรกในั่รอบ 10 ปีัที� ธุนั่าคืารฯ มีีการก่นั่เงินั่สำำารองฯ โดยเป็ันั่คืร่�งแรกในั่รอบ 10 ปีัที� ธุนั่าคืารฯ มีีการก่นั่เงินั่สำำารองฯ 
ต่อปีั ในั่ระด่บที�เพียงพอเหมีาะสำมี ร่วมีก่บการบริหารจ่ดการต่อปีั ในั่ระด่บที�เพียงพอเหมีาะสำมี ร่วมีก่บการบริหารจ่ดการ
ไม่ี ให้ล้กหนีั่�กลายเป็ันั่ NPLs ซึึ่�งเป็ันั่ปััจจ่ยสำำาค่ืญต่อการปัร่บไม่ี ให้ล้กหนีั่�กลายเป็ันั่ NPLs ซึึ่�งเป็ันั่ปััจจ่ยสำำาค่ืญต่อการปัร่บ
สำมีด่ลของกำาไรระยะส่ำ�นั่ก่บคืวามีม่ี�นั่คืงระยะยาวของธุนั่าคืาร สำมีด่ลของกำาไรระยะส่ำ�นั่ก่บคืวามีม่ี�นั่คืงระยะยาวของธุนั่าคืาร 

 คืวามีสำำาเร็จที�เกิดขึ�นั่อีกด้านั่คืือ ธุนั่าคืารได้เข้าร่วมีท่นั่ก่บ คืวามีสำำาเร็จที�เกิดขึ�นั่อีกด้านั่คืือ ธุนั่าคืารได้เข้าร่วมีท่นั่ก่บ
บริษ่ท ศรีสำว่สำดิ� คือร์ปัอเรช่่นั่ จำาก่ด (มีหาช่นั่) หรือ SAWAD บริษ่ท ศรีสำว่สำดิ� คือร์ปัอเรช่่นั่ จำาก่ด (มีหาช่นั่) หรือ SAWAD 
ทำาธุ่รกิจร่บจำานั่ำาทะเบียนั่รถ เปิัดต่วที�การร่บจำานั่ำาทะเบียนั่ ทำาธุ่รกิจร่บจำานั่ำาทะเบียนั่รถ เปิัดต่วที�การร่บจำานั่ำาทะเบียนั่ 
รถมีอเตอรไ์ซึ่ค์ื อ่นั่เป็ันั่จ่ดเริ�มีต้นั่นั่ำาไปัส่้ำการสำรา้งแรงกระเพื�อมีรถมีอเตอรไ์ซึ่ค์ื อ่นั่เป็ันั่จ่ดเริ�มีต้นั่นั่ำาไปัส่้ำการสำรา้งแรงกระเพื�อมี
ให้เกิดขึ�นั่ในั่ตลาด ทำาใหโ้คืรงสำรา้งอ่ตราดอกเบี�ยสิำนั่เชื่�อจำานั่ำาให้เกดิขึ�นั่ในั่ตลาด ทำาใหโ้คืรงสำรา้งอ่ตราดอกเบี�ยสิำนั่เชื่�อจำานั่ำา
ทะเบียนั่รถลดตำ�าลง และปัระช่าช่นั่ได้ปัระโยช่น์ั่คืือมีีโอกาสำทะเบียนั่รถลดตำ�าลง และปัระช่าช่นั่ได้ปัระโยช่น์ั่คืือมีีโอกาสำ
เข้าถึงแหล่งเงินั่ด้วยต้นั่ท่นั่ที�เป็ันั่ธุรรมี ซึึ่�งเป็ันั่เป้ัาหมีายของเข้าถึงแหล่งเงินั่ด้วยต้นั่ท่นั่ที�เป็ันั่ธุรรมี ซึึ่�งเป็ันั่เป้ัาหมีายของ
ธุนั่าคืารที�ม่่ีงหว่งสำร้างผู้ลล่พธ์ุเชิ่งบวกเกิดขึ�นั่ในั่ส่ำงคืมี และ ธุนั่าคืารที�ม่่ีงหว่งสำร้างผู้ลล่พธ์ุเชิ่งบวกเกิดขึ�นั่ในั่ส่ำงคืมี และ 
ช่่วยลดคืวามีเหลื�อมีลำ�าทางการเงินั่ของคืนั่กล่่มีฐานั่รากหรือ ช่่วยลดคืวามีเหลื�อมีลำ�าทางการเงินั่ของคืนั่กล่่มีฐานั่รากหรือ 
ผู้้้มีีรายไดน้้ั่อยที�ปัระสำบปััญหาแบกร่บค่ืาใช้่จ่ายในั่การดำารงชี่พ ผู้้้มีีรายไดน้้ั่อยที�ปัระสำบปััญหาแบกร่บค่ืาใช้่จ่ายในั่การดำารงชี่พ 

 อีกหนึั่�งภารกิจสำำาค่ืญที�เกิดขึ�นั่ในั่ปีั 2563 คืือ ธุนั่าคืารได้ อีกหนึั่�งภารกิจสำำาค่ืญที�เกิดขึ�นั่ในั่ปีั 2563 คืือ ธุนั่าคืารได้

เข้าร่วมีเป็ันั่สำมีาชิ่กสำำาน่ั่กงานั่โคืรงการสิำ�งแวดล้อมีแห่งเข้าร่วมีเป็ันั่สำมีาชิ่กสำำาน่ั่กงานั่โคืรงการสิำ�งแวดล้อมีแห่ง
สำหปัระช่าช่าติว่าด้วยข้อริเริ�มีทางการเงินั่ หรือ UNEP  สำหปัระช่าช่าติว่าด้วยข้อริเริ�มีทางการเงินั่ หรือ UNEP  
Finance Initiative (UNEP FI) โดยธุนั่าคืารตระหน่ั่กถึง Finance Initiative (UNEP FI) โดยธุนั่าคืารตระหน่ั่กถึง 
การม่่ีงเน้ั่นั่ดำาเนิั่นั่ธุ่รกิจที� มีีคืวามีร่บผิู้ดช่อบท่�งในั่ด้านั่ การม่่ีงเน้ั่นั่ดำาเนิั่นั่ธุ่รกิจที� มีีคืวามีร่บผิู้ดช่อบท่�งในั่ด้านั่ 
สิำ�งแวดล้อมี (Environment) ส่ำงคืมี (Social) และธุรรมีาภบิาล สิำ�งแวดล้อมี (Environment) ส่ำงคืมี (Social) และธุรรมีาภบิาล 
(Governance) จึงเข้าร่วมีร่บในั่ “หล่กการเปั็นั่ธุนั่าคืาร (Governance) จึงเข้าร่วมีร่บในั่ “หล่กการเปั็นั่ธุนั่าคืาร 
ที�มีีคืวามีร่บผิู้ดช่อบ” ท่�ง 6 ด้านั่ น่ั่บว่าธุนั่าคืารออมีสิำนั่เป็ันั่ที�มีีคืวามีร่บผิู้ดช่อบ” ท่�ง 6 ด้านั่ น่ั่บว่าธุนั่าคืารออมีสิำนั่เป็ันั่
สำถาบ่นั่การเงินั่ของร่ฐแห่งแรกของปัระเทศไทยที�เข้าร่วมีสำถาบ่นั่การเงินั่ของร่ฐแห่งแรกของปัระเทศไทยที�เข้าร่วมี
สำน่ั่บสำน่ั่นั่หล่กการด่งกล่าว  สำน่ั่บสำน่ั่นั่หล่กการด่งกล่าว  

  ด้วยผู้ลสำำาเร็จของการจ่ดการองค์ืกรในั่ท่กด้านั่ ทำาให้   ด้วยผู้ลสำำาเร็จของการจ่ดการองค์ืกรในั่ท่กด้านั่ ทำาให้ 
ในั่ปีั 2563 ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ได้ร่บรางว่ลเกียรติยศมีากมีาย  ในั่ปีั 2563 ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ได้ร่บรางว่ลเกียรติยศมีากมีาย  
ท่�งที�เป็ันั่รางว่ลระด่บปัระเทศและระด่บนั่านั่าช่าติ อาทิ ท่�งที�เป็ันั่รางว่ลระด่บปัระเทศและระด่บนั่านั่าช่าติ อาทิ 

••  รางว่ลค่ืณิภาพแห่งช่าติ หรือ Thailand Quality Award   รางว่ลค่ืณิภาพแห่งช่าติ หรือ Thailand Quality Award 
: TQA ปัระจำาปีั 2563 : TQA ปัระจำาปีั 2563 

••  รางว่ลร่ฐวิสำาหกิจดีเด่นั่ ปัระจำาปีั 2563 รวมี 5 ปัระเภท  รางว่ลร่ฐวิสำาหกิจดีเด่นั่ ปัระจำาปีั 2563 รวมี 5 ปัระเภท
รางว่ล ได้แก่ รางว่ลการบริหารจ่ดการดีเด่นั่ รางว่ล รางว่ล ได้แก่ รางว่ลการบริหารจ่ดการดีเด่นั่ รางว่ล 

“มีการกันเงินสำารองฯ ต่อปี ในระดับที่
เพียงพอเหมาะสม ร่วมกับการบริหาร

จัดการไม่ให้ลูกหนี้กลายเป็น NPLs 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการปรับสมดุล

ของกำาไรระยะสั้นกับความมั่นคง
ระยะยาวของธนาคาร”
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คืณิะกรรมีการร่ฐวิสำาหกิจดีเด่นั่ รางว่ลบริการดีเด่นั่ รางว่ลคืณิะกรรมีการร่ฐวิสำาหกิจดีเด่นั่ รางว่ลบริการดีเด่นั่ รางว่ล
การเปิัดเผู้ยข้อม้ีลและคืวามีโปัร่งใสำดีเด่นั่ และรางว่ล การเปิัดเผู้ยข้อม้ีลและคืวามีโปัร่งใสำดีเด่นั่ และรางว่ล 
เชิ่ดช้่เกียรติด้านั่การพ่ฒนั่าส่้ำร่ฐวิสำาหกิจดิจิท่ล เชิ่ดช้่เกียรติด้านั่การพ่ฒนั่าส่้ำร่ฐวิสำาหกิจดิจิท่ล 

•• รางว่ลธุนั่าคืารเพื�อล้กค้ืารายย่อยแห่งปีั 2563 หรือ   รางว่ลธุนั่าคืารเพื�อล้กค้ืารายย่อยแห่งปีั 2563 หรือ  
Best Retail Bank of the Year 2020 โดยนิั่ตยสำารการเงินั่Best Retail Bank of the Year 2020 โดยนิั่ตยสำารการเงินั่
การธุนั่าคืาร การธุนั่าคืาร 

•• รางว่ลธุนั่าคืารยอดเยี�ยมีปัระจำาปีั 2020 ในั่ภ้มิีภาคืเอเชี่ย รางว่ลธุนั่าคืารยอดเยี�ยมีปัระจำาปีั 2020 ในั่ภ้มิีภาคืเอเชี่ย
แปัซิึ่ฟิื้ก หรือ Best Banks 2020 โดย IDC Financial Insightsแปัซิึ่ฟิื้ก หรือ Best Banks 2020 โดย IDC Financial Insights

••  รางว่ล Best Innovation in Retail Banking Thailand   รางว่ล Best Innovation in Retail Banking Thailand 
2020 โดย International Banker ของ Finance Publishing, 2020 โดย International Banker ของ Finance Publishing, 
LondonLondon

•• รางว่ล Top Publisher Award : 2020 โดย MyMo by  รางว่ล Top Publisher Award : 2020 โดย MyMo by 
GSB ติดอ่นั่ด่บ 1 ในั่ 10 แอปัพลิเคืช่่นั่ด้านั่การเงินั่ของGSB ติดอ่นั่ด่บ 1 ในั่ 10 แอปัพลิเคืช่่นั่ด้านั่การเงินั่ของ
ปัระเทศไทยที�มีียอดผู้้้เข้าใช้่งานั่รายเดือนั่ส้ำงส่ำด ปัระเทศไทยที�มีียอดผู้้้เข้าใช้่งานั่รายเดือนั่ส้ำงส่ำด 

•• รางว่ลการพ่ฒนั่าเทคืโนั่โลยีดิจิท่ลสำำาหร่บงานั่บริการ รางว่ลการพ่ฒนั่าเทคืโนั่โลยีดิจิท่ลสำำาหร่บงานั่บริการ
สำาขายอดเยี�ยมี ปัระจำาปีั 2563 หรือ Best Branch  สำาขายอดเยี�ยมี ปัระจำาปีั 2563 หรือ Best Branch  
Digitisation Implementation โดย The Asian Banker Digitisation Implementation โดย The Asian Banker 

รวมีถึงการได้ร่บการร่บรองมีาตรฐานั่สำากล ISO/IEC รวมีถึงการได้ร่บการร่บรองมีาตรฐานั่สำากล ISO/IEC 
27001:2013 ด้านั่การจ่ดการระบบโคืรงสำร้างพื�นั่ฐานั่ 27001:2013 ด้านั่การจ่ดการระบบโคืรงสำร้างพื�นั่ฐานั่ 
ด้านั่เทคืโนั่โลยีสำารสำนั่เทศและทร่พย์สิำนั่สำารสำนั่เทศ ในั่การใช้่ด้านั่เทคืโนั่โลยีสำารสำนั่เทศและทร่พย์สิำนั่สำารสำนั่เทศ ในั่การใช้่
ระบบ SWIFT และระบบ Mobile Banking “MyMo”  ระบบ SWIFT และระบบ Mobile Banking “MyMo”  
อีกด้วยอีกด้วย

ผลัปีระกอบการของธน่าคืารออมสิน่ ผลัปีระกอบการของธน่าคืารออมสิน่ ณิ ว่นั่ที� 31 ธุ่นั่วาคืมี ณิ ว่นั่ที� 31 ธุ่นั่วาคืมี 
2563 ธุนั่าคืารมีีสิำนั่ทร่พย์รวมี 2,889,082 ล้านั่บาท เติบโต2563 ธุนั่าคืารมีีสิำนั่ทร่พย์รวมี 2,889,082 ล้านั่บาท เติบโต
ร้อยละ 3.29 เงินั่ฝากรวมีตราสำารหนีั่�ที�ออก 2,495,440  ร้อยละ 3.29 เงินั่ฝากรวมีตราสำารหนีั่�ที�ออก 2,495,440  
ล้านั่บาท เติบโตร้อยละ 3.42 สิำนั่เชื่�อรวมี 2,159,233 ล้านั่บาท ล้านั่บาท เติบโตร้อยละ 3.42 สิำนั่เชื่�อรวมี 2,159,233 ล้านั่บาท 
เติบโตรอ้ยละ 0.30 จากยอดปัลอ่ยสิำนั่เชื่�อกว่า 6 แสำนั่ลา้นั่บาท เติบโตรอ้ยละ 0.30 จากยอดปัลอ่ยสิำนั่เชื่�อกวา่ 6 แสำนั่ลา้นั่บาท 
โดยเฉพาะสิำนั่เชื่�อตามีมีาตรการนั่โยบายร่ฐ เพื�อเยียวยาและโดยเฉพาะสิำนั่เชื่�อตามีมีาตรการนั่โยบายร่ฐ เพื�อเยียวยาและ
ฟ้ื้�นั่ฟ้ื้ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจ SMEs และผู้้้มีีรายได้น้ั่อย ที�ได้ร่บ ฟ้ื้�นั่ฟ้ื้ผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจ SMEs และผู้้้มีีรายได้น้ั่อย ที�ได้ร่บ 

ผู้ลกระทบจากเศรษฐกิจและสำถานั่การณ์ิ COVID-19 ขณิะที�ผู้ลกระทบจากเศรษฐกิจและสำถานั่การณ์ิ COVID-19 ขณิะที�
อ่ตราส่ำวนั่หนีั่�ที�ไม่ีก่อให้เกิดรายได้ (gross NPLs) อย้่ที�ร้อยละ อ่ตราส่ำวนั่หนีั่�ที�ไม่ีก่อให้เกิดรายได้ (gross NPLs) อย้่ที�ร้อยละ 
2.13 ของสิำนั่เชื่�อรวมี โดยระหว่างปีัมีีมีาตรการผู่้อนั่ปัรนั่ 2.13 ของสิำนั่เชื่�อรวมี โดยระหว่างปีัมีีมีาตรการผู่้อนั่ปัรนั่ 
การช่ำาระหนีั่�สิำนั่เชื่�อบ่คืคืลและสิำนั่เชื่�อผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจรายยอ่ยการช่ำาระหนีั่�สิำนั่เชื่�อบ่คืคืลและสิำนั่เชื่�อผู้้้ปัระกอบธุ่รกิจรายยอ่ย
สำำาหร่บล้กหนีั่�ที�ย่งไม่ีเป็ันั่หนีั่�ด้อยค่ืณิภาพ (Non NPLs) โดยมีีสำำาหร่บล้กหนีั่�ที�ย่งไม่ีเป็ันั่หนีั่�ด้อยค่ืณิภาพ (Non NPLs) โดยมีี
กำาไรส่ำทธิุ 18,777 ล้านั่บาท (หล่งสำำารองสำำาหร่บสิำนั่ทร่พย์ กำาไรส่ำทธิุ 18,777 ล้านั่บาท (หล่งสำำารองสำำาหร่บสิำนั่ทร่พย์ 
จ่ดช่่�นั่ปักติ หรือ General Provision เพื�อรองร่บคืวามีเสีำ�ยงจ่ดช่่�นั่ปักติ หรือ General Provision เพื�อรองร่บคืวามีเสีำ�ยง
เพิ�มีขึ�นั่ 12,400 ล้านั่บาท) เงินั่กองท่นั่ท่�งสิำ�นั่ 193,883  เพิ�มีขึ�นั่ 12,400 ล้านั่บาท) เงินั่กองท่นั่ท่�งสิำ�นั่ 193,883  
ล้านั่บาท คิืดเป็ันั่ร้อยละ 14.96 ของสำินั่ทร่พย์เสีำ�ยงท่�งสิำ�นั่  ล้านั่บาท คิืดเปั็นั่ร้อยละ 14.96 ของสำินั่ทร่พย์เสีำ�ยงท่�งสิำ�นั่  
ส้ำงกว่าเกณิฑ์์การดำารงเงินั่กองท่นั่ที�ธุนั่าคืารแห่งปัระเทศไทยส้ำงกว่าเกณิฑ์์การดำารงเงินั่กองท่นั่ที�ธุนั่าคืารแห่งปัระเทศไทย
กำาหนั่ด ท่�งนีั่� ได้นั่ำาส่ำงเงินั่รายได้แผู่้นั่ดินั่ในั่ปีังบปัระมีาณิ 2563 กำาหนั่ด ท่�งนีั่� ได้นั่ำาส่ำงเงินั่รายไดแ้ผู่้นั่ดินั่ในั่ปีังบปัระมีาณิ 2563 
จำานั่วนั่ 18,000 ล้านั่บาทจำานั่วนั่ 18,000 ล้านั่บาท

 ย่งมีีภารกิจอีกมีากมีายที�ธุนั่าคืารออมีสิำนั่จะเดินั่หน้ั่า  ย่งมีีภารกิจอีกมีากมีายที�ธุนั่าคืารออมีสิำนั่จะเดินั่หน้ั่า 
ข่บเคืลื�อนั่การดำาเนิั่นั่งานั่ท่กด้านั่ ให้สำอดคืล้องตามีจ่ดยืนั่ ข่บเคืลื�อนั่การดำาเนิั่นั่งานั่ท่กด้านั่ ให้สำอดคืล้องตามีจ่ดยืนั่ 
การเปั็นั่ธุนั่าคืารเพื�อส่ำงคืมีอย่างเต็มีร้ปัแบบและเกิดผู้ลล่พธ์ุ การเปั็นั่ธุนั่าคืารเพื�อส่ำงคืมีอย่างเต็มีร้ปัแบบและเกิดผู้ลล่พธ์ุ 
เชิ่งบวกที�เป็ันั่ร้ปัธุรรมี ในั่นั่ามีของผู้้้บริหาร พน่ั่กงานั่ และเชิ่งบวกที�เป็ันั่ร้ปัธุรรมี ในั่นั่ามีของผู้้้บริหาร พน่ั่กงานั่ และ
ล้กจ้างธุนั่าคืารออมีสิำนั่ท่กคืนั่ ขอให้คืำาม่ี�นั่ที�จะท่่มีเทปัฏิิบ่ติล้กจ้างธุนั่าคืารออมีสิำนั่ท่กคืนั่ ขอให้คืำาม่ี�นั่ที�จะท่่มีเทปัฏิิบ่ติ
หน้ั่าที�อย่างมืีออาชี่พ ด้วยหล่กค่ืณิภาพและการจ่ดการที�ดี  หน้ั่าที�อย่างมืีออาชี่พ ด้วยหล่กค่ืณิภาพและการจ่ดการที�ดี  
เพื�อท้ายที� ส่ำดธุนั่าคืารออมีสิำนั่จะได้มีีส่ำวนั่สำำาค่ืญในั่การ เพื�อท้ายที� ส่ำดธุนั่าคืารออมีสิำนั่จะได้มีีส่ำวนั่สำำาค่ืญในั่การ 
แก้ปััญหาคืวามียากจนั่ และลดคืวามีเหลื�อมีลำ�าในั่ส่ำงคืมีได้ แก้ปััญหาคืวามียากจนั่ และลดคืวามีเหลื�อมีลำ�าในั่ส่ำงคืมีได้ 
อย่างแท้จริง อย่างแท้จริง 

 (นายวิทัย  รัตนากร)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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AWARDS FOR
EXCELLENCE

ธนาคารออมสิน ดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการทำาหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อคนไทยแล้ว ภารกิจหลักที่ดำาเนินงาน
ควบคูกั่นน่ันคอื การทำาหน้าท่ีธนาคารเพือ่สงัคม การันตด้ีวยรางวลัท่ีไดรั้บจากหน่วยงานภายนอก 
และองค์กรชั้นนำา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

010 Social Bank010 Social Bank



การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ใหค้ืวามีสำำาคืญ่ก่บการดำาเนิั่นั่งานั่อยา่งย่�งยนืั่ โดยดำาเนิั่นั่ภารกจิเพื�อสำง่คืมีและช่ม่ีช่นั่อยา่งมีีธุรรมีาภบิาล 
คืำานึั่งถึงคืวามีสำมีด่ลในั่ 3 ด้านั่ คืือ เศรษฐกิจ สำ่งคืมี และสำิ�งแวดล้อมี ด้วยการสำ่งเสำริมีการออมี สำร้างวินั่่ยทางการเงินั่ 
แก่กล่่มีล้กคื้าเปั้าหมีาย โดยเฉพาะกล่่มีเด็กและเยาวช่นั่ คืวบค้ื่ไปัก่บการดำาเนั่ินั่กิจกรรมีที�ให้คืวามีสำำาค่ืญก่บปัระสำิทธุิภาพ 
เช่ิงนั่ิเวศนั่์ (Eco-Efficiency) เพื�อให้สำ่งคืมีและสำิ�งแวดล้อมีมีีคืวามีเข้มีแข็งอย่างย่�งยืนั่

1. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
 • โคืรงการธน่าคืารโรงเรียุน่ (ปีีที� 23)
ธุนั่าคืารออมีสำินั่ได้เริ�มีโคืรงการธุนั่าคืารโรงเรียนั่ ธุนั่าคืารออมีสำินั่เพื�อปัล้กฝังนั่ิส่ำยและสำ่งเสำริมีวิน่ั่ยร่กการออมีให้แก่

น่ั่กเรียนั่/น่ั่กศึกษา ด้วยการจำาลองสำาขาของธุนั่าคืารไว้ในั่สำถาบ่นั่การศึกษา โดยเปิัดโอกาสำให้คืร้/น่ั่กเรียนั่/น่ั่กศึกษาเป็ันั่ 
ผู้้้ดำาเนั่นิั่งานั่ดว้ยตนั่เอง ภายใตก้ารด้แลของธุนั่าคืารออมีสำนิั่สำาขาซึ่ึ�งทำาหนั่า้ที�เปัน็ั่พี�เลี�ยงอยา่งใกลชิ้่ดรวมีท่�งสำน่ั่บสำน่ั่นั่การพ่ฒนั่า
ต่อยอดให้เยาวช่นั่มีีนิั่ส่ำยร่กการออมี และเติบโตเป็ันั่ผู้้้ใหญ่ที�มีีฐานั่การออมีม่ี�นั่คืง ธุนั่าคืารออมีสิำนั่เริ�มีดำาเนิั่นั่โคืรงการต่�งแต่ 
ปีั 2541 จนั่ถึงปััจจ่บ่นั่ธุนั่าคืารโรงเรียนั่มีีจำานั่วนั่ 1,235 แห่ง น่ั่กเรียนั่ที�เป็ันั่สำมีาชิ่กจำานั่วนั่ 2,171,284 คืนั่ บ่ญชี่เงินั่ฝากจำานั่วนั่ 
2,604,449 บ่ญชี่ และเงินั่ออมีสำะสำมีท่�งหมีด 1,199,209,884 บาท

สร้างกลไกส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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• โคืรงการธน่าคืารโรงเรียุน่เสมือน่จุริง Virtual School Bank (ปีีที� 5)
ปัฏิิว่ติธุนั่าคืารโรงเรียนั่ส่้ำย่คื Digital Banking 4.0 เพื�อส่ำงเสำริมีการออมีและสำร้างวิน่ั่ยทางการเงินั่ รวมีท่�งให้คืวามีร้้

และปัล้กฝัง จริยธุรรมี ค่ืณิธุรรมี ให้ก่บน่ั่กเรียนั่และโรงเรียนั่ที�เป็ันั่สำมีาชิ่กโคืรงการธุนั่าคืารโรงเรียนั่ในั่การสำร้างปัระสำบการณ์ิ 
นั่อกห้องเรียนั่ผู่้านั่โลกออนั่ไลน์ั่แบบสำน่ั่กสำนั่านั่ปัลอดภ่ย ซึ่ึ�งธุนั่าคืารได้ออกแบบและพ่ฒนั่าสืำ�อออนั่ไลน์ั่สำามีมิีติ Virtual School 
Bank โดยการท่องโปัรแกรมีจำาลองในั่โลกออนั่ไลน์ั่เสำมืีอนั่จริง (Virtual 3D) อีกท่�งยง่เป็ันั่กิจกรรมีหนึั่�งในั่การสำน่ั่บสำน่ั่นั่นั่โยบาย
กระทรวงศึกษาธิุการ เรื�องการใช้่เทคืโนั่โลยีดิจิตอลเพื�อการเรียนั่ร้้ โดยในั่ Virtual School Bank จะปัระกอบไปัด้วย ธุนั่าคืาร
โรงเรียนั่ อาคืารฝึกปัฏิิบ่ติงานั่ธุนั่าคืาร อาคืารส่ำงเสำริมีการเรียนั่ร้้ออนั่ไลน์ั่ สำถานั่ที�สำำาค่ืญ แหล่งท่องเที�ยวในั่ปัระเทศไทย 
รวมีท่�งกิจกรรมีต่างๆ อาทิ กิจกรรมีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมีคืวามีดี และมิีนิั่เกมีต่างๆ พร้อมีท่�งสำน่ั่บสำน่ั่นั่ท่นั่การศึกษา
สำำาหร่บน่ั่กเรียนั่น่ั่กศึกษาที�เข้าร่วมีกิจกรรมี ปีัละ 2,000,000 บาท โดยเริ�มีดำาเนิั่นั่การต่�งแต่ปีั 2559 ปััจจ่บ่นั่มีีสำถานั่ศึกษา 
เข้าร่วมี 2,641 แห่ง น่ั่กเรียนั่ที�เป็ันั่สำมีาชิ่ก 496,123 คืนั่ โดยสำามีารถเข้าถึงแอปัพลิเคืช่่นั่ได้บนั่ระบบปัฏิิบ่ติการ IOS และ 
Android หรือทางเว็บไซึ่ต์ www.gsbschoolbank.com

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่
• ส่งเสริมการศึกษาเยุาวชน่ที�มีศักยุภาพื่ทางด้าน่วิชาการ
โคืรงการปัระเมิีนั่และพ่ฒนั่าส่้ำคืวามีเป็ันั่เลิศทางคืณิิตศาสำตร์และวิทยาศาสำตร์ (ปีัที� 10)
โคืรงการปัระเมิีนั่และพ่ฒนั่าส่้ำคืวามีเป็ันั่เลิศทางคืณิิตศาสำตร์และวิทยาศาสำตร์ ปัระจำาปีั 2563 (Thailand Education 

Development and Evaluation Tests) โคืรงการด่งกล่าวเป็ันั่โคืรงการที�ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ ศ้นั่ย์ภ้มิีภาคืว่าด้วยสำะเต็มีศึกษาของ
องค์ืการร่ฐมีนั่ตรีศึกษาแห่งเอเชี่ยตะว่นั่ออกเฉียงใต้ (ศ้นั่ย์ SEAMEO STEM-ED) และบริษ่ท เอด้ พาร์คื จำาก่ด ร่วมีก่นั่ดำาเนิั่นั่การ 
จ่ดสำอบคืณิิตศาสำตร์และวิทยาศาสำตร์

 โดยธุนั่าคืารออมีสิำนั่สำน่ั่บสำน่ั่นั่งบปัระมีาณิโคืรงการ เป็ันั่เงินั่ 700,000 บาท ท่�งนีั่� ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ได้สำน่ั่บสำน่ั่นั่โคืรงการ
ปัระเมีินั่และพ่ฒนั่าส่้ำคืวามีเปั็นั่เลิศทางคืณิิตศาสำตร์และวิทยาศาสำตร์ด่งกล่าวมีาต่�งแต่ ปีั 2553 - 2563 รวมีเปั็นั่เงินั่ท่�งสิำ�นั่ 
39,635,000 บาท โดยในั่ปีั 2563 มีีน่ั่กเรียนั่ที�สำม่ีคืรสำอบท่�งสำองวิช่าจำานั่วนั่ 245,965 คืนั่ และมีีโรงเรียนั่ที�เข้าร่วมีโคืรงการ 
ท่�งสำองวิช่าจำานั่วนั่ 1,880 โรงเรียนั่

• GSB Tutor Camp เติำมฝััน่ ปัี�น่ดาวคุืณธรรม น่ำาส่่รั�วมห่าวิทยุาลััยุ (ปีีที� 4) 
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : ธุนั่าคืารออมีสำินั่ร่วมีมืีอก่บสำำาน่ั่กงานั่คืณิะกรรมีการการศึกษาข่�นั่พื�นั่ฐานั่ 

ในั่การให้คืวามีช่่วยเหลือและลดคืวามีเหลื�อมีลำ�าทางส่ำงคืมีด้านั่การศึกษา จ่ดอบรมีการเตรียมีคืวามีพร้อมีการสำอบ 
General Aptitude Test (GAT) เพื�อการสำอบเข้าศึกษาต่อในั่ระด่บอ่ดมีศึกษาและจ่ดอบรมีค่ืณิคืร้ผู้้้สำอนั่ ในั่โคืรงการ 
“สำอนั่กระบวนั่การคิืดอย่างไร ให้โดนั่ใจว่ยร่่นั่” เพื�อเพิ�มีพ้นั่คืวามีร้้ในั่วิช่า GAT เชื่�อมีโยง ด้านั่คืวามีสำามีารถในั่การอ่านั่  
คิืดวิเคืราะห์ และท่กษะการสำอนั่แบบติวเตอร์ 

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่:
• จ่ดอบรมีคืร้ จำานั่วนั่ 2 คืร่�ง โรงเรียนั่ที�เข้าร่วมีท่�งสิำ�นั่ 60 โรงเรียนั่ คืร้ที�เข้าร่วมีอบรมีท่�งสิำ�นั่ 168 คืนั่ 
• จ่ดการอบรมีเตรียมีคืวามีพร้อมีการสำอบ General Aptitude Test (GAT) ให้น่ั่กเรียนั่ จำานั่วนั่ 804 คืนั่
• มีอบท่นั่นั่การศึกษา แก่น่ั่กเรียนั่ จำานั่วนั่ 200 ท่นั่

012 Social Bank



ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ส่ำงเสำริมีช่่องทางและศ่กยภาพในั่การปัระกอบอาชี่พล้กค้ืาฐานั่ราก ปัระช่าช่นั่ท่�วไปั ผู้้้ปัระกอบการธุ่รกิจ 
SMEs Startup ด้วยการจ่ดกิจกรรมีเพื�อพ่ฒนั่าศ่กยภาพและขีดคืวามีสำามีารถในั่การทำาธุ่รกิจสำร้างโอกาสำและส่ำงเสำริมีช่่องทาง 
การสำร้างรายได้ ด่งนีั่�

1. กิจกรรมตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ รักประชาชน
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : ธุนั่าคืารออมีสิำนั่จ่ดกิจกรรมีตลาดน่ั่ดปัระช่าร่ฐวาย่ภ่กษ์ ร่กปัระช่าช่นั่ เพื�อสำร้าง 

โอกาสำและช่่องทางการจำาหน่ั่ายสิำนั่ค้ืาให้ปัระช่าช่นั่ฐานั่ราก และผู้้้ปัระกอบการรายย่อย เสำริมีสำร้างคืวามีเข้มีแข็งและค่ืณิภาพ
ชี่วิตที�ดีขึ�นั่อย่างย่�งยืนั่ให้แก่ผู้้้ปัระกอบการของช่่มีช่นั่และส่ำงคืมีในั่ระด่บฐานั่ราก นั่อกจากนีั่�ย่งส่ำงเสำริมีการลดใช้่ถ่งพลาสำติก 
ที�ยอ่ยสำลายยาก และกล่องโฟื้มี ตามีแนั่วทางการดำาเนิั่นั่กิจกรรมีที�ให้คืวามีสำำาค่ืญก่บปัระสิำทธิุภาพเชิ่งนิั่เวศน์ั่ (Eco-Efficiency)

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : ในั่ปีั 2563 จ่ดกิจกรรมีท่�งสิำ�นั่จำานั่วนั่ 7 คืร่�ง โดยมีีล้กค้ืาของธุนั่าคืารรว่มีออกรา้นั่ขายสิำนั่ค้ืาท่�งหมีด 
1,024 ร้านั่ค้ืา และมีียอดจำาหน่ั่ายที�เกิดขึ�นั่จากการจ่ดงานั่ รวมีท่�งหมีด 7,362,815.50 บาท สำร้างการหม่ีนั่เวียนั่ให้ก่บเศรษฐกิจ
ฐานั่รากตามีว่ตถ่ปัระสำงค์ืของการจ่ดกิจกรรมี

2. โครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้านประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
• กิจุกรรม “GSB สุดยุอด SMEs Startup ตัำวจุริง” (ปีีที� 8)
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : กิจกรรมี “GSB ส่ำดยอด SMEs Startup ต่วจริง” เป็ันั่กิจกรรมีที�ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ 

ดำาเนิั่นั่งานั่ต่�งแต่ ปีั 2556 โดยได้ร่บคืวามีสำนั่ใจจากผู้้้สำม่ีคืรท่�วปัระเทศกว่า 7,155 ทีมี คิืดเป็ันั่จำานั่วนั่ผู้้้เข้าร่วมีกว่า 15,231 คืนั่ 
และมีีผู้้้ที�สำนั่ใจติดตามีมีากกว่า 111,000 คืนั่ ในั่ปีั 2563 เนืั่�องจากเกิดสำถานั่การณ์ิการแพร่ระบาดของเชื่�อไวร่สำ COVID-19 
และดำาเนิั่นั่การตามีมีาตรการการป้ัองก่นั่การแพร่ระบาดของเชื่�อไวร่สำด่งกล่าว จึงจ่ดกิจกรรมี ภายใต้ Concept “GSB SMEs 
Startup New Normal” จ่ดอบรมีผู้้้ปัระกอบการ SMEs Startup เพื�อพ่ฒนั่าขีดคืวามีสำามีารถ สำร้างโอกาสำทางธุ่รกิจ  
สำร้างแรงบ่นั่ดาลใจ และเตรียมีพร้อมีในั่สำถานั่การณ์ิปััจจ่บ่นั่เพื�อก้าวต่อไปัในั่อนั่าคืต

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : จ่ดการอบรมีเมืี�อว่นั่เสำาร์ที� 3 ต่ลาคืมี 2563 ณิ โรงแรมี Centara Grand & Bangkok Convention 
Centre at Central World มีีผู้้้เข้าร่วมีกิจกรรมี จำานั่วนั่ 91 คืนั่ และมีีผู้้้สำนั่ใจสำม่ีคืรใช้่บริการสิำนั่เชื่�อก่บธุนั่าคืารเพื�อการต่อยอด 
การดำาเนิั่นั่ธุ่รกิจมีากถึง ร้อยละ 60 

• กิจุกรรม Starting up Together by GSB
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : จ่ดอบรมีให้ผู้้้ที�เคืยเข้าร่วมีกิจกรรมี “GSB ส่ำดยอด SMEs Startup ต่วจริง” เพื�อนั่ำา

ไปัพ่ฒนั่าศ่กยภาพในั่การทำาธุ่รกิจ พร้อมีท่�งร่บคืำาปัรึกษาทางด้านั่การพ่ฒนั่าธุ่รกิจและการเงินั่ รวมีถึงเพิ�มีโอกาสำในั่การต่อยอด 
และสำร้างเคืรือข่ายในั่การทำาธุ่รกิจ

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : จ่ดกิจกรรมีขึ�นั่ระหว่างว่นั่ที� 7 - 8 มีีนั่าคืมี 2563 ณิ โรงแรมี TRIPLE Y HOTEL SAMYAN MITRTOWN 
โดยมีีผู้้้เข้าร่วมีกิจกรรมี จำานั่วนั่ 93 คืนั่

พัฒนาและต่อยอดการสร้างและยกระดับ
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและ Startup

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 013



ธุนั่าคืารออมีสำินั่ดำาเนั่ินั่ธุ่รกิจที�คืำานึั่งถึงส่ำงคืมี ช่่มีช่นั่ และสิำ�งแวดล้อมี โดยม่่ีงเนั่้นั่บทบาทการเปั็นั่ธุนั่าคืารเพื�อส่ำงคืมี 
(Social bank) ด้วยการจ่ดกิจกรรมีที�พ่ฒนั่าและสำร้างคืวามีเข้มีแข็งอย่างคืรบวงจร เพื�อสำร้างผู้ลล่พธ์ุเชิ่งบวกที�เป็ันั่ร้ปัธุรรมี 
แก่ส่ำงคืมี ด่งนีั่�

1. โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู : ชุมชนโฮมสเตย์ต้นแบบ (ปีที่ 4)
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : พ่ฒนั่าศ่กยภาพช่่มีช่นั่ เพื�อสำร้างโฮมีสำเตย์แห่งใหม่ี จำานั่วนั่ 6 แห่ง ให้ได้มีาตรฐานั่ 

พ่ฒนั่า ต่อยอด สำร้างม้ีลค่ืาให้ผู้ลิตภ่ณิฑ์์ในั่ท้องถิ�นั่ ด้วยนั่ว่ตกรรมีคืวามีร้้ใหม่ีๆ เกิดการกระจายรายได้ส่้ำท้องถิ�นั่อย่างย่�งยืนั่  
ขยายโอกาสำทางการตลาด และการปัระช่าส่ำมีพ่นั่ธ์ุให้ก่บช่่มีช่นั่ และยกระด่บโฮมีสำเตย์ไทยส่้ำสำากล 

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : สำามีารถพ่ฒนั่าโฮมีสำเตย์และเปิัดดำาเนิั่นั่การได้ ท่�ง 6 แห่ง

2. กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ปีที่ 11)
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : ธุนั่าคืารออมีสิำนั่มีอบโอกาสำทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวช่นั่ในั่ถิ�นั่ท่รก่นั่ดาร  

โดยได้เริ�มีดำาเนั่ินั่โคืรงการสำน่ั่บสำน่ั่นั่ให้ก่บโรงเรียนั่ในั่ส่ำงก่ดกองบ่ญช่าการตำารวจตระเวนั่ช่ายแดนั่ ต่อเนืั่�องมีาต่�งแต่ปีั 2553  
จนั่ถึงปััจจ่บ่นั่ เป็ันั่ปีัที� 11 โดยสำน่ั่บสำน่ั่นั่การสำร้างอาคืารถาวรว่ตถ่ และโคืรงการพระราช่ดำาริ

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ :
• สำน่ั่บสำน่ั่นั่โคืรงการจ่ดสำร้างถาวรว่ตถ่ทางการศึกษา จำานั่วนั่ 1 แหง่ คืือ โรงเรียนั่ตำารวจตระเวนั่ช่ายแดนั่ศาสำตราจารย์ 

ดอกเตอร์เนั่วินั่ สำคืริมีวอร์ จ่งหว่ดอ่บลราช่ธุานีั่ เป็ันั่เงินั่ 4,000,000 บาท 
• สำน่ั่บสำน่ั่นั่โคืรงการส่ำงเสำริมีค่ืณิภาพการศึกษา จำานั่วนั่ 11 แห่ง เป็ันั่เงินั่ 1,600,000 บาท 
• สำน่ั่บสำน่ั่นั่โคืรงการอื�นั่ๆ ของโรงเรียนั่ตำารวจตระเวนั่ช่ายแดนั่บ้านั่แม่ีกลองคีื จ่งหว่ดตาก เป็ันั่เงินั่ 514,500 บาท

3. กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำา (ปีที่ 3) 
รายุลัะเอยีุดโคืรงการ/กจิุกรรม : เพื�อสำง่เสำรมิี เพิ�มีปัระสำทิธุภิาพการจ่ดการนั่ำ�าใหก่้บช่่มีช่นั่ที�ปัระสำบปััญหา ไมีว่่าจะเปัน็ั่ 

ปััญหานั่ำ�าน้ั่อยเกินั่ไปั ปััญหานั่ำ�ามีากเกินั่ไปั ปััญหานั่ำ�าเสีำย และปััญหาทร่พยากรช่ายฝั�งเพื�อให้เกิดคืวามีอย้่ดีมีีส่ำข (Well-Being) 
ของช่่มีช่นั่ รวมีท่�งสำร้างจิตสำำานึั่กให้ช่่มีช่นั่เกิดคืวามีร่กและหวงแหนั่ทร่พยากรนั่ำ�าที�มีีอย้ใ่นั่พื�นั่ที�ของตนั่ โดยขยายผู้ลคืวามีสำำาเร็จ 
จากช่่มีช่นั่ส่้ำช่่มีช่นั่ สำร้างเป็ันั่เคืรือข่ายการบริหารจ่ดการและฟ้ื้�นั่ฟ้ื้ทร่พยากรนั่ำ�าอย่างย่�งยืนั่ 

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : สำน่ั่บสำน่ั่นั่การจ่ดการนั่ำ�าในั่ช่่มีช่นั่ จำานั่วนั่ 20 แห่ง โดยมีีผู้้้ร่บปัระโยช่น์ั่มีากกว่า 50,000 คืนั่ นั่อกจากนีั่�
ช่่มีช่นั่ที�เข้าร่วมีกิจกรรมีมีีรายได้เพิ�มีขึ�นั่ ร้อยละ 11.9 และมีีรายจ่ายลดลง ร้อยละ 3.55

4. ออมสินอาสา พัฒนาชุมชน (ปีที่ 2)
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : ส่ำงเสำริมีให้พน่ั่กงานั่มีีส่ำวนั่ร่วมีในั่การแสำดงคืวามีร่บผิู้ดช่อบต่อส่ำงคืมีและสิำ�งแวดล้อมี 

ผู่้านั่กิจกรรมี “รวมีพล่งออมีสิำนั่ จิตอาสำา” ร่วมีก่นั่สำร้างทางม้ีาลายเพื�อสำร้างคืวามีปัลอดภ่ยบนั่ท้องถนั่นั่ และลดอ่บ่ติเหต่ 
ในั่แหล่งช่่มีช่นั่ อีกท่�งยง่เป็ันั่การปัล้กฝังสำร้างวิน่ั่ยจราจรบนั่ท้องถนั่นั่อีกด้วย 

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : ดำาเนิั่นั่การจ่ดทำาทางม้ีาลาย จำานั่วนั่ 10 แห่ง มีีผู้้้ร่บปัระโยช่น์ั่ท่�งสิำ�นั่ 277,909 คืนั่ 

ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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5. กิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการ 
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : เพื�อพ่ฒนั่าท่กษะการปัระกอบอาชี่พและเพิ�มีโอกาสำการหารายได้ให้แก่คืนั่พิการ  

ผู้้้ด้แลคืนั่พิการและคืรอบคืร่ว รวมีท่�งมีีส่ำวนั่ร่วมีในั่การลดคืวามีเหลี�ยมีลำ�าและสำร้างขว่ญและกำาล่งใจให้ก่บคืนั่พิการ 
ผู้้้ด้แลคืนั่พิการและคืรอบคืร่ว

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : ธุนั่าคืารได้ดำาเนิั่นั่การให้ช่่วยเหลือคืนั่พิการตามีมีาตรา 35 ปีั 2560 - 2562 จำานั่วนั่ 300 คืนั่ และปีั 2563 
จำานั่วนั่ 100 คืนั่ รวมีท่�งสิำ�นั่ธุนั่าคืารได้ช่่วยเหลือผู้้้พิการไปัแล้วกว่า 400 คืนั่

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพผู้สูงอายุ
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : ธุนั่าคืารจ่ดกิจกรรมีโคืรงการพ่ฒนั่าศ่กยภาพผู้้ส้้ำงอาย ่ต่�งแตปี่ั 2561 - 2563 เพื�อสำง่เสำรมิี 

ให้ผู้้้ส้ำงอาย่มีีส่ำขภาพร่างกายแข็งแรง สำามีารถดำารงชี่วิตอย่างมีีค่ืณิค่ืา และมีีคืวามีส่ำข ท่�งตนั่เองและคืรอบคืร่ว
ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : การจ่ดกิจกรรมีสำ่งผู้ลให้ผู้้้ส้ำงอาย่มีีคืวามีส่ำขในั่ชี่วิต มีีคืวามีร้้ที�ได้จากกิจกรรมีเพิ�มีและเติมีเต็มี

ศ่กยภาพต่างๆ สำามีารถนั่ำาไปัต่อยอดสำร้างรายได้ และมีีคืวามีมี่�นั่คืงทางการเงินั่มีากขึ�นั่ รวมีถึงการใช้่ชี่วิตปัระจำาว่นั่ของ 
ผู้้้ส้ำงอาย่ในั่ท่กด้านั่ ธุนั่าคืารออมีสิำนั่ได้ดำาเนิั่นั่การช่่วยเหลือผู้้้ส้ำงอาย่เป็ันั่จำานั่วนั่ 4,642 คืนั่  

7. โครงการธนาคารภูมิปัญญา 
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : จ่ดเก็บองคื์คืวามีร้้ภ้มิีปััญญา และเผู้ยแพร่ผู่้านั่เว็บไซึ่ต์ Localwisdom.gsb.or.th 

และ Youtube GSB Social Chanel เพื�อการต่อยอดภ้มิีปััญญา ส่้ำการสำร้างอาชี่พ สำร้างงานั่ สำร้างรายได้ และการดำารงชี่วิต
อย่างย่�งยืนั่ของกล่่มีช่่มีช่นั่ หรือปัระช่าช่นั่ฐานั่ราก รวมีท่�งส่ำงเสำริมีให้คืนั่ร่่นั่หล่งได้ตระหน่ั่กถึงคืวามีสำำาค่ืญของภ้มิีปััญญาไทย 
ให้อย้่ค่้ืก่บส่ำงคืมีไทยตลอดไปั

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : ดำาเนิั่นั่การเผู้ยแพร่องค์ืคืวามีร้้ภ้มิีปััญญาแล้ว จำานั่วนั่ 40 องค์ืคืวามีร้้

8. ค่ายพัฒนาเยาวชนร่วมกับกรมคุมประพฤติ ปีที่ 8
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : ธุนั่าคืารออมีสิำนั่และกรมีค่ืมีปัระพฤติ ทำาข้อตกลงร่วมีก่นั่เพื�อปัระสำานั่คืวามีร่วมีมืีอ 

ในั่การพ่ฒนั่าศ่กยภาพเด็กและเยาวช่นั่ในั่คืวามีด้แลของกรมีค่ืมีปัระพฤติ ภายใต้ชื่�อโคืรงการ “ค่ืายพ่ฒนั่าศ่กยภาพเด็กและ
เยาวช่นั่ในั่คืวามีด้แลของกรมีค่ืมีปัระพฤติ” ซึึ่�งดำาเนิั่นั่งานั่มีาอย่างต่อเนืั่�องต่�งแต่ปีั 2556 เพื�อพ่ฒนั่าเยาวช่นั่ที�เคืยผู่้านั่การกระทำาผิู้ด  
ให้สำามีารถดำารงชี่วิตได้ในั่ส่ำงคืมี และลดคืวามีเสีำ�ยงในั่การกระทำาคืวามีผิู้ดซึ่ำ�า

ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : ต่�งแต่เริ�มีดำาเนิั่นั่กิจกรรมีสำน่ั่บสำน่ั่นั่เยาวช่นั่ไปัท่�งหมีด กว่า 4,107 คืนั่ และในั่ปีั 2563 ดำาเนิั่นั่การ
จ่ดค่ืายพ่ฒนั่าเยาวช่นั่ ไปักว่า 500 คืนั่ และมีีผู้้้ไม่ีกล่บไปักระทำาผิู้ดซึ่ำ�า ร้อยละ 92.62

9. กิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายด้าน CSR
รายุลัะเอียุดโคืรงการ/กิจุกรรม : มีีว่ตถ่ปัระสำงค์ืเพื�อช่่วยเหลือผู้้้ปัระสำบภ่ยธุรรมีช่าติ อ่คืคีืภ่ย โรคืระบาด COVID-19  

รวมีถึงช่่วยเหลือส่ำงคืมี และช่่มีช่นั่
ผลัการดำาเนิ่น่งาน่ : ในั่ปีั 2563 มีีผู้้้ได้ร่บปัระโยช่น์ั่จากการสำน่ั่บสำน่ั่นั่ กว่า 2 ล้านั่คืนั่ และได้ช่่วยเหลือผู้้้ปัระสำบภ่ย

ธุรรมีช่าติ ด่งนีั่� 
• ช่่วยเหลือผู้้้ปัระสำบอ่ทกภ่ยท่�วปัระเทศ โดยมีอบถ่งย่งชี่พรวมีงบปัระมีาณิสำน่ั่บสำน่ั่นั่จำานั่วนั่ 2,226,000 บาท
• ช่่วยเหลือผู้้้ปัระสำบภ่ยไฟื้ป่ัาและหมีอกคืว่นั่ ในั่เขตพื�นั่ที�อำาเภอเชี่ยงดาว จ่งหว่ดเชี่ยงใหม่ี รวมีงบปัระมีาณิสำน่ั่บสำน่ั่นั่

จำานั่วนั่ 198,000 บาท

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 015



จากการดำาเนิั่นั่งานั่อยา่งยาวนั่านั่กว่า 108 ปีัของธุนั่าคืารออมีสิำนั่ 
ในั่บทบาทสำถาบ่นั่การเงินั่ของร่ฐ ที�ให้บริการทางการเงินั่อย่างคืรบวงจร 
(Universal SFIs) คืวบค่้ืก่บบทบาทการพ่ฒนั่าและยกระด่บค่ืณิภาพชี่วิต
ผู่้านั่การเป็ันั่ผู้้้นั่ำาด้านั่ส่ำงเสำริมีการออมี การพ่ฒนั่าเศรษฐกิจฐานั่รากและ
ปัระช่าช่นั่รายย่อย รวมีถึงการด้แลส่ำงคืมีและสิำ�งแวดล้อมีในั่ท่กมิีติ 
มีาอย่างต่อเนืั่�อง ธุนั่าคืารจึงม่่ีงม่ี�นั่ที�จะต่อยอดคืวามีสำำาเร็จจากการดำาเนิั่นั่งานั่
ที�ผู่้านั่มีาเพื�อให้เกิดผู้ลล่พธ์ุเชิ่งบวกแก่ส่ำงคืมีที�เป็ันั่ร้ปัธุรรมีให้ช่่ดเจนั่ 
ยิ�งขึ�นั่ ด้วยแนั่วคิืด “Making POSITIVE Impact on Society” ภายใต้
การมี่่งเน้ั่นั่บทบาทการเปั็นั่ธุนั่าคืารเพื�อส่ำงคืมี (Social Bank) อย่าง 
เต็มีร้ปัแบบ ที�คืำานึั่งถึงภารกิจเชิ่งส่ำงคืมีในั่ท่กกระบวนั่การเพื�อการด้แล
ล้กค้ืาท่กกล่่มีอย่างสำมีด่ล ท่�งด้านั่การสำร้างโอกาสำและสำน่ั่บสำน่ั่นั่ให้
ปัระช่าช่นั่รายย่อยและผู้้้มีีรายได้น้ั่อยเข้าถึงบริการทางการเงินั่และ 
แหลง่เงนิั่ท่นั่ดอกเบี�ยที�เปัน็ั่ธุรรมีในั่ระบบ คืวบค่้ืก่บการส่ำงเสำรมิีการออมี
และให้คืวามีร้้ทางการเงินั่แก่เด็กเยาวช่นั่และผู้้้ส้ำงอาย่ การพ่ฒนั่า
ศ่กยภาพผู้้้ปัระกอบการรายย่อย รวมีถึงเป็ันั่แหล่งเงินั่ท่นั่แก่ภาคืร่ฐในั่
การพ่ฒนั่าปัระเทศ โดยมีีจ่ดม่่ีงหมีายสำำาค่ืญในั่การ “ลัดคืวามเห่ลืั�อมลัำ�า
แลัะสร้างคืวามเป็ีน่ธรรมใน่สังคืม” สำอดคืล้องตามีเป้ัาหมีายการพ่ฒนั่า
ที�ย่�งยืนั่ (SDGs) ของสำหปัระช่าช่าติ “No Poverty & Reduced  
Inequality”

ทิศทางและนโยบายการดำาเนินงาน
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และนโยบ�ย
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“ลดความเหล่�อมลำ�า เเละสร้้างความเป็็นธร้ร้มในสังคม”
เพื่่�อสร้้างโอกาสให้ป็ร้ะชาชนเเละผู้้้ป็ร้ะกอบการ้เข้้าถึึงบร้ิการ้ทางการ้เงิน

เเละแหล่งเงินทุนดอกเบ้�ยท้�เป็็นธร้ร้มในร้ะบบ ควบค้่กับการ้ให้ความร้้้ทางการ้เงิน

และพื่ัฒนาศัักยภาพื่ผู้้้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย

ร้วมถึึงเป็็นแหล่งเงินทุนแก่ภาคร้ัฐในการ้พื่ัฒนาป็ร้ะเทศั

สนัับสนุันัการเข้้าถึึงสินัเช่ื่�อ
ด้้วยต้้นัทุุนั ด้อกเบ้�ยทุ้�เป็็นั
ธรรม แก่ป็ระชื่าชื่นัรายย่อย
และผู้้้ม้รายได้้น้ัอย

2

3 4ส่งเสริมการออมเเละสร้างวินััย
การเงินัแก่เด็้กเยาวชื่นัเเละ
ป็ระชื่าชื่นั

พััฒนัาศัักยภาพั เเละ
คุุณภาพัช้ื่วิต้ เพ่ั�อยกระดั้บ
ผู้้้ป็ระกอบการรายย่อย
เเละชุื่มชื่นั

เป็็นัแหล่งเงินัก้้ด้อกเบ้�ยต้ำ�า 
เพ่ั�อการพััฒนัาป็ระเทุศั
แก่หน่ัวยงานัราชื่การ 
รัฐวิสาหกิจ เเละสถึาบันัการเงินั
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เพ่ื่�อให้้บรรลุุเป้้าห้มายในการลุดความเห้ลุ่�อมลุำ�าแลุะ
สร้างความเป็้นธรรมในสังคม ธนาคารได้กำาห้นดยุทธศาสตร์ 
การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน ปี้ 2564-2568 ภายใต้
แนวทางในการสร้างความยั�งย่นแลุะดูแลุผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างสมดุลุ ทั�งมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) 
ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม แลุะ
ชุุมชุน (Social Value Proposition) ควบคู่กับมิติภายใน
องค์กร (Internal Sustainability) ในการดำาเนินภารกิจ 
เชิุงพื่าณิิชุย์ เพ่ื่�อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้้แก่ 
องค์กร โดยกำาห้นดกรอบทิศทางการดำาเนินงานที�มุ่งเน้น 
การให้้สินเชุ่�อเชิุงสังคมไม่น้อยกว่าร้อยลุะ 80 ของสินเชุ่�อรวม 

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานธนาคารออมสิน
ปี 2564 - 2568

(ไม่รวมสินเชุ่�อภาครัฐ) เพ่ื่�อขยายโอกาสการเข้าถึึงบริการ
ทางการเงินแลุะแห้ลุ่งเงินทุนดอกเบี�ยที�เป้็นธรรมในระบบ
อย่างทั�วถึึงแก่ป้ระชุาชุนรายย่อย ผูู้้มีรายได้น้อย แลุะ 
ผูู้้ป้ระกอบการรายย่อย (วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ลุ้านบาท)  
พื่ร้อมตั�งเป้้าห้มายการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ
ฐานรากสังคม แลุะชุุมชุน ผู่้านการพัื่ฒนาทักษะทางการเงิน 
การส่งเสริมการออมแลุะสร้างวินัยทางการเงินแก่กลุุ่มเด็ก 
เยาวชุน แลุะป้ระชุาชุน

ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน 4 ด้านห้ลัุก เพ่ื่�อ 
มุ่งสู่การเป็้น ธนาคารเพ่ื่�อสัังคม Social Bank : Making 
POSITIVE Impact on Society   

External
Sustainability

Internal
SustainabilityBalanced

Social Bank
ธนาคารเพ�่อสังคม

Fundamental Capabilities

Digital Transformation

Social Mission
Integration

Asset Quality
and Cost Control

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 019



การข้ับเคุล่�อนัภารกิจธนัาคุารเพั่�อสังคุม 
(Social Mission Integration) 

การดำาเนินธุรกิจที�คำานึงถึึงสังคม ชุุมชุน แลุะ 
สิ�งแวดลุ้อม โดยมุ่งเน้นบทบาทในการดูแลุป้ระชุาชุนรายยอ่ย 
ผูู้้มีรายได้น้อย องค์กรชุุมชุน แลุะผูู้้ป้ระกอบการรายย่อยให้้
มีความเข้มแข็งแลุะพึื่�งพื่าตนเองได้ ด้วยการส่งเสริมการออม
แลุะสร้างวินัยทางการเงิน ขยายโอกาสการเข้าถึึงแห้ลุ่งทุน 
ที�มีอัตราดอกเบี�ยตำ�าแลุะให้้บริการทางการเงินในระดับ 
Microfinance พื่ร้อมการพื่ฒันาแลุะสรา้งความเข้มแข็งอยา่ง
ครบวงจร ผู้นวกกับการบูรณิาการการบริห้ารจัดการภายใน
องค์กรเพ่ื่�อขับเคลุ่�อนภารกิจการเป็้น Social bank ที�สร้าง
ผู้ลุลัุพื่ธ์เชิุงบวกอย่างเป็้นรูป้ธรรมแก่สังคม

การบริหารคุุณภาพัสินัทุรพััย์และต้้นัทุุนั  
(Asset Quality and Cost Control)

การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินด้วยการบริห้าร
จัดการสินทรัพื่ย์ที�มุ่งเน้นคุณิภาพื่ให้้มีผู้ลุตอบแทนภายใต้
ความเสี�ยงที�ยอมรับได้ ควบคู่กับการบริห้ารต้นทุนแลุะ 
ค่าใชุ้จ่ายดำาเนินงาน แลุะการบริห้ารจัดการห้นี�ด้อยคุณิภาพื่
ให้้อยู่ในระดับที�เห้มาะสม รวมทั�งการเพิื่�มขีดความสามารถึ
ในการสร้างรายได้ของสาขาแลุะธุรกิจห้ลัุก (Core Business)  

ยกระดั้บส้่องคุ์กรด้ิจิทัุล 
(Digital Transformation) 

การพัื่ฒนานวัตกรรมทางการเงินตอบสนองการใชุ้
บริการตลุอดชุ่วงชีุวิตของลูุกค้า เชุ่�อมโยงผู้ลิุตภัณิฑ์์แลุะผู้สาน
ชุ่องทางการให้้บริการตาม Customer Journey ได้อย่าง 
ไร้รอยต่อ ควบคู่กับการพัื่ฒนาแลุะยกระดับกระบวนการ 
ให้้เป็้นอัตโนมัติ (Process Automation) ทั�งในส่วนของ
กระบวนการให้้บริการ แลุะกระบวนการบริห้ารจัดการ 
พื่ร้อมกับพัื่ฒนาธุรกิจให้ม่ (New Business Model)  
บน Digital Platform เพ่ื่�อสร้าง Business Ecosystem 
สนับสนุนบทบาทการเป็้นธนาคารเพ่ื่�อสังคม รวมทั�งบริห้าร
จัดการให้้เป้็นองค์กรที�ขับเคลุ่�อนด้วยข้อมูลุ (Data Driven 
Organization)  เพ่ื่�อสร้างโอกาสทางธุรกิจ พื่ร้อมสร้าง
วัฒนธรรมองคก์รที�ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ลุะนวตักรรม 

การเพัิ่มศัักยภาพัโคุรงสร้างพั่�นัฐานั  
(Fundamental Capabilities) 

การเพิื่�มศักยภาพื่โครงสร้างพ่ื่�นฐานแลุะการบริห้าร
จัดการให้้รองรับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงแลุะสนับสนุนภารกิจของ
องค์กร ด้วยการบริห้ารแลุะพื่ัฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์ ทั�งใน 
ด้านของโครงสร้าง การบริห้ารอัตรากำาลัุง การพัื่ฒนาทักษะ
ความสามารถึของบุคลุากร รวมถึึงการป้รับป้รุงกระบวนการ
ป้ฏิิบัติงานให้้รองรับการดำาเนินธุรกิจในยคุดิจิทัลุแลุะสนบัสนุน
ภารกิจเชิุงสังคม พัื่ฒนาเทคโนโลุยีสารสนเทศทั�งด้านโครงสร้าง
พ่ื่�นฐาน แลุะความมั�นคงป้ลุอดภัยของระบบแลุะข้อมูลุ (IT 
Security & Data Privacy) พื่ร้อมกับยกระดับมาตรฐานแลุะ
บูรณิาการการกำากับดูแลุ การบริห้ารความเสี�ยง การควบคุม
ภายใน แลุะการตรวจสอบภายในที�เอ่�อต่อการดำาเนินธุรกิจ
แลุะสอดคลุ้องกับเกณิฑ์์การกำากับภายนอก

ยทุุธศัาสต้ร์
ทุ้� 1

ยุทุธศัาสต้ร์
ทุ้� 2

ยทุุธศัาสต้ร์
ทุ้� 3

ยุทุธศัาสต้ร์
ทุ้� 4
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แผนงาน/โครงการที่สำาคัญในปี 2564

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถึานการณ์ิความเสี�ยง สภาวะที�มีการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงอย่างรวดเร็ว จากปั้จจัยแวดลุ้อมต่างๆ อาทิ 
แนวโน้มเศรษฐกิจโลุก นโยบายแลุะกฎระเบียบของรัฐบาลุ การแป้ลีุ�ยนแป้ลุงที�สำาคัญของเทคโนโลุยี รวมถึึงภัยธรรมชุาติ แลุะ
ภัยคุกคามรูป้แบบให้ม่ ซึึ่�งอาจส่งผู้ลุให้้การดำาเนินงานไม่เป็้นไป้ตามแผู้นแลุะเป้้าห้มายที�กำาห้นดไว้ ทั�งนี� ธนาคารได้มีแผู้นการ
บริห้ารความเสี�ยงภายใต้ภาวะวิกฤตที�เห้มาะสม ทั�งการระบุความเสี�ยง การป้ระเมินความเสี�ยง การห้าแนวทางลุดผู้ลุกระทบ
แลุะความรุนแรงของความเสี�ยง แลุะการติดตาม/เฝ้้าระวัง/ดูแลุความเสี�ยงอยา่งสมำ�าเสมอ เพ่ื่�อให้้ผู้ลุการดำาเนินงานในภาพื่รวม
ของธนาคารอยู่ในระดับที�ยอมรับได้

   ยุทุธศัาสต้ร์ทุ้� 4
การเพัิ่มศัักยภาพัโคุรงสร้างพั่�นัฐานั
(Fundamental Capabilities) 
• แผู้นงาน HR Transformation
• โครงการ IT Infrastructure and Security
• แผู้นการพัื่ฒนาแลุะยกระดับการบูรณิาการ GRC 
• แผู้นการบริห้ารจัดการองค์กรตามระบบการป้ระเมินผู้ลุ 
 การดำาเนินงานรัฐวิสาห้กิจ (SE-AM)

   ยทุุธศัาสต้ร์ทุ้� 3
ยกระดั้บส้่องคุ์กรดิ้จิทุัล
(Digital Transformation) 
• แผู้นการส่งเสริมแนวทางการใชุ้ข้อมูลุในการบริห้ารจัดการ 
 เพ่ื่�อขับเคลุ่�อนองค์กร
• โครงการพัื่ฒนาระบบงานรองรับ พื่รบ. คุ้มครองข้อมูลุ 
 ส่วนบุคคลุ พื่.ศ. 2562 
• แผู้นส่งเสริม/สร้างวัฒนธรรมการพัื่ฒนานวัตกรรมในองค์กร
• โครงการพัื่ฒนาผู้ลิุตภัณิฑ์์แลุะบริการรูป้แบบ Digital

   ยทุุธศัาสต้ร์ทุ้� 1
การขั้บเคุล่�อนัภารกิจธนัาคุารเพั่�อสังคุม 
(Social Mission Integration) 
• แผู้นการส่งเสริมการออมแลุะสร้างวินัยทางการเงินใน 
 กลุุ่มเด็กแลุะเยาวชุน
•  แผู้นการพัื่ฒนาแลุะส่งเสริมศักยภาพื่ผูู้้ป้ระกอบการรายย่อย 
• โครงการเสริมสร้างความรู้แลุะความเข้มแข็งทางการเงิน  
 (Financial Literacy)
• แผู้นงานรองรับการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐเพ่ื่�อ 
 ขับเคลุ่�อนฐานราก
• แผู้นการพัื่ฒนา Responsible Banking มุ่งสู่ Sustainabilities

   ยุทุธศัาสต้ร์ทุ้� 2
การบริหารคุุณภาพัสินัทุรพััย์และต้้นัทุุนั
(Asset Quality and Cost Control)
• แผู้นการพื่ัฒนาแนวทางการจัดสรรทรัพื่ยากร เพ่ื่�อเพิื่�ม 
 ป้ระสิทธิภาพื่
• แผู้นเพิื่�มป้ระสิทธิภาพื่การบริห้ารจัดการแลุะควบคุม 
 คุณิภาพื่ห้นี�แบบบูรณิาการ
• แผู้นพัื่ฒนารูป้แบบธุรกิจ/กระบวนการ/ผู้ลิุตภัณิฑ์์แลุะ 
 บริการผู่้านสาขา

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 021



หมายเหตุ	       
1/  ป้ี 2561 มีกำาไรจากการขายหุ้้นสามัญ IRPC จำานวน 7,382 ลุ้านบาท ป้ี 2562 มีกำาไรจากการขายเงินลุงทุนในบริษัทร่วม บลุจ. ธนชุาต จำานวน 2,075 ลุ้านบาท แลุะป้ี 2563 
     มีขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารทุนเผู้่�อขาย จำานวน 1,326 ลุ้านบาท       
2/  ปี้ 2562 มีค่าใชุ้จ่ายรายการพื่ิเศษ ได้แก่ ค่าใชุ้จ่ายผู้ลุป้ระโยชุน์พื่นักงานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิื่�มจากการจ่ายค่าชุดเชุยเพื่่�อตอบแทนความชุอบในการทำางานแก่พื่นักงาน 
 ที�เกษียณิอายุ ซึึ่�งทำางานครบ 20 ปี้ขึ�นไป้ จาก 300 วัน เป็้น 400 วัน จำานวน 1,385 ลุ้านบาท แลุะ ปี้ 2563 มีการบันทึกค่าใชุ้จ่ายผู้ลุป้ระโยชุน์พื่นักงานจากวันลุาสะสม จำานวน 348 ลุ้านบาท  

2559 2560 2561 2562 2563 เป็ล้�ยนัแป็ลง
(% yoy)

งบกำาไรขาดทุน	

   รายได้ดอกเบี�ย 104,335 104,302  102,701 103,359 92,815  (10.2)  

   ค่าใชุ้จ่ายดอกเบี�ย 44,087 46,418 38,510  44,680  35,899  (19.7)

   รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 60,248 57,884 64,191  58,679  56,916  (3.0)

   รายได้ค่าธรรมเนียมแลุะบริการสุทธิ 4,780   5,701 5,973  4,691  3,931  (16.2)

   รายได้จากการดำาเนินงานอ่�น 3,242   3,747 11,0101/  6,3341/  3,7241/  (41.2)

   ค่าใชุ้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่�น 32,776 31,938 33,315  33,190  31,313  (5.7)

  	กำาไรจากการดำาเนินงาน 35,494 35,394 47,859  36,514	 	33,258	  (8.9)

   ห้นี�สูญ ห้นี�สงสัยจะสูญ แลุะขาดทุนจากการด้อยค่า
  แลุะป้รับโครงสร้างห้นี�

  9,548    4,184 17,017  12,306  14,598     18.6 

 		กำาไรสุทธิ 25,946 31,210 30,842 	24,208	  18,660	  (22.9)

   กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่�นสุทธิ  5,629  16,894 (10,738) (10,994)  (6,413)  (41.7)

   กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 31,575 48,104 20,104  13,214  12,247  (7.3)

งบดุล

   สินทรัพื่ย์รวม 2,509,588  2,663,828 2,667,000 2,797,068 2,889,147   3.3 

   เงินลุงทุนในห้ลุักทรัพื่ย์สุทธิ  283,604  237,395  256,200  312,832  441,351  41.1 

   เงินให้้สินเชุ่�อ 1,901,851  2,014,123 2,111,899 2,152,718 2,159,241  0.3 

   ห้นี�สินรวม 2,339,181  2,461,939 2,465,061 2,594,592 2,689,369  3.7 

   เงินรับฝ้าก แลุะตราสารห้นี�ที�ออกแลุะเงินกู้ย่ม 2,159,136  2,256,312 2,298,412 2,412,934 2,495,440  3.4 

   ส่วนของทุน  170,407  201,889  201,939  202,476  199,778  (1.3) 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ	(ร้อยละ)

   อัตราผู้ลุตอบแทนต่อสินทรัพื่ย์สุทธิเฉลีุ�ย (ROA) 1.08 1.23 1.19 0.90 0.66 

   อัตราผู้ลุตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลุี�ย (ROE)  16.59  16.88  15.26  11.64  9.68 

   อัตราส่วนรายได้ดอกเบี�ยสุทธิต่อสินทรัพื่ย์ที�ก่อให้้เกิด
   รายได้ดอกเบี�ยเฉลีุ�ย (NIM) 

 2.51  2.35  2.54  2.23  2.05 

   ค่าใชุ้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ (Cost / Income)  48.14  47.44  41.01  47.612/  48.452/ 

   เงินให้้สินเชุ่�อต่อเงินรับฝ้าก แลุะตราสารห้นี�ที�ออกแลุะเงินกู้ย่ม (L/D)  88.06  89.25  91.86  89.20  86.51 

   อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพื่ย์เสี�ยงทั�งสิ�น (CAR)  11.54  12.47  14.72  15.52  14.98 

   อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัื่ย์เสี�ยงชุั�นที� 1 (Tier I Ratio)  10.86  11.85  13.56  13.96  12.85 

   อัตราส่วนสินเชุ่�อที�ห้ยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้้สินเชุ่�อรวม (gross NPLs)  2.04  2.05  2.81  2.65  2.13 

   อัตราส่วนค่าเผู้่�อห้นี�สงสัยจะสูญต่อสินเชุ่�อที�ห้ยุดรับรู้รายได้ 
   (LLR / NPLs)

 136.53  134.47  114.23   122.84  171.03 

พื่นักงาน  15,927  16,286 16,410 16,815 16,611

สาขา 1,056 1,059 1,061 1,062 1,057

ห้น่วยให้้บริการ  (ห้น่วยให้้บริการบนอำาเภอ รถึ แลุะเร่อเคลุ่�อนที�) 154 160 162 159 162

เคร่�องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service) 8,234 8,524 8,536 8,534 8,056

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

หน่วย	:	ล้านบาท

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ
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ล้านับาทุ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละร้อยละ

ร้อยละ

ROA

LLR/NPLs

ROEROA ไม่รวมคุ่าใชื่้จ่ายรายการพัิเศัษ

NPLs Cost / Income

Cost (ไม่รวมคุ่าใชื่้จ่ายรายการพัิเศัษ) / Income

ROE ไม่รวมคุ่าใชื่้จ่ายรายการพัิเศัษ

25,946

2559

2559

25592560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562

2563

2563

2563

2563

18,660

30,842

24,208

2559

50

40

30

ROA ROE

Cost / Incomeคุุณภาพัสินัทุรัพัย์

31,210

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563

หมายเหตุ
1/   ป้ี 2561 มีกำาไรจากการขายหุ้้นสามัญ IRPC จำานวน 7,382 ลุ้านบาท ป้ี 2562 มีกำาไรจากการขายเงินลุงทุนในบริษัทร่วม บลุจ. ธนชุาต จำานวน 2,075 ลุ้านบาท แลุะ 
    ป้ี 2563 มีขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารทุนเผู้่�อขาย จำานวน 1,326 ลุ้านบาท
2/   ป้ี 2562 มีค่าใชุ้จ่ายรายการพื่ิเศษ ได้แก่ ค่าใชุ้จ่ายผู้ลุป้ระโยชุน์พื่นักงานระยะยาว ตาม IAS 19 เพื่ิ�มจากการจ่ายค่าชุดเชุยเพื่่�อตอบแทนความชุอบในการทำางานแก่ 
 พื่นักงานที�เกษียณิอายุ ซึ่ึ�งทำางานครบ 20 ป้ีขึ�นไป้ จาก 300 วัน เป้็น 400 วัน จำานวน 1,385 ลุ้านบาท แลุะ ป้ี 2563 มีการบันทึกค่าใชุ้จ่ายผู้ลุป้ระโยชุนพ์ื่นักงานจาก 
 วันลุาสะสม จำานวน 348 ลุ้านบาท 

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 023

กำาไรสุทุธิ เงินัให้สินัเชื่่�อต่้อเงินัรับฝาก
และต้ราสารหนั้�ทุ้�ออกและเงนิัก้้ย่ม

18.27

1.19 1.29 1.25
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47.61
48.45

136.53 134.47

171.03

114.23 122.84

44.26
45.31

39.08
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•  สายงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มล้กค้าบุคคล
กลุ่มล้กค้าฐานร้าก

และสนับสนุน

นโยบายร้ัฐ

สายงานกิจการสาขา 1

สายงานกิจการสาขา 2

สายงานกิจการสาขา 3

สายงานกิจการสาขา 4

สายงานกิจการสาขา 5

สายงานกิจการสาขา 6

• สายงานบริหารธุรกิจ 
 ลูกค้าบุคคล

• สายงานบริหารการขาย

• สายงานลูกค้ารายย่อย
   และองค์กรชุมชน

• สายงานลูกค้าบุคลากร
 ภาครัฐ

• สายงานลูกค้าธุรกิจ   
 SMEs

• สายงานลูกค้าธุรกิจ
 ขนาดใหญ่และภาครัฐ

• สายงานบริหารการเงิน

• สายงานการลงทุน

• สายงานการเงิน

•  สายงานการตลาดและส่ือสารองค์กร

•  สายงานพัฒนาธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายย่อย
 และ SMEs Startup

• สายงานธุรกิจดิจิทัล
   และข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มล้กค้าธุร้กิจ

และภาคร้ัฐ

กลุ่มลงทุน

และบร้ิหาร้การ้เงิน

คณะกร้ร้มการ้กิจการ้สัมพื่ันธ์ คณะกร้ร้มการ้ตร้วจสอบ คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้

คณะกร้ร้มการ้ป็ร้ะเมินผู้ล
การ้ป็ฏิบัติงานและพื่ิจาร้ณาค่าตอบแทน

ข้องผู้้้อำานวยการ้ธนาคาร้ออมสิน

คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้
กองทุนพื่ัฒนาเม่องในภ้มิภาค

กลุ่มตร้วจสอบ ผู้้้อำานวยการ้ธนาคาร้ออมสิน

     • ฝ้่ายเลุขานุการธนาคาร• สำานักงานกองทุนพื่ัฒนาเม่องในภูมิภาค

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มดิจิทัลแบงก์กิ้ง

คณะกร้ร้มการ้ธนาคาร้ออมสิน
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• สายงานวางแผนและ  
 พัฒนาเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ

• สายงานปฏิบัติการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

• สายงานปฏิบัติการธุรกิจ

• สายงานบริหารงานกลาง

• สายงานบริหารหนี้

• สายงานกฎหมาย 
 และบริหารทรัพย์สิน

• สายงานนโยบายและ  
 ยุทธศาสตร์

• สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร

• สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

• สายงานกำากับและ 
 ควบคุม

• สายงานบริหาร
 ความเสี่ยง

• สายงานวิเคราะห์ 
 ความเสี่ยงสินเชื่อ

คณะกร้ร้มการ้
สร้ร้หากร้ร้มการ้ธนาคาร้ออมสิน

คณะกร้ร้มการ้
บร้ิหาร้เทคโนโลย้สาร้สนเทศั

คณะกร้ร้มการ้กำากับความเส้�ยง

คณะกร้ร้มการ้กำากับด้แลกิจการ้ท้�ด้

กลุ่มเทคโนโลย้

สาร้สนเทศั 
กลุ่มป็ฏิบัติการ้

กลุ่มบร้ิหาร้หน้�

และกฎหมาย
กลุ่มยุทธศัาสตร้์

กลุ่มกำากับ

และบร้ิหาร้ความเส้�ยง

กลุ่มทร้ัพื่ยากร้บุคคล
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EXECUTIVES
นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล

นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำากับและบริหารความเสี่ยง

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล  

นายสัณฐาน อยู่ศิริ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย

นางนงนุช  ภูพิพัฒน์ผล
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ

1

1

2
2

3
3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12



BOARD OF 
DIRECTORS
1

1

2

2
33

44

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

นายพชร อนันตศิลป์
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์   
กรรมการธนาคารออมสิน

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 
กรรมการอิสระ

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการอิสระ

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 
กรรมการอิสระ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 
กรรมการอิสระ

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการอิสระ

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
กรรมการอิสระ

นายก้อง  รุ่งสว่าง
กรรมการอิสระ

นายวิทัย รัตนากร
กรรมการและผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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ประธานกรรมการธนาคารออมสิิน 
(ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)

อายุ 49 ปี
นายพชร อนันตศิลป์ 

การอบรม

หลัักสููตร โครงการอบรมการพััฒนาผูู้�บริหารระดัับสููง 
สูำานักงานตำารวจแห่งชาติ พั.ศ. 2563

 หลัักสููตร ผูู้�บริหารกระบวนการยุติุธรรมระดัับสููง (บยุสู.)
รุ่นท่ี่� 23 พั.ศ. 2562

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููงดั�านการค�าแลัะการพัาณิิชยุ์ 
(TEPCoT) รุ่นท่ี่� 11 พั.ศ. 2561

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููง สูถาบันวิที่ยุาการตลัาดัทุี่น (วตที่.)  
 รุ่นท่ี่� 24 พั.ศ. 2560

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP 221/2016)  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Financial Analysis, Hass School of Business,  
 University of California at Berkeley ประเที่ศสูหรัฐอเมริกา  
 พั.ศ. 2555

หลัักสููตร นักบริหารระดัับสููง (สู.นบสู.) รุ่นท่ี่� 3 สูำานักงาน 
 คณิะกรรมการข้�าราชการพัลัเรือน พั.ศ. 2554

หลัักสููตร นักบริหารการทูี่ต (นบที่.) รุ่นท่ี่� 3 
กระที่รวงการต่างประเที่ศ พั.ศ. 2554

การถืือครองหลัักทรพัย์์ (ห้�น) ของบรษัิัท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกบั
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน  
อธิบด่ักรมศุลักากร กระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2561 - 2563 
อธิบด่ักรมสูรรพัสูามิต กระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2560 - 2561  
อธิบด่ักรมธนารักษ์ั กระที่รวงการคลััง

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2559 - 2560 
รองปลััดักระที่รวงการคลััง หัวหน�ากลุ่ัมภารกิจ 
ดั�านรายุจ่ายุแลัะหน่�สิูน กระที่รวงการคลััง

ปริญญาโที่
Master of Business Administration (MBA), 
Shenandoah University สูหรัฐอเมริกา

พ.ศึ. 2558 - 2559 
ท่ี่�ปรึกษัาดั�านพััฒนาระบบการเงินการคลััง 
กรมบัญช่กลัาง กระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2558 
รองอธิบด่ักรมบัญช่กลัาง กระที่รวงการคลััง

ปริญญาตร่
บริหารธุรกิจบัณิฑิิต (การเงิน) มหาวิที่ยุาลััยุกรุงเที่พั

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

ประธานกรรมการ คณิะกรรมการสูลัากกินแบ่งรัฐบาลั

ประธานคณิะกรรมการตรวจสูอบ สูถาบันสู่งเสูริมการบริหาร 
 กิจการบ�านเมืองท่ี่�ด่ั สูำานักงาน ก.พั.ร.

ประธานอนุกรรมการกำากับ ดูัแลั ตรวจสูอบ แลัะติดัตาม 
 การดัำาเนินงานข้องกองทุี่นเพืั�อความปลัอดัภัยุในการใช�รถ 
 ใช�ถนน กรมการข้นสู่งที่างบก

กรรมการข้�าราชการศาลัยุุติธรรม ประเภที่ผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ 
 ดั�านพััฒนาองค์กร สูำานักคณิะกรรมการข้�าราชการ 
 ศาลัยุุติธรรม (ก.ศ.)

กรรมการ แลัะกรรมการสูรรหาแลัะกำาหนดัค่าตอบแที่น  
 บริษััที่ ปตที่.สูำารวจแลัะผู้ลิัตปิโตรเล่ัยุม จำากัดั (มหาชน)
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•  กรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)
•  ประธานกรรมการกำากับดู้แลักิจการท่�ดู่ 
•  ประธานกรรมการกิจการสัิมพัันธ์

อายุ 58 ปี
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 

การถืือครองหลัักทรพัย์์ (ห้�น) ของบรษัิัท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกบั
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2561 - ปััจจ้บัน  
ผูู้�ตรวจราชการกระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2559 - 2561 
กรรมการ ธนาคารเพืั�อการลังทุี่นโครงสูร�างพืั�นฐาน
ในเอเช่ยุ (The Asian Infrastructure Investment 
Bank (AIIB))

พ.ศึ. 2558 - 2561 
ท่ี่�ปรึกษัาดั�านเศรษัฐกิจระหว่างประเที่ศ สูำานักงาน
เศรษัฐกิจการคลััง

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2558 - 2558
ผูู้�อำานวยุการสูำานักนโยุบายุเศรษัฐกิจระหว่างประเที่ศ 
สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง

ปริญญาโที่ 
Master of Economics, Macquarie University, 
Sydney, Australia

พ.ศึ. 2556 - 2558 
กรรมการบริหารสูำารอง (Alternate Executive 
Director) ข้องกลุ่ัมธนาคารโลัก

พ.ศึ. 2553 - 2556 
ผูู้�อำานวยุการสูำานักนโยุบายุเศรษัฐกิจมหภาค 
สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง

พ.ศึ. 2549 - 2553 
อัครราชทูี่ต (ฝ่่ายุเศรษัฐกิจแลัะการคลััง) สูำานักงาน 
ท่ี่�ปรึกษัาเศรษัฐกิจแลัะการคลัังประจำาสูหราชอาณิาจักร
แลัะยุุโรป กรุงลัอนดัอน ประเที่ศอังกฤษั

พ.ศึ. 2548 - 2549 
ผูู้�อำานวยุการสูำานักนโยุบายุระบบการเงิน การออม
แลัะการลังทุี่น สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง

ปริญญาโที่
พััฒนบริหารศาสูตรมหาบัณิฑิิต (พััฒนาการ
เศรษัฐกิจ) สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

ปริญญาตร่
รัฐศาสูตรบัณิฑิิต (สัูงคมวิที่ยุาแลัะมานุษัยุวิที่ยุา) 
จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

การอบรม

หลัักสููตร นักบริหารยุุที่ธศาสูตร์การป้องกันแลัะปราบปราม 
 การทุี่จริต รุ่นท่ี่� 11 ปี 2563 สูำานักงานคณิะกรรมการป้องกัน 
 แลัะปราบปรามการทุี่จริตแห่งชาติ

หลัักสููตร การป้องกันราชอาณิาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี่� 60 ปี 2560 
 วิที่ยุาลััยุป้องกันราชอาณิาจักร สูถาบันวิชาการป้องกันประเที่ศ

หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market  
 Intermediaries (CGI) ปี 2559 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการ 
 บริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Advanced Management Program 183 (AMP183)  
 ปี 2555, Harvard Business School

หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการบริหารสูำานักงานความร่วมมือพััฒนาเศรษัฐกิจ 
 ประเที่ศเพืั�อนบ�าน

กรรมการ องค์การเภสัูชกรรม

กรรมการ บริษััที่ ข้�อมูลัเครดิัตแห่งชาติ จำากัดั

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 029



•  กรรมการอิสิระ
•  กรรมการบริหาร
•  กรรมการประเมินผู้ลัการปฏิิบัติิงานแลัะพิัจารณา
   ค่าติอบแทนของผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน

อายุ 59 ปี
นายเจษฎา พรหมจาต

การอบรม

สัูมมนาเชิงปฏิิบัติการ ดั�าน Cyber Resilience Leadership  
 Workshop ปี 2562 ข้องธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

 หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program  
 (ITG) รุ่นท่ี่� 11/2562 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD)

หลัักสููตร IIA International Conference in California 
ปี 2562 สูถาบัน The Institute of Internal Auditor

หลัักสููตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561  
 สูถาบัน The Institute of Internal Auditor

หลัักสููตร IIA International Conference in Sydney
ปี 2560 สูถาบัน The Institute of Internal Auditor

 หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 รุ่นท่ี่� 25/2560 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD)

หลัักสููตร IIA International Conference in New York 
ปี 2559 สูถาบัน The Institute of Internal Auditor

หลัักสููตร การกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะผูู้�บริหาร 
 ระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นท่ี่� 14  
 สูถาบันพัระปกเกลั�า

การศึึกษัา
ปริญญาโที่ 
บัญช่มหาบัณิฑิิต มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

ปริญญาตร่
บัญช่บัณิฑิิต มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี่� 5/2559  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร การบริหารงานภาครัฐแลัะกฎหมายุมหาชน (ปรม.)  
 รุ่นท่ี่� 12 สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตร นักบริหารยุุที่ธศาสูตร์การป้องกันแลัะปราบปราม 
 การทุี่จริตระดัับสููง (นยุปสู.) รุ่นท่ี่� 1 สูถาบันการป้องกันแลัะ 
 ปราบปรามการทุี่จริตแห่งชาติ

หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (EDP)  
 รุ่นท่ี่� 9 สูมาคมบริษััที่จดัที่ะเบ่ยุนไที่ยุ

หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี่� 7/2547  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ่นท่ี่� 45/2547 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD)

หลัักสููตร Telecommunicat ion Management  
 คณิะวิศวกรรมศาสูตร์ จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ
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พ.ศึ. 2559 - 2563 
กรรมการ แลัะกรรมการตรวจสูอบ การที่างพิัเศษั
แห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2559 - 2562 
กรรมการ แลัะกรรมการตรวจสูอบ บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ี 
จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2559 - 2560  
กรรมการบริหาร บริษััที่ ชูไก จำากัดั (มหาชน)

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2558 - 2561
กรรมการอิสูระ แลัะกรรมการตรวจสูอบ บริษััที่ 
เนชั�น บรอดัแคสูติ�ง คอร์ปอเรชั�น จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2558 - 2559 
กรรมการตรวจสูอบ แลัะท่ี่�ปรึกษัาคณิะกรรมการบริหาร 
โรงพัยุาบาลัจุฬาภรณ์ิ

พ.ศึ. 2557 - 2559 
กรรมการ แลัะประธานเจ�าหน�าท่ี่�บริหาร บริษััที่ ชูไก 
จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2557 - 2557 
รองประธานกรรมการ บริษััที่ ซ่ี�ดั เอ็มคอที่ จำากัดั

พ.ศึ. 2556 - 2557 
รองกรรมการผูู้�อำานวยุการใหญ่ แลัะปฏิิบัติหน�าท่ี่�หัวหน�า
เจ�าหน�าท่ี่�ดั�านการเงิน (CFO) บริษััที่ อสูมที่ จำากัดั 
(มหาชน)

พ.ศึ. 2554 - 2555 
กรรมการ บริษััที่ ที่รูวิชั�น จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2552 - 2556 
หัวหน�าเจ�าหน�าท่ี่�ดั�านการเงิน (CFO) บริษััที่ อสูมที่ จำากัดั 
(มหาชน)

พ.ศึ. 2552 - 2552 
ผูู้�ช่วยุกรรมการผูู้�จัดัการ บริษััที่ โรงพัยุาบาลัปิยุะเวช 
จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2551 - 2558 
กรรมการ บริษััที่ ด่ัแลันด์ั ด่ัเวลัลัอปเม�นท์ี่ จำากัดั

พ.ศึ. 2551 - 2557 
กรรมการอิสูระ แลัะกรรมการตรวจสูอบ บริษััที่ ชูไก 
จำากัดั (มหาชน)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

 ท่ี่�ปรึกษัา บริษััที่ กรุงเที่พัโที่รทัี่ศน์แลัะวิที่ยุุ จำากัดั

กรรมการ แลัะกรรมการสูรรหา กำาหนดัค่าตอบแที่นแลัะ 
 บริหารที่รัพัยุากรบุคคลั บริษััที่ ทิี่พัยุประกันภัยุ จำากัดั  
 (มหาชน)

กรรมการ แลัะกรรมการตรวจสูอบ บริษััที่ อ่สูเที่อร์น สูตาร์ 
 เร่ยุลัเอสูเตที่ จำากัดั (มหาชน)

อนุกรรมการตรวจสูอบแลัะประเมินผู้ลัระบบงานดั�านการ 
 ปราบปรามแลัะตรวจสูอบบัญช่ที่รัพัยุ์สิูน คณิะกรรมการ 
 ป้องกันแลัะปราบปรามการทุี่จริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กรรมการ แลัะประธานคณิะกรรมการตรวจสูอบ บริษััที่  
 เอเอ็มอาร์ เอเช่ยุ จำากัดั

อนุกรรมการการพััฒนาศักยุภาพัดั�านการแข่้งขั้นตลัาดัทุี่น  
 สูำา นั ก ง า น ค ณิ ะ ก ร ร ม ก า ร กำา กั บ ห ลัั ก ที่ รั พั ยุ์ แ ลั ะ 
 ตลัาดัหลัักที่รัพัยุ์ (กลัต.)

กรรมการ แลัะกรรมการบริหาร บริษััที่ วายุ เอสู เอสู  
 (ประเที่ศไที่ยุ) จำากัดั

กรรมการตรวจสูอบ ราชวิที่ยุาลััยุจุฬาภรณ์ิ

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่
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(แติ่งติั�งติามมติิคณะรัฐมนติรี เม่�อวันท่� 9 มิถุุนายน 2563) 
•  กรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)
•  ประธานกรรมการประเมินผู้ลัการปฏิบัิติงิานแลัะพิัจารณา  
   ค่าติอบแทนของผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
•  กรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน

อายุ 58 ปี
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 

การอบรม

หลัักสููตร ผูู้�บริหารกระบวนการยุุติธรรมระดัับสููง (บยุสู.)

หลัักสููตร วิที่ยุาลััยุป้องกันราชอาณิาจักร (วปอ.)

หลัักสููตร นักบริหารยุุที่ธศาสูตร์การป้องกันแลัะปราบปราม 
 การทุี่จริตระดัับสููง (นยุปสู.)

 หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููงดั�านวิที่ยุาการพัลัังงาน (วพัน.)

 หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููง สูถาบันวิที่ยุาการตลัาดัทุี่น (วตที่.)

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2562 - ปััจจ้บัน 
ผูู้�ตรวจราชการกระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2559 - 2562 
ท่ี่�ปรึกษัาดั�านการพััฒนาแลัะบริหารการจัดัเก็บภาษ่ั 
กรมศุลักากร

พ.ศึ. 2559 - 2559 
รองอธิบด่ักรมศุลักากร

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2557 - 2559
ผูู้�อำานวยุการสูำานักสืูบสูวนแลัะปราบปราม 
กรมศุลักากร

ปริญญาโที่ 
รัฐประศาสูนศาสูตร์ สูาข้าการบริหารแลัะการจัดัการภาครัฐ 
สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

พ.ศึ. 2554 - 2557 
ผูู้�อำานวยุการสูำานักงานศุลักากรท่ี่าเรือกรุงเที่พั
กรมศุลักากร

ปริญญาตร่
นิติศาสูตร์ สูาข้ากฎหมายุ มหาวิที่ยุาลััยุรามคำาแหง

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

 กรรมการ บรษัิัที่ รักษัาความปลัอดัภยัุ กรุงไที่ยุธรุกจิบรกิาร จำากัดั

 กรรมการ บริษััที่ กฟผู้. อินเตอร์เนชั�นแนลั จำากัดั

การถืือครองหลัักทรพัย์์ (ห้�น) ของบรษัิัท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่
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•  กรรมการอิสิระ 
•  กรรมการกำากับดู้แลักิจการท่�ดู่
•  กรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน
•  กรรมการประเมินผู้ลัการปฏิิบัติิงานแลัะพิัจารณา
   ค่าติอบแทนของผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน

อายุ 62 ปี

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2558 - 2561 
ท่ี่�ปรึกษัาดั�านกฎหมายุแลัะระเบ่ยุบการคลััง
(ที่รงคุณิวุฒิ)

พ.ศึ. 2553 - 2557 
ผูู้�อำานวยุการสูำานักกฎหมายุ กรมบัญช่กลัาง

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาโที่ 
นิติศาสูตรมหาบัณิฑิิต จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

ประกาศน่ยุบัตร เนติบัณิฑิิตไที่ยุ สูำานักอบรมศึกษัากฎหมายุ
แห่งเนติบัณิฑิิตยุสูภา สูมัยุท่ี่� 34 ปีการศึกษัา 2524

ปริญญาตร่
นิติศาสูตรบัณิฑิิต จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

การอบรม

สัูมมนาเชิงปฏิิบัติการดั�านการเสูริมสูร�างความรู�แลัะความตระหนัก 
 ดั�านความมั�นคงปลัอดัภัยุไซีเบอร์ (Cyber Resilience)  
 ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

หลัักสููตร How to Develop a Risk Management Plan  
 (HRP) รุ่นท่ี่� 26/2020 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD) 

หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
  (RCL) รุ่นท่ี่� 16/2019 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD) 

หลัักสููตร การกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะผูู้�บริหาร 
 ระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์การมหาชน (PDI) รุ่นท่ี่� 16  
 สูถาบันพัระปกเกลั�าร่วมกับสูำานักงานคณิะกรรมการนโยุบายุ 
 รัฐวิสูาหกิจ พั.ศ. 2560

 หลัักสููตร Board that make a difference (BMD) สูมาคม 
 สู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD) พั.ศ. 2559

หลัักสููตร ผูู้�บริหารกระบวนการยุุติธรรมระดัับสููง (บยุสู.) รุ่นท่ี่� 20 
  สูถาบันพััฒนาข้�าราชการฝ่่ายุตลุัาการศาลัยุุติธรรม พั.ศ. 2558

หลัักสููตร นักบริหารงานยุุติธรรม หลัักสููตร อัยุการจังหวัดั รุ่นท่ี่� 31  
 สูำานักงานอัยุการสููงสุูดั พั.ศ. 2554

หลัักสููตร การบริหารที่รัพัยุากรบุคคลับนความหลัากหลัายุ  
 สูำานักงานข้�าราชการพัลัเรือน (ก.พั.) พั.ศ. 2554

หลัักสููตร นักบริหารการคลััง (นบค.) รุ่นท่ี่� 1 มูลันิธิสูถาบันวิจัยุ 
 นโยุบายุเศรษัฐกิจการคลััง กระที่รวงการคลััง พั.ศ. 2553

หลัักสููตร นักปกครองระดัับสููง (นปสู.) รุ่นท่ี่� 53 วิที่ยุาลััยุ 
 มหาดัไที่ยุ กระที่รวงมหาดัไที่ยุ พั.ศ. 2552

หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)  
 รุ่นท่ี่� 124/2552 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิในคณิะกรรมการกำากับสูำานักงาน 
 การบินพัลัเรือนแห่งประเที่ศไที่ยุ

ประธานอนุกรรมการกฎระเบ่ยุบในดั�านการบริหารงาน 
 ภายุในสูำานักงานการบินพัลัเรือนแห่งประเที่ศไที่ยุ

ประธานอนกุรรมการกำากับดัแูลักจิการท่ี่�ด่ั สูำานักงานการบนิ 
 พัลัเรือนแห่งประเที่ศไที่ยุ

อนุกรรมการบริหารความเสู่�ยุง สูถาบันเที่คโนโลัยุ่ป้องกัน 
 ประเที่ศ (องค์การมหาชน)       

อนุกรรมการเศรษัฐกิจ การเงินการคลัังแลัะติดัตาม 
 งบประมาณิ ชุดัท่ี่� 4 กรุงเที่พัมหานคร

หลัักสููตร การบรหิารงานตำารวจชั�นสููง (บตสู.) รุ่นท่ี่� 27 สูถาบนั
 พััฒนาข้�าราชการตำารวจ กองบัญชาการศึกษัา พั.ศ. 2550

 หลัักสููตร ประกาศน่ยุบัตรบัณิฑิิตที่างกฎหมายุมหาชน  
 รุ่นที่่� 1 มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์ พั.ศ. 2542

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

 ไม่ม่

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 033



อายุ 63 ปี
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน 
ท่ี่�ปรึกษัาประจำาข้องสูภามหาวิที่ยุาลััยุแลัะ
ประธานโครงการ Harbour.Space @UTCC

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน
คณิะกรรมการสูรรหาสูภานโยุบายุผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ
ในสูภานโยุบายุการอุดัมศึกษัา วิที่ยุาศาสูตร์ วิจัยุ
แลัะนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิดั�านเศรษัฐศาสูตร์
คณิะกรรมการการรักษัาความมั�นคง ปลัอดัภัยุไซีเบอร์ 

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน
กรรมการมูลันิธิหอการค�าไที่ยุ

พ.ศึ. 2561 - ปััจจ้บัน
กรรมการ คณิะกรรมการพััฒนาการเศรษัฐกิจ
แลัะสัูงคมแห่งชาติ

พ.ศึ. 2560 - ปััจจ้บัน
อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ลัักดัันยุทุี่ธศาสูตร์ชาติ
ว่าดั�วยุการป้องกันแลัะปราบปรามการทุี่จริต ระยุะท่ี่� 3
คณิะท่ี่� 6 (พั.ยุ. 2560 - 2564)

ปัระวัติิการทำางาน

•  กรรมการอิสิระ
•  ประธานกรรมการติรวจสิอบ

การศึึกษัา
ปริญญาเอก
เศรษัฐศาสูตร์ Washington State Univers i ty  
สูหรัฐอเมริกา (ทุี่นฟุลัไบรท์ี่) 

ปริญญาโที่
พััฒนบริหารศาสูตรมหาบัณิฑิิต (พััฒนาการเศรษัฐกิจ)  
สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

ปริญญาตร่
เศรษัฐศาสูตรบัณิฑิิต (เศรษัฐศาสูตร์ระหว่างประเที่ศ)  
มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

การอบรม

 หลัักสููตร IIA International Conference in Dubai 
  ปี 2561 สูถาบัน The Institute of Internal Auditor

  หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program  
  (AACP)  รุ่น ท่ี่�  26/2017 สูมาคมสู่ง เสู ริมสูถาบัน 
  กรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

  หลัักสููตรพิัเศษั สูำาหรับผูู้�บริหาร Advance Management 
   Program (AMP 178), Harvard Business School

  หลัักสููตร MIT ; Sloan School of Management ;  
  Entrepreneur Development Program (EDP 2015)

  หลัักสููตร การป้องกันราชอาณิาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
  (ปรอ.) รุ่นท่ี่� 21 วิที่ยุาลััยุป้องกันราชอาณิาจักร สูถาบัน 
  วิชาการป้องกันประเที่ศ

  หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)  
  รุ่นท่ี่� 21/2002 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
  (IOD)

  หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููง (หลัักสููตร วตที่.) รุ่นท่ี่� 3 สูถาบัน 
  วิที่ยุาการตลัาดัทุี่น

  หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) สูมาคม 
  สู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

034 Social Bank



พ.ศึ. 2560 - ปััจจ้บัน
ท่ี่�ปรึกษัากิตติมศักดิั� สูมาคมศิษัยุ์เก่ามหาวิที่ยุาลััยุ
หอการค�าไที่ยุ

พ.ศึ. 2560 - ปััจจ้บัน
คณิะกรรมการบริหาร สูถาบันพััฒนาผูู้�ประกอบการ
การค�ายุุคใหม่ (คำาสัู�งกระที่รวงพัาณิิชยุ์ท่ี่� 114/2560)

พ.ศึ. 2560 - ปััจจ้บัน
ท่ี่�ปรึกษัา คณิะกรรมการแรงงานแลัะพััฒนาฝี่มือแรงงาน
หอการค�าไที่ยุ

พ.ศึ. 2559 - ปััจจ้บัน
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ คณิะกรรมการคด่ัพิัเศษั (กคพั.)

พ.ศึ. 2559 - ปััจจ้บัน
กรรมการสู่งเสูริมวิสูาหกิจเริ�มต�นแห่งชาติ
สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง

พ.ศึ. 2559 - ปััจจ้บัน
กรรมการบริหาร เครือข่้ายุร่วมขั้บเคลืั�อน
การปฏิิรูปประเที่ศ

พ.ศึ. 2559 - ปััจจ้บัน
ท่ี่�ปรึกษัากิตติมศักดิั� คณิะกรรมาธิการขั้บเคลืั�อน
การปฏิิรูปประเที่ศ ดั�านการศึกษัา

พ.ศึ. 2554 - ปััจจ้บัน
ท่ี่�ปรึกษัาคณิะกรรมการหอการค�าไที่ยุ
แลัะสูภาหอการค�าแห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2554 - ปััจจ้บัน
อ.ก.พั. วิสูามัญเก่�ยุวกับการสู่งเสูริมจริยุธรรม
เพืั�อราชการใสูสูะอาดั สูำานักงานคณิะกรรมการ
ข้�าราชการพัลัเรือน (ก.พั.)

พ.ศึ. 2554 - ปััจจ้บัน
กรรมการองค์กรต่อต�านคอร์รัปชั�นประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2555 - 2562
อธิการบด่ั มหาวิที่ยุาลััยุหอการค�าไที่ยุ 

พ.ศึ. 2560 - 2561
ท่ี่�ปรึกษัา คณิะกรรมการสู่งเสูริมแลัะพััฒนา
ผูู้�ประกอบการกรุงเที่พัมหานคร หอการค�าไที่ยุ
ประจำาปี 2560 - 2561 

พ.ศึ. 2560 - 2561
กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการค�าไที่ยุ
ประจำาปี 2560 - 2561

พ.ศึ. 2560 - 2561
ท่ี่�ปรึกษัา คณิะกรรมการพััฒนาเศรษัฐกิจพืั�นท่ี่�
ภาคตะวันออก หอการค�าไที่ยุ ประจำาปี 2560 - 2561

พ.ศึ. 2560 - 2561
ท่ี่�ปรึกษัา คณิะกรรมการสู่งเสูริมแลัะพััฒนาสูมาคมการค�า 
หอการค�าไที่ยุ ประจำาปี 2560 - 2561

พ.ศึ. 2560 - 2561
ท่ี่�ปรึกษัา คณิะกรรมการสูายุงานธุรกิจท่ี่องเท่ี่�ยุว
แลัะบริการ หอการค�าไที่ยุ

พ.ศึ. 2560 - 2561
กรรมการธุรกิจประมงแลัะอุตสูาหกรรมต่อเนื�อง 
หอการค�าไที่ยุ

พ.ศึ. 2558 - 2561
ท่ี่�ปรึกษัา คณิะกรรมการกำากับทิี่ศที่างการวิจัยุ
ชุดัโครงการ “พััฒนาองค์ความรู�เศรษัฐกิจแลัะสัูงคม
ข้องครัวเรือนไที่ยุ” สูำานักงานกองทุี่นสูนับสูนุนการวิจัยุ

พ.ศึ. 2559 - 2560
ประธาน คณิะกรรมการบริษััที่ รถไฟฟ้า ร.ฟ.ที่. จำากัดั

พ.ศึ. 2558 - 2560
นายุกสูมาคม สูถาบันอุดัมศึกษัาเอกชน
แห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2554 - 2557
กรรมการ นโยุบายุสูถาบันการเงิน (กนสู.) 
ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2549 - 2551
กรรมการตลัาดัหลัักที่รัพัยุ์แห่งประเที่ศไที่ยุ

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ แลัะประธานกรรมการตรวจสูอบ บริษััที่ ยูุเน่�ยุนพัลัาสูติก 
  จำากัดั (มหาชน)

กรรมการ บริหารนโยุบายุแลัะคณิะที่ำางานปัญญาสูมาพัันธ์
เพืั�อการวิจัยุความเห็นสูาธารณิะ

 ผูู้�อำานวยุการ หลัักสููตรผูู้�บริหารระดัับสููงดั�านการค�าแลัะ 
 การพัาณิิชยุ์ (TEPCoT)

ผูู้�อำานวยุการ หลัักสููตรผูู้�บริหารระดัับสููงดั�านนวัตกรรมการ 
 บริการ (ToPCATS)

กรรมการขั้บเคลืั�อน Circular Economy หอการค�าไที่ยุ

กรรมการ พิัจารณิามาตรการปกป้อง (ผูู้�ที่รงคุณิวุฒิการค�า 
 ระหว่างประเที่ศ) กรมการค�าต่างประเที่ศ กระที่รวงพัาณิิชยุ์

คณิะที่ำางาน ดั�านการป้องกันแลัะปราบปรามการคอร์รัปชั�น  
 หอการค�าไที่ยุ

อนุกรรมการประเมินผู้ลัโครงการเศรษัฐกิจพัอเพ่ัยุงเพืั�อยุกระดัับ 
 ชุมชน สูำานักงานปลััดัสูำานักนายุกรัฐมนตร่

การถืือครองหลัักทรพัย์์ (ห้�น) ของบรษัิัท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกบั
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 035



•  กรรมการอิสิระ
•  กรรมการกำากับความเสิ่�ยง
•  กรรมการบริหารเทคโนโลัย่สิารสินเทศ

อายุ 41 ปี
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 

การศึึกษัา
ปริญญาโที่
บริหารธุรกิจ (MBA) สูาข้า Finance/Marketing Willamette 
University สูหรัฐอเมริกา

ปริญญาตร่
วิที่ยุาศาสูตรบัณิฑิิต (วิที่ยุาศาสูตร์คอมพิัวเตอร์)
จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

การอบรม

 สัูมมนาเชิงปฏิิบัติการดั�านการเสูริมสูร�างความรู�แลัะ 
 ความตระหนักดั�านความมั�นคงปลัอดัภัยุไซีเบอร์ (Cyber  
 Resilience) ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate  
 Leaders (RCL) รุ่นท่ี่� 21/2020 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบัน 
 กรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD) 

หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program  
 (ITG) รุ่นท่ี่� 14/2020 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD)

หลัักสููตร การกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะผูู้�บริหาร 
 ระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์กรมหาชน รุ่นท่ี่� 21 ปี 2562  
 สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)  
 รุ่นท่ี่� 154/2018 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD)

หลัักสููตร ผูู้�นำายุุคใหม่ในระบบประชาธิปไตยุ รุ่นท่ี่� 3 
สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตร ผูู้�บริหารกระบวนการยุุติธรรมระดัับสููง รุ่นท่ี่� 16  
 สูถาบันพััฒนาข้�าราชการฝ่่ายุตุลัาการศาลัยุุติธรรม

หลัักสููตร ประกาศน่ยุบัตรกฎหมายุที่รัพัยุ์สิูนที่างปัญญา 
 เพืั�อการพััฒนาแลัะเพิั�มมูลัค่าที่างธุรกิจ ศาลัที่รัพัย์ุสิูนที่างปัญญา 
 แลัะการค�าระหว่างประเที่ศกลัาง ร่วมกับชมรมผูู้�พิัพัากษัา 
 สูมที่บศาลัที่รัพัย์ุสิูนที่างปัญญาแลัะการค�าระหว่างประเที่ศกลัาง

หลัักสููตร Certificate in Administration and Management,  
 University of Washington

หลัักสููตร Certificate in Business for International  
 Professionals, University of Washington
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ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

รองประธาน สูภาดิัจิทัี่ลัเพืั�อเศรษัฐกิจแลัะสัูงคม
แห่งประเที่ศไที่ยุ

กรรมการ องค์การสุูรา กรมสูรรพัสูามิต

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน  
คณิะกรรมการบริหารจัดัการสูารสูนเที่ศแลัะการสืู�อสูาร 
บริษััที่ ธนารักษ์ัพััฒนาสิูนที่รัพัยุ์ จำากัดั

พ.ศึ. 2561 - 2563  
คณิะรับรองมาตรฐานอาช่พั สูาข้าวิชาช่พัเที่คโนโลัยุ่
สูารสูนเที่ศแลัะการสืู�อสูารแลัะดิัจิทัี่ลัคอนเที่นต์ 
สูาข้าแอนนิเมชั�น สูถาบันคุณิวุฒิวิชาช่พั (องค์การมหาชน)

พ.ศึ. 2560 - 2563  
อนุกรรมการเที่คโนโลัยุด่ัจิิทัี่ลั เพืั�อการให�บริการแลัะบรหิาร
จัดัการองค์กรการที่างพิัเศษัแห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2560 - 2562  
กรรมการ สูมาคมสูมาพัันธ์เที่คโนโลัยุ่สูารสูนเที่ศแลัะ 
การสืู�อสูารแห่งประเที่ศไที่ยุ (TFIT)

พ.ศึ. 2560 - 2562  
ท่ี่�ปรึกษัาประจำา คณิะกรรมาธิการ การพัาณิิชยุ์ 
การอุตสูาหกรรม แลัะการแรงงาน สูภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ศึ. 2557 - 2561  
นายุกสูมาคม อุตสูาหกรรมซีอฟต์แวร์เกมไที่ยุ

พ.ศึ. 2560 - 2560  
กรรมการ ร่างหลัักสููตรวิที่ยุาศาสูตรบัณิฑิิต สูาข้าเกม 
วิที่ยุาลััยุศิลัปะ สืู�อ แลัะเที่คโนโลัยุ่ มหาวิที่ยุาลััยุเช่ยุงใหม่

พ.ศึ. 2560 - 2560  
คณิะที่ำางาน จัดัที่ำาแผู้นการคุ�มครองแลัะสู่งเสูริมการใช�
ประโยุชน์จากที่รัพัยุ์สิูนที่างปัญญาข้องอุตสูาหกรรมแลัะ
นวัตกรรมดิัจิทัี่ลั สูำานักงานสู่งเสูริมเศรษัฐกิจดิัจิทัี่ลั

พ.ศึ. 2559 - 2559  
คณิะอนกุรรมการ ดั�านสืู�อดิัจิทัี่ลัสูร�างสูรรค์ กระที่รวงพัาณิิชยุ์

พ.ศึ. 2558 - 2559  
กรรมการ Creative Digital Economy สูภาหอการค�าไที่ยุ

พ.ศึ. 2556 - 2558 
กรรมการ ธุรกิจเที่คโนโลัยุ่สูารสูนเที่ศแลัะการสืู�อสูาร 
สูภาหอการค�าไที่ยุ

พ.ศึ. 2556 - 2558 
กรรมการ สูมาคมผูู้�ประกอบการแอนิเมชั�นแลัะคอมพัิวเตอร์
กราฟิกไที่ยุ

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน 
อนุกรรมการยุทุี่ธศาสูตร์แลัะการสู่งเสูริม คณิะกรรมการ
ธุรกรรมที่างอิเล็ักที่รอนิกส์ู

พ.ศึ. 2562 - ปััจจ้บัน 
คณิะกรรมการ สูภาดิัจิทัี่ลัเพืั�อเศรษัฐกิจแลัะสัูงคม 
แห่งประเที่ศไที่ยุ 

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2561 - ปััจจ้บัน
อนุกรรมการ ขั้บเคลืั�อนการเสูริมสูร�างคุณิค่าองค์กร
สูำานักงานพััฒนาเที่คโนโลัยุ่อวกาศ แลัะภูมิสูารสูนเที่ศ 
(องค์การมหาชน)

พ.ศึ. 2560 - ปััจจ้บัน 
อาจารยุ์ท่ี่�ปรึกษัา ประจำาโครงงานกลุ่ัมเชิงปฏิิบัติ หลัักสููตร
ประกาศน่ยุบัตรผูู้�นำายุุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยุ 
(ปนป.) สูถาบันพัระปกเกลั�า

พ.ศึ. 2558 - ปััจจ้บัน 
อาจารย์ุพิัเศษั คณิะดิัจิทัี่ลัม่เด่ัยุ มหาวิที่ยุาลััยุศร่ปทุี่ม

พ.ศึ. 2563 - 2563 
คณิะที่ำางานดั�านอุตสูาหกรรมดิัจิทัี่ลั อิเล็ักที่รอนิกส์ูอัจฉริยุะ
แลัะหุ่นยุนต์ คณิะที่ำางานประสูานงานดั�านการพััฒนาบุคลัากร
ในเข้ตพััฒนาพิัเศษัภาคตะวันออก

พ.ศึ. 2562 - 2563 
อนุกรรมการ แนวที่างการใช�ประโยุชน์ดั�านลิัข้สิูที่ธิ� 
สูำานักที่รัพัยุ์สิูนที่างปัญญา กระที่รวงพัาณิิชยุ์

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 037



•  กรรมการอิสิระ
•  กรรมการติรวจสิอบ

อายุ 63 ปี
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

การศึึกษัา
ปริญญาโที่
Master of Business Administration (MBA), Tarleton 
State University สูหรัฐอเมริกา

Graduate Diploma ดั�านเศรษัฐศาสูตร์ประยุุกต์ University 
of Canberra ออสูเตรเล่ัยุ

Mini Master of Business Administration (MBA)
สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

ปริญญาตร่
นิเที่ศศาสูตรบัณิฑิิต จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

การอบรม

 หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 รุ่นท่ี่� 33/2019 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD)

หลัักสููตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี่� 8/2019  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร วุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification  
 Program - DCP) รุ่นท่ี่� 211/2015 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบัน  
 กรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร วุฒิบัตรการกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะ 
 ผูู้�บริหารระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์การมหาชน (PDI)  
 รุ่นท่ี่� 13 ปี 2558 สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตร นักบริหารระดัับสููง (นบสู.) รุ่นท่ี่� 75 ปี 2555  
 สูำานักงานคณิะกรรมการข้�าราชการพัลัเรือน (ก.พั.)

หลัักสููตร การพััฒนาผูู้�บริหารดั�านการเป็นผูู้�นำา ปี 2555  
 Stanford University สูหรัฐอเมริกา

หลัักสููตร การพััฒนาผูู้�บริหาร ปี 2547 (Executive  
 Development Program), Kellogg School of  
 Management สูหรัฐอเมริกา
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พ.ศึ. 2560 - 2561
รองผูู้�อำานวยุการสูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง
สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง กระที่รวงการคลััง

กรรมการ แลัะกรรมการประเมินผู้ลัการปฏิิบัติงาน
แลัะพิัจารณิาค่าตอบแที่นข้องผูู้�อำานวยุการ
ธนาคารออมสิูน

กรรมการ แลัะกรรมการตรวจสูอบ บริษััที่ไที่ยุ-อะมาดิัอุสู 
เซีาท์ี่อ่สูต์เอเช่ยุ จำากัดั

ประธานอนุกรรมการดั�านยุุที่ธศาสูตร์ ประธานอนุกรรมการ
การลังทุี่น กองทุี่นการออมแห่งชาติ แลัะประธานอนุกรรมการ
ประเมินผู้ลัการปฏิิบัติงาน เลัข้าธิการคณิะกรรมการกองทุี่น
การออมแห่งชาติ

พ.ศึ. 2558 - 2560
กรรมการบริหาร ธนาคารพััฒนาเอเช่ยุ
(Asian Development Bank - ADB)

พ.ศึ. 2558 - 2558
รองผูู้�อำานวยุการสูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง สูำานักงาน
เศรษัฐกิจการคลััง กระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2555 - 2558
ผูู้�อำานวยุการสูำานักงานนโยุบายุเศรษัฐกิจ
ระหว่างประเที่ศ สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง
กระที่รวงการคลััง

ปัระวัติิการทำางาน
พ.ศึ. 2551 - 2555
อัครราชทูี่ต (ฝ่่ายุเศรษัฐกิจแลัะการคลััง) 
ประจำากรุงวอชิงตัน ด่ั ซ่ี สูหรัฐอเมริกา

พ.ศึ. 2549 - 2551
ผูู้�เช่�ยุวชาญเฉพัาะดั�านเศรษัฐกจิมหภาค แลัะระหวา่งประเที่ศ 
สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง กระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2542 - 2548
เศรษัฐกร 6 - 8 สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง 
กระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2538 - 2541
หัวหน�าสู่วนกำากับสูมาชิก แลัะผูู้�อำานวยุการฝ่่ายุสูารนิเที่ศ 
ตลัาดัหลัักที่รัพัยุ์แห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2536 - 2537
เศรษัฐกร 6 สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง กระที่รวงการคลััง

พ.ศึ. 2535 - 2535
หัวหน�าสู่วนกำากับบริษััที่หลัักที่รัพัยุ์ สูำานักงาน
คณิะกรรมการกำากับหลัักที่รัพัยุแ์ลัะตลัาดัหลัักที่รัพัยุ ์(ก.ลั.ต.)

พ.ศึ. 2527 - 2535
เศรษัฐกร 3 - 5 สูำานักงานเศรษัฐกิจการคลััง
กระที่รวงการคลััง

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ ผูู้�ที่รง คุณิวุ ฒิ  ดั� านการ เ งินแลัะการลัง ทุี่น 
 ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายุ แลัะอนุกรรมการ 
 ดั�านยุทุี่ธศาสูตร์ กองทุี่นการออมแห่งชาติ

กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ แลัะประธานกรรมการตรวจสูอบ  
 สูถาบันระหว่างประเที่ศเพืั�อการค�าแลัะการพััฒนา (องค์การ 
 มหาชน)

กรรมการตรวจสูอบ สูำานักงานบริหารแลัะพััฒนาองค์ความรู�  
 (องค์การมหาชน)

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 039



•  กรรมการอิสิระ
•  ประธานกรรมการบริหาร
•  ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลัย่สิารสินเทศ

อายุ 61 ปี
นายมงคล ลีลาธรรม

การศึึกษัา
ปริญญาโที่ 
พััฒนบริหารศาสูตรมหาบัณิฑิิตที่างพััฒนาการเศรษัฐกิจ 
สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

ประกาศน่ยุบัตรขั้�นสููงที่างพััฒนาการเศรษัฐกิจ สูถาบันบัณิฑิิต
พััฒนบริหารศาสูตร์ 

ปริญญาตร่
บัญช่บัณิฑิิต มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์ 

ปริญญาตร่
เศรษัฐศาสูตรบัณิฑิิต มหาวิที่ยุาลััยุรามคำาแหง 

การอบรม

 สัูมมนาเชิงปฏิิบัติการดั�านการเสูริมสูร�างความรู�แลัะ 
 ความตระหนักดั�านความมั�นคงปลัอดัภัยุไซีเบอร์ (Cyber  
 Resilience) ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program  
 (ITG) รุ่นท่ี่� 14/2020 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ  
 (IOD)

หลัักสููตร วิที่ยุาการการจัดัการสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง 
 คณิะรัฐประศาสูนศาสูตร์ สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์  
 (วบสู.2) 

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููงดั�านวิที่ยุาการพัลัังงาน (วพัน.11)  
 สูถาบันวิที่ยุาการพัลัังงาน 

หลัักสููตร การกำากับแลัะดัูแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะ 
 ผูู้�บริหารระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์การมหาชน (PDI)  
 รุ่นท่ี่� 16 สูถาบันพัระปกเกลั�า สูำานักงานคณิะกรรมการ 
 นโยุบายุรัฐวิสูาหกิจ แลัะ สูำานักงานคณิะกรรมการพััฒนา 
 ระบบราชการ 

หลัักสููตร นักบริหารยุุที่ธศาสูตร์การป้องกันแลัะปราบปราม 
 การทุี่จริตระดัับสููง (นยุปสู.) รุ่นท่ี่� 6 สูถาบันการป้องกันแลัะ 
 ปราบปรามการทุี่จริตแห่งชาติ 

SEC. Capital Market Leader Program : Building  
 Competitiveness of Nation and Thai Capital Markets,  
 IMD - SEC Partnership Program, IMD - World  
 Competitiveness Center

หลัักสููตร นักบริหารระดัับสููงกิจการกระจายุเสู่ยุงแลัะกิจการ 
 โที่รที่ัศน์ (กสูที่.) รุ่นท่ี่� 1 (ด่ัเด่ัน) สูำานักงานคณิะกรรมการ 
 กิจการกระจายุเสู่ยุงกิจการโที่รทัี่ศน์ แลัะกิจการโที่รคมนาคม 
 แห่งชาติ (สูำานักงาน กสูที่ช.) 

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููง สูถาบันวิที่ยุาการตลัาดัทุี่น รุ่นท่ี่� 13 

หลัักสููตร Directors Certification (DCP) รุ่นท่ี่� 35 สูมาคม 
 สู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

 สัูมฤที่ธิบัตรการวางแผู้นงานก่อสูร�าง ( เ ก่ยุรตินิยุม) 
 มหาวิที่ยุาลััยุสุูโข้ทัี่ยุธรรมาธิราช

พ.ศึ. 2559 - 2562
กรรมการผูู้�จัดัการ ธนาคารพััฒนาวิสูาหกิจข้นาดักลัางแลัะ
ข้นาดัยุ่อมแห่งประเที่ศไที่ยุ 

พ.ศึ. 2546 - 2562
สูมาชิกผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการไที่ยุ

พ.ศึ. 2554 - 2559
นายุกสูมาคมสู่งเสูริมผูู้�ลังทุี่น (Thai Investers Association 
: TIA)

พ.ศึ. 2554 - 2559
รองประธานกรรมการแลัะกรรมการ สูภาธุรกิจตลัาดัทุี่นไที่ยุ 
(Federation of Thai Capital Market Organizations : 
FETCO)

ปัระวัติิการทำางาน
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พ.ศึ. 2554 - 2559

พ.ศึ. 2554 - 2559
กรรมการกองทุี่นคุ�มครองผูู้�ลังทุี่นในหลัักที่รัพัยุ์ (Securities 
Investor Protection Fund : SIPF)

พ.ศึ. 2554 - 2559
กรรมการกองทุี่นคุ�มครองผูู้�ลังทุี่นในตลัาดัสัูญญาซืี�อข้ายุ 
ล่ัวงหน�า (Derivatives Investor Protection Fund : DIPF)

พ.ศึ. 2555 - 2558
กรรมการบริหารแลัะรองผูู้�อำานวยุการ องค์การกระจายุเสู่ยุง
แลัะแพัร่ภาพัสูาธารณิะแห่งประเที่ศไที่ยุ (Thai PBS)

พ.ศึ. 2554 - 2555
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ วิที่ยุาลััยุนวัตกรรม มหาวิที่ยุาลััยุ
ธรรมศาสูตร์

พ.ศึ. 2553 - 2555
กรรมการ บริษััที่ ข้�อมูลัเครดิัตแห่งชาติ จำากัดั 

พ.ศึ. 2552 - 2555
ประธานกรรมการบริหาร บริษััที่ ธนบรรณิ จำากัดั

พ.ศึ. 2550 - 2555
ประธานกรรมการบริหารแลัะประธานเจ�าหน�าท่ี่�บริหาร 
ธนาคารไที่ยุเครดิัตเพืั�อรายุยุ่อยุ จำากัดั (มหาชน) 

พ.ศึ. 2547 - 2551
กรรมการ ตลัาดัสิูนค�าเกษัตรล่ัวงหน�าแห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2546 - 2551
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ วิที่ยุาลััยุนวัตกรรม
มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

พ.ศึ. 2547 - 2550
กรรมการบริหารแลัะกรรมการผูู้�จัดัการ บมจ. เครดิัตฟองซิีเอร์ 
ไที่ยุเคหะ

พ.ศึ. 2546 - 2547
กรรมการอิสูระ บมจ.อ่จ่ว่ เอ็นเตอร์เที่นเมนท์ี่

พ.ศึ. 2536 - 2547
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ สูำานักบัณิฑิิตอาสูาพััฒนา
มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

พ.ศึ. 2545 - 2546
กรรมการ แลัะประธานกรรมการตรวจสูอบ การเคหะแห่งชาติ

พ.ศึ. 2541 - 2545
ผูู้�ตรวจการ องค์กรเพืั�อการปฏิิรูประบบสูถาบันการเงิน 
(ป.ร.สู.)

พ.ศึ. 2530 - 2542
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิประจำาสูภามหาวิที่ยุาลััยุ 
สูถาบันราชภัฏิหมู่บ�านจอมบึง

พ.ศึ. 2537 - 2540
กรรมการบริหารแลัะกรรมการผูู้�จัดัการ 
บมจ. เงินทุี่นหลัักที่รัพัยุ์มหานครที่รัสูต์

กรรมการวินัยุบุคลัากรในธุรกิจตลัาดัทุี่น สูำานักงาน
คณิะกรรมการกำากับหลัักที่รพััยุแ์ลัะตลัาดัหลัักที่รพััยุ ์(ก.ลั.ต.)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

ประธานกรรมการบริหารสูำานักงานสู่งเสูริมวิสูาหกิจข้นาดักลัาง 
 แลัะข้นาดัยุ่อม

กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิในคณิะกรรมการสู่งเสูริมวิสูาหกิจ 
 ข้นาดักลัางแลัะข้นาดัยุ่อม

กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิในคณิะกรรมการสู่งเสูริมแลัะรักษัา 
 มรดักภูมิปัญญาที่างวัฒนธรรม กระที่รวงวัฒนธรรม

กรรมการในคณิะกรรมการองคก์ารตลัาดัเพืั�อเกษัตรกร (อ.ต.ก.)

 ท่ี่�ปรึกษัาคณิะกรรมการสูายุงานสู่งเสูริมแลัะสูนับสูนุน 
 อุตสูาหกรรม สูภาอุตสูาหกรรมแห่งประเที่ศไที่ยุ 

 ท่ี่�ปรึกษัาสูมาคมนักเร่ยุนเก่าสูามเสูนวิที่ยุาลััยุ 

ประธานคณิะอนุกรรมการการบูรณิการแนวที่างการศึกษัา 
 ความเป็นไปไดั�การจัดัตั�งระเบ่ยุงภาคตะวันออก (Eastern  
 Fruit Corridor) กระที่รวงอุตสูาหกรรม 

คณิะกรรมการสูมาคมนักศึกษัาเก่าพัาณิิชยุศาสูตร์แลัะการบัญช่  
 มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์ (สู.พั.บ.ธ.) ประจำาปี 2560 - 2562

กรรมการฝ่่ายุนายุจ�าง คณิะกรรมการแรงงานรัฐวิสูาหกิจ 
 สัูมพัันธ์ กรมสูวัสูดิัการแลัะคุ�มครองแรงงาน กระที่รวงแรงงาน 

อนุกรรมาธิการ คณิะอนุกรรมาธิการเศรษัฐกิจแลัะข้ับเคลืั�อน  
 สูภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรรมการ แลัะกรรมการบริหาร บริษััที่หลัักที่รัพัยุ์จัดัการ 
 กองทุี่น เอ็มเอฟซ่ี จำากัดั (มหาชน)

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 041



•  กรรมการอิสิระ
•  กรรมการกำากับความเสิ่�ยง
•  กรรมการบริหารเทคโนโลัย่สิารสินเทศ

อายุ 44 ปี
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

การศึึกษัา
ปริญญาโที่
สูาข้าการเงิน (MSc in Finance Focused on Financial 
Econometrics, Distinction), Imperial College, 
University of London, UK

ปริญญาตร่
วิที่ยุาศาสูตรบัณิฑิิต (เก่ยุรตินิยุม) สูาข้าวิที่ยุาศาสูตร์การจัดัการ
แลัะคอมพิัวเตอร์ (BSc (Hons) Management Science with 
Computing and a Year in Industry with Distinction), 
University of Kent at Canterbury, UK

การอบรม

 สัูมมนาเชิงปฏิิบัติการดั�านการเสูริมสูร�างความรู�แลัะ 
 ความตระหนักดั�านความมั�นคงปลัอดัภัยุไซีเบอร์ (Cyber 
 Resilience) ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)  
 รุ่นท่ี่� 294/2020 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร การกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะ 
 ผูู้�บริหารระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์กรมหาชน (PDI)  
 รุ่นท่ี่� 22/2020 สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตร Fundamental Technical Analysis Workshop,  
 Bank of Thailand

 ห ลััก สููตร  Bank rup tcy  P ro tec t i on  a ga i n s t  
 Macroeconomic Shocks : the Case for a Super 
 Chapter II Seminar, Bank of Thailand

หลัักสููตร Modern Developments in Econometrics and  
 Forecasting Techniques Seminar and Workshop,  
 Selwyn College, Cambridge University, UK

หลัักสููตร 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
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พ.ศึ. 2556 - 2561
รองกรรมการผูู้� จัดัการใหญ่ หัวหน�าเจ�าหน�าท่ี่�บริหาร 
ความเสู่�ยุงดั�านสิูนเชื�อ ธนาคารที่หารไที่ยุ จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2548 - 2556
Global Head of Derivatives Work-out Advisor แลัะ 
ผูู้�ช่วยุกรรมการผูู้�จัดัการใหญ่ หัวหน�าสูายุงานฝ่่ายุบริหาร
สิูนที่รัพัยุ์กลุ่ัมพิัเศษั ธนาคารสูแตนดัาร์ดัชาร์เตอร์ดั (ไที่ยุ) 
จำากัดั (มหาชน) 

พ.ศึ. 2542 - 2547
Quantitative Financial Analyst, Reserve Management 
Division, Bank of Thailand

พ.ศึ. 2539 - 2540
Chief Computer Programmer, Phoenix First Ltd., 
Alton UK

พ.ศึ. 2539 - 2540
นักวิเคราะห์การเงิน ฝ่่ายุกำากับแลัะพััฒนาสูถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

ปัระวัติิการทำางาน

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ บริษััที่ บริหารสิูนที่รัพัยุ์ ธนาคารอิสูลัาม
แห่งประเที่ศไที่ยุ จำากัดั

หลัักสููตร The 10th Central Banking Seminar - Fixed  
 Income Primer Program, Lehman Brothers Institute  
 of Finance, New York

หลัักสููตร Training Sessions on Global Market Business  
 Finance Process, Standard Chartered Bank, Singapore

หลัักสููตร Wholesale Bank Business Finance Conference,  
 Standard Chartered Bank, Singapore

หลัักสููตร Hedge Accounting - Training and Guidance  
 Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore

หลัักสููตร Expanded – Exotics Options and Structured  
 FX Forward Workshop, Standard Chartered Bank,  
 Singapore

หลัักสููตร Accounting for Financial Instruments,  
 Derivatives & Hedging under IAS39, Standard  
 Chartered Bank, Singapore

หลัักสููตร Secondment with Group Business Development,  
 Standard Chartered Bank, London

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 043



(แติ่งติั�งติามมติิคณะรัฐมนติรี เม่�อวันท่� 9 มิถุุนายน 2563)
•  กรรมการอิสิระ
•  กรรมการติรวจสิอบ

อายุ 60 ปี
นายก้อง รุ่งสว่าง 

การศึึกษัา
ปริญญาโที่
สูาข้าเศรษัฐศาสูตร์ มหาวิที่ยุาลััยุฮาวายุ ประเที่ศสูหรัฐอเมริกา 
(Master of Economics, University of Hawaii, USA) [EWC 
Scholar]

ปริญญาโที่
สูาข้าบริหารธุรกิจ สูถาบันบัณิฑิิตบริหารธุรกิจศศินที่ร์ 
แห่งจุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ (Kellogg/Wharton/CU) 
[Exxon Scholar] 

ปริญญาโที่
สูาข้าวิศวกรรมศาสูตร์ สูถาบันเที่คโนโลัยุ่แห่งเอเช่ยุ (AIT) 
[German Government Scholar (DAAD)]

ปริญญาตร่
วิศวกรรมศาสูตร์ (เก่ยุรตินิยุม) สูาข้าโยุธา จุฬาลังกรณ์ิ
มหาวิที่ยุาลััยุ

การอบรม

 สัูมมนาเชิงปฏิิบั ติการดั�านการเสูริมสูร�างความรู�แลัะ 
 ความตระหนักดั�านความมั�นคงปลัอดัภัยุไซีเบอร์ (Cyber 
 Resilience) ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ

หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 รุ่นท่ี่� 37/2020 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร การกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะผูู้�บริหาร 
 ระดัับสููงข้องรัฐแลัะองค์การมหาชน (PDI) รุ่นท่ี่� 18 สูถาบัน 
 พัระปกเกลั�าร่วมกับสูำานักงานคณิะกรรมการนโยุบายุรัฐวิสูาหกิจ

หลัักสููตร การบริหารจัดัการความมั�นคงขั้�นสููง (มสู.) รุ่นท่ี่� 7  
 สูมาคมวิที่ยุาลััยุป้องกันราชอาณิาจักร (สูวปอ.) 

หลัักสููตร ภูมิพัลัังแผู่้นดิัน (ภผู้.) รุ่นท่ี่� 4 จุฬาลังกรณ์ิ 
 มหาวิที่ยุาลััยุ 

หลัักสููตร นักบริหารระดัับสููงธรรมศาสูตร์เพืั�อสัูงคม (นมธ.)  
 รุ่นท่ี่� 15 มูลันิธิสูถาบันวิที่ยุาการธรรมศาสูตร์เพืั�อสัูงคม

หลัักสููตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี่� 6  
 มูลันิธิสูถาบันวิจัยุนโยุบายุเศรษัฐกิจการคลััง

หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)  
 รุ่นท่ี่� 30/2003 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี่� 9/2015  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

 หลัักสููตร Roles of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี่� 44  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี่� 8  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy  
 (SFE) รุ่นท่ี่� 31 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL)  
 รุ่นท่ี่� 1 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร Trailblazer (Leadership) ; London Business School  

หลัักสููตร Advance Senior Executive Program (ASEP) ;  
 Kellogg school of Management

หลัักสููตร Washington Campus ; Georgetown University 

หลัักสููตร Modern Marketing Management (MMM) รุ่นท่ี่� 1  
 จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ 
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พ.ศึ. 2561 - 2563
ประธานคณิะอนุกรรมการกำากบัดูัแลักิจการท่ี่�ด่ั แลัะประธาน
คณิะอนุกรรมการการตลัาดั การนิคมอุตสูาหกรรม 
แห่งประเที่ศไที่ยุ 

พ.ศึ. 2557 - 2561
เลัข้านุการ/ท่ี่�ปรึกษัา คณิะกรรมาธิการการพัลัังงาน  
สูภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สูนช.)

พ.ศึ. 2560 - 2561
กรรมการ กรรมการบริหาร แลัะผูู้�อำานวยุการบริหาร 
โรงพัยุาบาลัวิชัยุยุุที่ธ 

พ.ศึ. 2557 - 2560
กรรมการอำานวยุการ กรรมการบริหาร แลัะรองผูู้�อำานวยุการ 
สูถาบันบัณิฑิิตบริหารธุรกิจศศินที่ร์แห่งจุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ 

พ.ศึ. 2552 - 2556
Director - Performance Acceleration 
Executive Vice President, Corporate Strategies 
Executive Vice President, Commercial and Marketing  
บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ี จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2550 - 2551
กรรมการ กรรมการบริหาร แลัะรองกรรมการผูู้�จัดัการ 
บริษััที่ ปตที่.บริหารธุรกิจ ค�าปล่ัก จำากัดั

พ.ศึ. 2540 - 2550
Leadership Team ; Conoco Phillips Asia-Pacific  
Director, Executive Director and Managing Director 
(Acting) ; ConocoPhillips (Thailand) [JET/Jiffy] and 
its affiliates

พ.ศึ. 2528 - 2536
Corporate Planning Manager, Senior Staff - Supply ; 
Esso Standard Thailand (Exxon)

พ.ศึ. 2527 - 2528
Field Engineer, Schlumberger Overseas

ปัระวัติิการทำางาน ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสู่�ยุง แลัะ 
 อนุกรรมการกำากับดูัแลักิจการท่ี่�ด่ั การนิคมอุตสูาหกรรม 
 แห่งประเที่ศไที่ยุ

กรรมการ แลัะกรรมการบริหารความเสู่�ยุง โรงพัยุาบาลัวิชัยุยุุที่ธ 

กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ คณิะกรรมการมาตรฐานผู้ลัิตภัณิฑ์ิ 
 อุตสูาหกรรม

 กรรมการบริหารความเสู่�ยุง การไฟฟ้าฝ่่ายุผู้ลิัตแห่งประเที่ศไที่ยุ

กรรมการบริหารความเสู่�ยุง องค์การสู่งเสูริมกิจการโคนม 
 แห่งประเที่ศไที่ยุ (อสูค.)

อาจารย์ุพิัเศษั หลัักสููตร Director Certificate หลัักสููตร  
 Strategy แลัะหลัักสููตร Risk Management สูมาคมสู่งเสูริม 
 สูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 045



(ดูำารงติำาแหน่งผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
เม่�อวันท่� 1 กรกฎาคม 2563)
•  กรรมการแลัะผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
•  กรรมการบริหาร
•  กรรมการบริหารเทคโนโลัย่สิารสินเทศ
•  กรรมการกำากับความเสิ่�ยง
•  กรรมการกำากับดู้แลักิจการท่�ดู่

อายุ 50 ปี
นายวิทัย รัตนากร

การศึึกษัา
ปริญญาโที่
เศรษัฐศาสูตร์การเมือง จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ 

ปริญญาโที่
กฎหมายุธุรกิจ จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

ปริญญาโที่
การเงิน Drexel University, U.S.A. 

ปริญญาตร่
เศรษัฐศาสูตร์ มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์ 

การอบรม

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููง สูถาบันวิที่ยุาการตลัาดัทุี่น (วตที่.) 
 รุ่นท่ี่� 28

หลัักสููตร นักบริหารยุุที่ธศาสูตร์การป้องกันแลัะปราบปราม 
 การทุี่จริตระดัับสููง (นยุปสู.) รุ่นท่ี่� 7 สูำานักงานคณิะกรรมการ 
 ป้องกันแลัะปราบปรามการทุี่จริตแห่งชาติ

หลัักสููตร ผูู้�บริหารกระบวนการยุุติธรรมระดัับสููง (บ.ยุ.สู.)  
 รุ่นท่ี่� 17 สูถาบันพััฒนาข้�าราชการฝ่่ายุตุลัาการ ศาลัยุุติธรรม

หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี่� 5  
 มูลันิธิสูถาบันวิจัยุแลัะพััฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

หลัักสููตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี่� 7  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร The Executive Program for Senior Management  
 (EX-PSM) รุ่นท่ี่� 3 สูถาบันวิจัยุนโยุบายุเศรษัฐกิจการคลััง   
 (สูวค.)

หลัักสููตร Financial Executive Development Program  
 (FINEX) รุ่นท่ี่� 17 สูมาคมสูถาบันการศึกษัาการธนาคาร

แลัะการเงินไที่ยุ 
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ปัระวัติิการทำางาน
พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน 
ผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน

พ.ศึ. 2561 - 2563
เลัข้าธิการคณิะกรรมการ กองทุี่นบำาเหน็จบำานาญข้�าราชการ

พ.ศึ. 2560 - 2561 
รักษัาการผูู้�จัดัการ ธนาคารอิสูลัามแห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2560 - 2561 
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ ดั�านเศรษัฐกิจ สูำานักงานสู่งเสูริม
เศรษัฐกิจดิัจิทัี่ลั

พ.ศึ. 2560 - 2561 
กรรมการ บริษััที่หลัักที่รัพัยุ์จัดัการกองทุี่น ธนชาต จำากัดั

พ.ศึ. 2559 - 2561
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน 
กลุ่ัมลังทุี่นแลัะบริหารการเงิน (Chief Financial Officer)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลังทุี่น แลัะกรรมการ 
 บริหาร บริษััที่ ทิี่พัยุประกันช่วิต จำากัดั (มหาชน)

กรรมการ แลัะกรรมการบริหาร บริษััที่ ทิี่พัยุประกันภัยุ จำากัดั  
 (มหาชน)

พ.ศึ. 2558 - 2559
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
กลุ่ัมลูักค�าธุรกิจแลัะภาครัฐ

พ.ศึ. 2554 - 2557
ประธานเจ�าหน�าท่ี่�สูายุการเงิน 
บริษััที่ สูายุการบินนกแอร์ จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2553 - 2554
รองกรรมการผูู้�จัดัการอาวุโสู 
บริษััที่ เครือเจริญโภคภัณิฑ์ิ จำากัดั

พ.ศึ. 2550 - 2553
กรรมการ 
บริษััที่หลัักที่รัพัยุ์จัดัการกองทุี่นนครหลัวงไที่ยุ จำากัดั 
(ปัจจุบันเปล่ั�ยุนชื�อเป็น บริษััที่หลัักที่รัพัยุ์จัดัการกองทุี่น ภัที่ร จำากัดั)

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 047



•  กรรมการอิสิระ
•  ประธานกรรมการกำากับดู้แลักิจการท่�ดู่
•  ประธานกรรมการประเมินผู้ลัการปฏิิบัติิงานแลัะพัิจารณา   
  ค่าติอบแทนของผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
•  กรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน

อายุ 65 ปี
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 

การศึึกษัา
ปริญญาตร่
พัาณิิชยุศาสูตร์บัณิฑิิต มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

ปริญญาตร่
นิติศาสูตรบัณิฑิิต มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

การอบรม

หลัักสููตร การกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะผูู้�บริหาร 
 ระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์กรมหาชน รุ่นท่ี่� 21 ปี 2562  
 สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ่นท่ี่� 261/2018 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร ประกาศน่ยุบัตรบัณิฑิิตที่างดั�านกฎหมายุธุรกิจ  
 มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููงสูำาหรับผูู้�บริหารภาครัฐวิสูาหกิจ  
 The Senior Administrators Program (2548) SASIN  
 Graduate Institution of Business Administration and  
 Kellogg School of Management

พ.ศึ. 2552 - เม.ย์. 2561
กรรมการบริหาร บริษััที่ พ่ั แพัลันเนอร์ จำากัดั

พ.ศึ. 2556 แลัะ 2560 
กรรมการ ธนาคารพััฒนาวสิูาหกิจข้นาดักลัางแลัะข้นาดัยุอ่ม
แห่งประเที่ศไที่ยุ

พ.ศึ. 2548 - 2552
กรรมการแลัะผูู้�จัดัการทัี่�วไป บรรษััที่ประกันสิูนเชื�อ
อุตสูาหกรรมข้นาดัยุ่อม

ปัระวัติิการทำางาน

(ดูำารงติำาแหน่งถึุงวันท่� 28 พัฤษภาคม 2563)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ บริษััที่ ฟังก์ชั�น อินเตอร์ เนชั�นแนลั จำากัดั

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่
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•  กรรมการอิสิระ
•  ประธานกรรมการกำากับความเสิ่�ยง
•  ประธานกรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน

อายุ 65 ปี
นางพัชราวลัย ชัยปาณี 

การศึึกษัา
ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุัษัฎ่บัณิฑิิต (การเงิน) จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

ปริญญาโที่
บริหารธุรกิจมหาบัณิฑิิต (การเงินแลัะธุรกิจต่างประเที่ศ) 
มหาวิที่ยุาลััยุวิสูคอนซิีน ประเที่ศสูหรัฐอเมริกา

ปริญญาตร่
บัญช่บัณิฑิิต (การธนาคารแลัะการเงิน) 
จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

การอบรม

หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) สูมาคม 
 สู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร The Sydney Futures Executives Program Sydney  
 Stock Exchange

 หลัักสููตร 22nd Annual Futures & Options Expo  
 Conference Futures Industry Association

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

ข้�าราชการบำานาญ จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

(ดูำารงติำาแหน่งถุึงวันท่� 28 ธันวาคม 2563)

พ.ศึ. 2557 - ปััจจ้บัน
กรรมการนโยุบายุการเงิน จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

พ.ศึ. 2549 - ปััจจ้บัน
กรรมการจัดัการที่รัพัยุ์สิูน สูภากาชาดัไที่ยุ

พ.ศึ. 2555 - 2557
กรรมการสูภามหาวิที่ยุาลััยุ จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

พ.ศึ. 2547 - 2555
หัวหน�าภาควิชาการธนาคารแลัะการเงิน
คณิะพัาณิิชยุศาสูตรแ์ลัะการบญัช่ จุฬาลังกรณิม์หาวทิี่ยุาลััยุ

พ.ศึ. 2547 - 2552
คณิะกรรมการ บริษััที่ ตลัาดัอนุพัันธ์ (ประเที่ศไที่ยุ) จำากัดั 
(มหาชน) 
(ปัจจุบันเปล่ั�ยุนชื�อเป็น บริษััที่ ตลัาดัสัูญญาซืี�อข้ายุล่ัวงหน�า (ประเที่ศไที่ยุ) 
จำากัดั (มหาชน))

ปัระวัติิการทำางาน

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ
ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน     

ไม่ม่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 049



•  กรรมการแลัะเลัขานุการ ผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
•  กรรมการบริหาร
•  กรรมการบริหารเทคโนโลัย่สิารสินเทศ
•  กรรมการกำากับความเสิ่�ยง
•  กรรมการกำากับดู้แลักิจการท่�ดู่

อายุ 60 ปี
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย 

การศึึกษัา
ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุัษัฎ่บัณิฑิิตกิตติมศักดิั� มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุัษัฎ่บัณิฑิิต (รัฐประศาสูนศาสูตร์) มหาวิที่ยุาลััยุ 
อ่สูเทิี่ร์นเอเช่ยุ 

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุัษัฎ่บัณิฑิิตกิตติมศักดิั� สูาข้าบริหารธุรกิจ 
มหาวิที่ยุาลััยุราชภัฏิสูวนสุูนันที่า

ปริญญาเอก
ศิลัปศาสูตรดุัษัฎ่บัณิฑิิตกิตติมศักดิั� (การเงินแลัะการธนาคาร) 
มหาวิที่ยุาลััยุศร่ปทุี่ม 

ปริญญาเอก
ศิลัปศาสูตรดุัษัฎ่บัณิฑิิตกิตติมศักดิั� (นโยุบายุสูาธารณิะแลัะ 
การจัดัการ) มหาวิที่ยุาลััยุเกษัมบัณิฑิิต 

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุัษัฎ่บัณิฑิิตกิตติมศักดิั� (การจัดัการ) มหาวิที่ยุาลััยุ
เที่คโนโลัยุ่ราชมงคลัลั�านนา 

ปริญญาโที่
บริหารธุรกิจมหาบัณิฑิิต (MBA) จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ 

ปริญญาตร่
บริหารธุรกิจบัณิฑิิต (BBA) มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์ 

การอบรม
หลัักสููตร วิที่ยุาการการจัดัการสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง  

 (วบสู.) AMM รุ่นท่ี่� 2 คณิะรัฐประศาสูนศาสูตร์ สูถาบันบัณิฑิิต 
 พััฒนบริหารศาสูตร์

หลัักสููตร ผูู้�บริหารกระบวนการยุุติธรรมระดัับสููง รุ่นท่ี่� 21  
 (บยุสู.) วิที่ยุาลััยุการยุุติธรรม กระที่รวงยุุติธรรม

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููง สูถาบันวิที่ยุาการตลัาดัทุี่น  
 รุ่นท่ี่� 22 (วตที่.) สูถาบันวิที่ยุาการตลัาดัทุี่น

หลัักสููตร การบริหารงานภาครัฐแลัะกฎหมายุมหาชน รุ่นท่ี่� 6  
 (ปรม.) สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตร Director Certification Program รุ่นท่ี่� 116 (DCP)  
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

หลัักสููตร ประกาศน่ยุบัตรธรรมาภิบาลัสูำาหรับผูู้�บริหาร 
 ที่างการแพัที่ยุ์ รุ่นท่ี่� 2 (ปธพั.) สูถาบันพัระปกเกลั�า แลัะ 
 แพัที่ยุสูภา

หลัักสููตรพิัเศษัสูำาหรับผูู้�นำาระดัับสููงดั�านการเมืองการปกครอง  
 เพืั�อสูนับสูนุนการดัำาเนินงานตามแนวพัระราชดัำาริ ข้อง 
 พัระบาที่สูมเดัจ็พัระเจ�าอยุูหั่ว รุ่นท่ี่� 1 (สูมพั.) สูมาคมเสูาหลััก 
 เพืั�อแผู่้นดิัน (ประเที่ศไที่ยุ)

หลัักสููตรเสูาหลัักเพืั�อแผู้่น ดิันผูู้�นำาระดัับสููงตามแนว 
 พัระราชดัำารขิ้องพัระบาที่สูมเด็ัจพัระเจ�าอยุูห่วั รุ่นท่ี่� 2 (สูนพั.)  
 สูมาคมเสูาหลัักเพืั�อแผู่้นดิัน (ประเที่ศไที่ยุ)

พ.ศึ. 2563 - 2563
กรรมการ บริษััที่ อินโนสูเปซี (ประเที่ศไที่ยุ) จำากัดั

พ.ศึ. 2561 - 2563 
รองประธานกรรมการ แลัะกรรมการบริหาร 
บริษััที่ ทิี่พัยุประกันช่วิต จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2558 - 2563
กรรมการ แลัะกรรมการบริหาร บริษััที่ ทิี่พัยุประกันภัยุ จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2558 - 2563 
ผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน

พ.ศึ. 2558 - 2561 
กรรมการบริษััที่หลัักที่รัพัย์ุจัดัการกองทุี่น เอ็มเอฟซ่ี จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2555 - 2557 
รองกรรมการผูู้�จัดัการ ธนาคารกสิูกรไที่ยุ จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2551 - 2557 
กรรมการ บริษััที่ ล่ัสูซิี�งกสิูกรไที่ยุ จำากัดั

ปัระวัติิการทำางาน

(ดูำารงติำาแหน่งถุึงวันท่� 14 มิถุุนายน 2563)

การถืือครองหลัักทรัพย์์ (ห้�น) ของบริษััท/นิติิบ้คคลัท่�เก่�ย์วเนื�องกับ

ธุ้รกิจของธุนาคารออมสิิน    

ไม่ม่

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการฝ่่ายุนายุจ�าง คณิะกรรมการแรงงานรัฐวิสูาหกิจสัูมพัันธ์  
 กรมสูวัสูดิัการแลัะคุ�มครองแรงงาน กระที่รวงแรงงาน 

(ดัำารงตำาแหน่งถึงวันท่ี่� 14 มิถุนายุน 2563)

คณิะกรรมการผูู้�ที่รงคณุิวุฒิในคณิะกรรมการกองที่นุหมู่บ�านแลัะ 
 ชุมชนเมืองแห่งชาติ
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ผู้บริหาร
ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 051051ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563



ผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน

อายุ 50 ปี
นายวิทัย รัตนากร

การอบรม

หลักัสูตูร ผูู้�บรหิารระดับัสูงู สูถาบนัวิทิยาการตลัาดัทนุ (วิตท.)  
 รุ�นท่� 28 

หลัักสููตร นักบริหารยุทธศาสูตร์การป้้องกันแลัะป้ราบป้ราม 
 การทุจริตระดัับสููง (นยป้สู.) รุ�นท่� 7 สูำานักงานคณะกรรมการ 
 ป้้องกันแลัะป้ราบป้รามการทุจริตแห�งชาติ

 หลัักสููตร ผูู้�บริหารกระบวินการยุติธรรมระดัับสููง (บ.ย.สู.)  
 รุ�นท่� 17 สูถาบันพััฒนาข้�าราชการฝ่่ายตุลัาการศาลัยุติธรรม

หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ�นท่� 5  
 มูลันิธิสูถาบันวิิจัยแลัะพััฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

หลัักสููตร Director Certificate Program (DCP) รุ�นท่� 7 
สูมาคมสู�งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)

หลักัสูตูร The Executive Program for Senior Management 
 (EX-PSM) รุ�นท่� 3 สูถาบันวิิจัยนโยบายเศรษัฐกิจการคลััง  (สูวิค.)

หลัักสููตร Financial Executive Development Program   
 (FINEX) รุ�นท่� 17 สูมาคมสูถาบันการศึกษัาการธนาคาร 
 แลัะการเงินไทย 

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน  
ผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน

พ.ศึ. 2561 - 2563 
เลัข้าธิการคณิะกรรมการ กองทุี่นบำาเหน็จบำานาญ
ข้�าราชการ

พ.ศึ. 2560 - 2561  
รักษัาการผูู้�จัดัการ ธนาคารอิสูลัามแห่งประเที่ศไที่ยุ

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2560 - 2561 
กรรมการผูู้�ที่รงคุณิวุฒิ ดั�านเศรษัฐกิจ
สูำานักงานสู่งเสูริมเศรษัฐกิจดิัจิทัี่ลั

ปริญญาโที่ 
เศรษัฐศาสูตร์การเมือง จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

พ.ศึ. 2560 - 2561  
กรรมการ บริษััท หลัักทรัพัย์จัดัการกองทุนธนชาต จำากัดั

พ.ศึ. 2559 - 2561 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน 
กลุ่ัมลังทุี่นแลัะบริหารการเงิน (Chief Financial Officer)

พ.ศึ. 2558 - 2559 
รองผูู้�อำานวิยการธนาคารออมสูิน
กลัุ�มลัูกค�าธุรกิจแลัะภาครัฐ

พ.ศึ. 2554 - 2557 
ป้ระธานเจ�าหน�าท่�สูายการเงิน
บริษััท สูายการบินนกแอร์ จำากัดั (มหาชน)

ปริญญาโที่ 
กฎหมายุธุรกิจ จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

ปริญญาโที่ 
การเงิน Drexel University, U.S.A.

ปริญญาตร่ 
เศรษัฐศาสูตร์ มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

พ.ศึ. 2553 - 2554 
รองกรรมการผูู้�จัดัการอาวิุโสู
บริษััทเครือเจริญโภคภัณฑ์์จำากัดั

พ.ศึ. 2550 - 2553 
กรรมการ
บริษััท หลัักทรัพัย์จัดัการกองทุนนครหลัวิงไทย จำากัดั 
(ปั้จจุบันเป้ล่ั�ยนชื�อเป็้น บริษััท หลัักทรัพัย์จัดัการกองทุน ภัทร จำากัดั)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

รองป้ระธานกรรมการ ป้ระธานกรรมการลังทุน แลัะกรรมการ 
 บริหาร บริษััท ทิพัยป้ระกันช่วิิต จำากัดั (มหาชน)

กรรมการ แลัะกรรมการบริหาร บริษััท ทิพัยป้ระกันภัย จำากัดั  
 (มหาชน)
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิินอาวุโสิ 
กลัุ่มเทคโนโลัย่สิารสินเทศ

อายุ 57 ปี
นายบุญสน เจนชัยมหกุล

การอบรม

Director Certificate Program (DCP) รุ�น 149/2011,
สูมาคมสู�งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััทไทย

 หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููงดั�านการค�า แลัะการพัาณิชย์  
 (TEPCoT) รุ�นท่� 6 สูถาบันวิิทยาการการค�า มหาวิิทยาลััย 
 หอการค�าไทย

หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ�นท่� 1 
 มูลันิธิสูถาบันวิิจัยแลัะพััฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

หลักัสูตูร นกับรหิารการยุติธรรมทางป้กครองระดัับสููง (บยป้.) 
 รุ�นท่� 6 สูำานักงานศาลัป้กครอง

หลัักสููตร วิิทยาการป้ระกันภัยระดัับสููง (วิป้สู.) รุ�นท่� 6  
 สูำานักงานคณะกรรมการกำากับแลัะสู�งเสูริมการ ป้ระกอบ 
 ธุรกิจป้ระกันภัย (คป้ภ.)

หลัักสููตร ผูู้�บริหารระดัับสููงดั�านนวัิตกรรม (ToPCATS) รุ�นท่� 1 
 มหาวิิทยาลััยหอการค�าไทย

หลัักสููตร การกำากับดัูแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะ
ผูู้�บริหารระดัับสููงข้ององค์กรกำากับดัูแลั (Regulators)
รัฐวิิสูาหกิจ แลัะองค์การมหาชน รุ�นท่� 23 
สูถาบันพัระป้กเกลั�า

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2558 - ปััจจ้บัน 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูนอาวุโสู 
กลุ่ัมเที่คโนโลัยุ่สูารสูนเที่ศ

พ.ศึ. 2553 - 2558  
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน 
กลุ่ัมเที่คโนโลัยุ่สูารสูนเที่ศ

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาโที่ 
วิที่ยุาศาสูตรมหาบัณิฑิิต (สูาข้าวิศวกรรมอุตสูาหการ
แลัะการจัดัการอุตสูาหกรรม)  สูถาบันเที่คโนโลัยุ่
แห่งเอเซ่ียุ (Asian Institute of Technology)

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ บริษััท อสูมท จำากัดั (มหาชน)

กรรมการ บริษััทหลัักทรัพัย์ เอเอสูแอลั จำากัดั

ปริญญาตร่
วิที่ยุาศาสูตรบัณิฑิิต (คณิิตศาสูตร์) มหาวิที่ยุาลััยุ
เกษัตรศาสูตร์

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 053



การอบรม

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2558 - ปััจจ้บัน
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมลูักค�าบุคคลั

พ.ศึ. 2559 - 2563
กรรมการ / กรรมการลังทุี่น / กรรมการบริหารความเสู่�ยุง 
/ กรรมการสูรรหา แลัะกำาหนดัค่าตอบแที่น 
บริษััที่ ทิี่พัยุประกันช่วิต จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2558 - 2561
กรรมการบริหาร สูถาบันธนาคารออมสิูนโลัก WSBI (วาระ 3 ปี)

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2557 - 2558 กรรมการอิสูระ/กรรมการ ตรวจสูอบ 
แลัะ ประธานกรรมการสูรรหาแลัะพัิจารณิาค่าตอบแที่น 
บมจ. เอแคป แอ๊ดัไวเซีอร่�

ป้ริญญาดัุษัฎี่บัณฑ์ิตกิตติมศักดัิ� 
สูาข้าการบริหารธุรกิจ (Business Administration) -  
Bodhisastra University Florida, USA

ป้ริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจทั�วิไป้แลัะการเงิน) 
มหาวิิทยาลััยอัสูสัูมชัญ (AU) (นักเร่ยนทุนธนาคารทิสูโก�)

ป้ริญญาตร่ 
บริหารธุรกิจ (การจัดัการทั�วิไป้แลัะการตลัาดั) 
มหาวิิทยาลััยอัสูสัูมชัญ (AU) 
(นักเร่ยนทุนมหาวิิทยาลััยอัสูสัูมชัญ)

พ.ศึ. 2558 - 2558 
กรรมการอิสูระ แลัะกรรมการตรวจสูอบ บมจ. โปรเฟสู
ชั�นแนลั เวสูต์ เที่คโนโลัยุ่ (1991) แลัะกำาหนดัค่าตอบแที่น 
บริษััที่ ทิี่พัยุประกันช่วิต จำากัดั (มหาชน)

พ.ศึ. 2555 – 2557 
ประธานกรรมการบริหาร บริษััที่ ล่ัสูซิี�งกสิูกรไที่ยุ จำากัดั 
(รองกรรมการผูู้�จัดัการ บมจ. ธนาคารกสิูกรไที่ยุ)

 หลัักสููตรการกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะผูู้�บริหาร 
  ระดัับสููงข้ององค์กรกำากับดูัแลั  

 (Regulator) รัฐวิสูาหกิจแลัะองค์การมหาชน รุ่นท่ี่� 21
 สูถาบันพัระปกเกลั�า

 หลัักสููตรการป้องกันราชอาณิาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี่� 60 
 วิที่ยุาลััยุป้องกันราชอาณิาจักร สูถาบันวิชาการป้องกันประเที่ศ 

   ประจำาปีการศึกษัา 2560-2561

 หลัักสููตรผูู้�บริหารระดัับสููง สูถาบันวิที่ยุาการตลัาดัทุี่น (วตที่.)  
  รุ่น 24/2017

 หลัักสููตรนักบริหารการเงินการคลัังภาครัฐระดัับสููง (บงสู.)
 รุ่นท่ี่� 2 กรมบัญช่กลัาง

 หลัักสููตรประกาศน่ยุบัตรชั�นสููง ภูมิพัลัังแผู่้นดิัน รุ่นท่ี่� 1
 จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

 หลัักสููตรประกาศน่ยุบัตรชั�นสููง การเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยุ สูำาหรับนักบริหารระดัับสููง รุ่นท่ี่� 15  

  (ปปร.15) สูถาบันพัระปกเกลั�า

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน
รองประธานสูถาบันธนาคารออมสิูนโลัก (วาระ 3 ปี)

กรรมการ แลัะประธานกรรมการบริหารความเสู่�ยุง 
บริษััที่ ทิี่พัยุประกันช่วิต จำากัดั (มหาชน)

คณิะที่ำางานพััฒนาแลัะสู่งเสูริมอาช่พัผูู้�กระที่ำาผิู้ดัอยุ่างยุั�งยุืน  
  กระที่รวงยุติุธรรม

ท่ี่�ปรึกษัากิตติมศักดิั�ประจำาคณิะกรรมาธิการการกฎหมายุ  
  กระบวนการยุติุธรรมแลัะกจิการตำารวจ สูภานติิบัญญัติแห่งชาติ

ท่ี่�ปรึกษัากิตติมศักดิั� สูมาคมดันตร่แห่งประเที่ศไที่ยุ
ในพัระบรมราชูปถัมภ์

ท่ี่�ปรึกษัากิตติมศักดิั� สูมาคมธุรกิจรับสูร�างบ�าน

รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลุ่ัมล้ักค�าบคุคลั

อายุ 54 ปี
นายอิสระ วงศ์รุ่ง

ท่ี่�ปรึกษัา สูถาน่โที่รทัี่ศน์เพืั�อการศึกษัาแลัะสัูมมาช่พั 

 โครงการสู่งเสูริมแลัะพััฒนาการศึกษัาระบบที่างไกลัฯ ตาม 
  พัระราชดัำาริ ในสูมเด็ัจพัระเที่พัรัตนราชสุูดัาฯ สูยุามบรมราชกุมาร่

ท่ี่�ปรึกษัาสูภาวัฒนธรรมไที่ยุแลัะเศรษัฐกิจไที่ยุ-อาเซ่ียุน  
  ดั�านยุุที่ธศาสูตร์เศรษัฐกิจ

รองประธาน หลัักสููตรนักบริหารระดัับสููง “ธรรมศาสูตร์เพืั�อสัูงคม”  
  (นมธ.) รุ่นท่ี่� 5 มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

รองประธาน หลัักสููตรการบริหารจัดัการดั�านความมั�นคงขั้�นสููง  
  รุ่นท่ี่� 5 (สูวปอ.มสู.5) สูมาคมวิที่ยุาลััยุป้องกันราชอาณิาจักร
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
กลัุ่มลังทุนแลัะบริหารการเงิน

อายุ 56 ปี
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

การอบรม

 หลัักสููตร ประกาศน่ยุบัตรธรรมาภิบาลัที่างการแพัที่ย์ุสูำาหรับ 
  ผูู้�บริหารระดัับสููง รุ่นท่ี่� 8 สูถาบันพัระปกเกลั�า

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี่� 279/2562, 
  สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ      

 Ethical Leadership Program (EPL) รุ่นท่ี่� 14/2561, 
  สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ

 Driving Company Success With IT Governance (ITG)  
  รุ่นท่ี่�6/2560, สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ

 สัูมมนาผูู้�บริหารธนาคารแลัะสูถาบันการเงิน รุ่นท่ี่� 21 โดัยุ  
  ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ ร่วมกับสูมาคมธนาคารไที่ยุ แลัะ 
  สูมาคมสูถาบันการศึกษัาการธนาคารแลัะการเงินไที่ยุ

 Training for Successor, มหาวิที่ยุาลััยุ Nanyang 
 Technology ประเที่ศสิูงคโปร์

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการผูู้�แที่น บริษััที่ หลัักที่รัพัยุ์ เอเอสูแอลั จำากัดั

กรรมการผูู้�แที่น บริษััที่ อินโนสูเปซี (ประเที่ศไที่ยุ) จำากัดั

การศึึกษัา

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจมหาบัณิฑิิต (บริหารธุรกิจ) 
จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

ปริญญาตร่ บัญช่บัณิฑิิต (การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

พ.ศึ. 2561 – ปััจจ้บัน
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
กลุ่ัมลังทุี่นแลัะบริหารการเงิน

พ.ศึ. 2559 - 2561
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน สูายุงานการลังทุี่น

พ.ศึ. 2558 - 2559 
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
สูายุงานนโยุบายุแลัะกลัยุุที่ธ์

พ.ศึ. 2557 - 2558
ผูู้�ตรวจการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมลังทุี่นแลัะบริหารการเงิน

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 055



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
กลัุ่มกำากับแลัะบริหารความเสิ่�ยง

อายุ 57 ปี
นายโชคชัย คุณาวัฒน์

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

 กรรมการบริษััที่ บริษััที่ ทิี่พัยุประกันช่วิต จำากัดั (มหาชน)

 กรรมการมูลันิธิออมสิูนเพืั�อสัูงคม

 อุปนายุกคนท่ี่� 2 สูมาคมนสิิูตเก่าเอ็มบ่เอ คณิะพัาณิิชยุศาสูตร์ 
  แลัะการบัญช่ จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

การศึึกษัา

หลัักสููตรไที่ยุกับประชาคมเศรษัฐกิจอาเซ่ียุน รุ่นท่ี่� 5 
(AEC5) สูถาบันพัระปกเกลั�า

หลัักสููตรประกาศน่ยุบัตรชั�นสููงการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยุสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง  
รุ่นท่ี่� 21 (ปปร.21) สูถาบันพัระปกเกลั�า

ปัระวัติิการทำางาน

นิติศาสูตรบัณิฑิิต คณิะนิติศาสูตร์ 
จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ 

บริหารธุรกิจมหาบัณิฑิิต (MBA) 
คณิะพัาณิิชยุศาสูตร์แลัะการบัญช่ จุฬาลังกรณ์ิ
มหาวิที่ยุาลััยุ

Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี่� 8 
มูลันิธิสูถาบันวิจัยุแลัะพััฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

หลัักสููตรประกาศน่ยุบัตรธรรมาภิบาลัที่างการแพัที่ยุ์
สูำาหรับผูู้�บริหารระดัับสููง รุ่นท่ี่� 7 (ปธพั.7) สูถาบัน 
พัระปกเกลั�า

ปััจจ้บัน
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมกำากับแลัะบริหาร
ความเสู่�ยุง

พ.ศึ. 2563 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมบริหารความเสู่�ยุง

พ.ศึ. 2559 - 2563 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมปฏิิบัติการ

พ.ศึ. 2558 - 2559 
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสูิน สูายุงานบริหารหน่�
แลัะกฎหมายุ

การอบรม
 How to Develop a Risk Management Plan : 
 HRP รุ่นท่ี่� 28/2020 : Thai Institute of Directors (IOD)

 Board that Make a Difference (BMD) 

 รุ่นท่ี่� 10/2020 : Thai Institute of Directors (IOD)

 Board Matters and Trends (BMT) 

 รุ่นท่ี่� 8/2019 : Thai Institute of Directors (IOD)

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

 Risk Management Program for Corporate Leaders   
  (RCL) รุ่นท่ี่� 9/2017 : Thai Institute of Directors (IOD)
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มปฏิบิัติิการ

อายุ 59 ปี
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2564 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมปฏิิบัติการ

พ.ศึ. 2561 - 2563 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน 
กลุ่ัมกำากับแลัะธรรมาภิบาลั

พ.ศึ. 2560 - 2561 
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
สูายุงานกำากับแลัะควบคุม

ปัระวัติิการทำางาน

พ.ศึ. 2559 - 2560 
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
สูายุงานนโยุบายุแลัะกลัยุุที่ธ์

ปริญญาโที่ 
บริหารธุรกิจมหาบัณิฑิิต สูาข้าบริหารการเงิน 
สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

ปริญญาตร่ 
บัญช่บัณิฑิิต จุฬาลังกรณ์ิมหาวิที่ยุาลััยุ

พ.ศึ. 2556 - 2559  
ผูู้�อำานวยุการฝ่่ายุกลัยุุที่ธ์องค์กร

พ.ศึ. 2554 - 2556
ผูู้�อำานวยุการฝ่่ายุบริหารความเสู่�ยุงสิูนเชื�อ

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ บริษััที่ เนชั�นแนลัดิัจิทัี่ลัไอด่ั จำากัดั (NDID)

พ.ศึ. 2553 - 2554 
ผูู้�อำานวยุการฝ่่ายุพััฒนาองค์กร

พ.ศึ. 2550 - 2553
 ผูู้�อำานวยุการฝ่่ายุบริหารแผู้นงานแลัะงบประมาณิ

การอบรม

GSB Leadership Program for Senior Management  
Nanyang Technology ณิ ประเที่ศสิูงคโปร์

หลัักสููตร Corruption Risk & Control (CRC) รุ่นท่ี่� 4/2019

หลัักสููตร How to Develop a Risk Management Plan  
(HRP) รุ่นท่ี่� 23/2019

หลัักสููตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)
รุ่นท่ี่� 49/2019

หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program  
(ITG) รุ่นท่ี่� 9/2018

หลัักสููตร Ethical Readership Program (ELP)
รุ่นท่ี่� 10/2017

หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of 
Strategy (SFE) รุ่นท่ี่� 28/2016

หลัักสููตร GSB Management Leadership Program,  
Marshall School of Business, USA

หลัักสููตร GSB Middle Management Leadership Program  
ณิ ประเที่ศสิูงคโปร์

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 057



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
กลัุ่มลั้กค�าฐานรากแลัะสินับสินุนนโยบายรัฐ

อายุ 59 ปี
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

การอบรม

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2562 - ปััจจ้บัน
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมลูักค�าฐานรากแลัะ
สูนับสูนุนนโยุบายุรัฐ

พ.ศึ. 2558 - 2562
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
สูายุงานกิจการสูาข้า 4

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาตร่ 
บริหารธุรกิจบัณิฑิิต (การตลัาดั) 
มหาวิที่ยุาลััยุ หอการค�าไที่ยุ

 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
 รุ่นท่ี่� 31 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการ บริษััที่ไที่ยุ (IOD)

 หลัักสููตรประกาศน่ยุบัตรชั�นสููง การบริหารเศรษัฐกิจสูาธารณิะ 
 สูำาหรับนักบริหารระดัับสููง รุ่นท่ี่� 18 (ปศสู.) 
 สูถาบันพัระปกเกลั�า

 หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี่� 9  
 สูถาบันวิจัยุแลัะพััฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 การพััฒนาภาวะผูู้�นำาเพืั�อองค์กรเป็นเลิัศ (Leadership  
 Greatness) รุ่นท่ี่� 1 แลัะพััฒนาศักยุภาพันักบริหารระดัับสููง  
 (Training for successor) 

 GSB Middle Management Leadership Program 
 Nanyang Technology ประเที่ศสิูงคโปร์ 

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

 กรรมการ บริษััที่ เนชั�นแนลัดิัจิทัี่ลั ไอด่ั จำากัดั

 กรรมการ บริษััที่ หลัักที่รัพัยุ์จัดัการกองทุี่น
 เอ็มเอฟซ่ี จำากัดั (มหาชน)

058 Social Bank



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มทรัพัยากรบุคคลั   

อายุ 57 ปี
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์                              

การอบรม

 หลัักสููตร วิที่ยุาการการจัดัการสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง  
  (วบสู.) รุ่นท่ี่� 6 , สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

 หลัักสููตร การกำากับดูัแลักิจการสูำาหรับกรรมการแลัะผูู้�บริหาร 
  ระดัับสููงข้องรัฐวิสูาหกิจแลัะองค์การมหาชน ปี 2560, 

 สูถาบันพัระปกเกลั�า

 International Conference, The Institute of Internal  
  auditors (USA, Netherlands, Canada, New York, Japan,  
  Australia)

 Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี่� 4, 
 มูลันิธิสูถาบันวิจัยุแลัะพััฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี่� 278/2019,  
  สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี่� 118, 
 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ (IOD)

 IOD’s National Director Conference 2013,
 โรงแรมพัลัาซ่ีา แอที่ธิน่

การศึึกษัา

ประวััติิการทำำางาน

ปริญญาโที่ สูาข้าบริหารธุรกิจ 
มหาวิที่ยุาลััยุรามคำาแหง

ปริญญาตร่ สูาข้าบริหารธุรกิจ มหาวิที่ยุาลััยุรามคำาแหง

พ.ศึ. 2563 - ปััจจ้บัน
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมที่รัพัยุากรบุคคลั

พ.ศึ. 2559 - 2563
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมตรวจสูอบ

พ.ศึ. 2556 - 2559
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
สูายุงานตรวจสูอบภายุใน

พ.ศึ. 2552 - 2556
ผูู้�อำานวยุการฝ่่ายุตรวจสูอบภายุในสูายุสูาข้า

พ.ศึ. 2552 - 2556
ผูู้�อำานวยุการฝ่่ายุตรวจสูอบภายุในสูายุสูาข้า

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

 กรรมการผูู้�แที่นในบริษััที่หลัักที่รัพัย์ุจัดัการกองทุี่น เอ็มเอฟซ่ี  
 จำากัดั (มหาชน) 

 กรรมการกลัั�นกรองเรื�องข้องกองทีุ่นเผู้ยุแผู่้พัระธรรมใน 
 พัระพุัที่ธศาสูนา ตามพัระราชประสูงค์ พั.ศ. ๒๕๕๑ สูำานักงาน 
 พัระพุัที่ธศาสูนาแห่งชาติ

 ผูู้�ลังนามแที่นผูู้�รับใบอนุญาต วิที่ยุาลััยุอาช่วศึกษัาออมสิูน 
 อุปถัมภ์ 

 กรรมการชมรมตรวจสูอบแลัะป้องกันการทุี่จริต
 สูมาคมธนาคารไที่ยุ

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 059



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มยุทธศาสิติร์

อายุ 58 ปี
นายสัณฐาน อยู่ศิริ

การอบรม

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2561 - ปััจจ้บัน 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมยุุที่ธศาสูตร์

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจ สูาข้าการเงิน 
มหาวิที่ยุาลััยุเกษัตรศาสูตร์

ปริญญาตร่ บริหารธุรกิจ สูาข้าการเงินการธนาคาร 
มหาวิที่ยุาลััยุอัสูสัูมชัญ

 หลัักสููตร “วิิทยาการการจัดัการสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง  
  (วิบสู.)” สูถาบันบัณฑ์ิตพััฒนบริหารศาสูตร์

 หลัักสููตร “นวิัตกรรมเพัื�อการพััฒนาองค์การแลัะสูังคม
 อย�างยั�งยืน” รุ�นท่� 1 สูถาบันสู�งเสูริมการบริหารกิจการ
 บ�านเมืองท่�ดั่ (ก.พั.ร.)

 หลัักสููตรป้ระกาศน่ยบัตรชั�นสููง “การบริหารเศรษัฐกิจ 
  สูาธารณะสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง” รุ�นท่� 13 

 สูถาบันพัระป้กเกลั�า

 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

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการบริหาร สูถาบันธนาคารออมสิูนโลัก (WSBI)

กรรมการ บริษััทหลัักทรัพัย์ เอเอสูแอลั จำากัดั (ASL)

พ.ศึ. 2558 - 2561 
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
สูายุงานพััฒนาที่รัพัยุากรบุคคลั

พ.ศึ. 2556 - 2558
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน
สูายุงานบริหารความเสู่�ยุง
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
กลัุ่มลั้กค�าธุรกิจแลัะภาครัฐ

อายุ 56 ปี
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช

การอบรม
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 รุ่นท่ี่� 33/2020 

 Boardroom Success through Financing and 
 Investment (BFI) รุ่นท่ี่� 7/2019

 หลัักสููตรธรรมาภิบาลัที่างการแพัที่ย์ุ สูำาหรับผูู้�บริหารระดัับสููง 
 รุ่นท่ี่� 6

 หลัักสููตรการพััฒนาภาวะผูู้�นำาเพืั�อองค์กรท่ี่�เป็นเลิัศ
 (Leadership Greatness) รุ่นท่ี่� 1/2557

 หลัักสููตรมาตรฐานการบัญช่ไที่ยุท่ี่�ปรับปรุงใหม่แลัะม่ผู้ลับังคับใช�  
  ปี 2556

 หลัักสููตรการบูรณิาการที่างการตลัาดั นวัตกรรมที่างการเงิน 
  แลัะผู้ลิัตภัณิฑ์ิขั้�นสููง 

 ประกาศน่ยุบัตร (Financial Accounting Omega For  
  Lenders and Commercial Loans To Business)

การศึึกษัา

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาโที่ พััฒนบริหารศาสูตรมหาบัณิฑิิต 
(วิเคราะห์แลัะประเมินโครงการ) สูถาบันบัณิฑิิต
พััฒนบริหารศาสูตร์

ปริญญาตร่ วิที่ยุาศาสูตรบัณิฑิิต (เศรษัฐศาสูตร์เกษัตร) 
มหาวิที่ยุาลััยุเกษัตรศาสูตร์

พั.ศ. 2562-ปัจจุบัน รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสูิน 
กลุ่ัมลูักค�าธุรกิจแลัะภาครัฐ

พั.ศ. 2559-2562 ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน 
สูายุงานลูักค�าธุรกิจข้นาดัใหญ่แลัะภาครัฐ กลุ่ัมลูักค�า
ธุรกิจแลัะภาครัฐ  

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ บริษััทหลัักทรัพัย์ เพืั�อธุรกิจหลัักทรัพัย์ จำากัดั 
(มหาชน)

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 061



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุม่บริหารหน่�แลัะกฎหมาย

อายุ 56 ปี
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

การอบรม

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2564 - ปััจจ้บัน 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมบริหารหน่�
แลัะกฎหมายุ

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจมหาบัณิฑิิต 
มหาวิที่ยุาลััยุรามคำาแหง

ปริญญาตร่ นิติศาสูตรบัณิฑิิต
มหาวิที่ยุาลััยุสุูโข้ทัี่ยุธรรมาธิราช

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี่ 177/2020

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 9/2017

หลัักสููตรนักบริหารระดัับสููง “ธรรมศาสูตร์เพืั�อสัูงคม” รุ่นท่ี่� 12
(นมธ.12)

หลัักสููตรการบริหารเศรษัฐกิจสูาธารณิะสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง 
รุ่นท่ี่� 14 : สูถาบันพัระปกเกลั�า (ปศสู.14)

การพััฒนาที่รัพัยุากรบุคคลัข้องประเที่ศไที่ยุในที่ศวรรษั 2000 :
สูมาคมการบริหารงานบุคคลัรัฐวิสูาหกิจ

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

ประธานกรรมการ สูหกรณ์ิออมที่รัพัย์ุพันักงานธนาคารออมสิูน 
จำากัดั

กรรมการ บริษััที่หลัักที่รัพัยุ ์เพืั�อธุรกิจหลัักที่รัพัย์ุ จำากัดั (มหาชน)

กรรมการ บริษััที่ เนชั�นแนลัดิัจิทัี่ลัไอด่ั จำากัดั 

พ.ศึ. 2563 (ติ.ค.-ธุ.ค.) 
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมปฏิิบัติการ

พ.ศึ. 2562 – 2563     
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมบริหารความเสู่�ยุง

พ.ศึ. 2558 – 2562          
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน 
สูายุงานบริหารความเสู่�ยุง
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มติรวจสิอบ

อายุ 55 ปี
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

การอบรม

การศึึกษัา

พ.ศึ. 2563-ปััจจ้บัน
รองผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน กลุ่ัมตรวจสูอบ

พ.ศึ. 2558-2563
ผูู้�ช่วยุผูู้�อำานวยุการธนาคารออมสิูน สูายุงานการเงิน

ปัระวัติิการทำางาน

ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจมหาบัญฑิิต/บัญช่
มหาวิที่ยุาลััยุรามคำาแหง

ปริญญาตร่ บริหารธุรกิจบัญฑิิต/บัญช่ 
มหาวิที่ยุาลััยุสุูโข้ทัี่ยุธรรมาธิราช

Board Reporting Program (BPR) รุ่น 33/2020 
สูมาคมสู่งเสูริม สูถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ยุ

Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี่� 11 
มูลันิธิสูถาบันวิจัยุ แลัะพััฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

วิที่ยุาการการจัดัการสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง (วบสู.) รุ่นท่ี่� 4  
 สูถาบันบัณิฑิิตพััฒนบริหารศาสูตร์

ประกาศน่ยุบัตรชั�นสููง การบริหารเศรษัฐกิจ 
สูาธารณิะสูำาหรับนักบริหารระดัับสููง (ปศสู.) รุ่นท่ี่� 16 
สูถาบันพัระปกเกลั�า

นักบริหารระดัับสููง “ธรรมศาสูตร์เพืั�อสัูงคม” (นมธ.) รุ่นท่ี่� 7  
 มหาวิที่ยุาลััยุธรรมศาสูตร์

ติำาแหน่งงานอื�นในปััจจ้บัน

กรรมการ บริษััที่หลัักที่รัพัย์ุ เพืั�อธุรกิจหลัักที่รัพัย์ุ จำากัดั (มหาชน)
ประธานกรรมการ สูหกรณ์ิออมที่รัพัย์ุพันักงานธนาคารออมสิูน จำากัดั 

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 063



ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
สิายงานกิจการสิาขา 1
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10นางปิยหทัย ปิยะรัมย์

นายชาญชัย ฝอยทอง

นายโกวิท ธีระกุล

นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส

นางปรางมาศ เธียรธนู

นายคเชนทร์ บุญวงค์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
สิายงานกิจการสิาขา 3

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
สิายงานกิจการสิาขา 5

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 6

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารการขาย

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 4

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานพััฒนาธุรกิจผู้้�ประกอบการ
รายย่อยแลัะ SMEs Startup

นางวรณัน ต้นสกุล
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน 
สิายงานกิจการสิาขา 2 

03

01

02

04

06

05

07

08

09

10

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารธุรกิจลั้กค�าบุคคลั

นายพินิจ แดนมณี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานลั้กค�าบุคลัากรภาครัฐ
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13

14

15
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกฎหมายแลัะบริหารทรัพัย์สิิน

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานลั้กค�าธุรกิจขนาดูใหญ่่แลัะภาครัฐ

11

12

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์

นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำานวย

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานลั้กค�ารายย่อยแลัะองค์กรชุ่มช่น

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานลั้กค�าธุรกิจ SMEs

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารหน่�

11

12

13

14

15

16

17

18

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานการเงิน

16

17

18 นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานการลังทุน

นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารการเงิน

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
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25
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานวางแผู้นแลัะพััฒนาเทคโนโลัย่
สิารสินเทศ

นายสราวุธ ณ นคร

24 นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานพััฒนาศักยภาพัองค์กร

26 นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกำากับแลัะควบคุม

22 นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารทรัพัยากรบุคคลั

23 นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานปฏิิบัติิการเทคโนโลัย่
สิารสินเทศ

21 นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานนโยบายแลัะยุทธศาสิติร์

20 นางรักษยา ศิริบริรักษ์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานปฏิบิัติิการธุรกิจ

19
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารงานกลัาง

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล

19

20

21

24

25

26

22

23
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29

30

31
ผู้้�ติรวจการธนาคารออมสิิน
กลัุ่มลังทุนแลัะบริหารการเงิน

นายธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ

นางสาวนิรมล  จันทร์โพธิ์นายมนตรี บุญดี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานติรวจสิอบภายใน

27

28

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานวิเคราะห์ความเสิ่�ยงสิินเช่่�อ

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารความเสิ่�ยง

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานการติลัาดูแลัะสิ่�อสิารองค์กร

ผู้้�ติรวจการธนาคารออมสิิน
กลัุ่มบริหารหน่�แลัะกฎหมาย

32

33

34

35

นางสุพรรณ เสลี

นางสาววชิรา การสุทธิ์

ผู้้�ติรวจการธนาคารออมสิิน
ข้�นติรงผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน

ผู้้�ติรวจการธนาคารออมสิิน
ข้�นติรงผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน

36  นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร
ผู้้�ติรวจการธนาคารออมสิิน
กลัุ่มปฏิิบัติิการ

นายอนุรักษ์ วงศ์วัฒนะ
ผู้้�ติรวจการธนาคารออมสิิน
ข้�นติรงผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน

นายชีวิน ปรางค์ชัยกุล

28

27

29

30

31

3332

35

36

34
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	 ผลการดำาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ปี	2563	
 มีกำ�ไรสุทธิ 139,758 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 48.41  หดตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี จ�กคว�มผันผวนท�งเศรษฐกิจอันเกิด
จ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของ COVID-19 สง่ผลใหโ้อก�สในก�รผดินดัชำ�ระหนีข้องลกูค�้เพิม่สงูขึน้ ทำ�ใหร้ะบบธน�ค�ร
พ�ณิชย์มีก�รตั้งสำ�รองผลข�ดทุนด้�นเครดิตท่ีค�ดว่�จะเกิดสูงขึ้น เพื่อรองรับสถ�นก�รณ์หน้ีเสียที่ยังคงมีคว�มไม่แน่นอน 
ดังกล่�วในอน�คต รวมถึงนโยบ�ยก�รเงินที่ผ่อนคล�ยที่อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.50 จ�ก ร้อยละ 
1.25 ในปี 2562 สำ�หรับ ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ ของธน�ค�รพ�ณิชย์ทั้งระบบเพิ่มขึ้นในอัตร�ที่ลดลงที่ร้อยละ 2.37 เป็นผลจ�ก 
ค่�ใช้จ�่ยดอกเบี้ยลดลงต�มนโยบ�ยธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที่ปรับลดอัตร�นำ�ส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�
ระบบสถ�บันก�รเงิน (FIDF) ในขณะท่ีร�ยได้ค่�ธรรมเนียมสุทธิ หดตัวร้อยละ 10.25 จ�กร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 
บัตรเครดิตที่หดตัวร้อยละ 19.99 จ�กก�รใช้จ่�ยที่ลดลงในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ขณะที่ค่�ใช้จ่�ย 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจ�กก�รสำ�รองผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น (Expected credit loss: ECL) อย่�งไรก็ต�ม  
เงินทุนสำ�รองของระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ยังคงมีคว�มแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นปี 2563 มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,994 พันล้�นบ�ท  
คิดเป็นอัตร�ส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ร้อยละ 20.12 เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี 2562 จ�กก�รจัดสรรกำ�ไร 
เข้�เป็นเงินกองทุน

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ปี 2563 
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงเล็กน้อย

คุณภาพสินเชื่อ ปี 2563 
ด้อยลงเล็กน้อย

• คุณภ�พสินเชื่อด้อยลงเล็กน้อย โดยปี 2563 ธน�ค�รพ�ณิชย์ 
มี NPLs อยู่ที่ ร้อยละ 3.14 โดยหลักจ�กสินเชื่อธุรกิจ ขณะที่คุณภ�พ 
สนิเชือ่อปุโภคบรโิภค ปรบัตวัดขีึน้จ�กผลของม�ตรก�รชว่ยเหลอืลกูหนี ้
และก�รบริห�รหน้ีเสียของธน�ค�รพ�ณิชย์ สินเช่ือธุรกิจปี 2563 ขย�ยตัว 
เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.54 จ�กธุรกิจขน�ดใหญ่เป็นสำ�คัญ รวมไปถึงก�ร 
กู้ยืมเงินของภ�ครัฐ ขณะที่สินเชื่อ SMEs ยังคงหดตัวลง
•  สนิเชือ่อปุโภคบรโิภคขย�ยตวัในอตัร�ทีล่ดลง ทีร่อ้ยละ 4.64 ในเกอืบ 
ทุกประเภทสินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย

• คุณภ�พสินเชื่อด้อยลงเล็กน้อย โดยปี 2563 
ธน�ค�รพ�ณิชย์มี NPLs อยู่ที่ ร้อยละ 3.14 โดยหลัก
จ�กสนิเชือ่ธรุกจิ ขณะท่ีคณุภ�พสนิเชือ่อปุโภคบรโิภค 
ปรับตัวดีขึ้นจ�กผลของม�ตรก�รช่วยเหลือ ลูกหนี้ 
และก�รบริห�รหนี้เสียของธน�ค�รพ�ณิชย์

ธุรกิจธนาคารในปี	2563
และแนวโน้มปี	2564
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สำาหรบัธรุกจิธนาคารในป ี2564 ยังคงมคีวามนา่กังวลจากหลายปจัจยัทีจ่ะเกดิขึน้ จ�กสภ�พแวดล้อมท�งเศรษฐกจิ
ทีย่งัไมส่�ม�รถกลบัม�ไดอ้ย�่งเตม็ทีเ่ท�่กบัชว่งกอ่น COVID-19  อกีท้ังไดร้บัผลกระทบอกีครัง้จ�กก�รแพรร่ะบ�ดในระลอกใหม ่
ส่งผลให้กำ�ลังซ้ือของภ�คเอกชนท่ีอ่อนแออยู่เดิมต้องขย�ยเวล�ในก�รฟ้ืนตัวออกไป นอกจ�กน้ีสถ�นก�รณ์หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด 
ร�ยได้ทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ทำ�ใหธ้น�ค�รตอ้งเพิม่ก�รกนัสำ�รองต�มม�ตรฐ�นบญัชีใหม ่(TFRS 9) ซ่ึงอ�จส่งผลต่อคว�มส�ม�รถ 
ในก�รทำ�กำ�ไรของสถ�บันก�รเงิน  

ภาพรวมสินเช่ือของสถาบันการเงินมีแนวโน้มขยายตัวสูงข้ึนท้ังสินเช่ือ 
เพ่ือรายย่อยและสินเช่ือธุรกิจ โดยสถาบันการเงินยังคงมีบทบาทสำาคัญในการ 
เข้าช่วยเหลือผู้ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
• สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจยังคงเน้นปล่อยสินเช่ือให้ประช�ชนและผู้ประกอบก�ร 
ร�ยย่อยในอัตร�ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อช่วยเหลือต�มนโยบ�ยภ�ครัฐเป็นหลัก
• ก�รปล่อยสินเชื่อจะเป็นไปด้วยคว�มระมัดระวังม�กขึ้น โดยจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้� 
ที่มีคุณภ�พหรือถ้�เป็นผู้ประกอบก�รจะเน้นไปที่ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ ซึ่งค�ดว่� 
ก�รแข่งขันด้�นอัตร�ดอกเบ้ียจะสูงข้ึนเพ่ือแย่งชิงกลุ่มลูกค้�ที่มีศักยภ�พซ่ึงมีจำ�นวน
อยู่ไม่ม�ก
• สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจและธน�ค�รพ�ณิชย์มีแนวโน้มหันไปปล่อยสินเช่ือท่ีมี 
หลักประกันม�กข้ึน รวมท้ังก�รปล่อยในกลุ่มลูกค้�ท่ีมีศักยภ�พท่ีเป็นลูกค้�เดิมของธน�ค�ร

สถาบันการเงินเร่งการพัฒนาไปสู่ธนาคารในรูปแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วข้ึน 
จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดข้ึนอีกครั้ง ช่วยเน้นย้ำาว่าสถาบันการเงิน 
มีความจำาเป็นต้องพัฒนาการบริการผ่านช่องทาง online ในขณะท่ีผู้ใช้บริการก็มี 
ความจำาเป็นท่ีต้องปรับตัว
• ก�รทำ�ธุรกรรมผ่�น Mobile Banking ที่สูงขึ้นในช่วงที่มีก�รแพร่ระบ�ดของ 
เชื้อไวรัส COVID-19 และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
• โครงก�รคนละครึ่งของภ�ครัฐที่ เป็นตัวเร่งให้ทั้งผู้ ซ้ือและผู้ข�ยต้องเรียนรู้และ 
ปรับพฤติกรรมรับจ่�ยเงินม�เป็นก�รทำ�ผ�่นช่องท�งออนไลน์
• สถ�บันก�รเงินต่�งเร่งพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินข้ึนไปอยู่บน Mobile Platform 
เพื่อให้เกิดคว�มสะดวก ส�ม�รถเข�้ถึงลูกค้�ได้รวดเร็วทันเวล� รวมทั้งก�รเพิ่ม Feature 
ในด�้นก�รชว่ยเหลอืเพือ่แกไ้ขปญัห�หนีห้รอืเพิม่สภ�พคลอ่งท�งก�รเงนิใหก้บัลกูค�้ทัว่ไป
และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ

สถาบันการเงินต่างมุ่งเน้นการติดตามหนี้ในเชิงรุกเพ่ือหาแนวทาง
การแก้ไขหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเป็นหนี้เสีย จากคุณภาพหนี้ที่มี 
แนวโน้มด้อยลง จึงทำ�ให้สถ�บันก�รเงินต้องติดต�มหน้ีอย่�งใกล้ชิด แม้ว่�ลูกหน้ี 
ส่วนใหญ่ของสถ�บันก�รเงินจะส�ม�รถชำ�ระหนี้ ได้ต�มปกติหลังหมด
ม�ตรก�รพักหน้ี แต่ยังมีลูกหน้ีบ�งส่วนท่ียังไม่ส�ม�รถกลับม�ชำ�ระหน้ีได้ต�มเดิม  
ซ่ึงส่งผลต่อค่�ใช้จ่�ยในก�รกันสำ�รองฯ ท่ีจะเพ่ิมขึ้นเพื่อรองรับสถ�นก�รณ์  
ที่ไม่แน่นอนในอน�คต

แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี	2564	
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ปัญหาหนี้เสียในปี 2564 ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซึ่งล้วน
ตระหนักถึงปัญหาหนี้เสียที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นหลังมาตรการพักชำาระหนี้หมดลง

การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน	เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง	หลังวิกฤตผ่านพ้น

• ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยสำ�รวจลูกค้�เป็น 
ร�ยบุคคลเพื่อตรวจสอบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ ซึ่งใน
ชว่งคร่ึงแรกของป ี2564 จะเหน็ภ�พสะทอ้นของ NPL ทีแ่ทจ้รงิ 
สถ�บันก�รเงินควรเร่งแก้ไขปัญห�หน้ีท่ีอ�จเพิ่มสูงขึ้น 
ใหส้�ม�รถควบคมุไดต้ัง้แตช่ว่งไตรม�สที ่1 ของป ี2564 เพือ่
ป้องกันก�รไหลของหน้ีเสียท่ีจะขย�ยตัวเพิ่มข้ึนในช่วงเวล� 
ที่เหลือของปี ซึ่งย่อมส่งผลต่อก�รกันสำ�รองและผลก�ร 
ดำ�เนินง�นของธน�ค�ร

• เตรียมแผนรองรับกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ 
หรอืปิดกจิการ ซึง่จ�กขอ้มลูของธน�ค�รแหง่ประเทศไทยพบ 
ว�่กลุ่มนี้มีอยู่ประม�ณร้อยละ 5-6 สถ�บันก�รเงินจึงต้องเร่ง
ติดต่อลูกค้�ให้เข้�ม�เจรจ�เพื่อห�ท�งช่วยเหลือ ก่อนที่จะ 
ไมส่�ม�รถตดิตอ่และตอ้งเข�้กระบวนก�รต�มกฎหม�ยตอ่ไป

•  เพื่อเตรียมรับมือกรณีเหตุก�รณ์ที่จะส่งผลกับ 
ภ�คเศรษฐกิจและก�รเงินท้ังระบบแบบไม่ค�ดคิดจ�กบทเรียน
ของกรณีไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ครอบคลุมถึง 
ม�ตรก�รคว�มพร้อมด้�นก�รช่วยเหลือต่�งๆ จ�กภ�ครัฐ 
เพื่อชดเชยและช่วยบรรเท�ผลกระทบให้กับสถ�บันก�รเงิน
ที่ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยจ�ก COVID-19

การเตรียมความพร้อม	ด้านแผนสำารอง
สำาหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ

การเตรียมความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการหนี้

21

การตั้งรับวิกฤตหนี้เสียของสถาบันการเงิน

•  สถาบันการเงินส่วนใหญ่
ต่างจัดทีมติดตามลูกค้าเชิงรุก 
มาต้ังแต่ช่วงก่อนท่ีจะครบกำาหนด
พักชำาระหนี้ โดยได้ติดต่อพูดคุย
กบัลกูค้�หรอืออกไปสำ�รวจลกูค้�
เป็นร�ยบุคคลเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินคว�มส�ม�รถในก�ร
ชำ�ระหน้ีสำ�หรับเตรียมห�แนวท�ง 
แก้ไขหนี้หรือปรับโครงสร้�งหน้ี
เพ่ือลดภ�ระในก�รกันสำ�รอง 
ในอน�คต

•  สถาบันการ เงิน ส่วนใหญ่  
เ ข้ า ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น เ งิ น ทุน 
เสริมสภาพคล่องหรือปรับเงื่อนไข
การปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตาม
ศักยภาพการดำาเนินธุรกิจของ 
ลูกหน้ีรายน้ันๆ เช่น ลดค่�งวด  
ต่ออ�ยุวงเงิน เปล่ียนประเภทหนี้
จ�กสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อ
ระยะย�ว ลดอัตร�ดอกเบี้ย หรือ
ชะลอก�รชำ�ระหนี้ เป็นต้น

• สถาบันการเงินจะเร่งบริหาร
คุณภาพสินเชื่อ โดยตัดหนี้สูญ
และขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

 ปี 2563 ธน�ค�รมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่จะสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งคว�มม่ันคงขององค์กร และก�รดำ�เนินง�น
ที่คำ�นึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรม�ภิบ�ล ซึ่งจะนำ�พ�องค์กรไปสู่คว�มยั่งยืน โดยมุ่งเน้นก�รบริห�รจัดก�รองค์กรท่ีมี
ประสทิธภิ�พ ลดตน้ทนุ บรหิ�รผลตอบแทนและคว�มเส่ียง เพือ่เพิม่คว�มมัน่คงท�งก�รเงนิ และขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั
เชงิพ�ณชิย ์(Traditional Banking) ผนวกกบัก�รดำ�เนนิง�นในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบ�ยรฐัอย�่งมธีรรม�ภิบ�ลดว้ยก�ร
ยกระดบัก�รสง่เสรมิก�รออม ก�รสร�้งวนิยัท�งก�รเงนิ พฒัน�และยกระดบัคว�มเขม้แขง็ของประช�ชนฐ�นร�ก กลุ่มวสิ�หกจิ
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เด็ก/เย�วชน และผู้สูงวัย เพื่อให้พึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืนด้วยก�รให้คว�มรู้ และสร้�งโอก�ส 
ในก�รเข�้ถงึบรกิ�รท�งก�รเงนิพืน้ฐ�น (Social Banking) ควบคูก่บัก�รยกระดบัองคก์รสู ่Digital Banking เพือ่รองรบัลูกค้�จ�ก 
Traditional Banking และ Social Banking โดยนำ�เทคโนโลยีท�งก�รเงินม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์ บริก�ร ช่องท�งก�รให้บริก�ร 
เพือ่เพิม่โอก�สท�งธรุกจิ และรองรบัทศิท�งก�รเปลีย่นแปลงในอน�คต ภ�ยใตโ้ครงสร�้งพืน้ฐ�นทีม่ศีกัยภ�พ (Fundamental 
Capabilities) ที่เป็นกลไกสนับสนุนที่สำ�คัญในก�รผลักดันให้ก�รดำ�เนินง�นบรรลุเป�้หม�ยได้อย่�งยั่งยืน
 ต�มงบก�รเงินปี 2563 ท่ีสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ธน�ค�รออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2563 จำ�นวน 2,889,147 ล้�นบ�ท เป็นอันดับ 5 ของระบบธน�ค�รไทย และมีกำ�ไรสุทธิ 18,660 ล้�นบ�ท  
ต่ำ�กว่� ปีก่อน 5,548 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 22.9

หน่วย : ล้านบาท

1.	ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

1/  สำ�รอง General Provision เพ่ิมเติมจำ�นวน 10,000 ล้�นบ�ท เพ่ือรองรับคว�มเส่ียงด้�นเครดิตท่ีค�ดว่�จะเกิดข้ึนในปี 2564
2/  ไม่รวมค่�ใช้จ่�ยร�ยก�รพิเศษเก่ียวกับพนักง�น ได้แก่ เงินประเดิมเข้�โครงก�รกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ (ปี 2563 = 915.90 ล้�นบ�ท และ ปี 2562 = 1,187.84 ล้�นบ�ท)  
 เงินชดเชย แก่พนักง�นท่ีเกษียณอ�ยุท่ีปฏิบัติง�นครบ 20 ปี เพ่ิมจ�ก 300 วัน เป็น 400 วัน  (ปี 2562 = 1,385 ล้�นบ�ท) และค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นจ�กวันล�สะสม  
 (ปี 2563 = 348 ล้�นบ�ท)

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ เพ่ิม (ลด)  %

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 56,916 58,679 (1,763) (3.0)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,931 4,691 (760) (16.2)

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน 3,724 6,334 (2,610) (41.2)

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน 31,313 33,190 (1,877) (5.7)

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� 14,5981/ 12,306 2,292 18.6

กำำ�ไรสุุทธิิ 18,660 24,208 (5,548) (22.9)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (6,413) (10,994) 4,581 (41.7)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 12,247 13,214 (967) (7.3)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย (ROA) 0.702/ / 0.66 1.002/ / 0.90

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉล่ีย (ROE) 10.332/ / 9.68 12.872/ / 11.64

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 073



ปี 2563 มีร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 56,916 ล้�นบ�ท ต่ำ�กว่�ปี 2562 จำ�นวน 1,763 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 3.0  
จ�กก�รลดอัตร�ดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR MOR และ MRR) ต�มอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยที่ลดลง ประกอบกับ สถ�นก�รณ์ 
ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19) ทำ�ให้ก�รปล่อยสินเชื่อปกติเชิงพ�ณิชย์หดตัว อย่�งไรก็ต�ม ธน�ค�ร
มีก�รปล่อยสินเชื่อแก่ภ�ครัฐและสถ�บันก�รเงินต�มโครงก�ร Soft Loan COVID-19 ซ่ึงมีผลตอบแทนค่อนข้�งต่ำ� ขณะที่  
มีก�รกลับร�ยก�รต้นทุนสำ�รองส่วนเพิ่มเงินฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิตของสัญญ�ประกันภัยระยะย�วต�ม TFRS 4 และลดอัตร� 
เงินนำ�ส่งเข�้กองทุนพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ (SFIF) จ�กร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.125 ต�มมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 30 มิถุน�ยน 2563 ส่งผลให้ธน�ค�รมีอัตร�ส่วนร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดร�ยได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) 
อยู่ที่ร้อยละ 2.05 ลดลงจ�กปี 2562 ที่ร้อยละ 2.23

1.2	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

ร�ยได้้ด้อกำเบี้้�ย 92,815 103,359 (10,544) (10.2)

     เงินให้สินเช่ือ 85,244 94,216 (8,972) (9.5)

     ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 2,157 3,512 (1,355) (38.6)

     เงินลงทุน 5,414 5,631 (217) (3.9)

ค่่�ใช้้จ่่�ยด้อกำเบี้้�ย 35,899 44,680 (8,781) (19.7)

     เงินฝ�ก 16,276 23,784 (7,508) (31.6)

     เงินร�งวัลสล�กออมสิน 14,630 13,395 1,235 9.2

     ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 391 867 (476) (54.9)

     ตร�ส�รหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 1,681 1,252 429 34.3

     เงินนำ�ส่งกองทุนพัฒน�ระบบสถ�บัน
     ก�รเงินเฉพ�ะกิจ

2,887 5,832 (2,495) (46.4)

    ดอกเบี้ยจ่�ยต�มสัญญ�เช่� 34 - 34 100.0

ร�ยได้้ด้อกำเบี้้�ยสุุทธิิ 56,916  58,679 (1,763) (3.0)

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ 3.31% 4.04%

ต้นทุนทางการเงิน 1.40% 1.87%

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
รายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย (NIM)

2.05% 2.23%

หน่วย : ล้านบาท

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

ร�ยได้้ค่�่ธิรรมเนี้ยมและบี้ริกำ�ร 6,018 6,212 (194) (3.1)

ค่�ใช้จ่�ยค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 2,087 1,521 566 37.2 

ร�ยได้้ค่�่ธิรรมเนี้ยมและบี้ริกำ�รสุุทธิิ 3,931 4,691 (760) (16.2)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ต่อรายได้รวมสุทธิ

6.09% 6.73%

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่สำาคัญในงบกำาไรขาดทุน
1.1	รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
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1.4	ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน

     ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับพนักง�น 15,680 16,336 (686) (4.2)

     เงินบำ�เหน็จร�งวัลกรรมก�รและพนักง�น 2,496 3,314 (818) (24.7)

     ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับอ�ค�ร สถ�นท่ี และอุปกรณ์ 5,305 5,699 (394) (6.9)

    ค่�ใช้จ�่ยสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ต�มสัญญ�เช�่ 975 - 975 100.0

     ค่�ตอบแทนหน่วยง�นในก�รชำ�ระสินเช่ือ 195 398 (203) (51.0)

     ค่�ใช้จ่�ยอ่ืน 6,662 7,413 (751) (10.1)

รวมค่่�ใช้้จ่่�ยจ่�กำกำ�รด้ำ�เนีินีง�นีอ่�นี 31,313 33,190 (1,877) (5.7)

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 48.45% 47.61%

หน่วย : ล้านบาท

 ปี 2563 มีร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ 3,931 ล้�นบ�ท ต่ำ�กว่�ปี 2562 จำ�นวน 760 ล้�นบ�ท หรือลดลง 
ร้อยละ 16.2 จ�กก�รลดลงของร�ยได้จ�กค่�น�ยหน้�/รับชำ�ระค่�เบ้ียประกันภัย และร�ยได้ค่�ธรรมเนียมบริก�รสินเชื่อ 
ต�มยอดก�รปล่อยสินเชื่อปกติเชิงพ�ณิชย์ที่ลดลง จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19) 
ส่งผลให้สภ�วะเศรษฐกิจหดตัวลงและหน้ีสินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมจ�กบัตรและบริก�ร 
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว�่ปีก่อน จ�กก�รออกบัตรเดบิต/เครดิต รูปแบบใหม่ ที่ให้สิทธิประโยชน์ม�กม�ยแก่ผู้ถือบัตรและกิจกรรม 
ส่งเสริมก�รข�ยเพื่อกระตุ้นก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตรต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้ง จำ�นวนลูกค้�ร�ยใหม่และปริม�ณธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น

 ปี 2563 มีร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น 3,724 ล้�นบ�ท ต่ำ�กว่�ปี 2562 จำ�นวน 2,610 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 
41.2 เนือ่งจ�กปกีอ่นมกีำ�ไรจ�กก�รข�ยเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (บลจ. ธนช�ต) จำ�นวน 2,075 ล�้นบ�ท ประกอบกบั มรี�ยก�ร
ข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค�่ตร�ส�รทนุเผือ่ข�ย ร�ยไดเ้งนิปนัผลจ�กหนว่ยลงทนุ เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและหุน้ส�มญัต่ำ�กว�่ปีกอ่น 
และมีข�ดทุนจ�กสัญญ�ล่วงหน้�

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

ร�ยได้จ้่�กำกำ�รด้ำ�เนีินีง�นีอ่�นี

     กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กธุรกรรมเพ่ือค้�และ
     ปริวรรตเงินตร�ต่�งประเทศ

105 140 (35) (25.0)

     กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน (1,073) 2,287 (3,360) (146.9)

     ร�ยได้เงินปันผล 1,515 2,223 (708) (31.8)

     ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืนๆ 3,177 1,684 1,493 88.7

รวมร�ยได้้จ่�กำกำ�รด้ำ�เนีินีง�นีอ่�นี 3,724 6,334 (2,610) (41.2)

รายได้จากการดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 5.77% 9.09%

หน่วย : ล้านบาท1.3	รายได้จากการดำาเนินงานอื่น

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 075



1.5	หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

 ณ สิน้ป ี2563 สนิทรพัยร์วมของธน�ค�รมจีำ�นวน 2,889,147 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้จ�กสิน้ป ี2562 จำ�นวน 92,079 ล�้นบ�ท 
หรือร้อยละ 3.3 จ�กก�รระดมเงินฝ�กด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้�นิยม โดยนำ�เงินไปลงทุนห�ผลประโยชน์จ�กก�รให้สินเช่ือและ
ลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน

 ปี 2563 ธน�ค�รมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญฯ จำ�นวน 14,598 ล้�นบ�ท สูงกว�่ปี 2562 จำ�นวน 2,292 ล้�นบ�ท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.6 ท่ีสำ�คัญจ�กก�รทยอยกันสำ�รอง General Provision เพ่ิมเดือนละ 200 ล้�นบ�ท เพื่อรองรับ 
ผลกระทบจ�ก TFRS 9 เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2563 รวม 2,400 ล้�นบ�ท และเพิ่มในเดือน ธ.ค. 2563 อีก 10,000 ล้�นบ�ท  
เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในปี 2564 หลังม�ตรก�รพักชำ�ระหนี้ รวมทั้งหมด 12,400 ล้�นบ�ท 

 ปี 2563 ธน�ค�รมีค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น 31,313 ล�้นบ�ท ต่ำ�กว่�ปี 2562 จำ�นวน 1,877 ล้�นบ�ท หรือ 
ลดลงร้อยละ 5.7 ร�ยก�รที่สำ�คัญ ได้แก่
 •  เงินบำ�เหน็จร�งวัลกรรมก�รและพนักง�นลดลง 818 ล้�นบ�ท (ต�มผลประกอบก�ร)
 •  ค�่ใช้จ่�ยอื่นลดลง 751 ล้�นบ�ท (ค�่โฆษณ� และค่�ฝึกอบรมและสัมมน�)
 •  ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับพนักง�นลดลง 686 ล้�นบ�ท (ปีก่อนมีก�รปรับเพ่ิมค่�ชดเชยเพ่ือตอบแทนคว�มชอบในก�รทำ�ง�น 
  แก่พนักง�นท่ีเกษียณอ�ยุต�ม TAS 19 จำ�นวน 1,385 ล้�นบ�ท ขณะท่ี ปีนี้มีก�รบันทึกค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ 
  พนักง�นจ�กวันล�สะสมต�ม TAS 19 จำ�นวน 348 ล้�นบ�ท)
 •  ค่�ตอบแทนหน่วยง�นในก�รชำ�ระสินเชื่อลดลง 203 ล�้นบ�ท (จ�กม�ตรก�รช่วยเหลือลูกค�้ ประช�ชน ที่ได้รับ 
  ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19) โดยพักชำ�ระเงินต้นและดอกเบ้ียอัตโนมัติ 
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 และขย�ยต่อเนื่องถึง 31 ธ.ค. 2563)
 •  ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับอ�ค�ร สถ�นท่ี และอุปกรณ์ลดลง 394 ล้�นบ�ท ขณะท่ี ค่�ใช้จ่�ยสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ต�มสัญญ�เช่�  
  เพิ่มขึ้น 975 ล้�นบ�ท (ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช�่ เป็นครั้งแรก) 

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

หน้ีสูญ 5,906 10,074 (4,168) (41.4)

หน้ีสงสัยจะสูญ 8,592 2,197 6,395 291.1

(กลับร�ยก�ร) ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ตร�ส�รหน้ี 100 35 65 185.7

รวมหน้ี�สุูญ หนี้�สุงสุัยจ่ะสุูญ และข�ด้ทุนี 
จ่�กำกำ�รด้้อยค่�่และกำ�รปรับี้โค่รงสุร้�งหนี้�

14,598 12,306 2,292 18.6

หน่วย : ล้านบาท

2.	ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน เพ่ิม (ลด)  %

สินทรัพย์รวม 2,889,147 2,797,068 92,079 3.3

     ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 245,584 319,524 (73,940) (23.1)

     เงินลงทุนสุทธิ 441,351 312,832 128,519 41.1

     เงินให้สินเช่ือ1/ 2,159,241 2,152,718 6,523 0.3

หน้ีสินรวม 2,689,369 2,594,592 94,777 3.7

     เงินรับฝ�กและตร�ส�รหน้ีท่ีออกฯ2/ 2,495,440 2,412,934 82,506 3.4

ส่วนของทุน 199,778 202,476 (2,698) (1.3)

  1/  รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถ�บันก�รเงินและสหกรณ์ภ�ยใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถ�บันก�รเงิน ในปี 2563 จำ�นวน 237,781 ล้�นบ�ท และในปี 2562  จำ�นวน 200,878 ล้�นบ�ท
2/  รวมเงินรับฝ�กจ�กสถ�บันก�รเงินและสหกรณ์ภ�ยใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถ�บันก�รเงิน ในปี 2563 จำ�นวน 13,398 ล้�นบ�ท และในปี 2562  จำ�นวน 22,945 ล้�นบ�ท
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ปี 2562 1/

ปี 2563 ปี 2562

ปี 2563 1/

1/ รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถ�บันก�รเงินและสหกรณ์ภ�ยใต้ พ.ร.บ.ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถ�บันก�รเงิน ในปี 2563 จำ�นวน 237,781 ล้�นบ�ท และในปี 2562 จำ�นวน 200,878 ล้�นบ�ท

สัดส่วนจำานวนเงินให้สินเชื่อ

ภ�ครัฐและ
สถ�บันฯ
33.8%

ภ�ครัฐและ
สถ�บันฯ
35.8%

ภ�คธุุรกิจเอกชน
10.9%

ภ�คธุุรกิจเอกชน
8.3%

เพ่่อที่อย่�อ�ศััย
16.3%

เพ่่อที่อย่�อ�ศััย
15.9%

บุคคลทั่วไป
31.6%

บุคคลทั่วไป
33.1%

สัดส่วนจำานวนลูกค้าสินเชื่อ

ประช�ชนฐ�นร�ก
7.4%

ประช�ชนฐ�นร�ก
6.9%

กลุ�มลก่ค้�
ฐ�นร�ก
และสนับสนุน
นโยบ�ยรัฐ
76.3%

กลุ�มล่กค้�บุคคล
22.8%

กลุ�มลก่ค้�ธุุรกิจและ
หน�วยง�นรัฐ
0.9%

กลุ�มล่กค้�บุคคล
28.8%

กลุ�มล่กค้�
ฐ�นร�ก
และสนับสนุน
นโยบ�ยรัฐ
69.9%

กลุ�มล่กค้�ธุุรกิจและ
หน�วยง�นรัฐ
1.3%

ณ 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รมียอดเงินให้สินเช่ือจำ�นวน 2,159,241 ล้�นบ�ท (รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถ�บันก�รเงิน
และสหกรณ์) เพ่ิมข้ึนจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 6,523 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 จ�กยอดเงินให้สินเช่ือรวมกว่� 600,000 ล้�นบ�ท 
โดยมีสัดส่วนสินเช่ือแก่บุคคลร�ยย่อย ร้อยละ 55.3 สินเช่ือแก่ภ�ครัฐและสถ�บันก�รเงิน ร้อยละ 33.8 และสินเช่ือแก่ 
ภ�คธุรกิจเอกชน ร้อยละ 10.9 ท่ีสำ�คัญ ได้แก่

• สินเช่ือแก่ภ�คธุรกิจเอกชน เพ่ิมข้ึน 57,116 ล้�นบ�ท (ร้อยละ 32.0) โดยเฉพ�ะก�รให้สินเช่ือต�มม�ตรก�ร 
 ช่วยเหลือฯ COVID-19 ท้ังสินเช่ือธุรกิจขน�ดใหญ่ (Soft Loan แก่ Non Bank) และสินเช่ือแก่ลูกค้� SMEs วงเงิน  
 ตำ่�กว่� 100 ล้�นบ�ท ท่ีอนุมัติผ่�นศูนย์ธุรกิจลูกค้� SMEs

• สินเช่ือแก่ภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ และสถ�บันก�รเงิน ลดลง 40,856 ล้�นบ�ท (ร้อยละ 5.3) โดยเฉพ�ะจ�กก�รรับคืน 
 เงินกู้แก่กระทรวงก�รคลัง ท้ังตั�วสัญญ�ใช้เงินระยะส้ัน และเงินกู้ระยะย�ว 

• สินเช่ือแก่บุคคลร�ยย่อย ลดลง 9,737 ล้�นบ�ท (ร้อยละ 0.8) ส่วนใหญ่มียอดรับคืนสูงกว่�ยอดให้กู้เพ่ิม จ�กภ�วะ 
 เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงอย่�งต่อเน่ือง และภ�วะหน้ีครัวเรือนอยู่ในระดับสูง รวมท้ังผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ 
 ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19) ประกอบกับคว�มเข้มงวดในก�รให้สินเช่ือเพ่ือควบคุมคุณภ�พหน้ี  
 โดยเฉพ�ะสินเช่ือเพ่ือพัฒน�กลุ่มอ�ชีพ และสินเช่ือแก่ประช�ชนฐ�นร�ก ขณะท่ี สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อ�ศัย สินเช่ือแก้ไข 
 หน้ีสินภ�คประช�ชน (สินเช่ือแก่ผู้มีอ�ชีพอิสระและผู้มีร�ยได้ประจำ� ต�มม�ตรก�รช่วยเหลือฯ COVID-19) และ 
 สินเช่ือบุคคล มียอดเพ่ิมข้ึน

รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1	เงินให้สินเชื่อ

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 077



ปี 2562ปี 2563

ปี 2563 1/ ปี 2562 1/

1/ รวมเงินรับฝ�กจ�กสถ�บันก�รเงินและสหกรณ์ภ�ยใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถ�บันก�รเงิน ในปี 2563 จำ�นวน 13,398 ล�้นบ�ท และในปี 2562 จำ�นวน 22,945  
 ล้�นบ�ท

สัดส่วนจำานวนเงินฝาก

สัดส่วนจำานวนลูกค้าเงินฝาก	

2.2	เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 มีเงินฝ�ก (รวมเงินฝ�กจ�กสถ�บันก�รเงินและสหกรณ์) จำ�นวน 2,414,940 ล้�นบ�ท  

เพ่ิมข้ึนจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 82,506 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 3.5 จ�กสล�กออมสินพิเศษ เงินฝ�กเผ่ือเรียก และเงินฝ�ก 
เผ่ือเรียกพิเศษ (ดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.45-1.20 ต่อปี) โดยมีก�รออกผลิตภัณฑ์สล�กออมสินพิเศษ 2 ปี สล�กออมสินดิจิทัล 2 ปี 
เพ่ือเพ่ิมท�งเลือกระยะเวล�ในก�รรับฝ�กสล�กฯ ออกเงินฝ�กเผ่ือเรียกพิเศษ 107 เฉพ�ะในง�นมหกรรมก�รเงิน และเผ่ือเรียก
พิเศษมีระยะเวล� เพ่ือรองรับเงินฝ�กครบอ�ยุ พร้อมท้ังมีกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ดสล�กออมสินดิจิทัล 1 ปี และกิจกรรม 
ส่งเสริมก�รออมตลอดปี อ�ทิ กิจกรรมวันเด็กประจำ�ปี วันออมแห่งช�ติ และกิจกรรม GSB School Tour เป็นต้น โดยธน�ค�ร
บริห�รสภ�พคล่องและต้นทุนดอกเบ้ียท่ีเหม�ะสม ต�มก�รปรับลดอัตร�ดอกเบ้ียนโยบ�ยของธน�ค�รแห่งประเทศไทย และ
ลดอัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�กในระบบธน�ค�ร เม่ือรวมตร�ส�รหน้ีท่ีออก (หุ้นกู้) จะมีเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีท่ีออก จำ�นวน 
2,495,440 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 82,506 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 3.4  

อ่่นๆ
0.4%

อ่่นๆ
0.3%

ตร�ส�รหนี�
ที่ออก (หุ้นก่้)

3.2%

ตร�ส�รหนี�
ที่ออก (หุ้นก่้)

3.3%

สล�กออมสิน
49.8%

สล�กออมสิน
46.0%

กลุ�มลก่ค้�ธุุรกิจ 
และหน�วยง�นรัฐ
0.4%

กลุ�มล่กค้�ธุุรกิจ 
และหน�วยง�นรัฐ
0.4%

กลุ�มลก่ค้�ฐ�นร�ก
และสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
61.6%

กลุ�มล่กค้�ฐ�นร�ก
และสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
59.8%

กลุ�มล่กค้�บุคคล
38.0%

กลุ�มล่กค้�บุคคล
39.8%

ประจำ�
10.0%

ประจำ�
12.1%

เผื่่่อเรียกและ
เผื่่่อเรียกพิเศัษ

33.5%

เผื่่่อเรียกและ
เผื่่่อเรียกพิเศัษ

34.5%

สงเคร�ะห์ชีวิต
3.1%

สงเคร�ะห์ชีวิต
3.8%
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2.3	เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 มีจำ�นวน 441,351 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 128,519 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 

 41.08 โดยเฉพ�ะเงินลงทุนในพันธบัตรระยะส้ัน พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ และพันธบัตรรัฐบ�ล ต�มลำ�ดับ ขณะท่ี มียอดเงินลงทุน
ครบกำ�หนดรวมม�กกว่� 100,000 ล้�นบ�ท 

ท้ังน้ี ธน�ค�รมีแนวท�งในก�รบริห�รพอร์ตก�รลงทุนเพ่ือก�รบริห�รสภ�พคล่องส่วนเกิน ต�มกรอบนโยบ�ยก�รลงทุน
ของธน�ค�ร ซ่ึงเน้นก�รลงทุนในตร�ส�รหน้ีภ�ครัฐท่ีปร�ศจ�กภ�ระผูกพัน โดยพิจ�รณ�หลักทรัพย์ท่ีมีแนวโน้มดี และ 
มีผลตอบแทนท่ีเหม�ะสม รวมท้ัง มีก�รทบทวนนโยบ�ยก�รลงทุน อย่�งน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุก�รณ์เปล่ียนแปลง
อย่�งมีนัยสำ�คัญ เพ่ือให้ส�ม�รถบริห�รสภ�พคล่องได้เหม�ะสมต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ และสร้�งผลตอบแทนให้แก่
ธน�ค�รภ�ยใต้คว�มเส่ียงท่ีเหม�ะสม

สัดส่วนจำานวนเงินลงทุน

2.4	ส่วนของทุน
ส่วนของทุนของธน�ค�ร ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 มีจำ�นวน 199,778 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน  

2,698 ล้�นบ�ท โดยมีส่วนเกินทุนจ�กก�รเปล่ียนแปลงมูลค่�เงินลงทุนเผ่ือข�ย (Mark to Market) ลดลงจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 
4,107 ล้�นบ�ท และนำ�เงินส่งกระทรวงก�รคลังเป็นร�ยได้แผ่นดินในปี 2562 รวมท้ังส้ิน 14,945 ล้�นบ�ท และข�ดทุนจ�ก 
ก�รประม�ณก�รผลประโยชน์พนักง�น (TAS 19) ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย จำ�นวน 2,306 ล้�นบ�ท ขณะท่ี มีกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี จำ�นวน 18,660 ล้�นบ�ท

ตร�ส�รหนี�
ภ�ครัฐ
79.9%

ตร�ส�รหนี�
ภ�ครัฐ
69.4%

ตร�ส�รหนี�ต��งประเทศั
2.8%

ตร�ส�รหนี�ต��งประเทศั
4.0%

ตร�ส�รหนี�
ภ�คเอกชน

7.9%

ตร�ส�รหนี�
ภ�คเอกชน

11.3%

ตร�ส�รทุน
9.0%

ตร�ส�รทุน
14.8%

ตร�ส�รอนุพันธุ์
0.4%

ตร�ส�รอนุพันธุ์
0.5%

ปี 2563 ปี 2562

2.5	เงินกองทุนตามกฎหมาย
ธน�ค�รได้คำ�นวณเงินดำ�รงกองทุนต�มแนวท�ง Basel II ต�มเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ (SFIs) ของ

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีครอบคลุมประเภทคว�มเส่ียงและสะท้อนคว�มเส่ียงของสินทรัพย์และภ�ระผูกพันท้ังส้ิน
ของธน�ค�ร โดย ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รมีเงินกองทุนท้ังส้ินจำ�นวน 194,073 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 14.98 
ของสินทรัพย์ถ่วงนำ้�หนักต�มคว�มเส่ียงท้ังส้ิน สูงกว่�เกณฑ์ข้ันตำ่�ร้อยละ 8.5 ท่ีกำ�หนดโดย ธปท. โดยมีเงินกองทุนช้ันท่ี 1  
จำ�นวน 166,476 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 12.85 ของสินทรัพย์ถ่วงนำ้�หนักต�มคว�มเส่ียงท้ังส้ิน (ส่วนใหญ่ม�จ�กกำ�ไรสะสม
หลังหักเงินนำ�ส่งกระทรวงก�รคลังในแต่ละปี) เงินกองทุนช้ันท่ี 2 จำ�นวน 27,993 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 2.16 และข�ดทุน
จ�กก�รวัดมูลค่�ตร�ส�รทุนประเภทเผ่ือข�ย จำ�นวน 396 ล้�นบ�ท

ท้ังน้ี อัตร�ดังกล่�วยังไม่รวมกำ�ไรสุทธิงวดคร่ึงหลังของปี ซ่ึงห�กนับรวมกำ�ไรสุทธิงวดคร่ึงปีหลังต�มท่ีกระทรวงก�รคลัง
จัดสรรเพ่ิมเติมหลังสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรับรองงบก�รเงินและนำ�ส่งร�ยได้แผ่นดินแล้ว จะทำ�ให้
ธน�ค�รมีเงินกองทุนเพ่ิมข้ึนอีก
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 166,476 166,301 175 0.1

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 27,993 18,532 9,461 51.1

ข�ดทุนจ�กก�รวัดมูลค่�ตร�ส�รทุนประเภทเผ่ือข�ย (396) - (396) (100.0)

เงินกองทุนท้ังส้ิน 194,073 184,833 9,240 5.0

สินทรัพย์ถ่วงนำ้�หนักต�มคว�มเส่ียงท้ังส้ิน 1,295,801 1,190,776 105,025 8.8

เงินกองทุนท้ังส้ิน : สินทรัพย์ถ่วงนำ้าหนัก
ตามความเส่ียงท้ังส้ิน

14.98% 15.52%

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 : สินทรัพย์ถ่วงนำ้าหนัก
ตามความเส่ียงท้ังส้ิน

12.85% 13.97%

  

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รมีสินเช่ือด้อยคุณภ�พก่อนหักเงินสำ�รองค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (gross NPLs)  
จำ�นวนท้ังส้ิน 46,031 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ร้อยละ 2.13 ของเงินให้สินเช่ือท้ังส้ิน (รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถ�บันก�รเงินท่ีเป็น
ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน) ลดลงจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 11,003 ล้�นบ�ท ท่ีมีอัตร� gross NPLs ร้อยละ 2.65 
สำ�หรับสินเช่ือด้อยคุณภ�พสุทธิหลังหักค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ ส้ินปี 2563 มีจำ�นวน 13,956 ล้�นบ�ท คิดเป็น
อัตร�ร้อยละ 0.67 ของเงินให้สินเช่ือสุทธิ ลดลงจ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 5,818 ล้�นบ�ท ท่ีมีอัตร� net NPLs ร้อยละ 0.95 
โดยมีม�ตรก�รพักชำ�ระเงินต้นและดอกเบ้ียเพ่ือช่วยเหลือลูกค้� ประช�ชน ท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19) รวมท้ังมีกลยุทธ์/ม�ตรก�รผ่อนปรนเง่ือนไขก�รชำ�ระหน้ีในก�รควบคุมคุณภ�พหน้ีให้อยู่
ในระดับท่ีตำ่�กว่�ค่�เฉล่ียของระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ไทย

ค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต�มงบก�รเงิน ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 มีจำ�นวน 78,727 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กส้ินปี 2562 
จำ�นวน 8,664 ล้�นบ�ท จ�กก�รทยอยต้ังสำ�รองส่วนเกิน (General Provision) เพ่ิมเติมต�มนโยบ�ยธน�ค�ร เพ่ือรองรับ 
ผลกระทบจ�ก TFRS9 และคว�มเส่ียงด้�นเครดิตท่ีค�ดว่�จะเกิดข้ึนในปี 2564 หลังม�ตรก�รพักชำ�ระหน้ี รวม 12,400 ล้�นบ�ท 
ขณะท่ี ค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของสินเช่ือแก่ประช�ชนฐ�นร�ก สินเช่ือเพ่ือพัฒน�กลุ่มอ�ชีพ และสินเช่ือบุคคลลดลง ต�มยอดสินเช่ือ
และหน้ีค้�งชำ�ระท่ีลดลง 

2.6	คุณภาพเงินให้สินเชื่อ

2563 2562
เปล่ียนแปลง (yoy)

สินเช่่อด้อยคุณภ�พ เพ่ิม (ลด)  %

สินเช่ือด้อยคุณภ�พก่อนหักค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (gross NPLs) 46,031 57,034 (11,003) (19.3)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือท้ังส้ิน (ร้อยละ) 2.13 2.65 
สินเช่ือด้อยคุณภ�พหลังหักค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (net NPLs) 13,956 19,774 (5,818) (29.4)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือสุทธิ (ร้อยละ) 0.67 0.95 

สำ�รองค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต�มงบก�รเงิน 78,727 70,063 8,664 12.4

สัดส่วนต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 171.03 122.84

สำ�รองค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญข้ันตำ่�ต�มเกณฑ์ ธปท. 62,252 65,988 (3,736) (5.7)

สำารองท่ีกันไว้แล้วต่อสำารองท่ีพึงกัน (ร้อยละ) 126.47 106.18
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หน่วย : ล้านบาท

2563 สัดส�วน 2562 สัดส�วน
(%)

เปล่ียนแปลง (yoy)
แหล�งที่ม�และใช้ ไปของเงินทุน (%) เพ่ิม (ลด)  %

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

ระยะเวลา ≤ 1 ปี 1,483,744 58.0 1,403,597 57.0 80,147 5.7 

   เงินรับฝ�ก 1,412,056 55.2 1,334,463 54.2 77,593 5.8 

   ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 71,688 2.8 69,134 2.8 2,554 3.7 

   ตร�ส�รหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม -   -   -   - -    -   

ระยะเวลา > 1 ปี 1,075,409 42.0 1,057,869 43.0 17,540 1.7 

   เงินรับฝ�ก 989,487 38.7 975,026 39.6 14,461 1.5 

   ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 5,422 0.2 2,343 0.1 3,079 131.4 

   ตร�ส�รหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 80,500 3.1 80,500 3.3 -   - 

รวม 2,559,153 100.0 2,461,466 100.0 97,687 4.0 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน      

ระยะเวลา ≤ 1 ปี 1,054,111 37.0 968,732 34.8 85,379 8.8 

   ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 289,308 10.1 348,451 12.5  (59,143) (17.0)

   เงินลงทุนสุทธิ 232,978 8.2 138,820 5.0 94,158 67.8 

   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 531,825 18.7 481,461 17.3 50,364 10.5 

ระยะเวลา > 1 ปี 1,790,482 63.0 1,815,119 65.2  (24,637) (1.4)

   ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 23,366 0.8 53,991 1.9  (30,625) (56.7)

   เงินลงทุนสุทธิ 206,811 7.3 172,500 6.2 34,311 19.9 

   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,560,305 54.9 1,588,628 57.1  (28,323) (1.8)

รวม 2,844,593 100.0 2,783,851 100.0 60,742 2.2 

  

2.7	แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน	
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รมีสินทรัพย์ต�มงบก�รเงิน จำ�นวน 2,889,147 ล้�นบ�ท โดยมีหน้ีสินรวมจำ�นวน 

2,689,369 ล้�นบ�ท และส่วนของทุน จำ�นวน 199,778 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุนเท่�กับ 13.5 เท่� 
แหล่งท่ีม�ของเงินทุนของธน�ค�รท่ีสำ�คัญประกอบด้วย เงินรับฝ�ก คิดเป็นร้อยละ 93.9 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและ

ตล�ดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 3.0 และตร�ส�รหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของสินทรัพย์รวม ในขณะท่ี แหล่งใช้ไป
ของเงินทุนของธน�ค�รท่ีสำ�คัญประกอบด้วย เงินให้สินเช่ือ คิดเป็นร้อยละ 73.6 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 
คิดเป็นร้อยละ 10.9 และเงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 15.5

ท้ังน้ี เงินฝ�กท่ีมีอ�ยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจำ�นวนม�กกว่�แหล่งใช้ไปของเงินทุนท่ีมีอ�ยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงถือว่�
เป็นปกติของธุรกิจธน�ค�ร อย่�งไรก็ต�ม เงินฝ�กท่ีมีระยะเวล�ของธน�ค�รโดยส่วนใหญ่จะมีก�รต่ออ�ยุอย่�งต่อเน่ืองเม่ือ 
ครบกำ�หนดต�มสัญญ� จึงมีแนวโน้มว่�เงินฝ�กดังกล่�วจะอยูกั่บธน�ค�รเป็นเวล�น�นกว่�ระยะเวล�ต�มสัญญ� ทำ�ให้ธน�ค�ร
ส�ม�รถจัดสรรเงินฝ�ก เงินลงทุน เงินให้สินเช่ือ เพ่ือให้สภ�พคล่องของธน�ค�รอยู่ในระดับท่ีเหม�ะสมและส�ม�รถปฏิบัติต�ม
ข้อผูกพันท�งก�รเงินได้ 
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2.10	อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 อันดับคว�มน่�เช่ือถือของธน�ค�รคงท่ีจ�กส้ินปี 2562 ท่ีระดับ “AAA” ซ่ึงจัดโดยสถ�บัน

จัดอันดับเครดิต ทริสเรทต้ิง (TRIS Rating) โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทต้ิงต่อสถ�นะท�งธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง
และผลประกอบก�รท�งก�รเงินท่ีดีของธน�ค�ร รวมท้ังคว�มเป็นไปได้ในระดับสูงท่ีรัฐบ�ลจะให้ก�รสนับสนุนเม่ือธน�ค�ร 
มีปัญห�ท�งก�รเงิน ท้ังน้ี พระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธน�ค�รออมสิน พ.ศ. 2489 กำ�หนดไว้ว่� ข้อผูกพันต่�งๆ ของธน�ค�รออมสิน
ในส่วนของก�รชำ�ระคืนเงินต้น เงินกู้ยืม ตลอดจนดอกเบ้ียเงินฝ�ก และก�รจ่�ยชำ�ระหน้ีอ่ืนๆน้ัน จะได้รับก�รคำ้�ประกัน 
โดยรัฐบ�ลท้ังส้ิน มีร�ยละเอียดดังน้ี 

สถ�บันจัดอันดับคว�มน��เช่่อถ่อ 31 ธัุนว�คม 2563 31 ธุันว�คม 2562

TRIS Rating
       อันดับเครดิตองค์กร
       แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ

   AAA
   Stable

    AAA
    Stable

2.8	การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง	
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รมสิีนทรพัยส์ภ�พคลอ่งเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจ�กปก่ีอน โดยมีอัตร�ส่วนสนิทรพัยส์ภ�พคลอ่ง

ต่อเงินฝ�ก อัตร�ส่วนสินเช่ือต่อเงินฝ�กและหุ้นกู้ และอัตร�ส่วนก�รพ่ึงพ�แหล่งเงินทุนร�ยใหญ่ เป็นไปต�มเกณฑ์เพด�น 
คว�มเส่ียงและสัญญ�ณเตือนระดับคว�มเส่ียงท่ีกำ�หนดของธน�ค�ร

ธน�ค�รมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพ่ือใช้เป็นแนวท�ง
ในก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่องของธน�ค�ร ซ่ึงจะมีก�รทบทวนทุกปีให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์และธุรกรรมของ
ธน�ค�รท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีก�รกำ�หนดเพด�นคว�มเส่ียงและสัญญ�ณเตือนระดับคว�มเส่ียงสำ�หรับอัตร�ส่วนสินทรัพย์
สภ�พคล่องต่อเงินฝ�ก เพ่ือให้ธน�ค�รมีสินทรัพย์สภ�พคล่องท่ีเพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�น รวมถึงมีคณะกรรมก�รบริห�ร
สินทรัพย์และหน้ีสิน (ALCO) ทำ�หน้�ท่ีในก�รควบคุมดูแลสภ�พคล่องให้เพียงพอในก�รดำ�เนินง�น และมีก�รพัฒน�กระบวนก�ร
บริห�รคว�มเส่ียง ด้�นสภ�พคล่องอย่�งต่อเน่ือง อ�ทิ ก�รทดสอบภ�วะวิกฤติ (Stress Testing) ก�รทบทวนและทดสอบ 
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้�นสภ�พคล่องและระบบก�รร�ยง�นคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง เป็นต้น

2.9	วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด จำ�นวน 30,737 ล้�นบ�ท ลดลง

จ�กส้ินปี 2562 จำ�นวน 686 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 2.2 ประกอบด้วย
• เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น จำ�นวน 149,805 ล้�นบ�ท โดยข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อน 

  ก�รเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำ�เนินง�น จำ�นวน 3,267 ล้�นบ�ท สินทรัพย์ดำ�เนินง�นลดลง 57,718 ล้�นบ�ท  
  และหน้ีสินดำ�เนินง�นเพ่ิมข้ึนจำ�นวน 95,354 ล้�นบ�ท 

•  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 135,840 ล้�นบ�ท ท่ีสำ�คัญจ�กเงินสดจ่�ยในก�รซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
  จำ�นวน 376,398 ล้�นบ�ท เงินสดจ่�ยในก�รซ้ือท่ีดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ จำ�นวน 2,095 ล้�นบ�ท เงินสดจ่�ยใน 
  ก�รซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 44 ล้�นบ�ท และเงินสดจ่�ยสินทรัพย์ในก�รใช้ จำ�นวน 9 ล้�นบ�ท ขณะท่ี 
  มีเงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำ�นวน 242,657 ล้�นบ�ท เงินสดรับจ�กเงินปันผลท่ีได้รับจ�ก 
  บริษัทร่วม จำ�นวน 31 ล้�นบ�ท และเงินสดรับจ�กก�รข�ยท่ีดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ จำ�นวน 18 ล้�นบ�ท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน จำ�นวน 14,651 ล้�นบ�ท จ�กเงินนำ�ส่งกระทรวงก�รคลังเพ่ือเป็นร�ยได้แผ่นดิน  
  จำ�นวน 14,945 ล้�นบ�ท เงินสดจ่�ยหน้ีสินต�มสัญญ�เช่� จำ�นวน 888 ล้�นบ�ท ขณะท่ี มีเงินกู้ยืมระหว่�ง 
  สถ�บันก�รเงินจำ�นวน 1,182 ล้�นบ�ท 

• ผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงของอัตร�แลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดเพ่ิมข้ึน จำ�นวน 0.6 ล้�นบ�ท
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แผื่น ผื่ล วิเคร�ะห์ผื่ลต��งจ�กแผื่นด้�นก�รเงิน

กำ�ไรสุทธิ 8,700 18,660 จ�กร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่�แผน ประกอบกับค่�ใช้จ่�ยจ�กก�ร
ดำ�เนินง�นอื่น และสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญต่ำ�กว่�แผน

เงินฝ�กเพิ่มสุทธิ 22,200 82,506 จ�กเงินฝ�กสล�กออมสินพิเศษ เงินฝ�กเผื่อเรียก และเงินฝ�กประจำ�
ที่สูงกว่�แผน จ�กก�รที่ผู้ฝ�กและนักลงทุนชะลอก�รลงทุนเพื่อ 
ลดคว�มเสี่ยงและรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ 63,300 6,523 จ�กภ�วะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่�งต่อเนื่อง และภ�วะหนี้ครัวเรือน
อยู่ในระดับสูง รวมทั้งผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ  
COVID-19 ธน�ค�รจึงมีคว�มเข้มงวดในก�รให้สินเช่ือเพ่ือควบคุม 
คุณภ�พหน้ี ประกอบกบัมยีอดชำ�ระคนืสนิเชือ่กว�่ 5 แสนล�้นบ�ท ทัง้นี ้
มียอดสินเช่ือเพ่ิมข้ึน จ�กก�รให้สินเช่ือต�มโครงก�ร Soft Loan COVID-19 
เพ่ือช่วยเหลือประช�ชน และผู้ประกอบก�รที่ได้รับผลกระทบท้ัง 
ท�งตรงและท�งอ้อมจ�กก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19)

NPLs ของสินเชื่อรวม
(ร้อยละ) 

≤ 3.55 2.13
 

จ�กก�รพักชำ�ระเงินต้นและดอกเบ้ียต�มม�ตรก�รช่วยเหลือลูกค้�ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ COVID-19 ต้ังแต่ 1 เม.ย. 2563 
และขย�ยต่อเนื่องถึง 31 ธ.ค. 2563 ก�รติตต�มก�รชำ�ระหนี้ของ
ลูกค้�อย่�งใกล้ชิด โดยศูนย์ควบคุมและบริห�รหน้ี Focus ลูกหน้ี 
SM 1-3 เดือน และลูกหนี้ที่ทำ� TDR ให้ชำ�ระหนี้ต�มกำ�หนด รวมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนก�รบริห�รจัดก�รหนี้แบบบูรณ�ก�ร

NIM (ร้อยละ) 1.94 2.05 จ�กค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ยต่ำ�กว่�แผน ที่สำ�คัญจ�กก�รกลับร�ยก�รต้นทุน
สำ�รองส่วนเพิ่มเงินฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิต (สัญญ�ประกันภัยระยะย�ว) 
ต�ม TFRS4 และปรบัลดอตัร�เงนินำ�สง่เข�้กองทนุพฒัน�ระบบสถ�บนั
ก�รเงินเฉพ�ะกิจ (SFIF) จ�กร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.125 ต�ม  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563

Cost/Income 
(ร้อยละ)

51.22 48.45 จ�กก�รบริห�รค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นให้ต่ำ�กว่�แผน โดยมีก�ร
ปรับปรุงกระบวนก�ร และบริห�รจัดก�รค่�ใช้จ่�ยต�มคว�มจำ�เป็น/
สำ�คัญ/เร่งด่วน โดยคำ�นึงถึงคว�มคุ้มค�่และค่�ใช้จ่�ยที่เหม�ะสม เพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น และก�รวัดผลกำ�ไร
ร�ยผลิตภัณฑ์

  

ธน�ค�รออมสินมีก�รจัดทำ�แผนวิส�หกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติง�นและงบประม�ณประจำ�ปี และแผนธุรกิจร�ยกลุ่มลูกค้�
เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น ซ่ึงกระบวนก�รจัดทำ�แผนเป็นไปต�มหลักก�รระบบ BSC, EVM, Risk Management และ
ระบบประเมินผลรัฐวิส�หกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE - AM) โดยมีก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รต้ังแต่ระดับ
คณะกรรมก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และผู้บริห�รระดับ กลุ่ม/ส�ยง�น/ฝ่�ย/ภ�ค และมีก�รส่ือส�รแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ ผ่�นช่องท�งต่�งๆ 
รวมท้ังก�รถ่�ยทอดลงสู่ตัวช้ีวัด (KPIs) จ�กระดับธน�ค�รถึงระดับบุคคล

ณ ส้ินปี 2563 มีผลก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญ ดังน้ี

3.	เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 083



4.	ผลการดำาเนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ	
  

โครงก�รธุุรกรรมต�มนโยบ�ยรัฐ ระยะเวล�โครงก�ร วงเงิน
(ล้�นบ�ท)

จำ�นวน
ร�ย

เงินให้สินเช่่อ
คงเหล่อ

(ล้�นบ�ท)

1.     โครงก�รสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบก�รอ�ชีพอิสระ
       ร�ยย่อยท่ีได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัยและว�ตภัยในปี 2553 

2553 - 2559 2,000 - -

2.     โครงก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ผู้ประกอบกิจก�ร
       ใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

2553 - 2556
ขย�ยระยะเวล�

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

25,000 86 21,703

3.    โครงก�รสินเช่ือเพ่ือพัฒน�ระบบป้องกันอุทกภัยโดยธน�ค�ร
      ออมสินให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตส�หกรรม

2556 - 2571 15,000 5 1,425

4.    โครงก�รสินเช่ือเพ่ือก่อสร้�งระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม 
      อุตส�หกรรม

2556 - 2571 3,546 1 1,150

5.    โครงก�รม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับหมู่บ้�น 2558 - 2566 30,000 18,766 8,670

6.    โครงก�รสินเช่ือดอกเบ้ียตำ่�เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
      ผู้ประกอบกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs)

2558 - 2566 100,000 18 43,168

7.    โครงก�รสินเช่ือดอกเบ้ียตำ่�เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
      ผู้ประกอบกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) 
      ระยะท่ี 2

2558 - 2566 50,000 17 16,009

8.    โครงก�รบ้�นประช�รัฐ 2559 - 2589 20,000 5,751 3,893

9.    โครงก�รสินเช่ือดอกเบ้ียตำ่�เพ่ือช่วยเหลือช�วประมง 
      “ประมงไทยก้�วไกลสู่ส�กล”

2559 - 2567 500 259 199

10.  โครงก�รม�ตรก�รสินเช่ือประช�รัฐเพ่ือประช�ชน 2559 - 2564 ไม่กำ�หนด 12,084 190

11.  โครงก�รสินเช่ือดอกเบ้ียตำ่�เพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรและ
      เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิต สำ�หรับผู้ประกอบกิจก�ร
      วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs)

2559 - 2568 30,000 16 10,967

12.   โครงก�รม�ตรก�รประช�รัฐเพ่ือแก้ไขปัญห�หน้ีสิน
       ประช�ชนภ�ยใต้นโยบ�ยรัฐบ�ล

2559 - 2579 ไม่กำ�หนด 7,948 4,715

13.  โครงก�รสินเช่ือประช�รัฐเพ่ือประช�ชน (ผู้ประสบภัยพิบัติ) 2560 - 2565 4,000 1,850 38

14.  โครงก�รสินเช่ือเพ่ือบรรเท�คว�มเดือดร้อนของวิส�หกิจ
      ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ท่ีประสบภัยนำ�้ท่วม ปี 2560

2560 - 2565 2,500 2 1

15.  โครงก�รสินเช่ือร�ยย่อยเพ่ือใช้จ่�ยฉุกเฉิน 2560 - 2566 5,000 70,882 1,157

16.  โครงก�ร Transformation Loan เสริมแกร่ง 
      (สินเช่ือดอกเบ้ียตำ่�เพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร ระยะท่ี 2)

2561 - 2568
ขย�ยระยะเวล�

ครั้งที่ 1 ถึงสิ้นปี 2570
ครั้งที่ 2 ถึงสิ้นปี 2571

20,000 81 15,949

 17.   โครงก�รสินเช่ือร�ยย่อยเพ่ือใช้จ่�ยฉุกเฉิน ระยะท่ี 2 2561-2568 10,000 205,888 6,004
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โครงก�รธุุรกรรมต�มนโยบ�ยรัฐ ระยะเวล�โครงก�ร วงเงิน
(ล้�นบ�ท)

จำ�นวนร�ย เงินให้สินเช่่อ
คงเหล่อ

(ล�้นบ�ท)

18.   โครงก�รม�ตรก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิก�ร
       แห่งรัฐ
        - สินเช่ือพัฒน�ผู้มีบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ (3 โครงก�ร)
          1) สินเช่ือ GSB Home Stay
          2) สินเช่ือธุรกิจแฟรนไชส์
          3) สินเช่ือ Street Food

2561 - 2568
2561 - 2568
2561 - 2571

ไม่มีกำ�หนด 515 14

19.   โครงก�รม�ตรก�รสินเช่ือดอกเบ้ียตำ�่เพ่ือช่วยเหลือ 
       ผู้ประกอบก�รท่ีได้รับผลกระทบท้ังท�งตรงและท�งอ้อม
       จ�กก�รระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน� (COVID-19)
          1) สินเช่ือผ่�นสถ�บันก�รเงิน 
          2) สินเช่ือแก่ผู้ประกอบธุรกิจก�รเงินท่ีไม่ใช่สถ�บัน
              ก�รเงิน (Non - Bank)
          3) สินเช่ือแก่ผู้ประกอบก�รโดยตรง

2563 - 2566
2563 - 2566

2563 - 2574

150,000

72,000
60,000

18,000

5,156 113,755

20.   โครงก�รสินเช่ือเพ่ือเป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับผู้มีร�ยได้ประจำ�  
       ท่ีได้รับผลกระทบจ�กไวรัสโคโรน� (COVID-19)
           1) สินเช่ือเพ่ือเป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับผู้มีร�ยได้ประจำ� 
              ท่ีได้รับผลกระทบจ�กไวรัสโคโรน� (COVID-19)
           2) สินเช่ือเสริมพลังฐ�นร�ก
           3) สินเช่ือ Soft Loan ออมสินฟ้ืนฟูท่องเท่ียวไทย

2563 - 2566

2563 - 2566
2563 - 2569

20,000

5,000

10,000
5,000

108,243 5,126

21.   โครงก�รสินเช่ือเพ่ือเป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับผู้มีอ�ชีพอิสระ
       ได้รับผลกระทบจ�กไวรัสโคโรน� (COVID-19)

2563 - 2566 20,000 1,727,671 16,978

22.   โครงก�รสินเช่ือดอกเบ้ียตำ�่สำ�หรับสำ�นักง�นธน�นุเคร�ะห์ 
       (สธค.) เพ่ือช่วยเหลือประช�ชนฐ�นร�กท่ีได้รับผลกระทบ
       จ�ก COVID-19

2563 - 2565 2,000 1 190

23.  โครงก�รสินเช่ือเพ่ือเสริมสภ�พคล่องผู้ประกอบก�รประมง 2563 - 2571 5,000 25 33

      รวม 2,165,271 271,334

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 085



มุ่งสู่บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม	(Social	Bank)	
เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นรูปธรรมแก่สังคม
“Making	POSITIVE	Impact	on	Society”

ปี 2563 ธน�ค�รออมสินประก�ศเดินหน้�สู่บทบ�ทก�รเป็นธน�ค�รเพ่ือสังคม (Social Bank) อย่�งเต็มรูปแบบและ
ยั่งยืน ด้วยมุ่งหวังในก�รลดคว�มเหล่ือมลำ้�และสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม ในก�รสร้�งก�รเข้�ถึงแหล่งสินเช่ือด้วยต้นทุน
ดอกเบ้ียท่ีเป็นธรรมแก่กลุ่มผู้มีร�ยได้น้อย ผู้ประกอบก�รร�ยย่อย และองค์กรชุมชน พัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�รร�ยย่อย 
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐ�นร�กและวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ภ�ยใต้แนวคิด “Making POSITIVE Impact on  
Society” พร้อมท้ังยึดม่ันวิสัยทัศน์และพันธกิจในก�รเป็นสถ�บันก�รเงินเพ่ือก�รออม ควบคู่กับก�รมุ่งม่ันในก�รส่งเสริมและ
สร้�งนวัตกรรมท�งก�รเงินเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รและสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้�ทุกกลุ่ม โดยพร้อมให้บริก�รท�งก�รเงิน
อย่�งครบวงจรท่ีลำ้�สมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาพรวมการพัฒนาธุรกิจและบริการ	
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นอกจ�กน้ัน ธน�ค�รยังมีก�รจัดกิจกรรม/โครงก�รท่ีส่งเสริมและสร้�งวินัยก�รออม 
แก่ทุกกลุ่มลูกค้� อ�ทิ กิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำาปี 2563 “รากฐานสังคมดี  
เร่ิมท่ีการออม” ด้วยก�รมอบกระปุกออมสิน 107 ปี ธน�ค�รออมสินให้แก่ผู้ฝ�กหรือผู้ท่ี
เปิดบัญชีเงินฝ�ก ต้ังแต่ 500 บ�ทข้ึนไป  พร้อมท้ังจัดกิจกรรม “เด็กดี มีวินัย ได้ลุ้นโชค” 
สำ�หรับเด็กท่ีมีอ�ยุ 7-15 ปี ซ่ึงเปิดบัญชีเงินฝ�กเผ่ือเรียก Youth Savings ข้ันตำ�่ 100 บ�ท 
โดยฝ�กในวันท่ี 30 ตุล�คม 2563 และฝ�กเงินต่อเน่ืองทุกเดือนเดือนละ 50 บ�ทข้ึนไป 
จนถึงวันท่ี 31 สิงห�คม 2564 จะได้รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ คือ ต่อท่ี 1 รับอัตร�ดอกเบ้ียพิเศษ 
1.25% ต่อปี ต่อท่ี 2 ได้รับเงินขวัญถุง 100 บ�ท และต่อท่ี 3 ลุ้นรับของร�งวัลมูลค่� 
10,000 บ�ท สนับสนุนการเปิดบัญชีเงินฝาก GSB PromptPay ให้กับนักเรียนใน
โครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ซ่ึงเป็นโครงก�รท่ีดำ�เนินก�ร

จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนย�กจนพิเศษระดับอนุบ�ลจนถึงมัธยมศึกษ�ตอนต้นจนสำ�เร็จก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นของกองทุน 
เพ่ือคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� ให้บริการออกสมุดเงินออมแก่สมาชิก กอช. ท่ีส�ข�ธน�ค�รออมสินท่ัวประเทศ พร้อมกันน้ี  
ยังให้บริก�รพิมพ์ร�ยก�รเคล่ือนไหวในบัญชีแก่สม�ชิก กอช. ด้วย โดยธน�ค�รออมสินเป็นธน�ค�รแห่งแรกท่ีเปิดให้บริก�รดังกล่�ว 
นอกจ�กน้ี ธน�ค�รยังเปิดสถาบันการเงินประชาชนแห่งแรกของ
ประเทศไทย  ท่ีสถ� บันก�ร เ งินประช�ชนตำ�บลบ้�นเ ป้�  
อำ�เภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำ�หน้�ท่ีรับฝ�ก-ถอนเงิน และ
บริก�รธุรกรรมท�งก�รเงินแก่สม�ชิกและชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเงิน
ทุนหมุนเวียนในก�รประกอบอ�ชีพให้กับสม�ชิกและชุมชน ต่อเน่ือง
ด้วยก�รเปิดสถ�บันก�รเงินประช�ชนแห่งท่ี 2 ท่ีสถ�บันก�รเงิน
ประช�ชน ตำ�บลนำ�้ข�ว อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล� และสถ�บันก�รเงิน
ประช�ชนแห่งท่ี 3 ท่ีสถ�บันก�รเงินประช�ชนตำ�บลไม้เรียง อำ�เภอ
ฉว�ง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ธน�ค�รส่งเสริมก�รออมและสร้�งวินัยท�งก�รเงิน
ผ่�นผลิตภัณฑ์ด้�นเงินฝ�กท่ีหล�กหล�ย ท้ังในส่วนก�รออก
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากเผ่ือเรียก Digital Saving แบบไม่มี 
สมุดบญัช ีโดยลูกค้�เปิดบัญชีข้ันตำ่� 1 บ�ท ผ่�นเคร่ืองบริก�ร
ธุรกรรมท�งก�รเงินอัตโนมัติ (VTM) หรือเคร่ือง Smart Device 
(Sale and Services Unit on Mobile : SUMO) ควบคู่กับ 
ก�รสมัครใช้บริก�ร MyMo  เพ่ิมท�งเลือกในก�รออมให้กับ
ลูกค้�และประช�ชน โดยเปิดรับฝากเงินเผ่ือเรียกพิเศษ  
ท้ังเงินฝ�กเผ่ือเรียกพิเศษ 4 เดือน เงินฝ�กเผ่ือเรียกพิเศษ  
7 เดือน เงินฝ�กเผ่ือเรียกพิเศษ 107 วัน เป็นต้น การเปิดรับฝาก
สลากออมสินพิเศษ 2 ปีเป็นคร้ังแรก โดยเปิดรับฝ�ก 
ท้ังในรูปแบบสล�กออมสินพิเศษ และสล�กออมสินพิเศษ
ดิจิทัล ในอัตร�หน่วยละ 100 บ�ท สำ�หรับผู้ฝ�กบุคคลธรรมด� 
ท้ังน้ีอัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�กและเงินร�งวัลจะได้รับก�ร 

ยกเว้นภ�ษี และยังมีสิทธิลุ้นร�งวัลถึง 24 คร้ัง ในส่วนของ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธน�ค�รได้ออกผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต 
ออมสิน อินสแตนท์ “E-Sports, Thai League และช้างศึก”
รองรับลูกค้�ท่ีมีคว�มสนใจและช่ืนชอบในกีฬ�ฟุตบอล 
ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 100 บ�ท และร�ยปี 200 บ�ท

ผลิตภัณฑ์์เงินฝาก	กิจกรรมส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 087



 ธน�ค�รออมสิน ยังคงมุ่งม่ันในก�รลดคว�มเหล่ือมลำ�้ 
และแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนด้วยแนวท�งในก�รสร้�งก�รเข้�ถึง
แหล่งทุนดอกเบ้ียตำ่�ผ่�นผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�งๆ ได้แก่ 
โครงการสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบก�รประมงพ�ณิชย์ 
และประมงพ้ืนบ้�นท่ีประสบปัญห�สภ�พคล่องในก�ร
ประกอบอ�ชพี วงเงนิโครงก�ร 5,000 ล้�นบ�ท โดยธน�ค�ร
สนับสนุนสินเช่ือแก่ผู้ประกอบก�รประมงท่ีมีเรือขน�ด  
60 ตันกรอสข้ึนไป แบ่งเป็นประเภทเงินกู้ระยะส้ันสูงสุด 
ไม่เกิน 2 ล้�นบ�ทต่อร�ย ระยะเวล�ชำ�ระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี 
และเงินกู้ระยะย�วสูงสุดไม่เกิน 10 ล้�นบ�ทต่อร�ย ระยะเวล�
ชำ�ระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 
สินเช่ือออมสินขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นเงินทุน 
หมุนเวียนเสริมสภ�พคล่องสำ�หรับสม�ชิกของสม�คมธุรกิจ
เพ่ือสังคมท่ีประกอบธุรกิจช่วยเหลือสังคมหรือเป็นกิจก�ร 
เพ่ือสังคม วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้�นบ�ทต่อร�ย มีท้ังเงินกู้ระยะส้ัน 
ไม่เกิน 1 ปี และเงินกู้ระยะย�วสูงสุดไม่เกิน 10 ปี  พร้อมท้ัง
จับมือกับ บสย. เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs  
ผ่�นโครงการคำา้ประกันสินเช่ือ Soft Loan พลัส ให้ส�ม�รถ 
เข้�ถึงสินเช่ือได้อย่�งรวดเร็ว และร่วมกับธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทย สม�คมธน�ค�รไทย สม�คมธน�ค�รน�น�ช�ติ 

และสม�คมสถ�บันก�รเงินของรัฐ ในโครงการ DR BIZ 
การเงินร่วมใจ ธุรกิจม่ันคง (Debt Restructuring Business) 
เพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีธุรกิจท่ีมีหน้ีกับเจ้�หน้ีสถ�บันก�รเงิน
หล�ยร�ยวงเงินรวมกันต้ังแต่ 50-500 ล้�นบ�ท ท่ีมีศักยภ�พ
แต่ประสบปัญห�จ�กสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและได้รับ 
ผลกระทบจ�ก COVID-19 ให้ได้รับก�รบรรเท�ภ�ระหน้ี 
ปรับปรุงโครงสร้�งหน้ี ด้วยกลไกในก�รจัดก�รหน้ีกับสถ�บัน
ก�รเงินทุกแห่งอย่�งบูรณ�ก�ร และอัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 
10.5 ต่อปี สำ�หรับผู้ประกอบอ�ชีพอิสระ เจ้�ของกิจก�ร และ
ผู้ประกอบก�ร SMEs ฟรค่ี�ธรรมเนียม และส�ม�รถผ่อนน�น
ได้ถึง 48 เดือน

นอกจ�กน้ี ธน�ค�รยังรุกตล�ดสินเช่ือจำานำาทะเบียนรถ 
ผ่�นก�รร่วมทุนกับบริษัท เงินสดทันใจ จำ�กัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ในเครือบริษัท ศรีสวัสดิ� คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) โดย
ธน�ค�รร่วมถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49  
ของจำ�นวนหุ้นท้ังหมด ภ�ยใต้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้�นบ�ท 
เพ่ือเป้�หม�ยสู่ก�รปรับโครงสร้�งอัตร�ดอกเบ้ียสินเช่ือจำ�นำ�
ทะเบียนรถในตล�ดให้ลดตำ่�ลงสู่ระดับอัตร�ร้อยละ 18 
เป็นก�รลดคว�มเหล่ือมลำ้�และสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม 
ให้แก่ประช�ชนกลุ่มฐ�นร�กส�ม�รถเข้�ถึงโอก�สท�งก�รเงิน
ได้ม�กข้ึน สินเช่ือ GSB SMEs Extra Liquidity สินเช่ือ
สำ�หรบัเสริมสภ�พคลอ่งใหแ้กผู้่ประกอบก�รภ�คเอกชนท่ีจะ
ต้องผ่อนชำ�ระหน้ีให้แก่สถ�บันก�รเงิน วงเงินโครงก�รรวม 

50,000 ล้�นบ�ท วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้�นบ�ท โดยคิดอัตร�
ดอกเบ้ียเท่�กับสถ�บันก�รเงินเดิม ตำ่�สุดไม่เกิน MLR-1% 
ต่อปี

ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน	
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ธน�ค�รมุ่งม่ันในก�รพัฒน�นวัตกรรมท�งก�รเงิน 
ตอบสนองก�รใช้บริก�รตลอดช่วงชีวิตของลูกค้� เช่ือมโยง
ผลิตภัณฑ์และผส�นช่องท�งก�รให้บริก�รต�ม Customer 
Journey ได้อย่�งไร้ร่องรอย ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร
ใช้บริก�รท�งก�รเงินของลูกค้�ได้ทุกท่ีทุกเวล� ผ่�นก�ร
พัฒน� Feature และรูปแบบก�รให้บริก�รผ่�น Mobile 
Application MyMo ท้ังด้�นบริก�รซ้ือหน่วยลงทุนผ่�น 
MyMo My Fund โดยเปิดให้บริก�รแล้วท้ังส้ิน 8 กองทุน 

บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำาสมัย	

บริก�รปรับโครงสร้�งหน้ีและพักชำ�ระหน้ีด้วยตนเอง  
ผ่�น TDR On MyMo และคร้ังแรกกับก�รให้บริก�รเปิดบัญชี
สลากออมสินดิจิทัลด้วยตนเอง ท้ังสล�กออมสินพิเศษดิจิทัล 
1 ปี 2 ปี และ 3 ปี และก�รยื่นขอสินเช่ือเสริมพลังฐ�นร�ก 
เพ่ือเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับลูกค้�ของธน�ค�ร
ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อท่ีส�ข� 
การพัฒนา Application ACMO ME/ ACMO BIZ เพ่ือเป็น
ระบบจัดก�รบัญชีบริห�รจัดก�รบัญชีสำ�หรับบุคคลธรรมด�/
นิติบุคคล ช่วยลูกค้�ในเร่ืองของก�รออมเงิน ก�รทำ�ร�ยรับ 
ร�ยจ่�ยต่อวัน ก�รคำ�นวณสินเช่ือ และก�รคำ�นวณภ�ษี 
บุคคลธรรมด� รวมไปถึงแบบประเมินสุขภ�พท�งก�รเงิน 
ให้ลูกค้�บริห�รจัดก�รใช้จ่�ยและว�งแผนก�รเงินได้สะดวกย่ิงข้ึน 
การพัฒนาระบบ Chatbot ให้สามารถแจ้งเตือนการทำา
ธุรกรรมของบัญชีเงินฝ�ก สล�กออมสิน บัตรเครดิตและ 
สินเช่ือบัตรเงินสด ผ่�น GSB Now

ประสบก�รณ์ใหม่ในก�รให้บริก�รท�งก�รเงินท่ีทันสมัยครบ
วงจร ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินได้อย�่งสะดวกรวดเร็ว 
ตอบสนองรูปแบบชีวิตท่ีหล�กหล�ยของลูกค้�แต่ละกลุ่มม�กข้ึน 
การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเคร่ือง 
Self Service ท้ังก�รติดต้ังตู้ ATM ADM และ Passbook 
Bank เพ่ิมเติมกว่� 4,000 เคร่ืองกระจ�ยท่ัวทุกภูมิภ�ค  
ก�รจัดซ้ือเคร่ือง SUMO เพ่ิมเติมกว่� 1,000 เคร่ือง พร้อมท้ัง
พัฒน�ฟังก์ช่ันก�รเปิดใช้บริก�รบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือของพนักง�นส�ข� ในก�รใหบ้ริก�รลูกค้�อย�่งท่ัวถึง
ทุกพ้ืนท่ี ก�รเปิดให้บริการสลากกินแบ่งรัฐบาลข้ึนรางวัล 
ได้ท่ีธนาคารออมสินทุกสาขาท่ัวประเทศ เพ่ือให้ประช�ชน
ส�ม�รถข้ึนร�งวัลได้สะดวกสบ�ย และง่�ยยิ่งข้ึน อีกท้ังยังมี 
คว�มปลอดภัยสูง เพร�ะส�ม�รถฝ�กเงินเข้�บัญชีเพ่ือ 
ทำ�ธุรรกรรมอ่ืนๆ ของธน�ค�รได้ทันที

นอกจ�กน้ี ธน�ค�รยังมีก�รพัฒน�รูปแบบก�รให้
บริก�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ ท้ังในส่วนช่องท�งธน�ค�รออมสิน
ส�ข� ไดแ้ก ่เปิดจุดให้บริการใหม่ ภายใต้รูปแบบ “Digi-Thai 
life Solution & Flagship Store” ท้ัง 4 แห่ง ท่ีถนนข้�วส�ร 
ไบเทคบ�งน� ถนนห้วยแก้ว และอ�ค�รแอทส�ทร เพ่ือสร้�ง

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 089



มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด	COVID-19

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัส  
COVID-19 ซ่ึงส่งผลต่อก�รดำ�เนินชีวิตและก�รประกอบอ�ชีพ
ของประช�ชนโดยรวม รวมถึงร�ยได้ของผู้ประกอบก�ร 
ร�ยย่อย ภ�คก�รผลิตและธุรกิจบริก�รท่ีลดลงอย่�งรุนแรง
ต่อเน่ือง ธน�ค�รออมสินในฐ�นะธน�ค�รของรัฐท่ีดำ�เนิน
ธุรกิจควบคู่กับก�รดูแลสังคมไทยม�อย่�งย�วน�น ได้มี 
ส่วนสำ�คัญในก�รสนับสนุนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท  
ภายใต้โครงการ“เราไม่ท้ิงกัน” ท้ังในด้�นก�รให้บริก�รเปิดบัญชี/
Promptpay แก่ผู้ลงทะเบียนต�มม�ตรก�รชดเชยร�ยได้  
ให้ผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19  
ผ่�นส�ข�ของธน�ค�รท่ัวประเทศ ก�รตรวจสอบและโอนเงนิ
เยียวย� 5,000 บ�ท เข้�บัญชีของผู้ลงทะเบียนฯ ก�รลงพ้ืนท่ี 
สำ�รวจพิทักษ์สิทธิ�แก่ผู้ลงทะเบียนท่ีขอทบทวนสิทธิ�ต�ม 
ม�ตรก�รชดเชยฯ รวมท้ังก�รรับเร่ืองร�วร้องทุกข์จ�ก 
ผู้ลงทะเบียนในม�ตรก�รฯ แล้วยังไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือ  

นอกจ�กน้ี ธน�ค�รได้ประส�นคว�มร่วมมือและ 
บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับภ�ครัฐบ�ล ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีไม่ใช่สถ�บัน
ก�รเงิน ในก�รออกม�ตรก�รท�งก�รเงินเพ่ือช่วยเหลือ 
บรรเท�คว�มเดือดร้อนแก่ลูกค้�และประช�ชนและภ�คธุรกิจ
ท่ีได้รับผลกระทบท้ังท�งตรงและท�งอ้อม ได้แก่ มาตรการ
พักชำาระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียอัตโนมัติแก่ลูกค้�สินเช่ือ 
ร�ยย่อยทุกประเภท และลูกค้�สินเช่ือผู้ประกอบก�ร SMEs 
วงเงินไม่เกิน 100 ล้�นบ�ท ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษ�ยน - 31 ธันว�คม 
2563 พร้อมท้ังประก�ศลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สอดคล้อง 
กับทิศท�งอัตร�ดอกเบ้ียนโยบ�ยของ กนง. เพ่ือร่วมบรรเท�
ผลกระทบแก่ลูกค้�ร�ยย่อย โดยไม่มีก�รปรับลดอัตร�
ดอกเบ้ียเงินฝ�ก เพ่ือเป็นก�รส่งเสริมก�รออมอย่�งต่อเน่ือง 
โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์สินเช่ือสำ�หรับกลุ่มลูกค้�บุคคล 
ธน�ค�รได้ออกผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย วงเงินรวม
กว่� 25,000 ล้�นบ�ท โดยเป็นสินเช่ือสำ�หรับผู้มีอ�ชีพอิสระ 

ให้กู้ 10,000 บ�ท ในอัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ต่อเดือน 
ระยะเวล�ชำ�ระเงินกู้ 2 ปี โดยปลอดชำ�ระเงินหน้ี 6 เดือนแรก 
และสำ�หรบัผู้มีร�ยไดป้ระจำ� ให้กู้ 50,000 บ�ท อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวล�ชำ�ระเงินกู้ 3 ปี สินเช่ือ
ฉุกเฉินสำาหรับลูกค้าเดิมท่ีมีประวัติก�รชำ�ระหน้ีดี ให้กู้ 
50,000 บ�ท อัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ระยะเวล�
ชำ�ระเงินกู้ 5 ปี ปลอดชำ�ระหน้ี 6 งวดแรก และสินเช่ือเสริมพลัง
ฐานราก วงเงินรวม 10,000 ล้�นบ�ท ท่ีลูกค้�ส�ม�รถเลือก
ใช้บริก�รได้ ท้ัง ท่ีส�ข�และผ่�น Mobile Banking  
บน MyMo ซ่ึงถือเป็นก�รผส�นนวัตกรรมในก�รให้บริก�ร
สินเช่ือรูปแบบ Digital Lending เพ่ือขับเคล่ือนบทบ�ท 
ก�รเป็นธน�ค�รเพ่ือสังคม ซ่ึงลูกค้�ส�ม�รถยื่นขอสินเช่ือกู้ 
อนุมัติ และรบัโอนเงนิเข้�บัญชีผ่�น MyMo โดยวงเงนิสินเช่ือ
ให้กู้ไม่เกิน 50,000 บ�ท/ร�ย ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือ 
บุคคลคำ�้ อัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ปลอดชำ�ระหน้ี 
6 เดือนแรก โดยสำ�หรับลูกค้�ผู้ถือบัตรเครดิต และสินเช่ือ
บัตรเงินสด ธน�ค�รได้ออกมาตรการพักชำาระหน้ี ท้ังเงินต้น
และดอกเบ้ียให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต และสินเช่ือบัตรเงินสด  
ท่ีมีสถ�นะบัญชีไม่เป็นหน้ีค้�งชำ�ระเกิน 90 วัน โดยระยะท่ี 1 
พักชำ�ระหน้ี 3 รอบบัญชีอัตโนมัติ ต้ังแต่ 16 เมษ�ยน - 30 
มิถุน�ยน 2563 และระยะท่ี 2 ขย�ยระยะเวล�พักชำ�ระหน้ี
เพ่ิมเติมถึงส้ินปี 2563 นอกจ�กน้ี ยังลดอัตร�ก�รชำ�ระเงิน
ข้ันตำ่�ต่อเดือน สำ�หรับบัตรเครดิตเหลืออัตร�ร้อยละ 5  
สินเช่ือบัตรเงินสดเหลืออัตร�ร้อยละ 3 ในปี 2563 - 2564 
และช่วยเหลือผู้มีภ�ระหน้ีบัตรเครดิตผ่�นโครงการสินเช่ือ
บัตรเงินสด GSB Refinance เพ่ือช่วยลดภ�ระก�รผ่อน 
ร�ยเดือนของบัตรเครดิตจ�กสถ�บันก�รเงินต่�งๆ ม�ยัง
ธน�ค�รออมสิน โดยคิดอัตร�ดอกเบ้ียเพียงร้อยละ 8.5 ต่อปี 
สำ�หรับข้�ร�ชก�ร พนักง�นรัฐวิส�หกิจ พนักง�นและลูกจ้�ง
องค์กรของรัฐและผู้มีร�ยได้ประจำ� 
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ปิดท้�ยด้วยภ�รกิจพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทย ผ่�นก�รจัดมหกรรม “ออมสินเพ่ือสมุย 
: SAMUI Model” ประก�ศคว�มสำ�เร็จด้วยเม็ดเงินในก�รช่วยเหลือกว่� 1,500 ล้�นบ�ท  
ในก�รลงพ้ืนท่ีเก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี เพ่ือให้คว�มช่วยเหลือแบบปูพรมและทันที โดยเน้น
ก�รอนุมัติและมอบสินเช่ือแบบเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ หลังจ�กเศรษฐกิจและประช�ชน
ในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบอย่�งหนักเพร�ะข�ดร�ยได้จ�กจำ�นวนนักท่องเท่ียวท่ีลดลง 
อย่�งม�ก รวมถึงมอบเงินทุนและส่ิงยังชีพให้แก่ผู้เดือดร้อน ก�รจัดฝึกอ�ชีพ โดยมี 
ผู้ประกอบก�รธุรกิจร�ยเล็กร�ยใหญ่ ประช�ชน ลูกค้�ร�ยย่อยและกลุ่มลูกจ้�งอ�ชีพอิสระ 
เข้�ร่วมกว่� 2,500 ร�ย 

สำ�หรับม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ให้
เข้�ถึงแหล่งทุนเพ่ือเสริมสภ�พคล่องในภ�วะวิกฤติ ธน�ค�ร
ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเช่ือดอกเบ้ียตำา่ (Soft Loan) วงเงินรวม
กว่� 150,000 ล้�นบ�ท โดยเป็นก�รให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบก�ร
ท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 
ท้ังท�งตรงและท�งอ้อมเป็นก�รเร่งด่วน วงเงินสุงสุด  
20 ล้�นบ�ท/ร�ย โดยใช้หลักประกันหรือ บสย. คำ้�ประกัน 
อัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ใน 2 ปีแรก โดยใหสิ้นเช่ือผ่�นธน�ค�ร
พ�ณิชย์และสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐ (SFIs) วงเงิน 
72,000 ล้�นบ�ท ผ่�น Non-Bank วงเงิน 60,000 ล้�นบ�ท 
และให้สินเช่ือแก่ SMEs และธรุกิจท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบ 
โดยตรง วงเงิน 18,000 ล้�นบ�ท นอกจ�กน้ี ยังมีก�รให้ 
สินเช่ือ Soft Loan แก่สถานธนานุเคราะห์ วงเงิน 2,000 ล้�นบ�ท 

ในอัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 ต่อปี ระยะเวล�ชำ�ระเงินกู้ 2 ปี 
เพ่ือให้นำ�ไปช่วยเหลือประช�ชนร�ยย่อยท่ีได้รับคว�มเดือดร้อน 
สินเช่ือช่วยเหลือ SMEs ภาคการท่องเท่ียว วงเงิน 5,000 ล้�นบ�ท 
โดยให้สินเช่ือสูงสุด 500,000 บ�ทต่อร�ย ในอัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.99 ต่อปี พร้อมกันน้ี ธน�ค�รยังได้ออกผลิตภัณฑ์
สินเช่ือ SMEs มีท่ี มีเงิน เพ่ือปลดล็อกสภ�พคล่องให้กับ 
ผู้ประกอบก�รส�ม�รถใช้โฉนดท่ีดินม�เป็นหลักประกัน 
ในก�รกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้�นบ�ท เป็นก�รเสริม 
สภ�พคล่องให้กับกิจก�รหรือนำ�ไปไถ่ถอนจ�กสัญญ�ข�ยฝ�ก
ท่ีทำ�ไว้ โดยให้กู้สูงสุดถึงร้อยละ 70 ของร�ค�ประเมินท่ีดิน
ของร�ชก�ร ไม่มีก�รพิจ�รณ�ภ�ระผู้กู้และไม่วิเคร�ะห์ 
ร�ยได้ ช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ให้ส�ม�รถประคับประคอง
ธุรกิจเดินหน้�ต่อในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 091



กำ�รบี้ริห�รค่ว�มเสุ้�ยง
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2.	โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธน�ค�รกำ�หนดโครงสร�้งคณะกรรมก�รทีท่ำ�หน�้ทีก่ำ�กบัดแูลระดบักลยทุธ์และนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียง ตลอดจน

ตดิต�มผลก�รนำ�ไปปฏบิตัขิองฝ�่ยจดัก�ร เพ่ือใหก้�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งประส�นสอดคลอ้งกบัหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร 
(Governance) และก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ หลักเกณฑ์ (Compliance) และ 
เปน็กลไกสำ�คญัทีผ่ลกัดนัใหก้�รดำ�เนนิง�นสมัฤทธิ�ผล โดยคณะกรรมก�รหลกัทีก่ำ�กับดแูลก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบ�ทในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศท�ง และกลยุทธ์ของธน�ค�ร รวมถึงมีก�ร
พิจ�รณ�ถึงประเด็นคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว�่ผู้บริห�รส�ม�รถนำ�วิสัยทัศน์ ทิศท�ง และกลยุทธ์ที่กำ�หนดขึ้น
ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

2) คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง มีบทบ�ทในก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มประเภท 
คว�มเส่ียงท่ีสำ�คัญรวมท้ังสอดคล้องกับกลยุทธ์ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน และครอบคลุมถึง ก�รประเมิน ติดต�ม 
และดแูลปรมิ�ณคว�มเสีย่งของธน�ค�รใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสม ร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิถงึฐ�นะคว�มเสีย่ง 
ดแูลใหก้ลยทุธก์�รบริห�รเงนิกองทนุและสภ�พคลอ่งเพือ่รองรับคว�มเสีย่งต�่งๆ ของธน�ค�ร มคีว�มสอดคลอ้งกบัคว�มเสีย่ง
ทีย่อมรบัไดท้ีไ่ดร้บัอนมุตั ิรวมทัง้ก�รอนมุตัริะบบและเครือ่งมอืก�รบรหิ�รคว�มเส่ียง ในก�รวดั ตดิต�ม และควบคุมคว�มเสีย่ง

3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีบทบ�ทในก�รกำ�หนดนโยบ�ย กลยุทธ์ เป้�หม�ย และแผนก�รดำ�เนินง�น 
ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ก�รสอบท�นสินเช่ือ ก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รทุจริต ประเมินประสิทธิภ�พของก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ก�รควบคุมและติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ก�รสอบท�นสินเชื่อ ก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รทุจริต

4) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบ�ทในก�รสอบท�นประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของกระบวนก�รควบคุมภ�ยใน 
กระบวนก�รกำ�กบัดแูลทีด่ ีกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเส่ียง สอบท�นก�รดำ�เนนิง�นของธน�ค�รใหถ้กูตอ้งต�มกฎหม�ย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตังิ�น มตคิณะรฐัมนตร ีประก�ศ หรอืคำ�สัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกับก�รดำ�เนนิง�น สอบท�น  ก�รดำ�เนนิง�นขององคก์ร
ในด�้นต่�งๆ ที่มีคว�มเสี่ยงสำ�คัญกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธน�ค�ร และสอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ 
ต่อสภ�พแวดล้อมของคว�มเสี่ยงของธน�ค�ร 

5) คณะกรรมการบริหาร มีบทบ�ทในก�รพิจ�รณ�เสนอแนะนโยบ�ย กลยุทธ์ แผนก�รดำ�เนินธุรกิจ แผนก�รควบคุม
ตดิต�มก�รบรหิ�รง�น พจิ�รณ�เสนอแนะทศิท�งและหลกัเกณฑก์�รลงทนุ ก�รใหส้นิเช่ือ และก�รประกอบธรุกิจอืน่ของธน�ค�ร 
นำ�เสนอคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินพิจ�รณ� รวมถึงพิจ�รณ�เสนอแนะโครงสร�้งองค์กรที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ 

6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน มีบทบ�ทในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รบริห�รสินทรัพย์
และหนี้สิน กำ�หนดกลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย สภ�พคล่อง อัตร�แลกเปลี่ยน และด�้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงของธน�ค�ร

ทัง้นี ้คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสีย่ง คณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รทีด่ ีคณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�ร

การบริหารความเสี่ยง	
ประกอบรายงานประจำาป	ี2563
1.	ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน

ก�รบริห�รคว�มเส่ียงของธน�ค�รออมสินมีกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียงท่ีครอบคลุมต�มหลักเกณฑ์ของหน่วยง�น 
กำ�กับดูแล และแนวท�งก�รปฏบิตัติ�มหลกัม�ตรฐ�นส�กล ควบคู่ไปกบัก�รดำ�เนนิธุรกจิของธน�ค�ร ซึง่ธน�ค�รใหค้ว�มสำ�คญั 
กับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเชิงบูรณ�ก�ร ในก�รกำ�กับดูแลที่ดีและมีก�รพัฒน�ก�รบริห�รคว�มเส่ียง และก�รควบคุมภ�ยใน 
และมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท้ังในด้�นเครื่องมือระบบง�น และข้อมูล เพื่อให้ส�ม�รถบริห�รคว�มเสี่ยงได้ครอบคลุม  
ทุกมิติ และมีประสิทธิภ�พ สร้�งโอก�สท�งธุรกิจและก�รป้องกันคว�มเส่ียง (Intelligent Risk Management)  
รวมทั้งกลไกก�รถ่วงดุลและดูแลให้มีก�รควบคุม กำ�กับ และตรวจสอบก�รปฏิบัติง�น (Three Line of Defense) เพื่อให้
ธน�ค�รเติบโตได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืน ส�ม�รถแข่งขันและให้บริก�รแก่ลูกค้�ได้อย่�งดีมีประสิทธิภ�พ

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 093
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3.		การจัดทำาแผนที่ความเสี่ยง	(Risk	Map)
ธน�ค�รได้นำ�หลักก�ร COSO ERM 2017 และหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลด้�นคว�มเสี่ยงและคว�มมั่นคงของ 

สถ�บนัก�รเงนิเฉพ�ะกจิต�มประก�ศ ธปท. ม�ใช้ในก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งระดับองคก์ร (Enterprise Risk Management)  
ผ่�นเครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management Tool) ที่สำ�คัญ คือ ก�รจัดทำ�แผนที่คว�มเสี่ยง (Risk Map)  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุม/ลดและป้องกันคว�มเส่ียงที่จะกระทบต่อเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร 
(Objective Setting) ท้ังเป้�หม�ยท�งก�รเงิน และไม่ใช่ก�รเงิน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของธน�ค�รบรรลุเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่ง Risk Map นี้กลุ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ่มสนับสนุน 
(Support Unit) ซึ่งเป็น Risk Owner จะทำ�ก�รทบทวนคว�มเสี่ยงไปพร้อมๆ กับก�รจัดทำ�เป�้หม�ยและแผนดำ�เนินง�น/ 
โครงก�รประจำ�ปี โดยก�รระบุปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญนั้นจะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ (Strategy Map) 
และตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�น (KPIs) หลักของธน�ค�ร และเกณฑ์วัดระดับคว�มเส่ียงจะต้องสอดคล้องกับประม�ณก�ร 
ท�งก�รเงิน เป็นต้น รวมท้ังมีก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงเพิ่มเติมในกรณีเกิดเหตุก�รณ์ที่มิได้ค�ดหม�ยไว้ เพื่อกำ�หนดม�ตรก�ร 
ทีจ่ะลด/ควบคมุคว�มเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้เชน่ ก�รทบทวนปรบัเพิม่ปจัจยัเสีย่ง COVID-19 โดยมตีวัชีว้ดัคว�มเสีย่ง 
(KRIs) ที่เชื่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�น และคว�มต่อเนื่องในก�รให้บริก�รลูกค้� ในปี 2563 ธน�ค�รมีปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ ดังนี้

แผนที่ความเสี่ยง	(Risk	Map)	ธนาคารออมสิน	ปี	2563

บริห�ร ยังมีบทบ�ทในก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รกระบวนก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Governance) 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management) และก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ และ
หลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลก�รดำ�เนินง�น ที่เกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�น (Integrity-Driven 
Performance) ด้วย 

นอกจ�กน้ียังมีคณะกรรมก�รท่ีทำ�หน้�ท่ีกำ�กับดูแลก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจหลัก อ�ทิ  
คณะกรรมก�รสินเชื่อ คณะกรรมก�รลงทุน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจ คณะกรรมก�รป้องกันคว�มเส่ียง
ด้�นก�รทุจริตของธน�ค�รออมสิน และคณะกรรมก�รบริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ เป็นต้น
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ธน�ค�รยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนดตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้แจ้งเตือนคว�มเสี่ยง 
(Early Warning) สำ�หรับ KRIs ที่เกินจ�กระดับ Risk Appetite และ/หรือ Risk Tolerance ไปยัง E-mail ของผู้บริห�ร 
ระดบักลุม่ ส�ยง�น และฝ�่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหต้ดิต�มและทบทวนระดบัคว�มเส่ียงไดท้นัทว่งท ีทบทวนม�ตรก�ร/แผนจดัก�ร
คว�มเสีย่งใหส้อดคลอ้งกับสถ�นก�รณป์จัจบุนั และมปีระสิทธภิ�พในก�รลด/ควบคุมคว�มเส่ียง โดยคำ�นงึถงึตน้ทนุก�รจดัก�ร
คว�มเสี่ยง (Cost of Risk) ที่เหม�ะสม ตัวอย�่งตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicators) ดังนี้

4.	การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินง�น และก�รนำ�ไปปฏิบัติ 

ไมเ่หม�ะสม หรือไมส่อดคลอ้งกบัปจัจยัภ�ยใน และสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก ทำ�ให้ไมป่ระสบคว�มสำ�เร็จ ต�มทศิท�งทีก่ำ�หนดไว ้
ซึ่งส่งผลกระทบในท�งลบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของธน�ค�ร คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินและผู้บริห�รระดับสูงจึงให้
คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนดแนวท�งก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ที่พึงปฏิบัติผ่�นนโยบ�ยและคู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ด้�นกลยุทธ์ (Strategic Risk Policy and Guideline) ซึ่งจะมีก�รทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน และ
มีก�รติดต�มร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์อย�่งสม่ำ�เสมอ เพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงไม่ให้เกินกว่�ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ป ี2563 ธน�ค�รยงัคงเผชญิคว�มเสีย่งด�้นกลยทุธ ์ในด�้น Digital Disruption จ�กคว�มก�้วหน้�ท�งเทคโนโลยดีจิิทลั
และก�รประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้�ม�ใช้บริก�รก�ร
ทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินผ่�นช่องท�งออนไลน์ขย�ยตัวอย่�งก้�วกระโดด ผนวกกับสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรค COVID-19  
ถอืเปน็ตวัเร่งสำ�คญัใหก้�รเปลีย่นแปลงดงักล�่วรวดเรว็ยิง่ขึน้ กอ่ให้เกดิก�รเปล่ียนแปลงในอตุส�หกรรมก�รเงนิก�รธน�ค�รและ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่�ของผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีอยู่ โดยเฉพ�ะปริม�ณก�รชำ�ระเงินผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ที่ขย�ยตัว 
ในระดบัสงู รวมถงึเกดิก�รแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้รนุแรงของเทคโนโลยที�งก�รเงนิรปูแบบใหม ่(Fintech) ทีต่�่งใชก้ลยทุธก์�รรว่มมอื 
เป็นพันธมิตรเพื่อขย�ยฐ�นลูกค้�ให้ได้จำ�นวนม�กในเวล�อันรวดเร็ว อีกทั้งสภ�พเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและหลักเกณฑ์/
ม�ตรก�รกำ�กับดูแลที่เข้มงวดม�กขึ้น เช่น เกณฑ์กำ�กับดูแลก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�อย่�งเป็นธรรม (Market Conduct)  
พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนก�รเตรยีมคว�มพรอ้มเพือ่รองรบัม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่งเครือ่งมอื 
ท�งก�รเงิน (TFRS9) ซ่ึงท้ังหมดส่งผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นค่อนข้�งม�กจ�กต้นทุนดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น ก�รปรับปรุง
กระบวนก�รทำ�ง�นให้รองรับก�รให้บริก�รแบบ Digital Banking ที่ครบวงจร ก�รเตรียมบุคล�กรและก�รลงทุนปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรกิ�ร ก�รบรหิ�รจดัก�ร และเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รปอ้งกนัภยัคกุค�มท�งไซเบอร ์
รปูแบบใหม ่ขณะทีร่�ยไดข้องธน�ค�รมแีนวโนม้ลดลง ทัง้ร�ยไดด้อกเบีย้สุทธทิีล่ดลงจ�กก�รปรบัลดอตัร�ดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวโนม้ก�รปรับลดอตัร�ดอกเบีย้นโยบ�ยของ ธปท. ควบคูก่บัก�รปรบัลดอัตร�ดอกเบ้ียเพ่ือชว่ยเหลอืลกูค�้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จ�กสถ�นก�รณ์ COVID-19 

L / D ratio

Value at Risk

อัตรา NPLs

ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ชื่อเสียง / ภาพลักษณ์

Financial	Key	Risk	Indicators

Non	-	Financial	Key	Risk	Indicators

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 095



5.	การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)
ความเส่ียงดา้นตลาด หม�ยถึง คว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กก�รเคล่ือนไหวของอตัร�ดอกเบีย้ คว�มผันผวนของอตัร�แลกเปล่ียน 

เงินตร�ต่�งประเทศ และก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�ตร�ส�รในตล�ดเงินและตล�ดทุนที่มีผลกระทบในท�งลบต่อร�ยได้ 
และเงินกองทุนของธน�ค�ร 

ในปี 2563 ปัจจัยเสี่ยงจ�กก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อกิจกรรมท�งเศรษฐกิจใน 
หล�ยภ�คส่วน โดยเฉพ�ะภ�คก�รท่องเท่ียว ก�รผลิต และก�รส่งออก จ�กม�ตรก�ร Lockdown และม�ตรก�รจำ�กัด 
ก�รเดินท�งระหว่�งประเทศเพ่ือควบคุมก�รแพร่ระบ�ด ทำ�ให้ภ�พรวมเศรษฐกิจทั่วโลกหดตัว โดยรัฐบ�ลและธน�ค�รกล�ง
หล�ยประเทศปรบัลดอตัร�ดอกเบีย้และอดัฉดีเงนิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ อ�ท ิธน�ค�รกล�งสหรฐัปรบัลดอตัร�ดอกเบีย้นโยบ�ย
ลงสู่ระดับร้อยละ 0-0.25 ควบคู่ไปกับก�รประก�ศใช้นโยบ�ยผ่อนคล�ยท�งก�รเงินเชิงปริม�ณ

สำ�หรับเศรษฐกิจไทย กิจกรรมท�งเศรษฐกิจหดตัวต�มภ�พรวมเศรษฐกิจโลก จ�กผลกระทบของวิกฤติ COVID-19  
ดังกล่�ว และยังมีปัจจัยเส่ียงเพ่ิมจ�กปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองในประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคว�มเช่ือม่ันของนักลงทุน 
และคว�มกังวลต่อก�รเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จึงมีก�รเทข�ยสินทรัพย์หล�ยประเภท ทำ�ให้เกิดคว�มผันผวนในตล�ดเงินและตล�ดทุน 
 โดยมี Fund Flow ต�่งช�ติไหลออกจ�กตล�ดตร�ส�รทุน ส่งผลให้ SET Index ปรับตัวลดลงจ�กสิ้นปีก่อน ในส่วนของตล�ด
ตร�ส�รหนี้เกิดคว�มกังวลเกี่ยวกับก�รผิดนัดชำ�ระหนี้ ทำ�ให้ธน�ค�รแห่งประเทศไทยออกม�ตรก�รเสริมสภ�พคล่องเพื่อดูแล
เสถยีรภ�พตร�ส�รหนีภ้�คเอกชน อ�ท ิก�รตัง้กองทนุเสรมิสภ�พคล่องตร�ส�รหนีภ้�คเอกชน (Corporate Bond Stabilization 
Fund : BSF) รวมถงึปรบัลดอตัร�ดอกเบีย้นโยบ�ยลง 3 ครัง้ จ�กระดบัรอ้ยละ 1.25 สูร่ะดบัรอ้ยละ 0.50 เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 
ส่งผลให้ภ�พรวมอัตร�ผลตอบแทนตล�ดตร�ส�รหนี้ปรับตัวลดลง

ธน�ค�รจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒน�ศักยภ�พเชิงก�รแข่งขันผ่�น
ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร เพื่อยกระดับสู่ก�รเป็น Digital Banking เต็มรูปแบบ ให้ส�ม�รถตอบโจทย์ลูกค้�ต�ม  
Life Style แบบ Ecosystem ในยุคดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวล� พร้อมเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของแอปพลิเคชัน MyMo ทั้งบริก�ร
ด�้นก�รออม ก�รลงทุน ก�รประกันภัย และก�รให้สินเชื่อ ก�รจัดตั้งโครงก�ร Data Virtualization เพื่อรองรับก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูล Big data สนับสนุนก�รพัฒน�นวัตกรรมบริก�รท�งก�รเงินรูปแบบใหม่และว�งร�กฐ�นก�รเป็นองค์กรที่ขับเคล่ือน 
ดว้ยขอ้มลู (Data Driven Organization) ควบคูก่บัพฒัน�ทกัษะและขดีคว�มส�ม�รถของบคุล�กร ใหท้นัตอ่ก�รเปลีย่นแปลง
ในยุคดิจิทัลและรองรับก�รดำ�เนินง�นในอน�คต นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเส่ียงที่จะต�มม�
จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยี ทั้งด�้นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ต�มหลักก�รที่สำ�คัญ 3 ประก�ร คือ ก�รรักษ�คว�มลับ คว�มถูกต้องเชื่อถือได้ และคว�มพร้อมใช้ของระบบง�นบริก�รลูกค้� 
โดยมีคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลให้มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงและผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเปล่ียนแปลงกลยุทธ์หรือ
ทิศท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ก�รออกผลิตภัณฑ์และบริก�รใหม่ที่มีผลกระทบต่อโครงสร�้งท�งเทคโนโลยีของธน�ค�ร ทั้งนี้ เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น
และคว�มพึงพอใจให้ลูกค้� คู่ค้� และพันธมิตร ให้ใช้บริก�รและร่วมมือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รอย่�งต่อเนื่อง

ธน�ค�รออมสนิบรหิ�รพอรต์ก�รลงทนุอย�่งระมดัระวงัต�มนโยบ�ยก�รลงทนุ นโยบ�ยบรหิ�รฐ�นะในบญัชเีพือ่ก�รค้� 
และนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีก่ำ�หนดโดยคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ อีกทัง้มคีณะกรรมก�รกำ�กบัคว�มเสีย่งทำ�หน�้ที่
อนมุตัริะบบวดัตดิต�ม เพ่ือควบคมุคว�มเสีย่งใหอ้ยูภ่�ยใตร้ะดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) รวมถงึมคีณะกรรมก�ร
บริห�รสินทรัพย์และหน้ีสินดูแลก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยและบริห�รคว�มเส่ียงอัตร�ดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ 
นอกจ�กนี้ มีก�รติดต�มสถ�นะพอร์ตก�รลงทุนและคว�มเส่ียงอย่�งใกล้ชิด ทั้งนี้ สรุปส�ระสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเส่ียง
ด้�นตล�ดในปี 2563 ได้ดังนี้

1)  ก�รทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสีย่งด�้นตล�ด (Market Risk Management Policy) และนโยบ�ยก�รบรหิ�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือก�รธน�ค�ร (Interest Rate Risk Management in Banking Book Policy)  
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำ�กับดูแลของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

2) ก�รพัฒน�เครื่องมือวัด/ ประเมิน และควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด ประกอบด้วย

 •  ก�รประเมินผลกระทบของปัจจัยเส่ียงท่ีอ�จส่งผลต่อมูลค่�พอร์ตก�รลงทุน อ�ทิ ก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรม (Mark to  
Market) และก�รเปล่ียนแปลงอัตร�ผลตอบแทนในตล�ดตร�ส�รหน้ีท่ีมีต่อร�ค�ตร�ส�รหน้ี (Present Value of 1 basis point : PV01)

096 Social Bank



 • ก�รประเมินมูลค่�คว�มเสียห�ยสูงสุดที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ธุรกรรมภ�ยใต้ภ�วะปกติ โดยใช้แบบจำ�ลอง  
Value at Risk (VaR) วัดคว�มเสีย่งเมือ่มกี�รเปลีย่นแปลงปจัจยัเส่ียง ภ�ยใตร้ะดบัคว�มเชือ่ม่ันและระยะเวล�ถอืครองทีก่ำ�หนด  
โดยมีก�รทดสอบคว�มแม่นยำ� (Back Testing) ต�มแนวท�งธน�ค�รแห่งประเทศไทยอย่�งสม่ำ�เสมอ

 • ก�รประเมินคว�มเสีย่งด�้นอตัร�ดอกเบีย้ โดยวเิคร�ะห์คว�มแตกต�่งของระยะเวล�ในก�รกำ�หนดอตัร�ดอกเบีย้
ใหม่หรืออ�ยุสัญญ�คงเหลือระหว่�งสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบที่มีต่อร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ในอน�คตของธน�ค�ร (NII Sensitivity)

 • ก�รทบทวนเพด�นคว�มเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญ�ณเตือนระดับคว�มเส่ียง (Trigger) สำ�หรับธุรกรรมท้ัง
ในบัญชีเพื่อก�รค้�และบัญชีเพื่อก�รธน�ค�ร ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น NII Sensitivity, PV01, VaR 
เป็นต้น

 • ก�รทดสอบภ�วะวิกฤติ (Stress Test) ด้�นตล�ดและด้�นอัตร�ดอกเบี้ย โดยกำ�หนดสถ�นก�รณ์จำ�ลองที่อ�จ
เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรุนแรงของปัจจัยคว�มเสี่ยงต่�งๆ ซึ่งส่งผลในท�งลบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของธน�ค�ร 
โดยแบ่งเป็นสถ�นก�รณ์ที่อ้�งอิงแนวท�งธน�ค�รแห่งประเทศไทยและที่ธน�ค�รกำ�หนดเพิ่มเติม และร�ยง�นผลก�รทดสอบ
ภ�วะวิกฤติเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส

 • ก�รประเมนิประสทิธิผลของอนพุนัธ์ท�งก�รเงนิทีใ่ช้ปอ้งกนัคว�มเสีย่ง เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้�่อนพุนัธท์�งก�รเงินทีใ่ช้
ป้องกันคว�มเสี่ยงมีประสิทธิผลในก�รป้องกันคว�มเสี่ยง 

3) ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด ประกอบด้วย

 • ก�รจดัทำ�ร�ยง�นตดิต�มสถ�นะก�รลงทนุและคว�มเสีย่งด�้นตล�ด เปน็ร�ยวนั ร�ยเดอืน และร�ยไตรม�ส เพือ่
นำ�เสนอผู้บริห�รและคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง

 • ก�รใชร้ะบบง�นส�รสนเทศ (Investment System) เพือ่ตดิต�มและควบคมุคว�มเสีย่งอย่�งมปีระสทิธภิ�พโดย
ระบบส�ม�รถแจ้งเตือนล่วงหน้� (Early Warning) ก่อนเกิดเหตุก�รณ์คว�มเสียห�ยหรือคว�มเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ และ
ระงับก�รทำ�ธุรกรรมก่อนเกินเพด�นคว�มเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำ�หนดไว้

6.	การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หม�ยถึง คว�มเส่ียงที่เกิดจ�กก�รที่ธน�ค�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้สินและภ�ระผูกพัน 

เม่ือถึงกำ�หนด เน่ืองจ�กไม่ส�ม�รถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้เพียงพอ หรือส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้
แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่�ระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อร�ยได้ และเงินกองทุนของ
ธน�ค�ร นอกจ�กนี้ คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องยังเกิดจ�กก�รที่ไม่ส�ม�รถยกเลิก หรือหักกลบคว�มเสี่ยงที่มีอยู่จ�กสินทรัพย์
ที่ถืออยู่ได้ ทำ�ให้ต้องข�ยสินทรัพย์ในร�ค�ต่ำ�กว�่ต้นทุนที่ซื้อม� เนื่องจ�กสินทรัพย์ที่ถืออยู่ มีสภ�พคล่องต่ำ�หรือเกิดจ�กภ�วะ
ตล�ดข�ดสภ�พคล่อง (Trading Liquidity Risk)

ปี 2563 ภ�พรวมสภ�พคล่องของระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ไทยปรับตัวเพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อน จ�กก�รขย�ยตัวของเงินฝ�ก
และ B/E ที่ม�กกว่�สินเชื่อค่อนข้�งม�ก โดยธน�ค�รส่วนใหญ่มีเงินฝ�กเพิ่มขึ้น จ�กก�รโยกย้�ยเงินลงทุนเพื่อปรับลด 
คว�มเสี่ยงจ�กภ�วะตล�ดเงินและตล�ดทุนท่ีมีคว�มผันผวนสูง และก�รชะลอก�รลงทุนเพื่อรักษ�สภ�พคล่องของภ�คธุรกิจ 
ขณะที่อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กอยู่ในระดับต่ำ� ต�มทิศท�งอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ย โดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน (กนง.)  
ปรบัอตัร�ดอกเบีย้นโยบ�ยลง 3 ครัง้ จ�กร้อยละ 1.25 เปน็รอ้ยละ 0.50 เพือ่ชว่ยลดผลกระทบท�งเศรษฐกจิจ�กก�รแพรร่ะบ�ด 
COVID-19 ด้�นสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จ�กสินเชื่อธุรกิจขน�ดใหญ่ SMEs และสินเชื่อภ�ครัฐ โดยมีม�ตรก�รสนับสนุน
จ�กภ�ครัฐ อ�ทิ ก�รผ่อนคล�ยก�รให้สินเชื่อ ม�ตรก�รช่วยเหลือธุรกิจและภ�คครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจ�ก COVID-19  
รวมถึงก�รที่อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวลดลง อย�่งไรก็ต�ม ภ�วะเศรษฐกิจที่หดตัวลงทั้งในและต่�งประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
ภ�คก�รผลิต ก�รบริก�ร ก�รส่งออก ก�รท่องเท่ียว และทำ�ให้กำ�ลังซ้ือของผู้บริโภคปรับตัวลดลง ประกอบกับภ�วะหน้ีครัวเรือน 
ที่ยังอยู่ในระดับค่อนข้�งสูง ทำ�ให้ก�รขย�ยตัวของสินเชื่อเป็นไปอย่�งจำ�กัด

สำ�หรับธน�ค�รออมสนิ มสีว่นสนบัสนนุสนิเชือ่แกภ่�ครฐั สนิเชือ่ร�ยยอ่ย และสนิเชือ่โครงก�รต�มนโยบ�ยรฐับ�ลหล�ย
โครงก�รอย�่งตอ่เนือ่ง อ�ทิ สินเชือ่เสรมิพลงัฐ�นร�ก สินเชือ่เพือ่ชว่ยเหลือผู้ประกอบก�รอตุส�หกรรมก�รทอ่งเทีย่ว ก�รปรบัลด 
อตัร�ดอกเบีย้เงนิกู ้และม�ตรก�รพกัชำ�ระหนี ้ในด�้นเงนิฝ�กธน�ค�รมกี�รออกผลติภัณฑเ์งนิฝ�ก ท่ีมกี�รกระจ�ยตวัในแตล่ะ

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 097



 • ก�รวดัและประเมนิคว�มเสีย่งด�้นสภ�พคลอ่งโดยใชอ้ตัร�ส่วนท�งก�รเงนิ เชน่ อตัร�สว่นสนิเชือ่ตอ่เงนิฝ�กและ
หุ้นกู้ อัตร�ส่วนสินทรัพย์สภ�พคล่องต่อเงินฝ�ก อัตร�ส่วนก�รพึ่งพ�แหล่งเงินทุนร�ยใหญ่ เป็นต้น

 • ก�รทบทวนเพด�นคว�มเสีย่ง (Risk Limit) และสัญญ�ณเตอืนระดบัคว�มเสีย่ง (Trigger) ด้�นสภ�พคลอ่ง รวมถงึ 
กำ�หนดระดบัหรอืปรมิ�ณสนิทรพัยท์ีม่คีณุภ�พและมสีภ�พคลอ่งสงู (Liquidity Cushion) เพือ่ใหธ้น�ค�รมสีภ�พคลอ่งเพยีงพอ 
รองรับก�รดำ�เนินธุรกิจ

 • ก�รทดสอบภ�วะวิกฤติ (Stress Test) ด�้นสภ�พคล่อง โดยกำ�หนดสถ�นก�รณ์จำ�ลองต�มแนวท�งของธน�ค�ร
แห่งประเทศไทยเป็น 3 สถ�นก�รณ์ ได้แก่ (1) วิกฤติเฉพ�ะร�ยสถ�บันก�รเงิน (Institution-specific crisis) (2) วิกฤติทั้ง
ระบบสถ�บันก�รเงิน (Market-wide crisis) และ (3) ผลรวมของวิกฤติเฉพ�ะร�ยสถ�บันก�รเงินและวิกฤติทั้งระบบสถ�บัน
ก�รเงิน (Combination of both) ซึ่งในแต่ละสถ�นก�รณ์จะกำ�หนดสมมติฐ�นให้มีก�รไหลออกของ เงินฝ�กที่ม�กกว่�ปกติ 
และกำ�หนดอัตร�ส่วนลดท่ีใช้ปรับลดมูลค่�หลักทรัพย์ลงจ�กร�ค�ตล�ด (Hair Cut) ในสัดส่วนที่ต่�งกัน โดยร�ยง�น 
ผลก�รทดสอบภ�วะวิกฤติเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส ซึ่งจ�กผลก�รทดสอบภ�วะวิกฤติ ในปี 2563 พบว่�ธน�ค�รมีสภ�พคล่อง
เพียงพอรองรับภ�วะวิกฤติทุกสถ�นก�รณ์

 • ก�รทบทวนแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิด�้นสภ�พคลอ่ง (Contingency Liquidity Plan) โดยไดก้ำ�หนดบทบ�ทหน�้ที่
ของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นและได้กำ�หนดสัญญ�ณเตือนล่วงหน�้ 
(Early Warning Indicator) เพื่อใช้บ่งชี้สถ�นก�รณ์ผิดปกติด้�นสภ�พคล่องและติดต�มอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีก�รทดสอบ
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้�นสภ�พคล่องเพื่อให้มีคว�มพร้อมในก�รบริห�รจัดก�รกรณีที่อ�จเกิดวิกฤติด้�นสภ�พคล่อง ได้อย่�ง
เหม�ะสมและทันท่วงที

3) ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง ประกอบด้วย

 •  ก�รจัดทำ�ร�ยง�นติดต�มคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องเป็นร�ยวัน ร�ยสัปด�ห์ ร�ยเดือน และร�ยไตรม�ส รวมถึง
ประม�ณก�รอัตร�ส่วนด�้นสภ�พคล่องที่สำ�คัญ เพื่อนำ�เสนอผู้บริห�รและคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง

 • ก�รพัฒน�ระบบบริห�รสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) เพื่อใช้วิเคร�ะห์และ
ประเมินคว�มเสี่ยงด�้นสภ�พคล่อง

ชว่งอ�ย ุเชน่ เงนิฝ�กเผือ่เรยีกพเิศษ 4 เดอืน เงนิฝ�กเผือ่เรียกพเิศษ 7 เดอืน และสล�กออมสนิพเิศษ 1 ป ี3 ป ี5 ปี เปน็ตน้ รวมถงึ 
ในปี 2563 มีก�รเพิ่มสล�กออมสินพิเศษ 2 ปี เพื่อให้มีโครงสร้�งสินทรัพย์และหนี้สินที่เหม�ะสม ส�ม�รถบริห�รจัดก�รต้นทุน
และคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับระยะเวล�ก�รปล่อยกู้สินเชื่อ ทำ�ให้ธน�ค�รมีสภ�พคล่องเพียงพอที่จะรองรับก�รดำ�เนินง�น 
ในแต่ละช่วงเวล� และมีคว�มเสี่ยงอยู่ภ�ยใต้ระดับที่ยอมรับได้

ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง ธน�ค�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง โดย 
คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน มีคณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเส่ียงทำ�หน้�ท่ีอนุมัติระบบวัดติดต�มและควบคุมคว�มเส่ียง 
ด�้นสภ�พคลอ่งและมคีณะกรรมก�รบรหิ�รสนิทรพัย์และหนีส้นิ (ALCO) ทำ�หน�้ทีก่ำ�หนดแนวท�งบริห�รสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 
กลยทุธก์�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด�้นสภ�พคลอ่ง กำ�กบัดแูลก�รปฏบิตังิ�นใหเ้ปน็ไปต�มกรอบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง เพือ่ควบคมุ
คว�มเสีย่งใหอ้ยูภ่�ยใตร้ะดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) นอกจ�กนี ้มคีณะทำ�ง�นด�้นบรหิ�รสภ�พคลอ่งทำ�หน�้ที่
บริห�รสภ�พคล่อง จัดสรรเงินฝ�ก เงินลงทุนและเงินให้สินเช่ือให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจเพ่ือให้ธน�ค�รมีสภ�พคล่อง 
ในระดับท่ีเหม�ะสม และส�ม�รถปฏิบัติต�มข้อผูกพันท�งก�รเงินได้ ท้ังน้ี สรุปส�ระสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง 
ในปี 2563 ได้ดังน้ี

1) ก�รทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์กำ�กับดูแลของธน�ค�รแห่งประเทศไทยรวมทั้งกลยุทธ์และแผนก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�ร

2) ก�รพัฒน�เครื่องมือวัด/ประเมินและควบคุมคว�มเสี่ยงด�้นสภ�พคล่อง ประกอบด้วย

 • ก�รจัดทำ�ร�ยง�นฐ�นะสภ�พคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) โดยจัดทำ�ทั้งแบบอ�ยุคงเหลือต�มสัญญ�และ 
แบบปรับพฤติกรรม และจัดทำ�ร�ยง�นก�รกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration)
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7.	การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)
ความเสีย่งดา้นเครดติ หม�ยถึง คว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กก�รทีลู่กค�้หรอืคูสั่ญญ�ของธน�ค�รไมส่�ม�รถปฏิบตัติ�มสญัญ�

ในก�รจ�่ยชำ�ระหนีค้นื หรอืไมป่ฏบิตัติ�มทีต่กลงไวก้บัธน�ค�ร หรอื มโีอก�สทีล่กูค�้อ�จไมส่�ม�รถชำ�ระหนีค้นืได้ จนเปน็เหตุ
ให้ถูกปรับลดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อฐ�นะเงินกองทุนและร�ยได้ของธน�ค�ร

ธน�ค�รได้ตระหนักถึงคว�มไม่แน่นอนของสภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้ติดต�มดูแลอย่�งใกล้ชิด  
เพ่ือจะได้นำ�ม�ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของก�รให้สินเช่ือและก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นเครดิตให้มีคว�มเหม�ะสม โดยมุ่งเน้นพัฒน�
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตอย่�งเป็นระบบ ต�มม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นที่ดี ปรับปรุงกระบวนก�รอำ�นวย 
สินเชื่อ และพัฒน�เครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต เพื่อสนับสนุนก�รเติบโตของสินเช่ือและเงินลงทุนอย่�งมีคุณภ�พ  
รวมทั้งติดต�มและควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้

1) กำ�หนดนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธน�ค�รมีก�รจัดก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบ�ยของธน�ค�ร

2) กำ�หนดนโยบ�ยสินเชื่อธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวท�งม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�นด้�นสินเชื่อธุรกิจ
ของธน�ค�รให้มีประสิทธิภ�พ

3) กำ�หนดนโยบ�ยสินเชื่อร�ยย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวท�งม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�น ด้�นสินเชื่อ
ร�ยย่อยของธน�ค�รให้มีประสิทธิภ�พ

4) กำ�หนดนโยบ�ยก�รจดัชัน้และก�รกนัเงินสำ�รอง เพ่ือใชเ้ปน็แนวท�งในก�รจดัชัน้และก�รกนัเงินสำ�รองของธน�ค�ร 
และเปน็เคร่ืองมอืทีส่ร�้งคว�มมัน่คง ก�รกนัเงนิสำ�รองอย�่งเพยีงพอจะส�ม�รถรองรับคว�มเสยีห�ยทีอ่�จเกดิขึน้จ�กก�รด้อยค�่ 
ของสินทรัพย์ที่ธน�ค�รถือครองอยู่

5) กำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ�ในก�รพิจ�รณ�รับคว�มเสี่ยงสำ�หรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด  
เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวท�งในก�รให้บริก�รบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธน�ค�ร

6) กำ�หนดอำ�น�จอนุมัติก�รให้สินเชื่อ ปรับปรุงกระบวนก�รวิเคร�ะห์และอนุมัติสินเชื่อร�ยย่อย ให้เป็นก�รวิเคร�ะห์
และอนุมัติแบบรวมศูนย์ และกำ�หนดอำ�น�จในก�รทบทวนและต่ออ�ยุวงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนก�รและวิธี
ปฏบิตัใินก�รอำ�นวยสนิเชือ่ใหมี้คว�มสอดคลอ้งกบัโครงสร�้งองคก์ร โดยกำ�หนดใหม้กีระบวนก�รตรวจสอบระหว�่งหนว่ยง�น 
(Check & Balance) ที่สอดคล้องกับหลักก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ดี

7) กำ�หนดเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ ได้แก่

 • กำ�หนดเกณฑม์�ตรฐ�นในก�รพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีข้องลูกค้�สินเช่ือร�ยยอ่ย เพือ่ให้ผู้กูม้เีงนิได้
คงเหลือเพียงพอต่อก�รดำ�รงชีพ และลดโอก�สก�รเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPLs) ในอน�คต

 • กำ�หนดม�ตรฐ�นกำ�ไรสทุธขิองแตล่ะธรุกจิ เพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นก�รคำ�นวณคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีข้องลกูค�้
ธน�ค�รที่ม�ขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมและเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

 • พฒัน�ระบบง�นประมวลผลข้อมลูเครดติ (Credit Criteria Processing System : CCPS) สำ�หรบัใชค้ำ�นวณภ�ระหนี ้
ต�มเกณฑ์ที่ธน�ค�รกำ�หนด เพื่อใช้คำ�นวณคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

8) กำ�หนดโปรแกรมผลติภณัฑส์นิเช่ือ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ใชเ้ปน็แนวท�งเบือ้งตน้ในก�รพจิ�รณ�
สนิเชือ่ธรุกิจทีธ่น�ค�รจะสนบัสนนุ และมแีบบพจิ�รณ�รบัคว�มเสีย่งสนิเชือ่ธรุกจิ ในก�รขออนมุตัสินิเชือ่ และก�รต่ออ�ยวุงเงิน
สินเชื่อ ที่มีภ�ระสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20 ล้�นบ�ท (Check List : CL) เพื่อใช้เป็น
แนวท�งในก�รพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ในก�รพิจ�รณ�สินเชื่อแก่ลูกค้�สินเชื่อธุรกิจ

9) ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถ�บันก�รเงินช้ันนำ� เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ� อัตร�ดอกเบี้ยสำ�หรับกลุ่มที่
เป็นสถ�บันก�รเงินชั้นนำ�

10) พัฒน�และปรับปรุงแบบจำ�ลองวัดระดับคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model (ได้แก่ 
Application Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating 
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for Small Business Model เพื่อให้ส�ม�รถคัดกรองและประเมินคว�มเสี่ยงของลูกค้�ได้อย่�งเหม�ะสม และใช้ร่วมกับ 
Credit Bureau Score (Credit Score ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ) ประกอบในก�รพิจ�รณ�อนุมัติสินเชื่อของธน�ค�ร
ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

11) พัฒน�ระบบง�นเพื่อสนับสนุนกระบวนก�รพิจ�รณ�อนุมัติสินเชื่อของธน�ค�รให้เป็นม�ตรฐ�น และเพิ่ม
ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้แก่

 • ระบบง�นสนับสนุนกระบวนก�รสินเชื่อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบพิจ�รณ�อนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริห�รหลักประกันสินเชื่อ (Collateral  
Management System : CMS) และระบบตดิต�มกระบวนก�รท�งกฎหม�ย (Litigation System : LS) เพือ่เพิม่ประสิทธภิ�พ
ในกระบวนก�รพิจ�รณ�สินเชื่อและขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

 • ระบบเพื่อก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลลูกค้�ธุรกิจและคว�มเส่ียงสินเช่ือ ซ่ึงประกอบด้วย ระบบเพื่อก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
ท�งธุรกิจ (Enlite) และระบบวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งก�รเงิน (Optimist) 

 • ระบบคำ�นวณคะแนนวัดระดับคว�มเส่ียงลูกค้�สินเช่ือ (Blaze Advisor) และระบบคำ�นวณคะแนนวัดระดับคว�มเส่ียง 
ลูกค้�บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด (Strategy Management)

 • ระบบฐ�นขอ้มลูเพือ่ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง (Risk Data Mart) เพือ่สนบัสนนุก�รคำ�นวณเงนิกองทนุและสินทรพัยเ์ส่ียง 
(Capital Calculation) ก�รทดสอบภ�วะวิกฤต (Stress Test) ก�รบริห�รพอร์ตด้�นเครดิต (Credit Portfolio  
Management)

12) ติดต�มและควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต อ�ทิ

 • กำ�หนดอัตร�ส่วนก�รกำ�กับลูกหน้ีร�ยใหญ่ (Single Lending Limit) เพ่ือควบคุมคว�มเส่ียง มิให้ธน�ค�รให้สินเช่ือ 
ลงทุน ก่อภ�ระผูกพัน หรือทำ�ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้�ยก�รให้สินเช่ือแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด และเพื่อไม่ให้มีก�รกระจุกตัว
ของคว�มเสี่ยง (Concentration Risk) ในลูกหนี้ร�ยใดร�ยหนึ่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องม�กเกินไป และเพื่อให้มั่นใจว่�ห�กเกิด
เหตุก�รณ์ที่อ�จส่งผลกระทบต่อลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือภ�คธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ธน�ค�รยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะ
ดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้

 • กำ�หนดและทบทวนเพด�นเงินให้สินเชื่อร�ยภ�คธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวท�งในก�รประกอบก�ร
พิจ�รณ�เสนอขออนุมัติสินเชื่อ และเป็นก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงมิให้มีก�รกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ม�กเกินไป

 • กำ�หนดวงเงินหรือเพด�นก�รให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภ�ระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญ�แต่ละประเทศ (Country 
Limit) เพ่ือควบคุมคว�มเส่ียงจ�กก�รกระจุกตัวของประเทศหน่ึงประเทศใดหรือประเทศกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด ซ่ึงมีคว�มเก่ียวข้องกัน 
ท�งเศรษฐกิจ และเพื่อให้ธน�ค�รมีก�รกันเงินสำ�รองอย่�งเพียงพอ และเหม�ะสมเพื่อรองรับผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�ก 
ก�รทำ�ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น

 • ติดต�มดูแลโครงสร้�งและคุณภ�พพอร์ตสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ยธน�ค�ร รวมทั้งติดต�มก�รกระจุกตัว 
ของสนิเชือ่อย�่งสม่ำ�เสมอ เชน่ ก�รกระจกุตวัของสนิเชือ่แยกต�มประเภทสนิเชือ่ ภ�คธรุกจิ (Industry Limit) ประเทศคูส่ญัญ� 
(Country Limit) และกลุ่มลูกหนี้ร�ยใหญ่ (Single Lending Limit) โดยใช้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

 • สอบท�นเงินให้สินเชื่อ เพื่อติดต�มก�รปฏิบัติง�นด้�นสินเชื่อให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่ธน�ค�รกำ�หนด และ
สอดคล้องกับแนวท�งของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

13) ติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยงและคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องอย่�งสม่ำ�เสมอ

14) มีก�รพัฒน�เพื่อเพิ่มศักยภ�พ และทักษะด�้นก�รให้สินเชื่อ ก�รลงทุน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด�้นเครดิต พร้อม
ทั้งสนับสนุนก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตให้แก่พนักง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่อง

15) มีกระบวนก�รบริห�รจัดก�รหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกันและแก้ไขหน้ีค้�งชำ�ระ รวมท้ัง
ดำ�เนินก�รให้มีก�รฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมคว�ม และก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์รอก�รข�ย

16) เตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รคำ�นวณก�รด้อยค�่ต�มม�ตรฐ�น TFRS 9 โดยมีโครงก�รพัฒน�/ปรับปรุง และ
ทดสอบคว�มน่�เชื่อถือของแบบจำ�ลองก�รด้อยค่� (ECL Model) เพื่อวัดมูลค่�ผลข�ดทุนท�งเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น
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8.	การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)
ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร หม�ยถึง คว�มเสีย่งทีจ่ะเกดิคว�มเสยีห�ยอนัเนือ่งม�จ�กก�รข�ดก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รท่ีดี

หรอืข�ดธรรม�ภบิ�ลในองคก์ร และก�รข�ดก�รควบคมุทีด่ ีโดยอ�จเกีย่วขอ้งกบักระบวนก�รปฏบิตังิ�นภ�ยใน คน ระบบง�น 
หรือเหตุก�รณ์ภ�ยนอก และส่งผลกระทบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของธน�ค�ร ทั้งน้ี คว�มเส่ียงด้�นปฏิบัติก�รนับรวมถึง
คว�มเสี่ยงด�้นกฎหม�ยด้วย

ในป ี2563 คว�มเสีย่งด�้นปฏบิตักิ�รของธน�ค�รมแีนวโนม้เพิม่สูงขึน้จ�กปจัจยัภ�ยนอกของธน�ค�ร ไดแ้ก ่ก�รทจุรติ
ของบุคคลภ�ยนอกโดยก�รปลอมเป็นพนักง�นธน�ค�รหลอกขอข้อมูลลูกค�้ หรือรหัสสำ�หรับเข�้ใช้บริก�ร Mobile Banking 
(MyMo) ก�รเกิดสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) และก�รชุมนุมประท้วงท�งก�รเมือง 
ซึ่งเหตุก�รณ์เหล่�น้ีส่งผลกระทบต่อธน�ค�รท้ังในด้�นที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงด้�นชื่อเสียงภ�พลักษณ์ ดังนั้น 
ธน�ค�รจึงให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร โดยมีก�รสื่อส�รให้คว�มรู้ และให้คำ�แนะนำ�ลูกค้� 
ในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และก�รพัฒน�ระบบ Mobile Banking (MyMo) ให้มีคว�มปลอดภัย 
ม�กยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้นำ�ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)  
ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน�ส�ยพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย แผนโรคระบ�ด 
แผนก�รส่ือส�รในภ�วะวิกฤต แผนคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจ (BCP) ทำ�ให้ธน�ค�รส�ม�รถดำ�เนินธุรกรรมง�นท่ีสำ�คัญได้อย่�งต่อเน่ือง  
และส�ม�รถช่วยเหลือลูกค้�ท่ีได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ

สำ�หรับกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด�้นปฏิบติัก�ร  ธน�ค�รมกี�รกำ�หนดใหท้กุหนว่ยง�นมกี�รระบ ุประเมนิ ควบคมุ 
ติดต�ม และร�ยง�นคว�มเสี่ยงต่อผู้บริห�รและคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ทร�บถึงระดับคว�มเสี่ยง 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ และส�ม�รถควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่�นเครื่องมือต่�งๆ ที่สำ�คัญ อ�ทิเช่น

1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ 
ในก�รระบุ ประเมิน และควบคุมคว�มเสี่ยง รวมทั้งก�รพิจ�รณ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ เพื่อช่วยให้ธน�ค�ร
ส�ม�รถบรหิ�รจัดก�รคว�มเสีย่งไดค้รอบคลมุคว�มเส่ียงทีส่ำ�คัญ และมกี�รควบคุมคว�มเส่ียงอย�่งเพยีงพอเหม�ะสม ใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีธ่น�ค�รยอมรบัได ้โดยจะมกี�รทบทวนอย�่งนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้ หรอืทกุครัง้ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงของปจัจยัเสีย่งทีส่ำ�คญั
ที่ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร 

2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
ก�รติดต�มคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร โดยเป็นเหตุก�รณ์คว�มเสียห�ยท่ีเคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งธน�ค�รมีก�ร 
จัดเก็บข้อมูลคว�มเสียห�ยผ่�นระบบง�น Loss Data เพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�ร�ยง�นได้สะดวกรวดเร็ว และมีก�รจัดเก็บ 
ฐ�นขอ้มลูคว�มเสยีห�ยไดอ้ย�่งเปน็ระบบ ซึง่จะช่วยใหธ้น�ค�รส�ม�รถวเิคร�ะห ์และตดิต�มคว�มเสีย่งไดอ้ย�่งมีประสทิธภิ�พ 

3) การกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในก�รติดต�มคว�มเสี่ยงของ
ธน�ค�ร เพื่อใช้เป็นสัญญ�ณเตือนล่วงหน้�เมื่อเกิดข้อผิดพล�ด หรือมีคว�มเสี่ยงที่เกินกว่�ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งธน�ค�รจะ
ต้องมีก�รจัดทำ�แผนจัดก�รที่เหม�ะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคว�มเสียห�ย

4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเท�
ผลกระทบเมือ่เกดิเหตกุ�รณค์ว�มเสีย่งของธน�ค�ร โดยมกี�รกำ�หนดนโยบ�ยม�ตรฐ�น และกระบวนก�รทำ�ง�นของทัง้ธน�ค�ร  
มกี�รดำ�เนนิก�รประเมนิคว�มเสีย่ง (Risk Assessment : RA) และภยัคกุค�มสำ�คญั ทีอ่�จมผีลตอ่ก�รให้บริก�รอย�่งตอ่เนือ่งของ
ธน�ค�ร นอกจ�กนีไ้ดม้กี�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบท�งธกุจิ (Business Impact Analysis : BIA) เพือ่กำ�หนดลำ�ดบัของธรุกรรมง�น 
ที่สำ�คัญ และนำ�ม�จัดทำ�แผนคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) แผนกู้ระบบง�นกรณีฉุกเฉิน  
(Disaster Recovery Plan : DRP) และได้มีก�รจัดทำ�แผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจ เช่น แผนตอบสนอง 
ต่อเหตุด้�นภัยไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan) แผนก�รติดต่อสื่อส�รในภ�วะวิกฤต แผนจัดก�รอุบัติก�รณ์ 
(Incident Management Plan : IMP) แผนโรคระบ�ด นอกจ�กนี้ ธน�ค�รทำ�ก�รทดสอบแผนเป็นประจำ�ทุกปี รวมถึง 
แผนตอบสนองต่อเหตุด้�นภัยไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan) และแผนกู้ระบบง�นกรณีฉุกเฉิน (Disaster  
Recovery Plan : DRP) สำ�หรบัระบบง�นหลกั เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่ห�กเกดิเหตกุ�รณท์ีท่ำ�ใหก้�รปฏิบตังิ�นต�มปกตติอ้งหยดุชะงัก
ธุรกรรมง�นที่สำ�คัญจะส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งต่อเนื่องหรือกลับม�ดำ�เนินก�รได้ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม 
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นอกจ�กน้ี ธน�ค�รได้จัดทำ�นโยบ�ย ระเบียบปฏิบัติ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นปฏิบัติก�ร
ของธน�ค�ร ได้แก่

 • นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นปฏิบัติก�ร (Operational Risk Management Policy) เป็นเคร่ืองมือ  
ในก�รกำ�หนดขอบเขตก�รดำ�เนินง�น และแนวท�งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของธน�ค�ร โดยมุ่งเน้นก�รสร�้ง
และพัฒน�ระบบบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รที่มีประสิทธิภ�พ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร อันจะเป็นก�รสร้�ง 
คว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้� เพิ่มคว�มส�ม�รถเชิงก�รแข่งขัน ตลอดจนสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับธน�ค�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่�งย่ังยืน สอดคล้องกับหลักก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นปฏิบัติก�รท่ีดี และมีหลักในก�รคำ�นวณเงินกองทุนอย่�งเหม�ะสมเพียงพอ 
ท่ีจะรองรับคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของธน�ค�ร

 • นโยบ�ยก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวท�งในก�รออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ของธน�ค�ร เพิ่มศักยภ�พเชิงก�รแข่งขัน สร้�งโอก�สในก�รเพิ่มร�ยได้และขย�ยฐ�นลูกค้�ของธน�ค�ร ก�รกำ�หนด
กระบวนก�รพิจ�รณ�ก�รออกผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจนและเป็นม�ตรฐ�น จะเป็นกระบวนก�รสำ�คัญที่ช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�ก 
ก�รไม่บรรลุต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยท�งธุรกิจของธน�ค�รได้

 • นโยบ�ยก�รใชบ้รกิ�รจ�กผูใ้ห้บรกิ�รสนบัสนนุก�รประกอบธรุกจิ (Business Facilitator Policy) เพ่ือใชเ้ปน็กรอบ 
และแนวท�งในก�รใชบ้รกิ�รจ�กผู้ให้บรกิ�รสนับสนนุก�รประกอบธรุกิจ โดยธน�ค�รยงัคงเปน็ผูร้บัผิดชอบตอ่ผู้ใชบ้รกิ�รเสมอืน
ธน�ค�รเป็นผู้ดำ�เนินก�รเอง ซึ่งมีหลักก�รที่สำ�คัญ 3 ด้�น ได้แก่ ก�รประเมินและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้บริก�รจ�ก 
Business Facilitator (Risk Management) ก�รบริห�รคว�มต่อเน่ืองในก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รให้บริก�รแก่ผู้ใช้บริก�ร 
(Business Continuity) ก�รคุ้มครองผู้ใช้บริก�ร (Consumer Protection) โดยเน้นให้มีระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยและ
คว�มลับของข้อมูลของผู้ใช้บริก�ร รวมทั้งก�รดูแลเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญห�แก่ผู้ใช้บริก�ร ทั้งนี้ ธน�ค�รได้จัดทำ�นโยบ�ย
ดงักล�่วใหส้อดคลอ้งกับประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย เรือ่งหลกัเกณฑก์�รกำ�กบัดแูลก�รใชบ้รกิ�รจ�กผูใ้ห้บริก�รสนบัสนนุ
ก�รประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ 

 • นโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มตอ่เนือ่งท�งธรุกจิ (Business Continuity Management Policy) และกรอบก�รดำ�เนิน
ก�รต�มระบบก�รบริห�รคว�มตอ่เนือ่งท�งธรุกจิ (Business Continuity Management Framework) เพ่ือใชเ้ปน็กรอบ และ
แนวท�งก�รบริห�รคว�มตอ่เนือ่งท�งธรุกจิของธน�ค�ร เพ่ือใหม่ั้นใจว่�ในกรณทีีม่เีหตกุ�รณท่ี์ทำ�ใหก้�รปฏบัิตงิ�นต�มปกตติอ้ง
หยุดชะงัก ธุรกรรมง�นที่สำ�คัญจะส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งต่อเนื่อง หรือกลับม�ดำ�เนินก�รในเวล�ที่เหม�ะสม ซึ่งประกอบ
ด้วยก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment : RA) ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 
ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรับก�รเรียกคืนก�รดำ�เนินง�น ก�รจัดทำ�แผนคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Plan 
: BCP) ก�รจัดทำ�แผนกู้ระบบง�นกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) ก�รจัดทำ�แผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�ร
คว�มตอ่เนือ่งท�งธรุกจิ เชน่ แผนตอบสนองตอ่เหตดุ�้นภัยไซเบอร ์(Cyber Incident Response Plan) แผนก�รติดตอ่สือ่ส�ร
ในภ�วะวิกฤต แผนจัดก�รอุบัติก�รณ์ (Incident Management Plan : IMP) แผนโรคระบ�ด รวมถึงก�รทดสอบแผน

 • นโยบ�ยก�รประกนัภยั (Insurance Policy) เปน็แนวท�งปฏบิตัเิพือ่ใหท้รพัยส์นิ และหนีส้นิหรอืคว�มเสยีห�ยที่
อ�จจะเกิดขึ้นของธน�ค�รทั้งหมดมีก�รทำ�ประกันภัยที่เหม�ะสมและครอบคลุมคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้น โดยมีศูนย์กล�งใน
ก�รบริห�รจัดก�รก�รประกันภัยในภ�พรวมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสอดคล้องกับแนวท�งของหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล รวมทั้งมี
แนวท�งก�รพจิ�รณ�คดัเลอืกบริษทัประกนัภยัทีม่ัน่คง มปีระสทิธภิ�พ และเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้�่ธน�ค�รไดถ้�่ยโอนคว�มเสีย่งจน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทัง้นี ้ธน�ค�รไดม้กี�รทบทวนนโยบ�ยเปน็ประจำ�ทกุปี เพือ่ใหส้อดคล้องกบัสภ�วก�รณท์ีเ่ปล่ียนแปลง อ�ท ิก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจของธน�ค�ร ก�รปรับโครงสร้�งองค์กร ก�รเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยง�นกำ�กับดูแล รวมทั้งเพื่อสร้�ง
คว�มมั่นใจให้กับหน่วยง�นกำ�กับดูแลคณะกรรมก�รธน�ค�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่�ธน�ค�รมีแนวท�งก�รจัดก�ร และ 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รอย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ
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9.	ความเพียงพอของเงินกองทุน	
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่เงินกองทุนของธน�ค�รอ�จไม่เพียงพอต่อก�ร

ขย�ยธุรกิจ ไม่เพียงพอที่จะรองรับคว�มสูญเสียหรือผลข�ดทุนที่ไม่ได้ค�ดหม�ย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอต่อ
ก�รรองรับกฎระเบียบของท�งก�รและสภ�พแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รเงินกองทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยดำ�รงเงินกองทุนไม่ต่ำ�กว่�หลักเกณฑ์ก�ร 
กำ�กับดูแลเงินกองทุนสำ�หรับสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของธน�ค�รแห่งประเทศไทย โดยคำ�นวณคว�มเพียงพอของเงินกองทุน
ต�มหลักเกณฑ์ Basel II หลัก Pillar I  โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

ในป ี2563 ธน�ค�รได้ประก�ศนโยบ�ยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกับก�รบริห�รคว�มเส่ียงด�้นคว�มเพยีงพอของเงนิกองทุน 
(ICAAP Policy and Guideline) เพือ่ใชเ้ปน็กรอบแนวท�งในก�รกำ�กบัดูแลกระบวนก�รประเมนิคว�มเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ภ�ยในของธน�ค�ร (Internal Capital Adequacy Assessment Process : ICAAP) ให้มีคว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ก�รกำ�กับดูแลเงินกองทุนโดยท�งก�ร (Pillar 2) ที่ประก�ศโดย ธปท. และสอดคล้องกับแนวท�งของ Basel Committee 
on Banking Supervision (BCBS) เพ่ือให้มั่นใจว่�ธน�ค�รออมสินจะส�ม�รถบริห�รระดับเงินกองทุนให้สอดคล้องกับ 
กรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร และรักษ�ระดับเงินกองทุนในอัตร�ส่วนท่ีสูงกว่�กฎหม�ยกำ�หนด พร้อมท้ังมีก�รติดต�ม 
และวิเคร�ะห์คว�มเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับคว�มเส่ียงของธน�ค�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ  
มีก�รทดสอบผลกระทบจ�กปัจจัยเส่ียงและเหตุก�รณ์ต่�งๆ ท่ีอ�จมีผลกระทบต่อคว�มเพียงพอของเงินกองทุน (Portfolio 
View of Risk) ห�กผลก�รทดสอบมีคว�มเป็นไปได้ที่อัตร�ส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทิศท�งที่ลดลง 
เกนิกว�่ระดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ส�ยง�นบริห�รคว�มเสีย่งจะนำ�เสนอผูบ้รหิ�รระดบัสงู และคณะกรรมก�ร
กำ�กับคว�มเส่ียง เพ่ือพิจ�รณ�เตรียมแผนก�รจัดก�รรองรับอย่�งทันที เพ่ือให้ม่ันใจว่�ธน�ค�รมีเงินกองทุนอยู่ในระดับท่ีเหม�ะสม 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะคว�มเสีย่ง (Risk Profile) ลกัษณะก�รดำ�เนินธรุกจิ (Business Model) อย�่งไรกต็�ม ธน�ค�รมนีโยบ�ย
ตั้งสำ�รองเชิงรุกเพื่อเพิ่มระดับเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับคว�มเสี่ยงทั้งจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�
ส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับม�ตรฐ�นก�รบัญชี TFRS 9 เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รมี BIS Ratio ร้อยละ 14.98 สูงกว�่เกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด
ให้ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 8.5 โดยเป็นอัตร�ส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 12.85 สูงกว่�เกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
กำ�หนด ให้ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 4.25 องค์ประกอบของเงินกองทุนส่วนใหญ่ม�จ�กกำ�ไรสะสม ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ 
เป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้�นเครดิตซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธน�ค�ร

Standardized 
Approach “SA” 
สํําหรัับความเสํ่�ยง
ด้้านเครัดิ้ต

Standardized 
Approach “SA”
สํําหรัับความเสํ่�ยง

ด้้านตลาด้

Basic 
Indicator 

Approach “BIA” 
สํําหรัับความเส่ํ�ยง
ด้้านปฏิบิัติิการั
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ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในของกลุ่มตรวจสอบ เป็นกระบวนก�รให้คว�มเช่ือม่ัน 
(Assurance Services) และก�รให้คำ�ปรึกษ� (Consulting Services) อย�่งเท่ียงธรรม 
เป็นอิสระ และปร�ศจ�กคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนท่ี์อ�จเกดิข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณค่�และ
ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นขององค์กร โดย

ก�รตรวจสอบภ�ยในจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้�หม�ยด้วยก�รประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียง ก�รควบคุมภ�ยใน และ 
ก�รกำ�กับดูแลภ�ยในองค์กรอย่�งเป็นระบบ และเป็นระเบียบ โดยยึดแนวปฏิบัติ 
ต�มม�ตรฐ�นส�กลก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพตรวจสอบภ�ยใน ระเบียบกระทรวงก�รคลัง 
ว่�ด้วยคณะกรรมก�รตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภ�ยในของรฐัวสิ�หกจิ พ.ศ. 2555 
และคู่มือก�รปฏิบัติง�นก�รตรวจสอบภ�ยในของรัฐวิส�หกิจ ปี 2555 ของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รรฐัวสิ�หกจิ (สคร.) กระทรวงก�รคลงั และประก�ศและแนวนโยบ�ยของ
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ธน�ค�รโดยคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน คณะกรรมก�รตรวจสอบ และ 
ผู้บริห�รของธน�ค�รไดใ้ห้คว�มสำ�คัญและสง่เสรมิคว�มเปน็อิสระของผู้ตรวจสอบภ�ยใน 
ในก�รว�งแผนและลงมือปฏิบัติง�นตรวจสอบ โดยมีเป้�หม�ยร่วมกัน คือ ก�รประเมิน
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ภ�ยในธน�ค�ร เพ่ือให้ 
ส�ม�รถป้องกันหรือลดคว�มเส่ียงจ�กก�รปฏิบัติง�น

ในปี 2563 กลุ่มตรวจสอบปฏิบัติต�มกรอบก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน
รัฐวิส�หกิจ ดังน้ี

การตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
 ผู้ตรวจสอบภ�ยในของธน�ค�รออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี  
และกลุ่มตรวจสอบส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้รับคว�มรู้ ทักษะ และพัฒน� 
คว�มส�ม�รถต�่งๆ ต�มภ�ระหน�้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหม�ย เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบภ�ยในปฏิบัติ 
หน้�ท่ีด้วยคว�มเช่ียวช�ญ มีคว�มระมัดระวังในก�รประกอบวิช�ชีพอย่�งเหม�ะสม 
สอดคล้องกับม�ตรฐ�นและจรรย�บรรณแห่งวิช�ชีพตรวจสอบภ�ยใน โดยกำ�หนด
ให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถด้วยตนเองอย่�งต่อเนื่อง และ 
ส่งผู้ตรวจสอบภ�ยในเข้�รับก�รอบรมไม่น้อยกว่� 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ปัจจุบันมี 
ผูต้รวจสอบภ�ยในไดร้บัวฒุบัิตรวชิ�ชพีรวมท้ังส้ิน 4 วฒุบิตัร ไดแ้ก ่วฒุบิตัรผูต้รวจสอบ 
ภ�ยในระบบส�รสนเทศรับอนุญ�ต (Cert i f ied Information System  
Auditor : CISA) จำ�นวน 6 คน ใบอนุญ�ตเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญ�ต (Certified  
Public Accountant : CPA) จำ�นวน 2 คน ประก�ศนียบัตรผู้ตรวจสอบภ�ยใน
ของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand :  
CPIAT) จำ�นวน 29 คน และ Certified Information Security Management System 
Auditor 2 Lead Auditor Training Course (Based on ISO/IEC 27001 : 2013 
standard) จำ�นวน 19 คน
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โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน	
 กลุม่ตรวจสอบส�ม�รถปฏบิตังิ�นไดอ้ย�่งเปน็อสิระ มกี�รร�ยง�นก�รปฏบิตังิ�นตรวจสอบตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบ
และผูอ้ำ�นวยก�รธน�ค�รออมสนิ รวมทัง้ไดจ้ดัทำ�กฎบตัรกลุม่ตรวจสอบ ซึง่กำ�หนดบทบ�ทคว�มรบัผดิชอบไวอ้ย�่งชดัเจนและ
เผยแพร่ให้พนักง�นในธน�ค�รออมสินทุกคนรับทร�บ นอกจ�กนี้ ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้เปิดเผยคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
ก่อนก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบทุกครั้ง

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
กลุ่มตรวจสอบมีก�รห�รือและก�รว�งแผนก�รตรวจสอบร่วมกับผู้บริห�รระดับสูง ผู้บริห�รหน่วยรับตรวจท่ีเก่ียวข้อง 

และมีก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขก�รควบคุมภ�ยในต�มข้อเสนอแนะในร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ โดยผู้บริห�รหน่วยรับตรวจ
ท่ีเก่ียวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ
ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในครอบคลุมคว�มครบถ้วนและคว�มเช่ือถือได้ของข้อมูลท�งก�รเงิน ก�รปฏิบัติ 

ต�มกฎหม�ย ระเบียบ นโยบ�ย คำ�ส่ังต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระบบง�นท่ีมีผลกระทบสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นและก�รร�ยง�น 
คว�มเหม�ะสมของก�รเก็บรักษ�ทรัพย์สิน รวมท้ังประเมินว่�ก�รใช้ทรัพย�กรของธน�ค�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและคุ้มค่�  
กลุ่มตรวจสอบให้คว�มสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในต�มแนวท�งของ COSO โดยในก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบทุกคร้ัง 
จะมีก�รประเมินสภ�พแวดล้อมก�รควบคุมก�รประเมินคว�มเส่ียง กิจกรรมก�รควบคุม ก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติง�น  
มีก�รสอบท�นและประเมินคว�มเพียงพอและประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยใน ก�รสอบท�นก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ของธน�ค�ร
ต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัตงิ�นและก�รจัดก�ร (Enablers) ของรัฐวิส�หกิจ  และก�รสอบท�นกระบวนก�ร
บริห�รจัดก�รด้�นก�รให้บริก�รลูกค้�อย่�งเป็นธรรม (Market Conduct)  เพ่ือให้ม่ันใจว่�องค์กรมีระบบก�รควบคุมตลอดจน
ช่วยป้องกันก�รทุจริตท่ีอ�จเกิดข้ึนในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน
กลุ่มตรวจสอบมีก�รจัดทำ�แผนแม่บทด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน ประกอบด้วย แผนก�รตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  

แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี แผนก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล แผนก�รพัฒน�บุคล�กร และแผนก�รบริห�รทรัพย�กรอ่ืนๆ 
พิจ�รณ�จ�กคว�มเส่ียงท่ีอ�จทำ�ให้วัตถุประสงค์ของหน่วยง�นและธน�ค�รไม่บรรลุผลต�มท่ีกำ�หนดไว้ มีก�รนำ�ปัจจัยเส่ียง 
ของส�ยง�นบรหิ�รคว�มเส่ียงม�ใช้ทุกปัจจยั ประกอบกบัปจัจยัเส่ียงท่ีกลุ่มตรวจสอบกำ�หนดข้ึน เพ่ือจัดลำ�ดับคว�มเส่ียงในก�ร
กำ�หนดแผนก�รตรวจสอบ ให้มีคว�มสอดคล้องกับทรัพย�กรของกลุ่มตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลต่อ
องค์กร  ท้ังน้ี กลุ่มตรวจสอบได้มีก�รพัฒน�ก�รตรวจสอบโดยก�รนำ�เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่�งๆ ท่ีทันสมัยม�ช่วย
ในก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบ รวมถึงมีก�รนำ�ระบบง�นบริห�รจัดก�รข้อมูลม�ใช้รวบรวมข้อมูลต่�งๆ เพ่ือช่วยในก�รว�งแผน 
ก�รตรวจสอบให้มีประสิทธิภ�พยิ่งข้ึน อย่�งไรก็ต�ม เม่ือผู้ตรวจสอบภ�ยในปฏิบัติง�นตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือก�ร
ปรับปรุง จะมีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภ�ยในทุกเดือน และจัดทำ�ร�ยง�น
สรุปผลก�รติดต�มก�รปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจร�ยไตรม�สและร�ยปี นำ�เสนอผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินและ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบได้จัดให้มีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยหลังก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ  ก�รประเมินตนเอง

ของผู้บริห�รกลุ่มตรวจสอบ และก�รประเมินคุณภ�พจ�กภ�ยในธน�ค�ร รวมถึงก�รประเมินจ�กหน่วยง�นอิสระภ�ยนอก
องค์กรทุก 5 ปี โดยนำ�ผลก�รประเมินท้ังหมดม�วิเคร�ะห์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นของผู้ตรวจสอบภ�ยใน
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รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน	ประจำาปี	2563

คณะกรรมก�รตรวจสอบธน�ค�รออมสิน ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระของธน�ค�ร จำ�นวน 3 ท่�น ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหล�ยด้�น มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอท่ีจะทำ�หน้�ท่ีสอบท�นคว�มน่�เช่ือถือของงบก�รเงิน ท้ังน้ี คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้�ท่ีอย�่งเป็นอิสระต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ และต�มขอบเขต หน�้ท่ีและ
คว�มรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องต�มระเบียบกระทรวงก�รคลัง ว่�ด้วย 
คณะกรรมก�รตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภ�ยในของรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบในรัฐวิส�หกิจ กระทรวงก�รคลัง โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีมี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ในก�รส่งเสริมก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมและป้องกันคว�มเสียห�ยท่ีอ�จจะเกิดข้ึนกับธน�ค�ร รวมท้ัง
มุ่งเน้นให้ธน�ค�รมีคว�มโปร่งใส

ในปี 2563 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ ดังน้ี
1. ต�มคำ�ส่ังธน�ค�รออมสิน เฉพ�ะท่ี 2-11/2562 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ ส่ัง ณ วันท่ี 22 มกร�คม 2562 

โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 21 ธันว�คม 2561 ถึงวันท่ี 20 กรกฎ�คม 2563 ประกอบด้วย
  น�งเส�วณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  น�ยเจษฎ�  พรหมจ�ต กรรมก�รตรวจสอบ
  น�งพิล�สลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมก�รตรวจสอบ

2. ต�มคำ�ส่ังธน�ค�รออมสิน เฉพ�ะท่ี 2-73/2563 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ ส่ัง ณ วันท่ี 10 กันย�ยน 2563 
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎ�คม 2563 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

  น�งเส�วณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  น�งพิล�สลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมก�รตรวจสอบ
  น�ยก้อง  รุ่งสว่�ง  กรรมก�รตรวจสอบ

โดยมี รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ทำ�หน้�ท่ีเป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

ในระหว่�งปี 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุม ร่วมกับผู้บริห�ร ผู้ตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชี (สำ�นักง�น
ก�รตรวจเงินแผ่นดิน) และหน่วยง�นกำ�กับดูแลภ�ยนอก (ธน�ค�รแห่งประเทศไทย) ต�มระเบียบว�ระท่ีเก่ียวข้อง รวม 13 คร้ัง 
เพ่ือมุ่งเน้นก�รสร้�งกระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้
ร�ยง�นผลก�รประชุมต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินทร�บทุกคร้ัง สรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ ได้ดังน้ี

การสอบทานงบการเงิน	
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นงบก�รเงินก่อนและหลังก�รสอบท�นของผู้สอบบัญชีร�ยไตรม�ส และ 

ก�รตรวจสอบงบก�รเงินก่อนและหลังก�รตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่�ยบริห�ร
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจ�รณ�ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงินของธน�ค�รออมสินในประเด็นท่ีมีนัยสำ�คัญ และ
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้ม่ันใจว่�กระบวนก�รจัดทำ�งบก�รเงินเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ม�ตรฐ�นก�รบัญชี และหลักก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  มีก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นส�ระสำ�คัญเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวล� เช่ือถือได้ 
และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบก�รเงิน รวมถึงก�รติดต�มก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือรองรับก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น
ท�งก�รเงินกลุ่มเคร่ืองมือท�งก�รเงิน (TFRS 9) ของธน�ค�ร รวมถึงแผนก�รกันเงินสำ�รองเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจ�ก
ก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น TFRS 9
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การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	
กระบวนการกำากับดูแลที่ดี	

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยใน โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภ�ยในและผลก�รตรวจสอบโดยหน่วยง�นกำ�กับดูแลธน�ค�ร และให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รจัดก�รควบคุม
ภ�ยในท่ีเป็นระบบ รวมถึงก�รบูรณ�ก�รร่วมกันระหว่�งกลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล และกลุ่มบริห�รคว�มเส่ียง ต�มหลัก 
Governance  Risk and Compliance เพ่ือสร้�งกระบวนก�รกำ�กับดูแลท่ีดีให้ธน�ค�ร ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่�ระบบก�รควบคุม
ภ�ยใน และก�รบรหิ�รจดัก�รของธน�ค�รออมสนิมีคว�มเหม�ะสม รัดกุมเพยีงพอ และมปีระสิทธิภ�พ นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบยงัได้มีก�รติดต�มดูแลให้มีก�รดำ�เนินก�รแก้ไขประเด็นท่ีพบจ�กก�รตรวจสอบท้ังจ�กหน่วยง�นภ�ยในและภ�ยนอก
ให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมและทันก�ล รวมท้ังมีก�รติดต�มคว�มคืบหน้�ปัญห�อุปสรรคจ�กก�รปฏิบัติง�นต�มกระบวนก�รให้
สินเช่ือร�ยย่อยของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง โครงก�รจ้�งพัฒน�ระบบ Transaction Risk Identification and Analysis (TRIA) 
เพ่ือรองรับก�รเข้�ถึงข้อมูลลูกค้�ในลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัย โครงก�รจ้�งตรวจสอบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยระบบส�รสนเทศ
ท่ีใช้บริก�รด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือเป็นก�รสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้กับผู้ใช้บริก�ร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ
ธน�ค�ร และก�รติดต�มก�รใช้บริก�รจ�กผู้ให้บริก�รภ�ยนอกด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT Outsourcing)

การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์คว�มเส่ียงร�ยเดือนและร�ยไตรม�ส ตลอดจนติดต�ม 

ผลก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต�มประเด็นข้อสังเกตของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ก�รสอบท�นก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ  
ของธน�ค�รต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัติง�นและก�รจัดก�ร (Enablers) ของรัฐวิส�หกิจ ก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
และแนวท�งในก�รจัดก�รปัจจัยคว�มเส่ียงและคว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึน รวมถึงก�รติดต�มก�รเข้�สังเกตก�รณ์ก�รเตรียม 
คว�มพร้อมก�รปฏิบัติง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ COVID-19 เพ่ือให้ม่ันใจว่�ก�รบริห�ร
คว�มเส่ียงของธน�ค�รด้�นต่�งๆ มีคว�มเหม�ะสม มีประสิทธิภ�พ และคว�มเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมท้ังได้ 
เสนอแนะแนวท�งเพ่ือให้เกิดระบบก�รควบคุมท่ีรัดกุม ป้องกันคว�มเส่ียง คว�มเสียห�ย และก�รทุจริตท่ีอ�จจะเกิดข้ึน 

การสอบทานการดำาเนินงานตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับของธนาคาร
และหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร	 

คณะกรรมก�รตรวจสอบให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�ร  ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับของธน�ค�ร 
และหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลธน�ค�ร ได้ติดต�มคว�มคืบหน้�ต�มข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภ�ยใน ก�รร้องเรียนของลูกค้� 
ก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต�มผลก�รตรวจสอบของธน�ค�รแห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึง
ก�รสอบท�นและก�รติดต�มก�รปฏิบัติต�มระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติง�น ประก�ศ และคำ�ส่ังท่ีเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นของ
ธน�ค�รออมสินร่วมกับฝ่�ยจัดก�รอย่�งสมำ�่เสมอ เน้นก�รตรวจสอบเชิงป้องกันและก�รให้คำ�แนะนำ�เพ่ือปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น
ของธน�ค�รให้มีประสิทธิภ�พยิ่งข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่� ทุกหน่วยง�นได้ปฏิบัติถูกต้องต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของธน�ค�ร และหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลธน�ค�ร

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ เพ่ือพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของหน้�ท่ีและ 

คว�มรับผิดชอบ ขอบเขตก�รปฏิบัติง�น สิทธิ หน้�ท่ี และคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี รวมถึงได้อนุมัติก�รปรับปรุงคู่มือ
ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน ทบทวนแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี แผนปรับปรุงประสิทธิภ�พง�นตรวจสอบภ�ยใน และ 
แผนแม่บทด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน โดยครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ รวมถึง 
ก�รติดต�มผลโครงก�รจ้�งท่ีปรึกษ�ประเมินประสิทธิภ�พง�นตรวจสอบภ�ยในโดยบริษัทภ�ยนอกท่ีม�ดำ�เนินก�รประเมิน
ประสิทธิภ�พของกลุ่มตรวจสอบทุก 5 ปี  โครงก�รจ้�งท่ีปรึกษ�สร้�งผู้ตรวจสอบด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศมืออ�ชีพ นอกจ�กน้ี 
คณะกรรมก�รตรวจสอบยังสนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน� และยกระดับง�นตรวจสอบภ�ยใน ท้ังในด้�นก�รให้คว�มเช่ือม่ัน  
และก�รให้คำ�ปรึกษ� ก�รปฏิบัติง�นเชิงรุก (Proactive) สนับสนุนก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้และพัฒน�เทคโนโลยีท่ีใช้ในง�นตรวจสอบ 
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(รศ.ดร.เส�วณีย์  ไทยรุ่งโรจน์)
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

การหารือร่วมกับผูส้อบบัญชี			
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ห�รือร่วมกับผู้สอบบัญชี จำ�นวน 4 คร้ัง เก่ียวกับขอบเขต และแนวท�งในก�รสอบบัญชี  

ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ เพ่ือมิให้มีก�รปฏิบัติก�รตรวจสอบท่ีซำ้�ซ้อน ทำ�ให้เกิดก�รประส�นง�นท่ีดี ตลอดจนติดต�ม 
ก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นต�มข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี รวมท้ังพิจ�รณ�ค่�สอบบัญชีต�มท่ีเห็นว่�เหม�ะสม เสนอ 
คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินเพ่ืออนุมัติ

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงาน	สายงาน	และระดับธนาคารออมสินภาค
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ห�รือกับผู้บริห�รระดับกลุ่มง�น ส�ยง�น และระดับธน�ค�รออมสินภ�ค เพ่ือรับทร�บ

นโยบ�ย แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร ก�รควบคุมภ�ยใน ก�รบริห�รคว�มเส่ียงของกลุ่มง�น ส�ยง�น และธน�ค�รออมสินภ�ค 
รวมถึงปัญห�อุปสรรคต่�งๆ ในก�รบริห�รจัดก�ร ท้ังน้ี เพ่ือห�แนวท�งป้องกันและเสนอแนะก�รแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ธน�ค�ร

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ ก�รทบทวน Skill Matrix ของ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ รวมท้ังมีก�รประเมินตนเองต�มแนวท�งก�รปฏิบัติท่ีดีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร นโยบ�ย
รัฐวิส�หกิจ กระทรวงก�รคลัง รวมถึงก�รส่งเสริมให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�รับก�รอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับบทบ�ทหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบให้มีประสิทธิภ�พ
และบรรลุวัตถุประสงค์ต�มท่ีกำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ธน�ค�รออมสินเป็นรัฐวิส�หกิจซ่ึงมีสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้รับค่�ตอบแทน เป็นเงิน 

3,500,000.00 บ�ท

อย่�งไรก็ต�ม คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบต�มท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ โดยใช้คว�มรู้ และประสบก�รณ์ ด้วยคว�มระมัดระวัง รอบคอบ มีคว�มเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้คว�มเห็น และ 
คำ�แนะนำ�ต่�งๆ อย่�งสร้�งสรรค์ ตรงไปตรงม� มีคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมก�รตรวจสอบเช่ือม่ันว่� งบก�รเงินของ
ธน�ค�ร และก�รเปิดเผยข้อมูลมีคว�มครบถ้วนเช่ือถือได้  สอดคล้องต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
และหลักก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ก�รบริห�รคว�มเส่ียง และระบบก�รควบคุมภ�ยในมีประสิทธิผล และเหม�ะสมเพียงพอ  
ก�รตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนก�รปฏิบัติง�นท่ีมีคว�มเส่ียงสูง และมีกระบวนก�รตรวจสอบ 
ท่ีสอดคล้องกับม�ตรฐ�นง�นตรวจสอบ ตลอดจนมีก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยหรือกฎเกณฑ์ 
ได้อย่�งเหม�ะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธน�ค�ร โดยไม่มีข้อจำ�กัดในก�รได้รับข้อมูล ทรัพย�กร และคว�มร่วมมือจ�ก 
ธน�ค�รออมสิน 

เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็วในยุคดิจิทัล สนับสนุนให้มีก�รพัฒน�ระบบ Transaction Risk Identification and 
Analysis (TRIA) อย่�งต่อเน่ือง นอกจ�กน้ี ยังสนับสนุนให้นำ�แนวคิดต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC ม�ปรับกระบวนก�รทำ�ง�น  
เพ่ือสร้�งคว�มม่ันใจให้กับองค์กร และเป็นท่ียอมรับยิง่ข้ึน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในมีคุณวุฒิพิเศษด้�นท่ีเก่ียวข้อง
กับก�รตรวจสอบภ�ยใน และใหมี้ก�รพัฒน�วิช�ชีพอย�่งต่อเน่ือง เพ่ือรองรบัก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รท่ีมกี�รเปล่ียนแปลง 
ตลอดจนพิจ�รณ�ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของรองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินกลุ่มตรวจสอบ

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 109



110 Social Bank



ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มยั่งยืนและเสริมสร้�งประสิทธิภ�พ ขององค์กรโดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ ก�รกำ�กับ ก�รติดต�ม ก�รควบคุม ก�รดูแลผู้ที่ได้รับมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่ให้ไปทำ�หน้�ที่ 
ท�งก�รบริห�ร เพื่อให้ทรัพย�กรขององค์กรได้นำ�ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลตรงต�มเป้�หม�ย ทั้งนี้  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�่ยอย่�งเป็นธรรม

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี หม�ยถึง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่เป็นไปเพื่อก�รสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน เพื่อนำ�ไป
สู่ผลลัพธ์ ดังนี้

หลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีองธน�ค�รไดมุ้ง่เนน้ทีบ่ทบ�ทของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน และผู้บรหิ�รระดบัสงู 
ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีเต็มขีดคว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พท่ีเพียงพอ สร้�งมูลค่�เพ่ิม 
แก่กจิก�รเพือ่ก�รแข่งขันทัง้ในระยะสัน้และระยะย�ว ปฏบัิตติอ่ผู้มส่ีวนได้เสยีอย�่งเท�่เทยีมกัน  มีคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิง�น 
ท่ีส�ม�รถตรวจสอบได้ด้วยก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใสแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลและจรรย�บรรณท่ีดี
ในก�รประกอบธุรกิจ และกระจ�ยโอก�สแก่ประช�ชนให้มีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รใดๆ   
ที่อ�จมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภ�พอน�มัย คุณภ�พชีวิต คว�มเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมโดยรวมของประเทศ  
ธน�ค�รออมสินได้ให้คว�มสำ�คัญกับแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในรัฐวิส�หกิจม�โดยตลอด โดยมีก�รทบทวนหลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รให้มีคว�มสอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงอย�่งต่อเนื่องต�มสภ�พแวดล้อมท�งด้�นเศรษฐกิจและสังคม

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลง
(Corporate Resilience)

เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลด
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

(Good Corporate 
Citizenship)

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(Ethical and 

Responsible Business)

สามารถแข่งขันได้และ
มีผลประกอบการที่ดี

โดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and 

Performance with Long-term 
Perspective)
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นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate Governance Policy)  เป็นก�รประมวลหลักก�รกำ�กับดูแล
กจิก�รทีด่แีละขอ้พงึปฏบิติัท่ีดขีองคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินและผู้บรหิ�รระดบัสูง โดยคำ�นงึถงึก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งยัง่ยนื
ต�มหลกัก�รและแนวท�งก�รกำ�กับดแูลกจิก�รทีด่ใีนรฐัวสิ�หกจิ พ.ศ. 2562 ประก�ศธน�ค�รแหง่ประเทศไทย ที ่สกส.12/2562 
เรื่อง ธรรม�ภิบ�ลของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ และคู่มือก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นรัฐวิส�หกิจ ต�มระบบประเมินใหม่ 
(State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ธน�ค�รได้ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยกำ�หนดหลักก�ร
และแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้

หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ
ภ�ครัฐทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลและติดต�มให้

ธน�ค�รดำ�เนินก�รต�มพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยให้ธน�ค�ร 
มีอำ�น�จและอิสระไม่เข้�ม�แทรกแซงก�รบริห�รง�นของธน�ค�ร

หมวด 2 คณะกรรมการ
2.1 หน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 

ธน�ค�ร
 2.1.1 กำ�หนดกลยุทธ์และนโยบ�ยท่ีสำ�คัญ
 2.1.2 ดูแลให้ธน�ค�รมีกลไกในก�รควบคุม กำ�กับ  

  ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล
 2.1.3 ติดต�มกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของ 

  ธน�ค�รอย่�งต่อเน่ือง
2.2 หน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รธน�ค�ร 

ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตย์ รักษ�ผลประโยชน์ธน�ค�ร 
ไม่เข้�ไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมใดๆ ท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย 
เพ่ือป้องกันปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

2.3 หน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รระดับสูง
นำ�นโยบ�ย กลยุทธ์ กรอบคว�มเส่ียง นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รท่ีดีไปปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดควบคุมคว�มเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหม�ะสมและยอมรับได้ ร�ยง�นฐ�นะคว�มเส่ียง ปัจจัย
และปัญห�ท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีต้องแก้ไขแก่คณะกรรมก�รธน�ค�ร

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
กำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้

ธน�ค�รประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม
มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิด

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 4 ความยั่งยืนและนวัตกรรม
กำ�หนดให้มีนโยบ�ยแผนแม่บทระยะย�ว แผนปฏิบัติ

ง�นประจำ�ปีด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ต�มม�ตรฐ�นส�กล (SDGs/ISO 26000-CSR in process) 
พร้อมจัดทำ�ร�ยง�น คว�มย่ังยืนท่ีคำ�นึงถึงกรอบม�ตรฐ�นส�กล
รวมทั้งส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรมม�ใช้ในก�รปรับปรุง
กระบวนก�รทำ�ง�น

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หมวด 5 การเปิดเผยข้อมูล
มีกระบวนก�รจัดทำ�ข้อมูลสำ�คัญด้�นก�รเงินและด้�นท่ี

ไม่เก่ียวข้องกับก�รเงิน และข้อมูลท่ีเปิดเผยต้องถูกต้องครบถ้วน 
เพียงพอ เช่ือถือได้ สมำ�่เสมอ ทันก�ลเป็นไปต�มกฎหม�ยและ
ม�ตรฐ�น ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินผ่�นท�งช่องท�งต่�งๆ ด้วย
วิธีท่ีเข้�ถึงได้อย่�งสะดวก 

หมวด 6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6.1  ก�รบริห�รคว�มเส่ียง
ธน�ค�รมีกรอบก�รกำ�กับดูแลคว�มเส่ียงท่ีดีและมี

ประสิทธิภ�พ มีระบบและกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียง
ท่ีครอบคลุมคว�มเส่ียงท่ีมีนัยสำ�คัญท้ังหมด มีก�รจัดระดับ
คว�มเส่ียงท่ีธน�ค�รยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้สอดคล้อง
กับลักษณะคว�มเส่ียง (Risk Profile) ในก�รดำ�เนินธุรกิจของ
ธน�ค�ร โดยมีวัตถุประสงค์ เป้�หม�ยหลัก และกลยุทธ์ท่ี
คำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญเชิงระบบของสถ�บันก�รเงิน รวมท้ังคว�ม
แข็งแกร่งของเงินกองทุนและฐ�นะสภ�พคล่องของธน�ค�ร 
และมีก�รส่ือส�รให้บุคคลเก่ียวข้องทุกคนทร�บ เพ่ือเป็นกรอบ
ในก�รปฏิบัติง�นในกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียงของทุกคนใน
ธน�ค�รให้เป็นทิศท�งเดียวกัน

6.2 ก�รควบคุมภ�ยใน
คณะกรรมก�ร ผู้บริห�รทุกระดับ พนักง�นทุกคน 

มีบทบ�ทร่วมกันในก�รกระบวนก�รควบคุมภ�ยในท่ีมี
ประสิทธิภ�พ มีกลไกในก�รตรวจสอบและถ่วงดุลอย่�ง 
เหม�ะสม (Check and Balance) มีก�รกำ�หนดหน้�ท่ี  
คว�มรับผิดชอบ และขอบเขตอำ�น�จอนุมัติท่ีชัดเจน มีก�ร
ควบคุมดูแลก�รจัดทำ�และบันทึกบัญชีรวมถึงก�รป้องกัน
ทรัพย์สินของธน�ค�รมีกระบวนก�รแจ้งเบ�ะแสหรือรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีชัดเจน คำ�นึงถึงก�รรักษ�คว�มลับ

หมวด 7 จรรยาบรรณ
ธน�ค�รมีคู่มือจริยธรรมจรรย�บรรณ คณะกรรมก�ร  

ผู้บริห�ร และพนักง�นมีก�รเผยแพร่คู่มือจริยธรรม 
จรรย�บรรณให้บุคล�กรทุกระดับรับรู้ ดูแลให้กรรมก�ร  
ผูบ้รหิ�ร พนกัง�นทกุคน ยึดถือปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด รวมท้ัง 
ให้มีช่องท�งก�รร้องเรียนเม่ือมีก�รประพฤติไม่เป็นไปต�ม 
จรรย�บรรณ มีม�ตรก�รตรวจสอบและคุ้มครองผู้ร้องเรียน
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ธน�ค�รกำ�หนดให้มีก�รทบทวนแผนแม่บทก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีเป็นประจำ�ทุกปีและมีก�รนำ�แผนไปปฏิบัติอย่�งเป็น
รูปธรรม โดยแผนแม่บทก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ปี 2563 - 2567 ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น 5 ด้�น ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�รสร้�งวัฒนธรรมธรรม�ภิบ�ล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก�รพัฒน�กรอบและกระบวนก�รก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์และม�ตรฐ�นส�กล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก�รสอบท�นและประเมินผลก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก�รพัฒน�เคร่ืองมือและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือสนับสนุนง�นก�รกำ�กับก�รปฏิบัติต�ม 

 กฎเกณฑ์และก�รป้องกันก�รทุจริตให้สอดคล้องกับยุค Digital
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก�รพัฒน�บุคล�กรในกลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล

แผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หมวด 8 การติดตามผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รดำ�เนินง�นให้บรรลุ

ต�มข้อตกลงประเมินผลง�น มีก�รเผยแพร่ผลก�รดำ�เนินง�น
กับเป้�หม�ยให้ผู้มีส่วนได้เสียทร�บ นำ�ผลประเมินไปใช้ปรับปรุง

ง�นของธน�ค�ร รวมถึงมีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นด้�น 
ก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงินโดยมีคว�มถี่สม่ำ�เสมอ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

ก�รจ้�งท่ีปรึกษ�เพ่ือกระบวนก�รรับรองระบบก�รจัดก�รก�รต่อต้�นก�รติดสินบน (Anti-bribery Management System)

สร้�งคว�มตระหนักและส่งเสริม
ค่�นิยม ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 

จริยธรรม จรรย�บรรณ ช่ือสัตย์
สุจริต และต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน

แผนพัฒน�ระบบง�นก�รป้องกัน
ก�รทุจริต Application Fraud

Detection System

สอบท�นและประเมินผล
ก�รปฏิบัติด�มกฎเกณฑ์

จัดอบรมให้คว�มรู้กับพนักง�น
ในกลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล

เตรียมคว�มพร้อมในก�รสรรห�บุคล�กรท่ีมีคว�มรู้
ด้�น IT Compliance

สอบท�นและประเมินผลก�รประพฤติปฏิบัติต�มหลักจริยธรรม
จรรย�บรรณ และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี

ก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 
และคว�มตระหนักในก�รปฏิบัติ

ต�มกฎเกณฑ์

แผนก�รขย�ย/พัฒน�ระบบง�น 
ก�รป้องกันก�รทุจริต Transaction 

Fraud Detection System ให้
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภท

พัฒน�และปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภ�ยนอก 

และม�ตรฐ�นส�กล

แผนพัฒน�ระบบง�นป้องกัน
ก�รฟอกเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนากรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล

Digi	-	Thai	Banking	,	Digital	for	All	Thais

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเคร่ืองมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
งานการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุค Digital

เป็นธนาคารที่มีธรรมาภิมาลตามมาตรฐานสากล
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คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รธน�ค�รออมสิน พิจ�รณ�ทบทวนก�รกำ�หนดทักษะ คว�มรู้ 
คว�มเชี่ยวช�ญ ประสบก�รณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน (Board Skill 
Matrix) โดยไดน้ำ�เสนอผลก�รทบทวนใหก้บัคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินพจิ�รณ�ใหค้ว�มเหน็ 
โดย Skill Matrix ต้องมีคว�มหล�กหล�ย ทันสมัย และเหม�ะสมกับธุรกิจของธน�ค�รออมสิน 
โดยคณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รธน�ค�รออมสิน ได้เพิ่มเติมทักษะ คว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ 
โดยครอบคลมุทัง้ด�้นก�รศกึษ�และประสบก�รณใ์หส้อดคล้องกบักลยทุธใ์นก�รดำ�เนนิธรุกจิของ
ธน�ค�รออมสินทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว รวมทั้งแผนยุทธศ�สตร์รัฐวิส�หกิจ โดยตระหนักถึง
ก�รขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป�้หม�ยต�มพันธกิจและยุทธศ�สตร์เป็นสำ�คัญ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสิน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รธน�ค�รออมสิน พิจ�รณ�คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล 
เพือ่ทดแทนกรรมก�รท่ีครบว�ระหรอืทดแทนกรรมก�รทีล่�ออก โดยใชข้้อมลูทีม่คีว�มหล�กหล�ย 
เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลจ�กหล�กหล�ยส�ข�อ�ชีพที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กฎหม�ยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ตลอดจนคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ท่ีเหม�ะสม ผลก�รทำ�ง�นและบทบ�ทในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยคำ�นึงถึง
โครงสร้�งคณะกรรมก�รธน�ค�รต�มนโยบ�ยของธน�ค�ร ที่กำ�หนดให้กรรมก�รมีคุณสมบัติ
หล�กหล�ย ท้ังในด้�นคว�มรู้ (Knowledge) ทักษะและคว�มเชี่ยวช�ญ (Skill Matrix) และ
ประสบก�รณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศ�สตร์ธน�ค�ร รวมถึงในด้�นที่
ธน�ค�รยังข�ดหรือต้องก�รบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญด้�นใดเพิ่มเติม โดยพิจ�รณ�จ�ก
ฐ�นข้อมูลกรรมก�ร (Director’s Pool) ของกระทรวงก�รคลัง และของสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบรษิทัไทย (IOD) เพือ่ใหไ้ดบ้คุคลทีม่คีว�มเหม�ะสมทัง้คว�มรู ้ทกัษะและคว�มเช่ียวช�ญ 
ประสบก�รณ ์และองคป์ระกอบเกีย่วขอ้งกบัคว�มตอ้งก�ร วตัถปุระสงค์ ตลอดจนพระร�ชบญัญตัิ
คณุสมบตัมิ�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและพนกัง�นรฐัวสิ�หกจิ กฎหม�ยทัง้ในปจัจบุนัและอน�คต

1

2
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ก�รสรรห�กรรมก�รต้องคำ�นึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ซึ่งประกอบด้วย
• บุคคลผู้มีคุณสมบัติก�รเป็นกรรมก�รที่กำ�หนดไว้ต�มพระร�ชบัญญัติคุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและ 

 พนักง�นรัฐวิส�หกิจ กฎหม�ยและหลักเกณฑ์ของหน่วยง�นกำ�กับที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบธุรกิจของธน�ค�ร  
 และข้อบังคับของธน�ค�ร

• บุคคลผู้มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ ต�ม Skill Matrix ที่ธน�ค�รกำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภ�รกิจและยุทธศ�สตร์ 
 ธน�ค�ร ซ่ึงทำ�ให้คณะกรรมก�รประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหล�กหล�ย ทั้งในด้�นทักษะ ประสบก�รณ์  
 คว�มส�ม�รถเฉพ�ะท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนคว�มหล�กหล�ยท�งด้�นอ�ยุและเพศ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีคว�มรู้ 
 หรือประสบก�รณ์ทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับด้�นธุรกิจธน�ค�ร อย�่งน้อย 1 คน ด้�นบัญชีและก�รเงิน อย่�งน้อย 1 คน  
 และด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ อย่�งน้อย 1 คน

• บุคคลผู้ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่และแสดงคว�มคิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน�้ที่ได้อย่�งเพียงพอ
• ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจนับรวมธน�ค�รออมสิน ไม่เกิน 3 แห่ง
• บุคคลไม่ควรประกอบกิจก�รหรือดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือพนักง�นในกิจก�รอันเป็นก�รแข่งขันกับ 

 ธน�ค�รออมสิน

นโยบายการสรรหากรรมการ

คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
นำ�เสนอชื่อบุคคลและคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�ร
ธน�ค�รออมสิน

 ทัง้น้ี ในก�รเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมก�รธน�ค�รจะตอ้งได้รบัคว�มเห็นชอบจ�กธน�ค�รแหง่ประเทศไทยกอ่น 
 ในปี 2563 คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รธน�ค�รออมสิน มีก�รประชุม จำ�นวน 1 ครั้ง โดยได้พิจ�รณ�คัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติต�มพระร�ชบัญญัติคุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ กฎหม�ย และ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจ�รณ�คว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ ประสบก�รณ์ และทักษะที่เหม�ะสมกับพันธกิจและยุทธศ�สตร์ 
ของธน�ค�ร ตลอดจนพจิ�รณ�จ�กทกัษะจำ�เปน็ทีข่�ดจ�กก�รวเิคร�ะห ์Board Skill Matrix และพจิ�รณ�จ�กฐ�นขอ้มลูกรรมก�ร 
(Director’s Pool) ของกระทรวงก�รคลงั และเห็นชอบร�ยชือ่ผู้ทรงคณุวฒุเิพือ่พจิ�รณ�คัดเลอืกเปน็กรรมก�รธน�ค�รออมสนิ 
ทดแทนตำ�แหน่งท่ีว่�ง และให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ ก่อนนำ�เสนอต่อหน่วยง�น
กำ�กับที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินก�รต่อไป

คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน เห็นชอบให้
นำ�เสนอร�ยช่ือ เพื่อขอคว�มเห็นชอบก�รแต่งตั้ง
กรรมก�รต่อหน่วยง�นกำ�กับที่เกี่ยวข้อง

3 4
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การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	สคร.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ร�ยช่ือท่ีได้รับก�รแต่งต้ังเป็นประธ�นและกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกร�คม  - 8 มิถุน�ยน 2563 

ร�ยช่ือท่ีได้รับก�รแต่งต้ังเป็นประธ�นและกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุน�ยน - 31 ธันว�คม 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ  

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

3 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ  

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ  

6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ  

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

8 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ครบ 65 ปี กรรมการ

9 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ครบ 65 ปี กรรมการ

10 นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ

11 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

12 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 กรรมการและเลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ  

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

3 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ  

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ  

6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ  

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

8 นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ

9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

10 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 กรรมการ

11 นายก้อง รุ่งสว่าง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กรรมการ

12 นายวิทัย รัตนากร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กรรมการและเลขานุการ
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อำานาจหน้าที่
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กำาหนดอำานาจหน้าที่ในการควบคุม กำากับและจัดการธนาคารไว้ ดังนี้

มาตรา 11   ให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังมีอำ�น�จและหน้�ที่กำ�กับโดยทั่วไป ซึ่งกิจก�รของธน�ค�รออมสิน  
มาตรา 12  ให้มีคณะกรรมก�รคณะหนึ่งเรียกว�่ “คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน” ประกอบด้วยประธ�นกรรมก�ร

หนึ่งคน และกรรมก�รอื่นอีกไม่น้อยกว�่หกคนแต่ไม่เกินสิบส�มคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้อำ�นวยก�รเป็นกรรมก�ร
และเลข�นุก�ร  

มาตรา 14  ให้คณะกรรมก�รมีอำ�น�จหน้�ที่ว�งนโยบ�ยและควบคุมดูแลโดยทั่วไป  ซึ่งกิจก�รของธน�ค�รออมสิน 
รวมถึงกำ�หนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่�งๆ  

มาตรา 16  ให้ผู้อำ�นวยก�รเป็นผู้จัดก�รธน�ค�รออมสิน มีอำ�น�จหน้�ที่บริห�รกิจก�รและง�นของธน�ค�รออมสิน  
ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกำ�หนดของธน�ค�รออมสิน และต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย และ
ให้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำ�แหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษท�งวินัย หรือถอดถอนจ�กตำ�แหน่งพนักง�น ทั้งนี้ 
ตอ้งเปน็ไปต�มหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมก�รกำ�หนด  และกำ�หนดวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัก�รดำ�เนนิง�นของธน�ค�รและ
ก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบ�ย ระเบียบ หรือข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�ร

มาตรา 17 ในกิจก�รที่เกี่ยวกับบุคคลภ�ยนอก ให้ผู้อำ�นวยก�รเป็นผู้กระทำ�ก�รในน�มของธน�ค�รออมสินและ 
เป็นผู้แทนของธน�ค�รออมสิน เพื่อก�รนี้ ผู้อำ�นวยก�รอ�จมอบอำ�น�จให้พนักง�นหรือบุคคลใดกระทำ�ก�รแทนก็ได้ ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

และในปี 2560 เพื่อให้ก�รดำ�เนินกิจก�รของธน�ค�รออมสินสอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ท�งเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ี
เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนเพือ่ใหก้�รดำ�เนนิง�นของธน�ค�รออมสินเปน็ไปอย�่งตอ่เนือ่งและมปีระสิทธภิ�พม�กยิง่ขึน้ จงึมกี�ร
ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติธน�ค�รออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ซึ่งได้เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รเพิ่มทุนของธน�ค�รออมสิน 
และแกไ้ขเพิม่เตมิอำ�น�จหน�้ทีข่องคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ โดยกำ�หนดใหค้ณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิมอีำ�น�จหน�้ที ่
ในก�รพิจ�รณ� ให้คว�มเห็นชอบงบประม�ณของธน�ค�รออมสิน และประก�ศงบแสดงฐ�นะก�รเงินและร�ยง�นประจำ�ปี

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมก�รธน�ค�รต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�ม ต�มพระร�ชบัญญัติคุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�ร

และพนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระร�ชบัญญัติธน�ค�รออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระร�ชบัญญัติระบบก�รชำ�ระเงิน พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทยด้�นธรรม�ภิบ�ล

 คณะกรรมก�รธน�ค�รประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในส�ข�ต่�งๆ เช่น เศรษฐศ�สตร์ ก�รบัญชี บริห�รธุรกิจ  นิติศ�สตร์ 
และรัฐประศ�สนศ�สตร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้  คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ที่หล�กหล�ย โดยกรรมก�รทุกคนอุทิศ
เวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รธน�ค�รด้วยคว�มรับผิดชอบ สละเวล�เข้�ร่วมกิจกรรมของธน�ค�ร ตลอดจนมีก�รพัฒน�
ตนเองอยู่เสมอ

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
กรรมก�รอิสระของธน�ค�รออมสิน เป็นไปต�มนิย�มของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ หม�ยถึง 

“กรรมก�รจ�กภ�ยนอกที่ไม่ได้มีตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รของรัฐวิส�หกิจ ไม่เป็นกรรมก�รบริห�รหรือกรรมก�รผู้มีอำ�น�จผูกพัน
รัฐวสิ�หกิจ และเปน็อสิระจ�กผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่ผูบ้รหิ�รและผู้ท่ีเกีย่วข้อง โดยส�ม�รถทำ�หน�้ทีคุ่ม้ครองผลประโยชนข์องรฐัหรอื
ผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน และส�ม�รถช่วยดูแลไม่ให้เกิดร�ยก�รที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งรัฐวิส�หกิจ
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน”

วาระการดำารงตำาแหน่ง
ประธ�นกรรมก�รธน�ค�รหรือกรรมก�รธน�ค�รที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง คร�วละ 3 ปี  

โดยประธ�นกรรมก�รธน�ค�รหรือกรรมก�รธน�ค�รซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่ง อ�จได้รับก�รแต่งตั้งอีกได้ ไม่เกิน 2 ว�ระติดกัน
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คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รชุดย่อยเพ่ือทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�กล่ันกรองและให้คว�มเห็นต่อคณะกรรมก�ร
ธน�ค�ร คณะกรรมก�รชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 20 กรกฎ�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-7/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 มกร�คม 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2 นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ

2 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์)

เลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-66/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงห�คม 2563

 พิจ�รณ�เสนอแนะนโยบ�ย กลยุทธ์ แผนก�รดำ�เนินธุรกิจ 
 และแผนก�รควบคุม ติดต�มก�รบริห�รง�น นำ�เสนอ 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินพิจ�รณ�
 พิจ�รณ�เสนอแนะทศิท�งและหลกัเกณฑก์�รลงทนุ ก�รให้ 
 สินเชื่อ และก�รประกอบธุรกิจอื่นของธน�ค�รออมสิน  
 นำ�เสนอคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินพิจ�รณ�
 พิจ�รณ�อนุมัติก�รลงทุน ก�รให้สินเช่ือ และก�รประกอบ 
 ธุรกิจอ่ืนของธน�ค�รออมสินต�มท่ีคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
 มอบหม�ย
 ควบคมุ ตดิต�มก�รลงทนุ ก�รใหส้นิเชือ่ และก�รประกอบ 
 ธุรกิจอ่ืนให้เป็นไปต�มแผนและเป้�หม�ยของธน�ค�รออมสิน
 พิจ�รณ�กลั่นกรองหรืออนุมัติก�รปรับปรุงโครงสร้�งหนี้ 
 ทั่วไปและหนี้ท่ีมีปัญห� หลักเกณฑ์ก�รประเมินมูลค่� 
 หลกัประกนั ก�รตดัหนีส้ญูและก�รเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์ 
 เงื่อนไขก�รลงทุนต�มที่คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
 มอบหม�ย

 พิจ�รณ�กล่ันกรองและให้คว�มเห็นก�รลงทุน ก�รให้สินเช่ือ 
 และก�รจัดซ้ือจัดจ้�งท่ีอยู่ในอำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสิน
 พิจ�รณ�กลั่นกรองแผนยุทธศ�สตร์ งบประม�ณและ 
 ข้อตกลงก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของ 
 ธน�ค�รออมสิน
 ติดต�มผล ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะ ต�มแผน 
 ยุทธศ�สตร์และงบประม�ณของธน�ค�รออมสิน
 พิจ�รณ�กลั่นกรองหรืออนุมัติก�รโอนงบประม�ณและ/ 
 หรือเปลี่ยนแปลงร�ยก�รงบประม�ณ ซึ่งได้รับก�รจัดสรร 
 งบประม�ณแล้วต�มที่คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
 มอบหม�ย
 พิจ�รณ�เสนอแนะโครงสร้�งองค์กรที่เหม�ะสมและ 
 มีประสิทธิภ�พ รวมถึงเสนอแนะนโยบ�ยและกลยุทธ์ 
 ด�้นบคุล�กร ค่�ตอบแทนและสวสัดกิ�รของพนกัง�นและ 
 ลูกจ้�ง นำ�เสนอคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินพิจ�รณ�

การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	สคร.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

3 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์  กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

3 นายก้อง รุ่งสว่าง  กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ เลขานุการ

 กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ก�รดำ�เนินง�นของ 
 ธน�ค�รออมสนิในเรือ่งเกีย่วกบัโครงสร�้งองคก์ร บคุล�กร   
 ค่�ตอบแทน และสวัสดิก�รของพนักง�นและลูกจ้�ง 
 รวมทั้งพัฒน�องค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน
 พิจ�รณ�เสนอแนะกรอบอัตร�กำ�ลังและก�รสรรห� 
 บุคล�กร ให้สอดคล้องกับโครงสร้�งธน�ค�รออมสินต่อ 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ในก�รพัฒน� 
 ทรพัย�กรบคุคลทกุระดับ ใหม้คีว�มพรอ้มในทกุด�้น เพือ่ให ้
 บคุล�กรมวีสิยัทศัน ์มคีว�มรอบรู ้รวมทัง้มบีคุลกิภ�พ และ 
 มีจิตสำ�นึกที่ดี
 กำ�กบั  ดูแล  และใหค้ำ�ปรกึษ�ในก�รจ�้งสถ�บนัก�รศกึษ�   
 บริษัทที่ปรึกษ�ภ�ยนอก หรือที่ปรึกษ�เพื่อพัฒน�ระบบ 

 ก�รบริห�รง�นบุคคลของธน�ค�รออมสินให้เหม�ะสม
 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รกระบวนก�รทำ�ง�นเก่ียวกับ 
 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Governance) ก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
 (Risk Management) และก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ 
 กฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ และหลักเกณฑ์   
 (Compliance) เพ่ือให้บรรลุถึงผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเกิดจ�ก 
 ก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�น (Integrity-Driven  
 Performance)
 แต่งตั้งคณะทำ�ง�นได้ต�มที่เห็นสมควร
 ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 ปฏบิตังิ�นอ่ืนใดต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดหรอืคณะกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสินมอบหม�ย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกร�คม - 20 กรกฎ�คม 2563 คำ�ส่ังท่ี 2-11/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 22 มกร�คม 2562

ต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม 2563 คำ�ส่ังท่ี 2-73/2563 ส่ัง ณ วันท่ี 10 กันย�ยน 2563

 สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินร�ยไตรม�สและประจำ�ปี  
 เพ่ือให้ม่ันใจว่�ร�ยง�นท�งก�รเงินน้ันได้จัดทำ�อย่�งครบถ้วน 
 ถูกต้อง  และเป็นไปต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และ 
 มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย�่งเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
 สอบท�นประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของกระบวนก�ร 
 ควบคุมภ�ยใน กระบวนก�รกำ�กับดูแลท่ีดี กระบวนก�ร 
 บริห�รคว�มเสี่ยง  

 สอบท�นก�รดำ�เนนิง�นของธน�ค�รออมสินให้ถกูตอ้งต�ม 
 กฎหม�ย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ วธิปีฏิบตังิ�น มตคิณะรฐัมนตร ี  
 ประก�ศ หรือคำ�ส่ังที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของ 
 ธน�ค�รออมสิน 
 สอบท�นให้ธน�ค�รออมสินมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน 
 ที่ดี และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของกลุ่มตรวจสอบ 
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 สอบท�นและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ แผนแม่บท 
 ด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในข้อตกลงประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
 และคู่มือก�รปฏิบัติง�นของกลุ่มตรวจสอบ
 จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
 ขอบเขตคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รออมสิน 
  โดยต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
 และมีก�รสอบท�นคว�มเหม�ะสมของกฎบัตรดังกล่�ว 
 อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 ประส�นง�นกับฝ่�ยจัดก�ร ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำ�กับ 
 ดูแลอื่น เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รออมสินบรรลุ 
 วัตถุประสงค์ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดอย่�งมีประสิทธิภ�พ   
 และประสิทธิผล 
 ประส�นง�นเกีย่วกบัผลก�รตรวจสอบกบัผูส้อบบญัช ี และ 
 อ�จเสนอแนะให้สอบท�นหรือตรวจสอบร�ยก�รใด 
 ที่เห็นว่�จำ�เป็น รวมถึงเสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน  
 กำ�กับดูแลก�รพัฒน�บุคล�กรกลุ่มตรวจสอบ รวมทั้ง 
 พิจ�รณ�คว�มเพียงพอของจำ�นวนและทักษะของผู้ตรวจสอบ 
 ภ�ยในต�มสภ�พแวดล้อมท่ีธน�ค�รออมสินดำ�เนินอยู่   
 คุณสมบัติ ท่ีสำ�คัญ รวมถึงวุฒิก�รศึกษ�และทักษะ 
 ท�งวิช�ชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทักษะท�งด้�นอื่นๆ  
 ต�มคว�มเหม�ะสม
 เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
 ในก�รพจิ�รณ�แตง่ตัง้ โยกย�้ยเลือ่นขัน้เลือ่นตำ�แหนง่ และ 
 ประเมินผลง�นของผู้บริห�รระดับสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ   

 โดยให้ผู้บริห�รสูงสุดของธน�ค�รออมสินเสนอคว�มเห็น 
 ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย
 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รกระบวนก�รทำ�ง�นเก่ียวกับ 
 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Governance) ก�รบริห�รคว�มเส่ียง   
 (Risk Management) และก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ 
 กฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศและหลักเกณฑ์   
 (Compliance) เพือ่ใหบ้รรลถึุงผลก�รดำ�เนนิง�นทีเ่กิดจ�ก 
 ก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�น (Integrity-Driven  
 Performance)
 กรรมก�รที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รตรวจสอบใหม่  
 ควรได้รับข้อมูลที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะ 
 กรรมก�รตรวจสอบ โดยได้รับเอกส�รที่เกี่ยวข้อง และ 
 ห�รอืกบัฝ�่ยจดัก�ร ผูส้อบบญัชผีูต้รวจสอบภ�ยใน เพือ่ให ้
 มีคว�มเข้�ใจในประเด็นต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 พิจ�รณ�ร�ยก�รที่ เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมี 
 คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์หรือมีโอก�สเกิดก�รทุจริต 
 ที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติง�นของธน�ค�รออมสิน   
 และก�รเปิดเผยข้อมูลของธน�ค�รออมสินโดยเฉพ�ะ 
 ในกรณทีีเ่กิดร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ 
 รวมถึงธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ (Public Service Account)  
 ให้มีคว�มถูกต้องและครบถ้วน
 ปฏบิตังิ�นอืน่ใดต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด  หรอืคณะกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสินมอบหม�ย ซึ่งอยู่ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบ 
 ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

3. คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง*
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกร�คม - 14 กันย�ยน 2563 คำ�ส่ังท่ี 2-83/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 14 สิงห�คม 2562

หม�ยเหตุ : *เปล่ียนช่ือ จ�ก คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง เป็น คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเส่ียง ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 15 กันย�ยน 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ประธานกรรมการ

2 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

3 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

5 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง เลขานุการ
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 กำ�หนดนโยบ�ยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
 เพื่ อ พิจ�รณ�เรื่ องก�รบริห�รคว�มเสี่ ยงโดยรวม 
 ต�มประเภทคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญั รวมทัง้นโยบ�ยก�รบริห�ร 
 คว�มเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และครอบคลุมถึง 
 ก�รประเมิน ติดต�ม และดูแลปริม�ณคว�มเส่ียงของ 
 ธน�ค�รให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม
 ใหค้ำ�แนะนำ�คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิเกีย่วกบักรอบ 
 ก�รกำ�กับดูแลคว�มเสี่ยงของธน�ค�รออมสิน
 ดูแลให้ผู้บริห�รระดับสูงรวมถึงหัวหน้�หน่วยง�นบริห�ร 
 คว�มเสี่ยงปฏิบัติต�มนโยบ�ยและกลยุทธ์ก�รบริห�ร 
 คว�มเสี่ยง รวมถึงระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้
 ดูแลให้กลยุทธ์ในก�รบริห�รเงินกองทุนและสภ�พคล่อง 
 เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงต่�งๆ ของธน�ค�รออมสิน 
 มีคว�มสอดคล้องกับระดับคว�มเสี่ยงท่ียอมรับได้ที่  
 ได้รับอนุมัติ
 ทบทวน สอบท�นคว�มเพียงพอและประสิทธิผลของ 
 นโยบ�ย และกลยทุธก์�รบรหิ�รคว�มเสีย่งโดยรวม รวมถงึ 
 ระดับคว�มเสี่ยงท่ียอมรับได้อย่�งน้อยปีละครั้งหรือเม่ือ 
 มีก�รเปลี่ยนแปลง ที่มีนัยสำ�คัญ โดยคณะกรรมก�รกำ�กับ 
 คว�มเส่ียงควรห�รือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ 
 คณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อประเมินว่�นโยบ�ยและ 
 กลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของธน�ค�รออมสิน 
 ครอบคลุมคว�มเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงคว�มเส่ียงที่ 
 เกิดขึ้นใหม่ และมีก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและกลยุทธ์ 
 ดังกล่�วอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
 ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินถึงฐ�นะคว�มเส่ียง 
 ประสิทธภิ�พ ก�รบริห�รคว�มเสีย่ง และสถ�นะก�รปฏบิตั ิ
 ต�มวฒันธรรมองคก์รทีค่ำ�นงึถงึคว�มเสีย่ง ตลอดจนปจัจยั  

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภ�คม - 31 ธันว�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-80/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 ตุล�คม 2563

 และปัญห�ที่มีนัยสำ�คัญ และส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ 
 ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รบริห�ร 
 คว�มเสี่ยงของธน�ค�รออมสิน
 มคีว�มเหน็หรอืมสีว่นรว่มในก�รประเมนิประสทิธภิ�พและ 
 ประสทิธผิลในก�รปฏบิตังิ�นของหวัหน�้หนว่ยง�นบรหิ�ร 
 คว�มเสี่ยง
 อนุมัติระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงภ�พรวม และเครื่องมือ 
 ในก�รวัด ติดต�ม และควบคุมคว�มเสี่ยง
 ดูแลคว�มเพียงพอของทรัพย�กรท่ีใช้ในก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
  เช่น บุคล�กรของส�ยง�นบริห�รคว�มเส่ียง ระบบง�น 
 ในก�รรองรับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 พิจ�รณ�ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในก�รทำ�ธุรกรรมหรือ 
 ก�รออกผลติภณัฑใ์หม ่(Product Program) ของธรุกรรม 
 ตร�ส�รอนุพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อคว�มเส่ียง ก่อนที่จะ 
 นำ � เสนอเพื่ อพิ จ�รณ�อนุมั ติ ก�รทำ �ธุ รกรรมโดย 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน หรือคณะกรรมก�รที่ 
 ธน�ค�รมอบหม�ยต่อไป
 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รกระบวนก�รทำ�ง�นเก่ียวกับ 
 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Governance) ก�รบริห�ร 
 คว�มเสี่ยง (Risk Management) และก�รปฏิบัติต�ม 
 ข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ และ 
 หลักเกณฑ์ (Compliance) เพ่ือให้บรรลุถึงผลก�รดำ�เนินง�น 
 ที่เกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�น (Integrity- 
 Driven Performance)
 แต่งตั้งคณะทำ�ง�นได้ต�มที่เห็นสมควร
 ปฏบิตังิ�นอ่ืนใดต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดหรอืคณะกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสินมอบหม�ย

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ครบ 65 ปี ประธานกรรมการ

2 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

3 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

5 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง เลขานุการ
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4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 28 พฤษภ�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-13/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 มกร�คม 2562

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภ�คม - 31 ธันว�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-76/2563 สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎ�คม 2563

 กำ�หนดนโยบ�ย  กลยุทธ์  เป้�หม�ย  และแผนก�รดำ�เนินง�น   
 ตลอดจนระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ี
 ก�รกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ก�รสอบท�นสินเชื่อ   
 ก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติ และคว�มรบัผดิชอบ 
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธน�ค�ร ให้สอดคล้องกับ 
 กฎหม�ย และกฎที่กำ�หนด หลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�ร 
 กิจก�รบ้�นเมืองท่ีดี นำ�เสนอคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 ทบทวนนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ก�รกำ�กับก�ร 
 ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ก�รสอบท�นสินเชื่อ ก�รป้องกัน 
 และปร�บปร�มก�รทุจริต และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
 และสิง่แวดลอ้ม อย�่งสม่ำ�เสมอ และประเมนิประสทิธิภ�พ 
 ของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์
 ดูแลให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจ   

 จรยิธรรมท�งธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และ 
 พนักง�น เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติภ�ยในองค์กร
 ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  
 คว�มรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สนบัสนนุ 
 ใหค้ณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ ผูบ้รหิ�ร พนกัง�น ลูกจ�้ง 
 ชุมชน ลูกค�้ และประช�ชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 ประเมินก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของหน่วยง�นกำ�กับ 
 ก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดคว�มขัดแย้ง 
 ท�งผลประโยชน์และมีคว�มเป็นอิสระ
 ใหค้ว�มเหน็ชอบตอ่ร�ยง�นกำ�กับก�รปฏบิติัต�มกฎเกณฑ์ 
 ประจำ�ปี  (Annual Compliance Report)
 ควบคุมและติดต�มก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กับดูแล 
 กิจก�รท่ีดี ก�รกำ�กับ ก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ก�รสอบท�น 

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ครบ 65 ปี ประธานกรรมการ

2 นายนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ

3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

5 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล กรรมการ

6 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กรรมการ

7 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์     ประธานกรรมการ

2 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล กรรมการ

5 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กรรมการ

6 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล เลขานุการ
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 สิ น เชื่ อ  ก �รป้ อ งกั นและปร�บปร�มก�รทุ จ ริ ต  
 ก�รแจ้งเบ�ะแส ภ�ยในองค์กร และคว�มรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อร�ยง�น 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินทร�บถึงก�รดำ�เนินง�น 
 ที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว ตลอดจน 
 จัดทำ�ร�ยง�น ผลก�รดำ�เนินง�นเสนอคณะกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสินเพื่อทร�บ อย่�งน้อยเป็นร�ยไตรม�ส  
 เสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งท่ีจำ�เป็น เพ่ือส่งเสริม 
 ก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รออมสินด้�นก�รกำ�กับดูแล 
 กิ จก�รที่ ดี  ก � รกำ � กับก�รป ฏิบั ติ ต �มกฎ เกณฑ์  
 ก�รสอบท�นสนิเช่ือ ก�รปอ้งกันและปร�บปร�มก�รทจุรติ 
  ก�รแจ้งเบ�ะแสภ�ยในองค์กร และคว�มรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 ต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน คณะกรรมก�รภ�ยใน  
 และผู้บริห�รของธน�ค�รออมสิน
 เพ่ือประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่กำ�หนดในคำ�สั่ง 
 ข้�งต้น อ�จเชิญคณะกรรมก�รต่�งๆ ท่ีคณะกรรมก�ร 

 ธน�ค�รออมสินชุดปัจจุบันได้แต่งตั้งม�ร่วมให้คว�มเห็น 
 หรือพิจ�รณ� ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องและมีอำ�น�จ 
 ออกหนังสือสอบถ�มหรือเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
 ก�รดำ�เนินง�นต�มที่กำ�หนดในกฎบัตรม�ให้ถ้อยคำ�  
 สง่คำ�ชีแ้จงเปน็หนงัสือ หรอืส่งบญัช ีเอกส�ร หรอืหลกัฐ�น 
 ใดๆ เพื่อม�ตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ได้ 
 ต�มที่เห็นสมควร
 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รกระบวนก�รทำ�ง�นเก่ียวกับ 
 ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร (Governance) ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 
 (Risk Management) และก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ 
 กฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ และหลักเกณฑ์   
 (Compliance) เพือ่ใหบ้รรลถุงึผลก�รดำ�เนินง�น ทีเ่กดิจ�ก 
 ก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�น (Integrity-Driven  
 Performance) 
 แต่งตั้งคณะทำ�ง�นได้ต�มที่เห็นสมควร
 ปฏบิตังิ�นอ่ืนใดต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดหรอืคณะกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสินมอบหม�ย

5.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 30 พฤศจิก�ยน 2563 คำ�สั่งที่ 2-124/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิก�ยน 2562

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำานวน 9 คน  กรรมการ

3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำานวน 9 คน กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ

ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันว�คม - 31 ธันว�คม 2563 คำ�ส่ังท่ี 2-97/2563 ส่ัง ณ วันท่ี 1 ธันว�คม 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำานวน 9 คน  กรรมการ

3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำานวน 9 คน กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ
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6.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 17 สิงห�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-16/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มกร�คม 2563

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงห�คม - ธันว�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-77/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 กันย�ยน 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ครบ 65 ปี ประธานกรรมการ

2 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

3 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล        เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการ

2 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล        เลขานุการ

 เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
 ของผูอ้ำ�นวยก�ร ธน�ค�รออมสนิ ใหเ้ปน็ไปต�มสญัญ�จ�้ง 
 ทำ�ง�นบริห�รในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินต่อ 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน เพ่ือพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
 พิจ�รณ�ประเมินผล และร�ยง�นผลก�รประเมินผล 

 ก�รปฏิบัติง�นของผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินต่อ 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ภ�ยใต้ข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับ 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ และต�มเงือ่นไขสญัญ�จ�้ง 
 ทำ�ง�นบริห�ร
 เสนอแนะอัตร�ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมของผู้อำ�นวยก�ร 

 พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเก่ียวกับก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พ 
 ในก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รออมสิน ตลอดจนส่งเสริม 
 และพัฒน�ก�รแรงง�นสัมพันธ์  
 ห�ท�งปรองดอง  และระงับข้อขัดแย้งในธน�ค�รออมสิน  
 พิจ�รณ�ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในก�รทำ�ง�น อันจะ 
 เป็นประโยชน์ต่อน�ยจ้�ง ลูกจ้�งและธน�ค�รออมสิน   
 ปรึกษ�ห�รือ เพื่อแก้ปัญห�ต�มคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้�ง   
 หรือสหภ�พแรงง�น รัฐวิส�หกิจธน�ค�รออมสิน รวมถึง 
 ก�รร้องทุกข์เกี่ยวกับก�รลงโทษท�งวินัย 
 ปรึกษ�ห�รือ เพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงสภ�พก�รจ้�ง 
 แต่งตั้งคณะทำ�ง�นกล่ันกรองง�นในคณะกรรมก�ร 
 กิจก�รสัมพันธ์

 ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กำ�หนดในกฎหม�ยว่�ด้วยแรงง�น 
 รัฐวิส�หกิจสัมพันธ์ 
 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รกระบวนก�รทำ�ง�นเก่ียวกับ 
 ก�รกำ�กับดแูลกจิก�ร  (Governance)  ก�รบรหิ�รคว�มเส่ียง 
 (Risk Management) และก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด 
 ของกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ และหลักเกณฑ์   
 (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลก�รดำ�เนินง�นที่ 
 เกิดจ�กก�รมีส่วนรว่มของทกุหนว่ยง�น (Integrity-Driven  
 Performance)

124 Social Bank



7.  คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 20 กรกฎ�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-11/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 มกร�คม 2563

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-71/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงห�คม 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ประธานกรรมการ

2 นายทวีศักด์ิ ฟุ้งเกียรติเจริญ ถึงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ครบ 65 ปี กรรมการ

3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

4 ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ

5 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน        เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางพัชราวลัย ชัยปาณี ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ครบ 65 ปี ประธานกรรมการ

2 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

3 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ

4 ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ

5 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  เลขานุการ

 กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รสรรห�ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสิน ต�มแนวท�งก�รแต่งตั้งกรรมก�ร 
 รัฐวิส�หกิจของคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (คนร.)
 สรรห� ผู้ทรงคุณวุ ฒิ  โดยพิจ�รณ�จ�กบุคคลที่ มี  
 คว�มเหม�ะสมต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอคว�มเห็น 
 ประกอบก�รพิจ�รณ�คัดเลือก

 นำ�เสนอร�ยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับก�รสรรห� เพ่ือพิจ�รณ� 
 ต�มขั้นตอนต่อไป
 แตง่ตัง้คณะทำ�ง�น หรอืเชญิบคุคล หรอืสว่นง�นทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ทัง้ภ�ยใน และภ�ยนอกธน�ค�ร เพือ่รว่มดำ�เนนิง�นต�มท่ี 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินมอบหม�ย

 ธน�ค�รออมสินต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 เสนอแนะอัตร�ค่�ตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำ�นวยก�ร 
 ธน�ค�รออมสินเป็นร�ยปี ต�มระดับผลก�รประเมินผล 
 ก�รปฏิบั ติง�นต�มหลักเกณฑ์และวิ ธีก�รประเมิน 
 ที่คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินให้คว�มเห็นชอบ
 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รกระบวนก�รทำ�ง�น 
 เกีย่วกบัก�รกำ�กบัดแูลกิจก�ร (Governance) ก�รบรหิ�ร 
 คว�มเสี่ยง (Risk Management) และก�รปฏิบัติต�ม 

 ข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ 
 และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึ ง 
 ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกหน่วยง�น 
 (Integrity-Driven Performance)
 แต่งตั้งคณะทำ�ง�นได้ต�มที่เห็นสมควร
 ปฏบิตังิ�นอืน่ใดต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดหรอืคณะกรรมก�ร 
 ธน�ค�รออมสินมอบหม�ย
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  กำ�กบัดแูลก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  
 ทั้งด้�นก�รดำ�เนินง�น และระบบง�นสำ�คัญของธน�ค�ร  
 ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อก�รให้บริก�รลูกค้�และประช�ชน 
 ในวงกว้�ง โดยครอบคลุมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
 ผู้ให้บริก�รภ�ยนอกที่มีก�รประมวลผลระบบง�นสำ�คัญ 
 ขอ ง ธน�ค� ร เพื่ อ ร � ย ง �นผลก� รกำ � กั บดู แ ลต่ อ 
 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินอย�่งเหม�ะสม
 กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและหลักเกณฑ์ 
 ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงก�รเปลี่ยนแปลง 
 ก�รใช้เทคโนโลยีใหม่ และมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญ 
 ในก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น แผนง�นโครงก�รท่ีเก่ียวข้องกับ 
 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องขออนุญ�ตจ�กหน่วยง�น 
 กำ�กับภ�ยนอก

 พิจ�รณ�กลั่นกรองและให้คว�มเห็นเกี่ยวกับแผนง�น 
 โครงก�ร แผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศ แผนแม่บท 
 ธรุกจิดจิทิลั ก�รจดัซ้ือจัดจ�้งเกีย่วกบัเทคโนโลยสี�รสนเทศ   
 ก � ร จัด ส ร ร ท รัพ ย � ก ร ด้� น เ ท ค โ น โ ล ยีดิ จิทัล ท่ีมี  
 คว�มสำ�คัญสูง และนโยบ�ยท่ีเก่ียวข้องด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ซึ่งอยู่ในอำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
 รวมถึงติดต�มก�รดำ�เนินง�นและก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย 
 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ รัดกุม 
 และสอดคล้องกับแนวนโยบ�ยของธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
 และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 แต่งตั้งคณะทำ�ง�นได้ต�มที่เห็นสมควร
 ปฏิบัติง�นอื่นต�มที่ได้รับมอบหม�ย

8.  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 20 เมษ�ยน 2563 คำ�สั่งที่ 2-12/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 มกร�คม 2563

ตั้งแต่วันที่ 21 เมษ�ยน - 31 ธันว�คม 2563 คำ�สั่งที่ 2-55/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุน�ยน 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ

2 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการ

3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

4 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

5 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ

6 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ

2 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการ

3 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

4 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ

5 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ

6 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
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การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รประชุมที่มีก�รว�งแผนไว้อย่�งรอบคอบ ก�รได้รับข้อมูลที่สำ�คัญ 
อย่�งถูกต้องทันก�ล เพื่อใช้ประกอบก�รตัดสินใจในประเด็นต่�งๆ มีผลต่อก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 
โดยมีก�รกำ�หนดก�รประชุมไว้ล่วงหน้�ตลอดปี กำ�หนดประชุมเดือนละหนึ่งคร้ัง และอ�จจัดให้มีประชุมว�ระพิเศษ 
ต�มคว�มเหม�ะสม

ในป ี2563 มกี�รประชมุคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ จำ�นวน 17 คร้ัง เปน็ว�ระปกต ิจำ�นวน 15 ครัง้ ประชมุโดยไมม่ ี
ผู้บริห�ร จำ�นวน 1 ครั้ง และประชุมเชิงปฏิบัติก�รคณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง เพื่อกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค�่นิยม และกำ�หนดกรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นปี 2564 - 2568 จำ�นวน 1 ครั้ง โดยจัดส่งเอกส�รก�รประชุมให้กรรมก�ร 
ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม คณะกรรมก�รได้เข้�ร่วมก�รประชุมต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนด และในก�รประชุม กรรมก�รท่ีอ�จจะ 
มีคว�มเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในว�ระก�รประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้คว�มเห็นในว�ระก�รประชุมน้ัน หรือ 
ออกจ�กห้องประชุม

การประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน	ปี	2563
คณะกรรมการ คณะกรรมการ  

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
 กำากับดูแลกิจการ

ที่ดี

 คณะกรรมการ 
 กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ 
 ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
 และพิจารณา

ค่าตอบแทนของ 
 ผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 สรรหากรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการ 
 สรรหาผู้อำานวยการ 

 ธนาคารออมสิน 

 คณะอนุกรรมการ 
 พิจารณา

ผลตอบแทน 
 ผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน

 คณะทำางาน
พิจารณา 

 การต่ออายุสัญญา
ให้บริการระบบ

ธนาคาร
ทางอุปกรณ์ 

 อิเล็กทรอนิกส์
พกพา 

 (Mobile Banking) 
 กับคู่สัญญาเดิม 

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 17/17  
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 17/17 14/14 12/12  12/12 6/6

3 นายเจษฎา พรหมจาต 17/17 11/11 8/8  6/6

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 17/17 12/12  3/3 1/1 1/1

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 17/17 13/13  
6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 17/17 12/12  13/13 3/3

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 17/17 13/13  6/6

8 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 8/8 5/5  2/2 1/1 1/1

9 นางพัชราวลัย ชัยปาณี 17/17 12/12  1/1 6/6

10 นายมงคล ลีลาธรรม 17/17 25/25  13/13 5/6

11 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 17/17 12/12  13/13

12 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 8/8  1/1

13 นายก้อง รุ่งสว่าง 8/8 5/5    
14 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 7/7 11/12 5/6 6/6 4/6

15 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 
(อดีต อธส.)

8/8 10/11 3/5 5/6 5/7

16 นายบุญสน เจนชัยมหกุล 
(รก.อธส.)

1/1 2/2 0/1

%  100.00  97.33  100.00  91.67  97.56   100.00  100.00  100.00  92.31  96.67  100.00  100.00 

     
หมายเหตุ:

1. ลำ�ดับท่ี 8 น�ยทวีศักดิ� ฟุ้งเกียรติเจริญ พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
  เม่ือวันท่ี 29 พฤษภ�คม 2563 เน่ืองจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
2. ลำ�ดับท่ี 9  น�งพัชร�วลัย ชัยป�ณี พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
  เม่ือวันท่ี 29 ธันว�คม 2563 เน่ืองจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
3. ลำ�ดับท่ี 12 - 13 น�ยวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย, ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 น�ยก้อง รุ่งสว่�ง ต�มมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุน�ยน 2563
4. ลำ�ดับท่ี 14 น�ยวิทัย รัตน�กร ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
  ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎ�คม 2563
5. ลำ�ดับท่ี 15 น�ยช�ติช�ย พยุหน�วีชัย พ้นจ�กตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
  เม่ือวันท่ี 15 มิถุน�ยน 2563 เน่ืองจ�กครบว�ระ
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หน่วย : ครั้ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ  

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
 กำากับดูแลกิจการ

ที่ดี

 คณะกรรมการ 
 กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ 
 ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
 และพิจารณา

ค่าตอบแทนของ 
 ผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 สรรหากรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการ 
 สรรหาผู้อำานวยการ 

 ธนาคารออมสิน 

 คณะอนุกรรมการ 
 พิจารณา

ผลตอบแทน 
 ผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน

 คณะทำางาน
พิจารณา 

 การต่ออายุสัญญา
ให้บริการระบบ

ธนาคาร
ทางอุปกรณ์ 

 อิเล็กทรอนิกส์
พกพา 

 (Mobile Banking) 
 กับคู่สัญญาเดิม 

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 17/17  
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 17/17 14/14 12/12  12/12 6/6

3 นายเจษฎา พรหมจาต 17/17 11/11 8/8  6/6

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 17/17 12/12  3/3 1/1 1/1

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 17/17 13/13  
6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 17/17 12/12  13/13 3/3

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 17/17 13/13  6/6

8 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ 8/8 5/5  2/2 1/1 1/1

9 นางพัชราวลัย ชัยปาณี 17/17 12/12  1/1 6/6

10 นายมงคล ลีลาธรรม 17/17 25/25  13/13 5/6

11 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 17/17 12/12  13/13

12 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 8/8  1/1

13 นายก้อง รุ่งสว่าง 8/8 5/5    
14 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 7/7 11/12 5/6 6/6 4/6

15 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 
(อดีต อธส.)

8/8 10/11 3/5 5/6 5/7

16 นายบุญสน เจนชัยมหกุล 
(รก.อธส.)

1/1 2/2 0/1

%  100.00  97.33  100.00  91.67  97.56   100.00  100.00  100.00  92.31  96.67  100.00  100.00 

     

6. ลำ�ดับท่ี 16 น�ยบุญสน เจนชัยมหกุล รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
  ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุน�ยน 2563
7. ปธส. หม�ยถึง ประธ�นกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
8. อธส. หม�ยถึง ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
9. รก.อธส. หม�ยถึง รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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สรุปค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน		
และโบนัสของคณะกรรมการธนาคารออมสิน	ปี	2563

คณะกรรมการ   

รวม 
ค่าเบี้ยประชุม

รวมเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทน

โบนัส
คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน 
ประจำาปี 2563  
ผลงานปี 2562

รวมเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน  

และโบนัส
คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
 กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและ 

พิจารณา
ค่าตอบแทนของ

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

 คณะกรรมการ 
 สรรหา

กรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 คณะกรรมการ 
 สรรหา

ผู้อำานวยการ 
 ธนาคารออมสิน

คณะอนุกรรมการ 
พิจารณา

ผลตอบแทน
ผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน

คณะทำางานพิจารณา
 การต่ออายุสัญญา

ให้บริการ ระบบธนาคาร
ทางอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์พกพา 
(Mobile Banking) 

กับคู่สัญญาเดิม

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.)  375,000.00  -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    240,000.00  375,000.00  615,000.00  84,677.43  699,677.43 

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์  300,000.00  87,500.00  -    -    102,500.00  18,750.00  -     -    -    37,500.00  -    -    120,000.00  546,250.00  666,250.00  350,000.00  1,016,250.00 

3 นายเจษฎา พรหมจาต  300,000.00  50,000.00  152,903.20  -    -    -    -     -    -    30,000.00  -    -    120,000.00  532,903.20  652,903.20  350,000.00  1,002,903.20 

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  300,000.00  -    -    -    120,000.00  -    30,000.00   -    -    -    10,000.00  -    120,000.00  460,000.00  580,000.00  350,000.00  930,000.00 

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  300,000.00  -    300,000.00  -    -    -    -     -    -    -    -    -    120,000.00  600,000.00  720,000.00  350,000.00  1,070,000.00 

6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน  300,000.00  -    -    100,000.00  -    -    -     -   120,000.00  -    -    25,000.00  120,000.00  545,000.00  665,000.00  350,000.00  1,015,000.00 

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์  300,000.00  -    240,000.00  -    -    -    -     -    -    30,000.00  -    -    120,000.00  570,000.00  690,000.00  350,000.00  1,040,000.00 

8 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ  160,000.00  -    -    -    62,500.00  -    25,000.00   -    -    -    12,500.00  -    59,032.24  260,000.00  319,032.24  350,000.00  669,032.24 

9 นางพัชราวลัย ชัยปาณี  300,000.00  -    -    150,000.00  -    -    -     12,500.00  -    30,000.00  -    -    120,000.00  492,500.00  612,500.00  350,000.00  962,500.00 

10 นายมงคล ลีลาธรรม  300,000.00  122,500.00  -    -    -    -    -     -   150,000.00  10,000.00  -    -    120,000.00  582,500.00  702,500.00  234,305.56  936,805.56 

11 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย  300,000.00  -    -    120,000.00  -    -    -     -   120,000.00  -    -    -    120,000.00  540,000.00  660,000.00  234,305.56  894,305.56 

12 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  140,000.00  -    -    -    -    -    12,500.00   -    -    -    -    -    57,333.26  152,500.00  209,833.26  -    209,833.26 

13 นายก้อง รุ่งสว่าง  140,000.00  -    87,096.76  -    -    -    -       -    -    -    -    -    57,333.26  227,096.76  284,430.02  -    284,430.02 

14 นายอำานวย ปรีมนวงศ์  ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562   ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  328,125.00  328,125.00 

15 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562     ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  290,725.80  290,725.80 

16 นายยรรยง เต็งอำานวย พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  222,043.00  222,043.00 

17 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  5,645.17  5,645.17 

18 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 120,000.00  -    -    20,000.00  60,000.00  -    -    -    40,000.00  -    -    -    50,000.00  240,000.00  290,000.00  -    290,000.00 

19 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อดีต อธส.)  160,000.00  -    -    20,000.00  50,000.00  -    -    -    40,000.00  -    -    -    64,666.62  270,000.00  334,666.62  350,000.00  684,666.62 

20 นายบุญสน เจนชัยมหกุล (รก.อธส.)  20,000.00  10,000.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5,333.28  30,000.00  35,333.28  -    35,333.28 

รวมค่าเบี้ยประชุมแต่ละคณะ 3,815,000.00  270,000.00  779,999.96  410,000.00  395,000.00  18,750.00  67,500.00   12,500.00  470,000.00  137,500.00  22,500.00  25,000.00 1,613,698.66  6,423,749.96  8,037,448.62  4,549,827.52 12,587,276.14 

       
หมายเหตุ:

1. ลำ�ดับท่ี 8 น�ยทวีศักดิ� ฟุ้งเกียรติเจริญ พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
   เม่ือวันท่ี 29 พฤษภ�คม 2563 เน่ืองจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
2. ลำ�ดับท่ี 9  น�งพัชร�วลัย ชัยป�ณี พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 
   เม่ือวันท่ี 29 ธันว�คม 2563 เน่ืองจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
3. ลำ�ดับท่ี 12 - 13 น�ยวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย, ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 น�ยก้อง รุ่งสว่�ง ต�มมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุน�ยน 2563
4. ลำ�ดับท่ี 18 น�ยวิทัย รัตน�กร ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
   ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎ�คม 2563
5. ลำ�ดับท่ี 19 น�ยช�ติช�ย พยุหน�วีชัย พ้นจ�กตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
   เม่ือวันท่ี 15 มิถุน�ยน 2563 เน่ืองจ�กครบว�ระ
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หน่วย : บาท

คณะกรรมการ   

รวม 
ค่าเบี้ยประชุม

รวมเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทน

โบนัส
คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน 
ประจำาปี 2563  
ผลงานปี 2562

รวมเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน  

และโบนัส
คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
 กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและ 

พิจารณา
ค่าตอบแทนของ

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

 คณะกรรมการ 
 สรรหา

กรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 คณะกรรมการ 
 สรรหา

ผู้อำานวยการ 
 ธนาคารออมสิน

คณะอนุกรรมการ 
พิจารณา

ผลตอบแทน
ผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน

คณะทำางานพิจารณา
 การต่ออายุสัญญา

ให้บริการ ระบบธนาคาร
ทางอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์พกพา 
(Mobile Banking) 

กับคู่สัญญาเดิม

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.)  375,000.00  -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    240,000.00  375,000.00  615,000.00  84,677.43  699,677.43 

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์  300,000.00  87,500.00  -    -    102,500.00  18,750.00  -     -    -    37,500.00  -    -    120,000.00  546,250.00  666,250.00  350,000.00  1,016,250.00 

3 นายเจษฎา พรหมจาต  300,000.00  50,000.00  152,903.20  -    -    -    -     -    -    30,000.00  -    -    120,000.00  532,903.20  652,903.20  350,000.00  1,002,903.20 

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  300,000.00  -    -    -    120,000.00  -    30,000.00   -    -    -    10,000.00  -    120,000.00  460,000.00  580,000.00  350,000.00  930,000.00 

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  300,000.00  -    300,000.00  -    -    -    -     -    -    -    -    -    120,000.00  600,000.00  720,000.00  350,000.00  1,070,000.00 

6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน  300,000.00  -    -    100,000.00  -    -    -     -   120,000.00  -    -    25,000.00  120,000.00  545,000.00  665,000.00  350,000.00  1,015,000.00 

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์  300,000.00  -    240,000.00  -    -    -    -     -    -    30,000.00  -    -    120,000.00  570,000.00  690,000.00  350,000.00  1,040,000.00 

8 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ  160,000.00  -    -    -    62,500.00  -    25,000.00   -    -    -    12,500.00  -    59,032.24  260,000.00  319,032.24  350,000.00  669,032.24 

9 นางพัชราวลัย ชัยปาณี  300,000.00  -    -    150,000.00  -    -    -     12,500.00  -    30,000.00  -    -    120,000.00  492,500.00  612,500.00  350,000.00  962,500.00 

10 นายมงคล ลีลาธรรม  300,000.00  122,500.00  -    -    -    -    -     -   150,000.00  10,000.00  -    -    120,000.00  582,500.00  702,500.00  234,305.56  936,805.56 

11 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย  300,000.00  -    -    120,000.00  -    -    -     -   120,000.00  -    -    -    120,000.00  540,000.00  660,000.00  234,305.56  894,305.56 

12 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  140,000.00  -    -    -    -    -    12,500.00   -    -    -    -    -    57,333.26  152,500.00  209,833.26  -    209,833.26 

13 นายก้อง รุ่งสว่าง  140,000.00  -    87,096.76  -    -    -    -       -    -    -    -    -    57,333.26  227,096.76  284,430.02  -    284,430.02 

14 นายอำานวย ปรีมนวงศ์  ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562   ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  328,125.00  328,125.00 

15 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562     ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  290,725.80  290,725.80 

16 นายยรรยง เต็งอำานวย พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  222,043.00  222,043.00 

17 นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  5,645.17  5,645.17 

18 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 120,000.00  -    -    20,000.00  60,000.00  -    -    -    40,000.00  -    -    -    50,000.00  240,000.00  290,000.00  -    290,000.00 

19 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อดีต อธส.)  160,000.00  -    -    20,000.00  50,000.00  -    -    -    40,000.00  -    -    -    64,666.62  270,000.00  334,666.62  350,000.00  684,666.62 

20 นายบุญสน เจนชัยมหกุล (รก.อธส.)  20,000.00  10,000.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5,333.28  30,000.00  35,333.28  -    35,333.28 

รวมค่าเบี้ยประชุมแต่ละคณะ 3,815,000.00  270,000.00  779,999.96  410,000.00  395,000.00  18,750.00  67,500.00   12,500.00  470,000.00  137,500.00  22,500.00  25,000.00 1,613,698.66  6,423,749.96  8,037,448.62  4,549,827.52 12,587,276.14 

       

    

6. ลำ�ดับท่ี 20 น�ยบุญสน เจนชัยมหกุล รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
   ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุน�ยน 2563
7. ปธส. หม�ยถึง ประธ�นกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
8. อธส. หม�ยถึง ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
9. รก.อธส. หม�ยถึง รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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ค่�ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
   ประธ�นกรรมก�ร เดือนละ 20,000 บ�ท

  กรรมก�ร เดือนละ 10,000 บ�ท 

2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคารออมสิน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
  ประธ�นกรรมก�ร ครั้งละ 25,000 บ�ท
  กรรมก�ร ครั้งละ 20,000 บ�ท
โดยค�่เบีย้ประชมุจ�่ยเฉพ�ะกรรมก�รทีเ่ข�้รว่มประชุมเปน็ร�ยครัง้ เดอืนละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ ในกรณีมเีหตสุมควรอ�จพจิ�รณ� 

จ�่ยเบี้ยประชุม ได้เกินกว่� 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมก�รธน�ค�รออมสินที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นคณะกรรมก�รชุดย่อย/คณะอนุกรรมก�ร/คณะทำ�ง�นอื่น ที่แต่งตั้ง 

โดยบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นร�ยครั้ง  
ในอตัร� 0.5 เท�่ของเบ้ียประชุมกรรมก�รธน�ค�รออมสนิเฉพ�ะกรรมก�รทีม่�ประชมุ ทัง้นี ้ใหก้รรมก�รธน�ค�รออมสนิไดร้บั
เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย/คณะอนุกรรมก�ร/คณะทำ�ง�นอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

3. โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคำานวณโบนัส ดังนี้
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
 ส่วนที่ 1 กำ�ไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้�นบ�ทลงม� ได้รับ 75,000 บ�ท 
 ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นต�มผลก�รดำ�เนินง�น (กำ�ไรสุทธิ)  
   มีกำ�ไรสุทธิม�กกว�่ 11,000 ล้�นบ�ท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้�นบ�ท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 87,500 บ�ท
   กำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล�้นบ�ท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 12,500 บ�ท
 ส่วนที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลก�รประเมินต�มบันทึกข้อตกลงประเมินผลก�รดำ�เนินง�นระหว่�งธน�ค�รออมสินกับ

กระทรวงก�รคลัง    
   ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำ�นวนโบนัส 

ที่ได้รับต�มหลักเกณฑ์ปกติ 
กรรมการธนาคารออมสิน
 ส่วนที่ 1 กำ�ไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้�นบ�ทลงม� ได้รับ 60,000 บ�ท 
 ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นต�มผลก�รดำ�เนินง�น (กำ�ไรสุทธิ)  
   มีกำ�ไรสุทธิม�กกว�่ 11,000 ล้�นบ�ท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้�นบ�ท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 70,000 บ�ท
   กำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล�้นบ�ท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 10,000 บ�ท
 ส่วนที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลก�รประเมินต�มบันทึกข้อตกลงประเมินผลก�รดำ�เนินง�นระหว่�งธน�ค�รออมสินกับ

กระทรวงก�รคลัง  
   ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำ�นวนโบนัส 

ที่ได้รับต�มหลักเกณฑ์ปกติ

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารออมสิน
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คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นและพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
ของผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน ทำ�หน�้ที่ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินเสนอต่อคณะกรรมก�ร
ธน�ค�รออมสิน ภ�ยใต้ข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน และต�มเงื่อนไขสัญญ�จ้�งทำ�ง�นบริห�รตลอดจน
เสนอแนะอัตร�ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมของผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน เพื่อให้คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินพิจ�รณ�

ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทเงินได้ เงินเด่อน ค��ตอบแทน เบี�ยประชุม โบนัส รวม

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2561

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  9,600,000.00  4,044,857.14  450,000.00  420,000.00     14,514,857.14 

รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินและอ�วุโส หรือ
เทียบเท่�

 26,403,480.67   -    192,000.00  14,851,098.22  41,446,578.89  

 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินหรือเทียบเท�่ 62,562,753.00 - 18,000.00 33,054,124.08 95,634,877.08

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2562

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  9,600,000.00  4,114,285.71   580,000.00      402,500.00     14,696,785.71 

รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินและอ�วุโส หรือ
เทียบเท่�

 25,696,229.10   -     187,516.13  13,184,700.36  39,068,445.59  

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินหรือเทียบเท่�  63,245,701.44 - 9,000.00 31,270,766.04 94,525,467.48

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2563

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  8,573,333.36  5,074,285.72  624,666.62   350,000.00  14,622,285.70 

รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินและอ�วุโส หรือ
เทียบเท่�

29,594,940.00    55,333.28   391,000.00  10,520,842.95  40,562,116.23  

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินหรือเทียบเท่�  72,941,738.00  20,000.00 30,000.00 26,847,256.86 99,838,994.86

หน่วย : บาท
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 กรณีท่ีธน�ค�รมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รใหม่หรือกรรมก�รใหม่ในระหว่�งปี ธน�ค�รมีนโยบ�ยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคคลท่ีได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รใหม่ได้รับคำ�แนะนำ�และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ 
และเตรียมคว�มพร้อมให้แก่คณะกรรมก�รใหม่หรือกรรมก�รที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ได้แก่

1. เอกส�รท่ีเก่ียวข้องในก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รออมสิน สำ�หรับกรรมก�รธน�ค�รออมสิน เช่น เอกส�รท่ีเก่ียวข้องกับ
ก�รกำ�กับดูแล ประก�ศและแนวนโยบ�ยธน�ค�รแห่งประเทศไทยสำ�หรับสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจที่ออกต�มอำ�น�จม�ตร� 
120 แห่งพระร�ชบัญญัติธุรกิจสถ�บันก�รเงิน พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขแล้ว โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กกระทรวงก�รคลัง เอกส�ร
ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�ร เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รให้สินเช่ือ เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รลงทุน ซ่ึงจัดส่งให้กรรมก�ร 
ล่วงหน้�ก่อนก�รปฐมนิเทศ

2. จัดให้มีก�รปฐมนิเทศ โดยผู้บริห�รระดับสูงของธน�ค�ร
 คณะกรรมก�รได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่เป็นปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ
 ธน�ค�รมีนโยบ�ยส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมก�รธน�ค�รออมสินเข้�รับก�รอบรมหลักสูตรต่�งๆ เพื่อเพิ่มพูน

คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบ�ทหน้�ที่ของก�รเป็นกรรมก�ร ซ่ึงช่วยให้กรรมก�รได้เข้�ใจถึงบทบ�ทหน้�ที่ของกรรมก�ร 
ต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดีใหด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึ ก�รเสรมิสร�้งคว�มรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�รสถ�บันก�รเงนิ  
ก�รบริห�รธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีประสิทธิผล  
โดยในปี 2563 ธน�ค�รได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินเข้�รับก�รอบรมสัมมน�หลักสูตรต่�งๆ  
เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตร ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์กรมห�ชน สถ�บัน

พระปกเกล้�
4. สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้และคว�มตระหนักด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber  

Resilience) จัดโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย
และธน�ค�รจัดให้มีก�รบรรย�ยพิเศษเพื่อให้คว�มรู้แก่คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินในหัวข้อต่�งๆ ได้แก่ หัวข้อ 

“ก�รสร้�งคว�มตระหนักด้�นคว�มม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์” โดย อ�จ�รย์ปริญญ� หอมเอนก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล 
เซ็นเตอร์ จำ�กัด (ACIS), หัวข้อ “หลักเกณฑ์ก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัติง�นและก�รจัดก�ร Core Business Enablers 
ของรัฐวิส�หกิจ” โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และหัวข้อ “ข้อมูลเครดิตกับลูกหนี้ธน�ค�รออมสิน” โดย คุณสุรพล 
โอภ�สเสถียร ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด เป็นต้น

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
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คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินได้จัดให้มีก�รประเมินตนเอง เพื่อช่วยให้คณะกรรมก�รได้มีโอก�สทบทวนบทบ�ท
หน้�ที่และก�รปฏิบัติง�นที่ผ่�นม� รวมถึงปัญห�อุปสรรคต่�งๆ ในระหว่�งปี ซึ่งเป็นไปต�มหลักก�รและแนวท�งก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดีในรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2562 และแนวท�งปฏิบัติ โดยในปี 2563 คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน มีก�รประเมิน
ตนเอง จำ�นวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย

ก�รประเมินตนเองของกรรมก�ร (Self Assessment) ซ่ึงมีหัวข้อในก�รประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน ได้แก่ ก�รมีส่วนร่วม 
ในก�รประชมุ คว�มเปน็อสิระ คว�มพรอ้มในก�รปฏบิตัภิ�รกจิ คว�มเอ�ใจใสต่อ่หน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบ ก�รปฏบิตัหิน�้ที่
ในคณะกรรมก�ร และคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำ�แผนพัฒน�ศักยภ�พ
ของกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ข้อเสนอแนะแผนก�รจัดอบรม/สัมมน�ของกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ประจำ�ปี 2564 และ 
แจ้งคว�มประสงค์หลักสูตรท่ีสนใจจะเข้�รับก�รอบรม/สัมมน� และ เรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นคำ�ถ�มปล�ยเปิด ผลก�รประเมิน 
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภ�พดีเยี่ยม

ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในก�รประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน ได้แก่  
ก�รประชมุคณะกรรมก�ร ก�รสือ่ส�ร ขัน้ตอนก�รทำ�ง�น คว�มสมัพนัธก์บัฝ�่ยบริห�ร โครงสร�้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมก�ร 
และคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย กิจกรรม/โครงก�ร ด�้นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
ที่ธน�ค�รควรส่งเสริม และให้ก�รสนับสนุน และเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นคำ�ถ�มปล�ยเปิด ผลก�รประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภ�พ
ดีเยี่ยม

คณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินได้พิจ�รณ�ก�รประเมินตนเอง ปี 2563 ร่วมกัน และได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
พร้อมทั้งกำ�หนดแนวท�งในก�รปรับปรุง พัฒน� เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร แนวท�งก�รปฏิบัติหน�้ที่ของกรรมก�ร 
รวมทั้งแนวท�งในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ศักยภ�พของกรรมก�รธน�ค�รออมสิน เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีให้มี 
ก�รบริห�รง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร

ในปี 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งน�ยวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย และน�ยก้อง รุ่งสว่�ง เป็นกรรมก�ร 
ในคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสินเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุน�ยน 2563 เป็นต้นไป และธน�ค�รได้เรียนเชิญกรรมก�รเข้�รับ 
ก�รปฐมนเิทศ เมือ่วนัที ่15 มถินุ�ยน 2563 เพือ่ใหก้รรมก�รทีไ่ดร้บัก�รแตง่ตัง้ใหมไ่ดร้บัทร�บขอ้มลูทีส่ำ�คญัเกีย่วกบัธน�ค�รออมสนิ  
ก�รดำ�เนนิธุรกิจและก�รดำ�เนนิง�นของธน�ค�รออมสนิ ขอบเขตหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ 
เพือ่ประกอบก�รปฏบิตัหิน�้ทีก่รรมก�รธน�ค�รออมสนิ ธน�ค�รออมสนิจงึไดจ้ดัใหม้กี�รปฐมนเิทศกรรมก�รทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหม ่
ทัง้นี ้ธน�ค�รออมสนิไดจ้ดัเตรยีมและนำ�สง่เอกส�รทีเ่กีย่วขอ้งในก�รดำ�เนนิธรุกจิของธน�ค�ร สำ�หรบักรรมก�รธน�ค�รออมสนิ 
(คู่มือกรรมก�ร) ให้กรรมก�รล่วงหน้�ก่อนก�รปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการ
ดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ
ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ	บริษัท	หรือหน่วยงานอื่น

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายพชร อนันตศิลป์ ประธาน
กรรมการ

1. กรมศุลกากร
2. สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
   บ้านเมืองที่ดี สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ
4. กรมการขนส่งทางบก

5. สำานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 
(ก.ศ.)

6. บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จำากัด (มหาชน)

อธิบดี
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานอนุกรรมการกำากับ ดูแลตรวจสอบ 
และติดตามการดำาเนินงานของกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ 1. กระทรวงการคลัง
2. สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเทศเพื่อนบ้าน
3. องค์การเภสัชกรรม
4. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

ผู้ตรวจราชการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

3 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ 1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำากัด
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

3. บริษัท อีสเทอร์น สตาร์เรียลเอสเตท จำากัด 
(มหาชน)

4. สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

5. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำากัด
6. สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
7. บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำากัด
8. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่ปรึกษา
กรรมการ และกรรมการสรรหา กำาหนด
ค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงาน 
ด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สิน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแข่งขันตลาดทุน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  กรรมการ 1. สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน)

3. กรุงเทพมหานคร

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำากับ

 ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบ 
  ในด้านการบริหารงานภายใน

 ประธานอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง

อนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงินการคลังและ
ติดตามงบประมาณ ชุดที่ 4
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง รายชื่อ ตำาแหน่ง

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

3. คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยไซเบอร์

4. มูลนิธิหอการค้าไทย

5. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

6. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

8. หอการค้าไทย

9. คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)

10. สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

11. เครือข่ายร่วมขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ

12. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

    ประเทศ ด้านการศึกษา

13. คณะกรรมการหอการค้าไทยและ

     สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

14. สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

     พลเรือน (ก.พ.)

15. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

16. ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็น   

     สาธารณะ

17. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

18. สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาประจำาของสภามหาวิทยาลัยและ

ประธานโครงการ Harbour.Space @UTCC

คณะกรรมการสรรหาสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

กรรมการบริหาร

 ที่ปรึกษา คณะกรรมการแรงงานและพัฒนา

   ฝีมือแรงงาน

 กรรมการขับเคลื่อน Circular Economy

 คณะทำางาน ด้านการป้องกันและปราบปราม   

   การคอร์รัปชั่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ

กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษา

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม

เพื่อราชการใสสะอาด

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารนโยบายและคณะทำางาน

กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง (ผู้ทรงคุณวุฒิ

การค้าระหว่างประเทศ)

อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ 1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด

2. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

   แห่งประเทศไทย

4. สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และ      

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

5. สถาบันพระปกเกล้า

6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ

การสื่อสาร

อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม

รองประธาน

อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่า

องค์กร

อาจารย์ท่ีปรึกษา ประจำาโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่

ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)

อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย

กรรมการ
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง รายชื่อ ตำาแหน่ง

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ 1. กองทุนการออมแห่งชาติ

2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ           
การพัฒนา (องค์การมหาชน)

3. สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการ
ลงทุน ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย 
และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

8 นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ 1. สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

2. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

3. คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม

4. คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.)

5. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6. กระทรวงอุตสาหกรรม

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.)

ประจำาปี 2560 - 2562

8. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

9. คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจและ

   ขับเคลื่อน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

10.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

    เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรม

ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณการ

แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้การจัดต้ัง

ระเบียงภาคตะวันออก (Eastern Fruit 

Corridor)

คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

กรรมการฝ่ายนายจ้าง

อนุกรรมาธิการ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย จำากัด

กรรมการ

10 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ 1. กระทรวงการคลัง
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ

บริการ จำากัด
3. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ผู้ตรวจราชการ
กรรมการ

กรรมการ
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง รายชื่อ ตำาแหน่ง

11 นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ 1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
3. คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
   อุตสาหกรรม
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อสค.)

กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
และอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

12 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ อดีต
กรรมการ

1. บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำากัด กรรมการ

13 นางพัชราวลัย ชัยปาณี อดีต
กรรมการ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สภากาชาดไทย

กรรมการนโยบายการเงิน

กรรมการจัดการทรัพย์สิน

14 นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

กรรมการ
และ

เลขานุการ

1. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน 
และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ:

1. ลำ�ดับที่ 10 - 11 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยน 2563
2. ลำ�ดับที่ 12 น�ยทวีศักดิ� ฟุ้งเกียรติเจริญ พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภ�คม 2563 เนื่องจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
3. ลำ�ดับที่ 13 น�งพัชร�วลัย ชัยป�ณี พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน
 เมื่อวันที่ 29 ธันว�คม 2563 เนื่องจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 139



หมายเหตุ : 

1.  ลำ�ดับที่ 10 - 11 ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยน 2563

2.  ลำ�ดับที่ 12 น�ยทวีศักดิ� ฟุ้งเกียรติเจริญ พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภ�คม 2563 เนื่องจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์

3.  ลำ�ดับที่ 13 น�งพัชร�วลัย ชัยป�ณี พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รออมสิน 

 เมื่อวันที่ 29 ธันว�คม 2563 เนื่องจ�กอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์

4.  ลำ�ดับที่ 14 น�ยวิทัย รัตน�กร ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563

บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1) 

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน)

3. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด

4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

5. บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน (2)

1. สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล

2. บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน)

3. องค์ก�รเภสัชกรรม

4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด

5. บริษัท อีสเทอร์น สต�ร์เรียลเอสเตท จำ�กัด (มห�ชน)

6. บริษัท เอเอ็มอ�ร์ เอเชีย จำ�กัด

7. บริษัท ว�ย เอส เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

8. บริษัท ยูเนี่ยนพล�สติก จำ�กัด (มห�ชน)

9. บริษัท ธน�รักษ์พัฒน�สินทรัพย์ จำ�กัด

10. องค์ก�รสุร� กรมสรรพส�มิต

11. บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด

12. บริษัท บริห�รสินทรัพย์ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย

13. บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริก�ร จำ�กัด

14. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

15. ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

16. ก�รไฟฟ้�ฝ�่ยผลิตแห่งประเทศไทย

17. บริษัท วิชัยยุทธ จำ�กัด

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ตำ�แหน่ง
กิจก�รที่เกี่ยวข้อง กิจก�รที่เกี่ยวข้อง

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

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

1 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ  
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์5/ กรรมการ  
3 นายเจษฎา พรหมจาต1/ กรรมการ     
4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ 
6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ  
7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

8 นายมงคล ลีลาธรรม3/ กรรมการ 
9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 
10 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ  
11 นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ   
12 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ อดีตกรรมการ 
13 นางพัชราวลัย ชัยปาณี อดีตกรรมการ

14 นายวิทัย รัตนากร2/ 6/ ผู้อำานวยการ  
15 นายบุญสน เจนชัยมหกุล10/ รองผู้อำานวยการ  
16 นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำานวยการ 
17 นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำานวยการ 
18 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์8/ รองผู้อำานวยการ 
19 นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์4/ 14/ รองผู้อำานวยการ  
20 นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์13/ รองผู้อำานวยการ 
21 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช9/ รองผู้อำานวยการ 
22 นายโชคชัย  คุณาวัฒน์7/ รองผู้อำานวยการ 
23 นายสัณฐาน อยู่ศิริ10/ รองผู้อำานวยการ 
24 นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ11/ 15/ รองผู้อำานวยการ  

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวข้อง	(ข้อมูลในระหว่างปี	2563)

6. บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำ�กัด

8. บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด12/

9. บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำ�กัด

นิยาม

(1) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่ธน�ค�รถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

(2) บริษัทที่มีกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูงร่วมกัน ได้แก่ บริษัทหรือรัฐวิส�หกิจที่กรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูง

 ของธน�ค�ร ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทดังกล่�วโดยธน�ค�รไม่ได้ถือหุ้น หรือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10
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สัญลักษณ์

 หม�ยถึง ประธ�นกรรมก�ร

 หม�ยถึง รองประธ�นกรรมก�ร

  หม�ยถึง กรรมก�ร

 หม�ยถึง ที่ปรึกษ�

1/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน น�ยทวีศักดิ� ฟุ้งเกียรติเจริญ ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

  ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563

  ทั้งนี้ ได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก TIP มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563

2/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน น�ยช�ติช�ย พยุหน�วีชัย ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

  ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563

  ทั้งนี้ ได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก TIP มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563

3/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งแทน น�ยบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

4/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน น�ยนำ�พร ยมน� ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

  ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563

5/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน น�ยภูมิศักดิ� อรัญญ�เกษมสุข ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน  

  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

6/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน น�ยช�ติช�ย พยุหน�วีชัย ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

  ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 

  ทั้งนี้ ได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก TIP Life มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2563

7/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน น�ยบุญสน เจนชัยมหกุล ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ตำ�แหน่ง
กิจก�รที่เกี่ยวข้อง กิจก�รที่เกี่ยวข้อง

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

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

1 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ  
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์5/ กรรมการ  
3 นายเจษฎา พรหมจาต1/ กรรมการ     
4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ 
6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ  
7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

8 นายมงคล ลีลาธรรม3/ กรรมการ 
9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 
10 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ  
11 นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ   
12 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ อดีตกรรมการ 
13 นางพัชราวลัย ชัยปาณี อดีตกรรมการ

14 นายวิทัย รัตนากร2/ 6/ ผู้อำานวยการ  
15 นายบุญสน เจนชัยมหกุล10/ รองผู้อำานวยการ  
16 นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำานวยการ 
17 นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำานวยการ 
18 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์8/ รองผู้อำานวยการ 
19 นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์4/ 14/ รองผู้อำานวยการ  
20 นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์13/ รองผู้อำานวยการ 
21 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช9/ รองผู้อำานวยการ 
22 นายโชคชัย  คุณาวัฒน์7/ รองผู้อำานวยการ 
23 นายสัณฐาน อยู่ศิริ10/ รองผู้อำานวยการ 
24 นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ11/ 15/ รองผู้อำานวยการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8/ หม�ยถึง แต่งตั้งต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 12/2562

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 และมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 4/2563 

  เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้แทนต่อไปอีกว�ระหนึ่ง

9/ หม�ยถึง แต่งตั้งต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

10/ หม�ยถึง แต่งตั้งต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562

  โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

11/ หม�ยถึง ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทน น�ยมงคล ลีล�ธรรม ต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

12/ หม�ยถึง ธน�ค�รออมสินถือหุ้น NDID โดยใช้สิทธิในส่วนของสม�คมสถ�บันก�รเงินของรัฐ (SFI)

  ทั้งนี้อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�รผู้แทนภ�ยหลังจ�กธน�ค�รกระจ�ยหุ้นที่ธน�ค�รถืออยู่ 

  ให้แก่สม�ชิก SFI

13/ หม�ยถึง แต่งตั้งต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562

14/ หม�ยถึง มติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563

  แต่งตั้งน�งนงนุช ภูพิพัฒน์ผล (รธส.ตส.) เป็นกรรมก�รของ NDID 

  ทดแทนน�งพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ� (รธส.ลฐ.) แต่ทั้งนี้ รธส.ตส. แจ้งต�มหนังสือที่ 

  ตส.358/2563 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2563 ก�รเป็นกรรมก�รผู้แทนจะเป็นก�รไม่ปฏิบัติต�ม กฎบัตร 

  กลุ่มตรวจสอบและกระทบกับก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัติง�นและก�รจัดก�ร (Enablers)  

  โดย สคร. ดังน้ัน จึงได้แจ้งสม�คมสถ�บันก�รเงินของรัฐ และ NDID ขอชะลอก�รเปล่ียนแปลง 

  กรรมก�รผู้แทนข�้งต้น และชะลอก�รแจ้งคว�มประสงค์ขอล�ออกของ รธส.ลฐ. จ�ก NDID

15/ หม�ยถึง แต่งตั้งต�มมติคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563
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แผนการสืบทอดตำาแหน่ง	ป	ี2563
ธน�ค�รดำ�เนนิโครงก�รพัฒน�ผู้สบืทอดตำ�แหนง่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เตรียมผูส้บืทอดตำ�แหนง่ทีม่ศีกัยภ�พพรอ้มทีจ่ะ

ดำ�รงตำ�แหนง่ทดแทนผูบ้รหิ�รทีจ่ะเกษยีณอ�ยหุรอืว�่งลง รวมถงึกรณท่ีีธรุกจิเกดิคว�ม ผนัผวนหรือมีก�รเปลีย่นแปลงในอน�คต 
โดยเตรียมคว�มพร้อมผู้บริห�รรองรับก�รทดแทนตำ�แหน่งง�นบริห�รที่สำ�คัญ มีหลักเกณฑ์ก�รคัดเลือกและกระบวนก�ร 
ที่เป็นระบบ ผ่�นกระบวนก�รพัฒน�และว�งระบบก�รพัฒน�ก�รอบรมภ�ยนอกร่วมกับนักบริห�รชั้นนำ�ของประเทศ เพื่อให้ 
มั่นใจว่�ผู้บริห�รมีคว�มส�ม�รถท่ีจะผลักดันก�รดำ�เนินง�นขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และภ�รกิจต�มเป้�หม�ยธน�ค�ร 
โดยกำ�หนดแผนก�รเตรียม คว�มพร้อมผู้สืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูงใน 4 ระดับตำ�แหน่งเป้�หม�ย ได้แก่ (1) ตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน มีก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับรองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน และ (2) ตำาแหน่งรองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน มีก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน ซึ่งตำ�แหน่งเป�้หม�ย (1) และ (2) ดังกล่�ว  
ไดรั้บก�รพัฒน�ในประเดน็ทีส่ำ�คญัของธรุกิจธน�ค�ร ทศิท�ง นวตักรรมและก�รขบัเคลือ่นธรุกจิในมติต่ิ�งๆ รองรบัยุทธศ�สตร์
ธน�ค�ร และก�รเติบโตของธุรกิจธน�ค�ร ผ่�นก�รอบรมภ�ยนอก โดยพัฒน�ต�มแผนก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับอำ�นวยก�ร
จ�กสถ�บันภ�ยนอก (Public Training Development Master Plan for Executive SEVP,EVP) ในสถ�บันฝึกอบรม 
ชั้นนำ�ระดับประเทศ รวมทั้งมีก�รจัดอบรมภ�ยในภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับอำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน (Current 
Issue : GSB Senior Executive’s Advanced Development Series) โดยจะเน้นหัวข้อที่เป็นประเด็นสำ�คัญ ประเด็น 
ท่ีทันสมัยเก่ียวกับธุรกิจธน�ค�รเพ่ือเป็นก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับอำ�นวยก�รอย่�งต่อเน่ือง สำ�หรับ (3) ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน มีก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย ผู้อำ�นวยก�รภ�ค และ (4) ตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่าย/ 
ผูอ้ำานวยการภาค มกี�รพฒัน�ผูบ้รหิ�รระดบัรองผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ย รองผูอ้ำ�นวยก�รภ�ค ผูอ้ำ�นวยก�รเขต/ศนูย/์สำ�นกั ซึง่ตำ�แหนง่ 
เป�้หม�ย (3) และ (4) ดังกล�่ว ได้รับก�รพัฒน�ในหลักสูตร Advanced Business Leadership Development Journey 
โดยนำ�ผลก�รประเมนิ Digital Leadership Quotient (DLQ) ม�เชือ่มโยงกบัสมรรถนะผูน้ำ�ของธน�ค�รออมสิน (Leadership 
Competency) เพื่อจัดทำ�เส้นท�งก�รพัฒน� (Learning Path) 10 เส้นท�ง และดำ�เนินก�รผ่�นก�รเรียนรู้แบบ Blended 
Learning Solutions โดยเป็นก�รสร้�งประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้เข้�อบรม ผ่�นวิธีก�รที่หล�กหล�ย
รูปแบบ เช่น Classroom Virtual, Online Course, Individual Assignment โดยผู้เข้�รับก�รอบรมจะได้รับก�รพัฒน�  
ต�มผลประเมนิเปน็ร�ยบคุคลอย�่งนอ้ย 2 เสน้ท�ง (Learning Path) โดยหลังจ�กเสรจ็ส้ินก�รอบรมมผีลก�รประเมนิหลักสูตร 
และมีก�รพัฒน�ภ�ยนอกผ่�นสม�คมสถ�บันก�รศึกษ�ก�รธน�ค�รและก�รเงินไทย ในโครงก�รสัมมน�ผู้บริห�รธน�ค�รและ
สถ�บันก�รเงิน (Financial Executive Development Program - FINEX)

นอกจ�กน้ี ธน�ค�รได้กำ�หนดแผนแม่บทด้�นทรัพย�กรบุคคล ปี 2563 - 2567 ท่ีมีกลยุทธ์สำ�คัญในก�รพัฒน� 
ผู้มีศักยภ�พสูง เพ่ือทดแทนตำ�แหน่งและเตรียมผู้นำ�ในอน�คต ซ่ึงมีส่วนในก�รช่วยขับเคล่ือนธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�น 
ของธน�ค�ร ให้ส�ม�รถรองรับก�รเปล่ียนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยธน�ค�รจะมีผู้สืบทอดตำ�แหน่งครอบคลุมทุกส�ยง�น
ในจำ�นวนที่เพียงพอต่อก�รทดแทนในทุกระดับตำ�แหน่งที่เกษียณอ�ยุหรือว่�งลง ผู้บริห�รที่ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอด
ตำ�แหน่งจะได้รับก�รพัฒน�ต�มแนวท�งที่ธน�ค�รกำ�หนด และมีก�รติดต�มและประเมินผลผู้สืบทอดตำ�แหน่งทุกปี
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บุคลากรและอัตรากำาลัง
ข้อม่ลอัตร�กำ�ลัง ณ วันที่ 28 มกร�คม 2564 หน่วย : คน

สังกัด พนักงาน ลูกจ้าง รวม

ผู้ชำ�น�ญก�ร 1 1

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 1 1

กลุ่มกำ�กับและบริห�รคว�มเสี่ยง 401 21 422

กลุ่มกำ�กับและบริห�รคว�มเสี่ยง 4 1 5

ส�ยง�นกำ�กับและควบคุม 131 12 143

ส�ยง�นกำ�กับและควบคุม 3 1 4

ฝ�่ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�น 36 7 43

ฝ�่ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 20 1 21

ฝ�่ยกำ�กับธุรกิจ 27 1 28

ฝ่�ยสอบท�นสินเชื่อ 45 2 47

ส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง 149 4 153

ส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง 3 1 4

ฝ�่ยบริห�รคว�มเสี่ยงเครดิต 50 50

ฝ�่ยบริห�รคว�มเสี่ยงปฏิบัติก�รและป้องกันก�รทุจริต 57 1 58

ฝ�่ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับด�้นเทคโนโลยีและดิจิทัล 10 1 11

ฝ�่ยบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร 29 1 30

ส�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อ 117 4 121

ส�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อ 14 14

ฝ�่ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อขน�ดใหญ่และก�รลงทุน 22 2 24

ฝ�่ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� SMEs 1 40 1 41

ฝ�่ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� SMEs 2 41 1 42

กลุ่มดิจิทัลแบงก์กิ้ง 139 12 151

ส�ยง�นธุรกิจดิจิทัลและข้อมูลส�รสนเทศ 139 12 151

ส�ยง�นธุรกิจดิจิทัลและข้อมูลส�รสนเทศ 3 1 4

ฝ�่ยนวัตกรรมส�รสนเทศ 7 1 8

ฝ�่ยบริห�รข้อมูลส�รสนเทศ 45 4 49

ฝ�่ยบริห�รช่องท�งดิจิทัล 55 5 60

ฝ�่ยพัฒน�ธุรกิจดิจิทัล 29 1 30

กลุ่มตรวจสอบ 271 22 293

กลุ่มตรวจสอบ 17 2 19

ส�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน 254 20 274

ส�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน 74 17 91

ฝ�่ยตรวจสอบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 36 1 37

ฝ�่ยตรวจสอบพิเศษ 10 10

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 143



สังกัด พนักง�น ล่กจ้�ง รวม

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในส�ยส�ข� 93 1 94

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในสำ�นักง�นใหญ่ 41 1 42

กลุ่มทรัพยากรบุคคล 224 49 273

กลุ่มทรัพยากรบุคคล 4 1 5

ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล 140 39 179

ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล 4 1 5

ฝ�่ยบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคล 81 17 98

ฝ�่ยสวัสดิก�รและส่งเสริมคุณภ�พชีวิต 55 21 76

ส�ยง�นพัฒน�ศักยภ�พองค์กร 80 9 89

ส�ยง�นพัฒน�ศักยภ�พองค์กร 3 3

ฝ�่ยกลยุทธ์ทรัพย�กรบุคคล 33 3 36

ฝ�่ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล 44 6 50

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 455 56 511

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 5

ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 32 3 35

ส�ยง�นปฏิบัติก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 212 37 249

ส�ยง�นปฏิบัติก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 3 1 4

ฝ�่ยบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 123 22 145

ฝ�่ยปฏิบัติก�รศูนย์ส�รสนเทศ 86 14 100

ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ 207 15 222

ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ 4 4

ฝ�่ยบริห�รโครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 19 3 22

ฝ�่ยระบบง�นบริก�รลูกค้�หลัก 59 5 64

ฝ�่ยระบบง�นเพื่อก�รบริห�ร 49 3 52

ฝ�่ยระบบง�นอิเล็กทรอนิกส์ 46 1 47

ฝ�่ยว�งแผนเทคโนโลยีส�รสนเทศ 30 3 33

กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย 283 47 330

กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย 4 4

ส�ยง�นกฎหม�ยและบริห�รทรัพย์สิน 129 22 151

ส�ยง�นกฎหม�ยและบริห�รทรัพย์สิน 3 1 4

ฝ�่ยคดี 64 8 72

ฝ�่ยจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ย 33 10 43

ฝ�่ยนิติก�ร 29 3 32

ส�ยง�นบริห�รหนี้ 150 25 175

ส�ยง�นบริห�รหนี้ 4 1 5

ฝ�่ยควบคุมและบริห�รหนี้ 24 6 30

ฝ�่ยพัฒน�หนี้ 1 46 10 56

หน่วย : คน
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สังกัด พนักง�น ล่กจ�้ง รวม

ฝ่�ยพัฒน�หนี้ 2 50 1 51

ฝ่�ยสนับสนุนง�นบริห�รหนี้ 26 7 33

กลุ่มปฏิบัติการ 784 294 1078

กลุ่มปฏิบัติการ 5 2 7

ฝ่ายบริหารคุณภาพและกระบวนการ 17 1 18

ส�ยง�นบริห�รง�นกล�ง 208 156 364

ส�ยง�นบริห�รง�นกล�ง 3 1 4

ฝ�่ยก�รพัสดุ 73 20 93

ฝ�่ยบริก�รกล�ง 73 124 197

ฝ�่ยบริห�รง�นออกแบบและก่อสร�้ง 59 11 70

ส�ยง�นปฏิบัติก�รธุรกิจ 554 135 689

ส�ยง�นปฏิบัติก�รธุรกิจ 8 1 9

ฝ�่ยปฏิบัติก�รข้อมูลกล�ง 68 31 99

ฝ�่ยปฏิบัติก�รธุรกิจเงินฝ�ก บริก�รและอิเล็กทรอนิกส์ 197 51 248

ฝ�่ยปฏิบัติก�รสินเชื่อ 45 8 53

ฝ�่ยประเมินร�ค�หลักทรัพย์ 27 10 37

ฝ�่ยพิธีก�รสินเชื่อ 69 7 76

ฝ�่ยอนุมัติสินเชื่อบุคคล 140 27 167

กลุ่มยุทธศาสตร์ 143 7 150

กลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มยุทธศาสตร์ 44 11 55

ส�ยง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 139 6 145

ส�ยง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 4 4

ฝ่�ยนวัตกรรมและประเมินผลองค์กร 37 1 38

ฝ่�ยบริห�รแผนง�นและงบประม�ณ 41 3 44

ฝ่�ยบริห�รสัดส่วนธุรกิจ 25 1 26

ฝ่�ยยุทธศ�สตร์และวิจัย 32 1 33

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 416 33 449

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 5 2 7

ส�ยง�นก�รเงิน 204 15 219

ส�ยง�นก�รเงิน 4 1 5

ฝ�่ยก�รบัญชี 133 5 138

ฝ�่ยปฏิบัติก�รก�รเงิน 67 9 76

ส�ยง�นก�รลงทุน 117 5 122

ส�ยง�นก�รลงทุน 10 1 11

ฝ�่ยธุรกิจก�รลงทุน 40 1 41

ฝ�่ยธุรกิจตร�ส�รหนี้ 34 1 35

ฝ�่ยปฏิบัติก�รก�รลงทุน 33 2 35

หน่วย : คน

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 145



สังกัด พนักง�น ล่กจ้�ง รวม

ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน 90 11 101

ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน 3 1 4

ฝ่�ยบริห�รเงิน 26 6 32

ฝ่�ยบริห�รสินทรัพย์และหนี้สิน 30 1 31

ฝ่�ยปฏิบัติก�รบริห�รเงิน 31 3 34

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 190 13 203

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 5 1 6

ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 22 1 23

ส�ยง�นลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ 59 2 61

ส�ยง�นลูกค�้บุคล�กรภ�ครัฐ 3 3

ฝ�่ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด และพัฒน�ลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ 1 16 1 17

ฝ�่ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด และพัฒน�ลูกค�้บุคล�กรภ�ครัฐ 2 16 16

ฝ�่ยสนับสนุนลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ 24 1 25

ส�ยง�นลูกค้�ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน 104 9 113

ส�ยง�นลูกค้�ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน 4 1 5

ฝ�่ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดนโยบ�ยรัฐ 22 1 23

ฝ�่ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดลูกค�้ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน 49 2 51

ฝ�่ยบริห�รและพัฒน�สถ�บันก�รเงินประช�ชน 14 4 18

ฝ�่ยสนับสนุนลูกค้�ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน 15 1 16

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 673 50 723

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 4 1 5

ฝ�่ยบริห�รลูกค�้ธุรกิจและภ�ครัฐ 32 2 34

ส�ยง�นลูกค�้ธุรกิจ SMEs 536 41 577

ส�ยง�นลูกค้�ธุรกิจ SMEs 4 1 5

ฝ�่ยธุรกิจลูกค้� SMEs กรุงเทพฯ และปริมณฑล 18 1 19

ฝ�่ยธุรกิจลูกค้� SMEs ส่วนภูมิภ�ค 19 2 21

ฝ�่ยธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Start up 10 2 12

ฝ�่ยบริห�รศูนย์ธุรกิจลูกค�้ SMEs 485 35 520

ส�ยง�นลูกค้�ธุรกิจขน�ดใหญ่และภ�ครัฐ 101 6 107

ส�ยง�นลูกค�้ธุรกิจขน�ดใหญ่และภ�ครัฐ 3 1 4

ฝ�่ยก�รค้�และปฏิบัติก�รธุรกิจต�่งประเทศ 21 1 22

ฝ�่ยธุรกิจลูกค้�ขน�ดใหญ่ 32 2 34

ฝ�่ยสินเชื่อภ�ครัฐและสถ�บัน 25 1 26

ฝ�่ยสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 1 21

กลุ่มลูกค้าบุคคล 476 81 557

กลุ่มลูกค้าบุคคล 4 1 5

ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล 24 3 27

หน่วย : คน
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หน่วย : คน

สังกัด พนักง�น ล่กจ�้ง รวม

ฝ่�ยลูกค�้สัมพันธ์ 60 20 80

ส�ยง�นบริห�รก�รข�ย 179 28 207

ส�ยง�นบริห�รก�รข�ย 3 1 4

ฝ่�ยธุรกิจก�รเงินส่วนบุคคล 28 6 34

ฝ่�ยบริห�รก�รข�ยธุรกิจลูกค�้บุคคล 88 19 107

ฝ�่ยบริห�รพันธมิตรและพัฒน�ธุรกิจ 60 2 62

ส�ยง�นบริห�รธุรกิจลูกค�้บุคคล 209 29 238

ส�ยง�นบริห�รธุรกิจลูกค�้บุคคล 5 2 7

ฝ่�ยธุรกิจบัตรเครดิตและร้�นค้�รับบัตร 112 22 134

ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดเงินฝ�กและบริก�ร 30 3 33

ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดบัตรเงินฝ�ก 22 1 23

ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดสินเชื่อลูกค้�บุคคล 40 1 41

ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 1 1

สำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค 1 1

ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 12,150 4,645 16,795

ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 3 3

ฝ่ายบริหารงานสาขา 59 12 71

ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 47 14 61

ฝ่ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย 39 7 46

ส�ยง�นก�รตล�ดและสื่อส�รองค์กร 100 31 131

ส�ยง�นก�รตล�ดและสื่อส�รองค์กร 6 2 8

ฝ�่ยพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อม 24 3 27

ฝ�่ยสื่อส�รองค์กร 70 26 96

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 1 1,919 729 2,648

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 1 18 7 25

ธน�ค�รออมสินภ�ค 1 652 221 873

ธน�ค�รออมสินภ�ค 2 664 280 944

ธน�ค�รออมสินภ�ค 3 585 221 806

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 2 1,908 702 2,610

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 2 3 1 4

ธน�ค�รออมสินภ�ค 4 512 183 695

ธน�ค�รออมสินภ�ค 5 680 284 964

ธน�ค�รออมสินภ�ค 6 713 234 947

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 3 1864 737 2601

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 3 3 1 4

ธน�ค�รออมสินภ�ค 7 607 269 876

ธน�ค�รออมสินภ�ค 8 595 215 810
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ค่าตอบแทนพนักงาน

ร�ยก�ร
ค��ใช้จ��ย

ประจำ�ปี 2561
ค��ใช้จ��ย

ประจำ�ปี 2562
ค��ใช้จ��ย

ประจำ�ปี 2563
พนักง�น ล่กจ้�ง พนักง�น ล่กจ้�ง พนักง�น ล่กจ้�ง

เงินเดือน  8,204,315,843.47 1,116,629,102.98  8,239,543,096.81  1,246,024,542.43  8,656,973,836.98  1,148,338,559.74 

โบนัส  4,035,414,299.01  -    3,969,316,415.93  -    3,067,569,369.75  -   

ค่�ใช้จ่�ยสวัสดิก�ร 
(รวมลูกจ้�ง)

 747,544,922.97              873,694,160.29  824,214,699.45

       รวม  12,987,275,065.45  1,116,629,102.98  13,082,553,673.03  1,246,024,542.43  12,548,757,906.18  1,148,338,559.74 

หน่วย : บาท

หน่วย : คน

สังกัด พนักง�น ล่กจ�้ง รวม

ธน�ค�รออมสินภ�ค 9 659 252 911

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 4 2,155 880 3,035

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 4 3 1 4

ธน�ค�รออมสินภ�ค 10 719 250 969

ธน�ค�รออมสินภ�ค 11 780 332 1112

ธน�ค�รออมสินภ�ค 12 653 297 950

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 5 2,221 826 3,047

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 5 2 1 3

ธน�ค�รออมสินภ�ค 13 601 226 827

ธน�ค�รออมสินภ�ค 14 711 242 953

ธน�ค�รออมสินภ�ค 15 907 357 1,264

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 6 1,771 705 2,476

ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 6 3 1 4

ธน�ค�รออมสินภ�ค 16 641 288 929

ธน�ค�รออมสินภ�ค 17 609 226 835

ธน�ค�รออมสินภ�ค 18 518 190 708

ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจผู้ประกอบก�รร�ยย่อยและ SMEs Start up 64 2 66

ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจผู้ประกอบก�รร�ยย่อยและ SMEs Start up 16 16

ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจผู้ประกอบก�รร�ยย่อยและองค์กรชุมชน 29 1 30

ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจลูกค�้ SMEs Start up 19 1 20

จำานวนทั้งหมด 16,607 5,331 21,938
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
 ธน�ค�รตระหนกัถึงสทิธแิละบทบ�ทของผูม้สีว่นไดเ้สียกลุม่ต่�งๆ ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกธน�ค�ร จงึไดก้ำ�หนดบทบ�ท
เพื่อสนองตอบคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

หลักการ
 คณะกรรมก�รควรกำ�หนดนโยบ�ยให้มีก�รปฏิบัติ 
ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยแต่ละกลุ่ ม  โดยคำ � นึ งถึ ง สิท ธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่�วต�มกฎหม�ยหรือต�มข้อตกลงที่มี
กับผู้มีส่วนได้เสีย และกำ�กับดูแลให้มีกลไกและก�รปฏิบัติ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
 1. คณะกรรมก�รควรกำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีใหช้ดัเจน  โดยดแูลใหม้กีลไกทีท่ำ�ใหม้ัน่ใจว�่ธน�ค�ร 
  ประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ 
  เปน็แนวท�งใหท้กุสว่นในธน�ค�รส�ม�รถบรรลุวัตถปุระสงค ์เป�้หม�ยหลักทีเ่ปน็ไปดว้ยคว�มยัง่ยนื  โดยอ�จจดัทำ� 
  นโยบ�ยหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย�่งน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
  1.1 ความรบัผดิชอบตอ่พนกังาน โดยปฏิบตัใิหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นทีเ่กีย่วขอ้งและปฏิบติัต่อพนกัง�น 
   อย่�งเป็นธรรมและเค�รพสิทธิมนุษยชน
  1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง และคำ�นึงถึงสุขภ�พ   
   คว�มปลอดภยั คว�มเปน็ธรรม ก�รเกบ็รกัษ�ขอ้มลูลกูค�้ ก�รบรกิ�ร หลงัก�รข�ย ตลอดชว่งอ�ยสุนิค�้และบรกิ�ร   
   ก�รติดต�มวัดผลคว�มพึงพอใจของลูกค้�เพื่อก�รพัฒน�ปรับปรุงสินค้�และบริก�ร รวมทั้งก�รโฆษณ� 
   ประช�สัมพันธ์และก�รส่งเสริมก�รข�ย (Sales Conduct) ต้องกระทำ�อย่�งมีคว�มรับผิดชอบไม่ทำ�ให้เกิด 
   คว�มเข้�ใจผิดหรือใช้ประโยชน์จ�กคว�มเข้�ใจผิดของลูกค้�
  1.3 ความรบัผดิชอบตอ่คูค่า้ โดยมกีระบวนก�รจดัซือ้จดัจ�้งและเงือ่นไขสญัญ�หรอืขอ้ตกลงทีเ่ปน็ธรรม ก�รชว่ยให ้
   คว�มรู ้พฒัน�ศกัยภ�พ และยกระดบัคว�มส�ม�รถในก�รผลติและใหบ้รกิ�รใหไ้ดม้�ตรฐ�น ชีแ้จง และดแูลให้ 
   คูค่�้เค�รพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติอ่แรงง�นตนเองอย�่งเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึ 
   ติดต�มตรวจสอบและประเมินผลคู่ค�้เพื่อพัฒน�ก�รประกอบธุรกิจระหว่�งกันอย่�งยั่งยืน
  1.4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำ�คว�มรู้และประสบก�รณ์ท�งธุรกิจม�พัฒน�โครงก�รที่ส�ม�รถ 
   สร้�งเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่�งเป็นรูปธรรม มีก�รติดต�มและวัดผลคว�มคืบหน้� และคว�มสำ�เร็จใน 
   ระยะย�ว
  1.5 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดก�ร และดูแลให้มั่นใจว�่ธน�ค�รจะไม่สร้�งหรือก่อให้เกิด 
   ผลกระทบในท�งลบต่อสิ่งแวดล้อม
  1.6 การแขง่ขนัอย่างเปน็ธรรม โดยก�รประกอบธรุกจิอย�่งเปดิเผยโปรง่ใสและไมส่ร�้งคว�มไดเ้ปรยีบท�งก�รแขง่ขนั 
   อย่�งไม่เป็นธรรม
  1.7 การตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั โดยปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�น ทีเ่กีย่วขอ้ง และกำ�หนดให้ 
   ธน�ค�รมีและประก�ศนโยบ�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตต่อส�ธ�รณะ
 2.  คณะกรรมก�รควรระบุคว�มสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ   
  ไดอ้ย�่งเหม�ะสมและเปน็ธรรม และควรกำ�กบัดแูลใหม้กี�รพฒัน�กลไกก�รม ีสว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีในก�รสง่เสรมิ 
  ก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร
 3. คณะกรรมก�รควรกำ�กับดูแลให้มีก�รเปิดเผยนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลไกก�รมีส่วนร่วมของผู้มี 
  สว่นได้เสยี และกจิกรรมต่�งๆ ท่ีแสดงใหเ้หน็ถงึก�รดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยก�รปฏบิตัติอ่ผู้มสีว่นไดเ้สียไว้ในร�ยง�น 
  ประจำ�ปี

ที่ เหม�ะสมแก่ ผู้มี ส่วนได้ เ สีย รวมถึง ส่ง เสริมให้ เกิด 
ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในก�รพัฒน� ก�รดำ�เนินง�น 
และไม่ควรกระทำ�ก�รใดๆ ท่ีเป็นก�รละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเหล�่นั้น 
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การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต	
 ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รป้องกันและต่อต้�นก�รทุจริต โดยลูกค้�และประช�ชนส�ม�รถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
และเบ�ะแสก�รทุจริต หรือแสดงคว�มคิดเห็นต่อธน�ค�รได้ โดยผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดังนี้ 
 1. โทรศัพท์ / GSB Contact Center หม�ยเลข 1115
 2.  สื่อสังคมออนไลน์ Social Network ของธน�ค�ร อ�ทิ Facebook GSB Society เป็นต้น
 3.  Website : www.gsb.or.th และ Web chat
 4.  จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ e-mail address : Voice@gsb.or.th 
 5.  ธน�ค�รออมสินส�ข� สำ�นักพหลโยธิน สำ�นักร�ชดำ�เนิน หรือหน่วยให้บริก�ร หรือจุดให้บริก�ร 
 6.  หน่วยง�นภ�ยนอก เช่น สำ�นักง�นปลัดส�นักน�ยกรัฐมนตรี GCC1111 กระทรวงก�รคลัง ศูนย์ดำ�รงธรรม  
  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ก.ล.ต
 7.  จดหม�ย หรือหนังสือร้องเรียน
 8. ช่องท�งอื่นๆ ต�มท่ีธน�ค�รกำ�หนด เช่น สแกน QR code แสดงคว�มคิดเห็นผ่�นมือถือของลูกค้�ได้ทุกส�ข� 
  ทั่วประเทศ 
 9. ร�ยง�นหรือแจง้เบ�ะแสก�รทจุรติคอรร์ปัชนัถงึคณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติของธน�ค�รออมสนิ 
  ผ่�นท�งฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 10. ฝ�่ยตรวจสอบพเิศษเปน็หนว่ยง�นตรวจสอบเปน็กรณพีเิศษต�มทีม่ผีูร้อ้งเรยีน มผีูใ้หข้�่วส�ร หรอืต�มทีผู่บ้งัคบับญัช� 
  สั่งก�ร และสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีก�รทุจริตหรือปฏิบัติง�นบกพร่อง

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
 เพ่ือเปน็ก�รคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระทำ�โดยเจตน�สจุรติ ธน�ค�รจะปกปดิชือ่ ทีอ่ยู ่หรอืขอ้มลู 
ใดๆ ทีส่�ม�รถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษ�ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ปน็คว�มลบั โดยจำ�กดั  
เฉพ�ะผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่�นั้นที่จะเข้�ถึงข้อมูลดังกล่�วได้ 
 1. ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่ส�ม�รถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบ�ะแสได้ และเก็บรักษ�ข้อมูลของผู้ร้องเรียน 
หรือผู้แจ้งเบ�ะแสไว้เป็นคว�มลับ โดยจำ�กัดเฉพ�ะผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่�นั้นที่จะเข้�ถึง
ข้อมูลดังกล่�วได้ ท้ังน้ี ผู้ได้รับข้อมูลจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้�ที่เก็บรักษ�ข้อมูล ข้อร้องเรียน  
และเอกส�รหลักฐ�นของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบ�ะแสไว้เป็นคว�มลับ ห้�มเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง  
เว้นแต่ เป็นก�รเปิดเผยต�มหน�้ที่ที่กฎหม�ยกำ�หนด
 2. ให้ธน�ค�รสั่งก�รที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักง�นหรือลูกจ้�งธน�ค�รออมสิน อย่�ให้  
ต้องรับภัยหรือคว�มไม่ชอบธรรม ไม่ว่�จะเป็นก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งง�น ลักษณะง�น สถ�นที่ทำ�ง�น สั่งพักง�น ข่มขู่ 
รบกวน ก�รปฏิบัติง�น หรือเลิกจ�้ง 
 3. ธน�ค�รอ�จพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักง�นหรือลูกจ้�ง 
ธน�ค�รออมสินที่ให้เบ�ะแสหรือร้องเรียนก�รทุจริต อันเป็นประโยชน์ต่อธน�ค�ร 
 4. ธน�ค�รส�ม�รถใช้ดุลพินิจเพื่อกันผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักง�นหรือลูกจ้�ง ธน�ค�รออมสิน ผู้มีส่วนร่วม 
กระทำ�ผิดไว้เป็นพย�น หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ต�มเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้น
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ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 151151ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563



จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 ธน�ค�รมีกระบวนก�รส่งเสริมและทำ�ให้มั่นใจว่�
บุคล�กรทุกคนประพฤติปฏิบัติอย่�งมีจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ในก�รปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ ลูกค�้ คู่ค้� และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่�งเป็นระบบ โดยคณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยและ
ดูแลให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมและจรรย�บรรณของ
กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�น ผ่�นประมวลจริยธรรมและ
จรรย�บรรณธน�ค�รออมสินและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และจรรย�บรรณตั้งแต่ก�รรับรู้ ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
คว�มตระหนกั ก�รนำ�ไปใชใ้นก�รปฏบิติัง�น มกี�รจดัทำ�คูม่อื
ประมวลจรยิธรรมและจรรย�บรรณธน�ค�รออมสนิ จดัทำ�สือ่
เพือ่สง่เสรมิและเผยแพร่ให้คว�มรูเ้รือ่งคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรย�บรรณผ่�นช่องท�งต่�งๆ ของธน�ค�รอย่�งต่อเนื่อง  
 นอกจ�กน้ี ประมวลจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ธน�ค�รออมสนิ ไดก้ำ�หนดว�่ ผูบ้รหิ�ร นอกจ�กจะตอ้งปฏิบตัิ
ต�มจรรย�บรรณของผู้บริห�รแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย�่งทีด่ตี�มจรรย�บรรณของพนกัง�นดว้ย ห�กพนกัง�น
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มประมวลจริยธรรมฯ ให้ 
ขอคำ�แนะนำ�จ�กผู้บังคับบัญช� ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับช้ัน 
มีหน้�ท่ีประพฤติตนให้เป็นแบบอย่�งท่ีดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช� 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนท่ี 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำาหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
 กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น มีหน้�ท่ีปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบ ประก�ศ คำ�ส่ัง แบบแผนและ
วิธีปฏิบัติของธน�ค�ร เพ่ือรักษ�ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกล�งท�งก�รเมือง อำ�นวยคว�มสะดวกและให้บริก�รแก่ประช�ชน 
ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล โดยจะต้องยึดม่ันในม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมอันเป็นค่�นิยมหลัก 9 ประก�ร ดังน้ี

ส่วนท่ี 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน
 กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นต้องยึดถือและปฏิบัติหน้�ท่ีให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบ ประก�ศ  คำ�ส่ัง แบบแผน 
และวิธีปฏิบัติของธน�ค�ร เพ่ือรักษ�ประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังอำ�นวยคว�มสะดวกและให้บริก�รแก่ประช�ชนต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 
โดยจะต้องยึดม่ันในม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของธน�ค�รออมสิน 12 ประก�ร ดังน้ี

1. ให้คว�มร่วมมือ และสนับสนุนนโยบ�ยของรัฐบ�ลเพ่ือ 
 ผลประโยชน์ของประเทศ
2. ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบ ประก�ศ   

1. ก�รยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
2. ก�รมีจิตสำ�นึกท่ีดี มีคว�มซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
3. ก�รยึดถือประโยชน์ของประเทศช�ติและธน�ค�รเหนือกว่� 
 ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
 เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
4. ก�รยนืหยดัทำ�ในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหม�ย
5. ก�รให้บริก�รแก่ประช�ชนด้วยคว�มรวดเร็ว มีอัธย�ศัย   
 และไม่เลือกปฏิบัติ

6. ก�รใหข้้อมูลข่�วส�รแกป่ระช�ชนอย�่งครบถว้น  ถูกต้อง   
 และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7.  ก�รมุ่งต่อผลสัมฤทธิ�ของง�น  รักษ�ม�ตรฐ�น  มีคุณภ�พ   
 โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ก�รยึดม่ันในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ 
 ทรงเป็นประมุข
9. ก�รยึดม่ันในหลักจรรย�วิช�ชีพของธน�ค�ร

 คำ�ส่ัง แบบแผนและวธีิปฏิบัติของธน�ค�รอย�่งเครง่ครดั 
   ตลอดจนร่วมมือดูแลให้พนักง�นอ่ืนปฏิบัติต�มด้วย
3.  ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

ควบคุมดูแลและปลูกฝังจริยธรรมและจรรย�บรรณ ให้เป็น 
ที่รับทร�บ และถือปฏิบัติอย�่งสม่ำ�เสมอ
 และเพื่อติดต�มและประเมินผลก�รเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�งรวมถึงเสริมสร้�ง
พฤติกรรมต�มคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ธน�ค�รออมสินธน�ค�รได้กำ�หนดให้มีก�รสอบท�นก�ร
ประพฤติปฏิบัติต�มประมวลจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ธน�ค�รออมสิน เพื่อสอบท�นก�รรับรู้ คว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
คว�มเชื่อมั่น คว�มเชื่อมโยง และก�รประพฤติปฏิบัติต�ม
ประมวลจริยธรรมฯ ของผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ�้งทั่วทั้ง
องค์กร เพือ่นำ�ผลก�รสอบท�นม�ใช้ในก�รพฒัน�และปรบัปรงุ
ก�รกำ�กับดูแลให้พนักง�นประพฤติปฏิบัติต�มประมวล 
จริยธรรมฯ ปรับปรุงข้อกำ�หนดประมวลจริยธรรมจรรย�บรรณ 
รวมทัง้ใชเ้ปน็แนวท�งในก�รเผยแพรค่ว�มรูค้ว�มเข�้ใจใหแ้ก่ 
ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�งธน�ค�รออมสิน อันจะส่งผลให้เกิด 
เป็นวัฒนธรรมธรรม�ภิบ�ล มีจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ในก�รประกอบธุรกิจ ได้รับคว�มเชื่อถือและคว�มไว้ว�งใจ 
จ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธน�ค�ร
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  มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ท่ี และยึดม่ันในคุณธรรม
4.  ปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ ทุ่มเท 
 สติปัญญ� คว�มรู้คว�มส�ม�รถ ให้บรรลุผลสำ�เร็จและ 
 มีประสิทธิภ�พ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธน�ค�ร 
 และประเทศช�ติ
5.  รักษ�คว�มลับของลูกค้� คู่ค�้ และธน�ค�รอย�่งเคร่งครดั   
 ก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นคว�มลับจะกระทำ�ได้ต่อเม่ือ 
 มีอำ�น�จหน้�ท่ีและได้รับอนุญ�ต หรือเป็นไปต�ม 
 ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด
6. ปฏิบัติหน้�ท่ีเ พ่ือผลประโยชน์ สูงสุดของธน�ค�ร  
 ไม่แสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อ�ศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืน 
 อ�ศัยง�นในตำ�แหน่งหน้�ท่ีของตนเองไม่ว่�ท�งตรงหรือ 
 ท�งออ้มห�ผลประโยชนจ์�กธน�ค�รเพ่ือตนเองหรอืผู้อ่ืน   
 และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคล 
 ท่ีมีคว�มสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ 
 ธน�ค�ร
7. ร่วมมือช่วยเหลือกันเก่ียวกับกิจก�รของธน�ค�ร รักษ� 
 คว�มส�มัคคีในบรรด�ผู้อยู่ในวงง�นของธน�ค�ร และ 
 ไม่กระทำ�ก�รใดๆ อันอ�จเป็นเหตุก่อให้เกิดคว�มแตกแยก 
 ส�มัคคีหรือก่อให้เกิดคว�มกระด้�งกระเด่ืองในบรรด� 
 ผู้อยู่ในวงง�นของธน�ค�ร เค�รพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
 ละเว้นก�รกระทำ�ใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน   
 ให้ก�รสนับสนุนเพ่ือนร่วมง�นอย่�งจริงใจ 
8.  ไม่ลอกหรือไม่นำ�ผลง�นของผู้อ่ืนม�ใช้เป็นประโยชน์ของ 
 ตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีม�หรือไม่นำ�ผลง�นของบุคคลอ่ืน 
 ม�แอบอ้�งเป็นผลง�นของตนเอง
9.  ไม่ร�ยง�นเท็จหรือเสนอคว�มเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับ 
 บัญช� สุภ�พเรียบ ร้อย เช่ือ ฟัง  และไ ม่แสดง 
 คว�มกระด้�งกระเด่ืองต่อผู้บังคับบัญช�  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช� 
 ต้องปฏิบัติต�มคำ�ส่ังของผู้บังคับบัญช�ซ่ึงส่ังในกิจก�ร 
 ของธน�ค�รโดยชอบในก�รปฏิบัติกิจก�รของธน�ค�ร   

 ไม่กระทำ�ก�รข้�มผู้บังคับบัญช�เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับ 
 บัญช�เหนือข้ึนไปส่ังให้กระทำ�หรือได้รับอนุญ�ต 
 เป็นพิเศษเป็นคร้ังคร�ว
10. ร่วมพัฒน�สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจน 
 มุ่งสร้�งสรรค์และอนุรักษ์ ทรัพย�กรธรรมช�ติ
11. ยดึม่ันและปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี  และ 
 จรรย�บรรณของธน�ค�ร
12. ละเว้นก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อบุคคลภ�ยนอก หรือ 
 ส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับง�นของธน�ค�รท่ีอ�จ 
 กระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและก�รดำ�เนินง�นของ 
 ธน�ค�ร ท้ังน้ี เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตหรือมอบหม�ยจ�ก 
 ผู้บังคับบัญช�ผู้มีอำ�น�จหน้�ท่ี และละเว้นก�รเผยแพร่   
 หรือส่งต่อข้อคว�ม หรือข้อมูลท่ี ไม่ถูกต้อง  ไม่เหม�ะสม   
 เป็นเท็จ หรืออ�จสร้�งคว�มเข้�ใจผิดท�งส่ือออนไลน์   
 หรือส่ือต่�งๆ ซ่ึงอ�จส่งผลให้ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�ง   
 ลูกค้� ได้รับคว�มเสียห�ยหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือ 
 กระทบต่อช่ือเสียงและภ�พลักษณ์ของธน�ค�ร

 ท้ังน้ี ผู้บริห�รและพนักง�นต้องยึดม่ันในม�ตรฐ�นท�ง
จริยธรรมเพ่ิมอีก  2  ประก�ร  ดังน้ี
1.  พัฒน�ตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมพูนคว�มรู้ 
 คว�มส�ม�รถ และทักษะในก�รทำ�ง�น เพ่ือให้เกิด 
 ประโยชน์ต่อธน�ค�รอยู่เสมอ โดยศึกษ�ห�คว�มรู้และ 
 ประสบก�รณ์
2. ให้บริก�รด้วยคว�มสุภ�พ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์   
 รวดเร็ว  ให้คว�มสะดวกในก�รติดต่อ  ตลอดจนปรับปรุง 
 ก�รให้บริก�รอย่�งสมำ่�เสมอ  โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ 
 และคว�มพึงพอใจของผู้ใช้บริก�ร

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
 ธน�ค�รออมสนิได้กำ�หนดจรรย�บรรณตอ่ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับบุคล�กรของธน�ค�รออมสนิ 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. จรรย�บรรณของคณะกรรมก�ร
  2. จรรย�บรรณของผู้บริห�ร
  3. จรรย�บรรณของพนักง�น
 จรรย�บรรณของพนักง�น ให้ถือเป็นพ้ืนฐ�นท่ีผู้บริห�รและพนักง�นธน�ค�รออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติโดยผู้บริห�ร  
นอกจ�กจะต้องปฏิบัติต�มจรรย�บรรณของผู้บริห�รแล้วยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งท่ีดีต�มจรรย�บรรณของพนักง�นด้วย  
พนักง�นธน�ค�รออมสินทุกคนมีหน้�ท่ีต้องศึกษ�และปฏิบัติต�มจรรย�บรรณอย่�งเคร่งครัด ในก�รเล่ือน แต่งต้ัง ย้�ย  
หรือพิจ�รณ�คว�มดีคว�มชอบของพนักง�นท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่�ฝืนจริยธรรมหรือจรรย�บรรณ ให้นำ�ผลก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับ
จริยธรรมหรือจรรย�บรรณไปประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย
 พนักง�นท่ีฝ่�ฝืนจรรย�บรรณ หรือผู้บังคับบัญช�ยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ฝ่�ฝืนจรรย�บรรณถือว่�เป็นผู้ฝ่�ฝืนจรรย�บรรณ
น้ันด้วย จะถูกพิจ�รณ�ลงโทษท�งวินัยซ่ึงอ�จรวมถึงก�รชดใช้คว�มเสียห�ยท�งแพ่งและโทษท�งอ�ญ�ด้วย
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2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
2.1  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ
 (1) ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตยสุ์จริตและตดัสินใจดำ�เนินก�รใดๆ ด้วยคว�มเปน็ธรรมตอ่ภ�ครฐั เพ่ือประโยชน์ 

  สูงสุดของภ�ครัฐโดยรวม
 (2) บริห�รธน�ค�รด้วยคว�มระมัดระวัง
 (3) ปฏิบัติหน้�ท่ีโดยก�รประยุกต์คว�มรู้และทักษะก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถในทุกกรณี
 (4) ร�ยง�นสถ�นภ�พของธน�ค�รโดยสมำ่�เสมอ  และครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริง
 (5) แจ้งให้ภ�ครัฐทร�บถึงแนวโน้มในอน�คตของธน�ค�รท้ังในด้�นบวกและด้�นลบซ่ึงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐ�น 

  ของคว�มเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่�งเพียงพอ
 (6) ไม่แสวงห�ประโยชน์ให้ตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธน�ค�ร ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ
 (7) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธน�ค�รต่อบุคคลภ�ยนอก
 (8) ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อธน�ค�ร
2.2 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร
 (1) ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตยสุ์จริต และไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

  ต่อธน�ค�ร

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
1.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร
 (1) ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตยสุ์จริต โปรง่ใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธน�ค�ร และไมด่ำ�เนินก�รใดๆ ในลกัษณะ 

  ท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธน�ค�ร
 (2) นำ�คว�มรู้และทักษะก�รบริห�รม�ประยุกต์ใช้อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ และบริห�รง�นธน�ค�รด้วยคว�มระมัดระวัง
 (3) รักษ�เกียรติยศ ช่ือเสียง และภ�พลักษณ์ท่ีดีของธน�ค�ร
 (4) ไม่เปิดเผยข้อมูลคว�มลับของธน�ค�รต่อบุคคลภ�ยนอก
 (5) ไม่ใช้อำ�น�จหน้�ท่ีของตนหรือยอมให้ผู้อ่ืนอ�ศัยอำ�น�จหน้�ท่ีของตนไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม 

  ในก�รแสวงห�ผลประโยชน์โดยมิชอบ
1.2  จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
 (1) ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ หลีกเล่ียงก�รดำ�เนินก�รใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  ของพนักง�น
 (2) กำ�หนดนโยบ�ยในเร่ืองสวัสดิภ�พ ค่�ตอบแทน และสวัสดิก�รท่ีเป็นธรรมแก่พนักง�น
 (3) ส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถของพนักง�น
 (4) ติดต�มให้ธน�ค�รดำ�เนินก�รในเร่ืองจรรย�บรรณและบทบ�ทซ่ึงพนักง�นส�ม�รถปฏิบัติได้ เพ่ือให้เกิด 

  พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรย�บรรณอย่�งท่ัวถึงท้ังธน�ค�ร
1.3  จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) ส่งเสริมก�รให้บริก�รท่ีมีคุณภ�พต่อลูกค้�
 (2) สนับสนุนแนวท�งในก�รเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกค้�และประช�ชนอย่�งต่อเน่ือง
 (3) ควรส่งเสริมให้ธน�ค�รสร้�งนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้ลูกค้�และประช�ชนเกิดคว�มพึงพอใจ
 (4) เปิดเผยข่�วส�รข้อมูลเก่ียวกับก�รบริก�รอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 (5) กำ�กับให้ธน�ค�รจัดระบบให้ลูกค้�และประช�ชนส�ม�รถร้องเรียนเก่ียวกับก�รบริก�ร และให้ลูกค้� 

  และประช�ชนได้รับก�รตอบสนองผลอย่�งรวดเร็ว
1.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม
 (1) สนับสนุนให้ธน�ค�รมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  ส่ิงแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรมท่ีดีง�มของประเทศ
 (2) ปฏิบัติและควบคุมให้ธน�ค�รมีก�รปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยและกฎระเบียบ 

  ท่ีออกโดยหน่วยง�นกำ�กับดูแล
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 (2) ปฏิบัติหน้�ท่ีในก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถด้วยคว�มระมัดระวังและไตร่ตรอง ภ�ยใต้ 
  หลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลท่ีดี  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธน�ค�ร

 (3) รักษ�คว�มลับของธน�ค�ร ตลอดจนไม่แสวงห�ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ  
  ของธน�ค�รซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ

2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
 (1) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักง�น
 (2) ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักง�นอยู่เสมอ
 (3) ก�รแต่งต้ังและโยกย้�ยรวมถึงก�รให้ร�งวัลและก�รลงโทษพนักง�นต้องกระทำ�ด้วยคว�มสุจริตใจ 

  และต้ังอยูบ่นพ้ืนฐ�นของคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มเหม�ะสมของพนักง�นน้ันๆ
 (4) ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�น  และสนับสนุนให้มีคว�มก้�วหน้�ต�มคว�มรู้ 

  คว�มส�ม�รถอย่�งท่ัวถึง
 (5) รับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักง�น ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐ�นคว�มรู้ท�งวิช�ชีพ 

  ของพนักง�น
 (6) ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักง�นอย่�งเคร่งครัด
 (7) บริห�รง�นโดยหลีกเล่ียงก�รกระทำ�ใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอ�จมีผลกระทบต่อคว�มม่ันคงในหน้�ท่ีก�รง�น 

  ของพนักง�น
 (8) ปฏิบตัติอ่พนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ  และให้คว�มเค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชนและศักดิ�ศรีของคว�มเป็นมนุษย์
 (9) ส่งเสริมให้พนักง�นเข้�ใจในเร่ืองจรรย�บรรณและบทบ�ทซ่ึงพนักง�นส�ม�รถปฏิบัติได้ เพ่ือส่งเสริม 

  ให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรย�บรรณอย่�งท่ัวถึงท้ังองค์กร
 (10) เปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถแจ้งเร่ืองก�รทำ�คว�มผิดกฎหม�ยของธน�ค�รได้
 (11) ให้คว�มม่ันใจกับพนักง�นในเร่ืองสวัสดิภ�พ  สวัสดิก�รในก�รทำ�ง�น
 (12) ให้พนักง�นตระหนักถึงก�รใช้ทรัพย�กรท่ีมีอยู่อย่�งจำ�กัดในธน�ค�รให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) ให้บริก�รท่ีมีคุณภ�พในระดับท่ียอมรับได้ 
 (2) เปิดเผยข้อมูลข่�วส�รเก่ียวกับก�รบริก�รอย่�งครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (3) ก�รนำ�เสนอก�รบริก�รจะต้องไม่ทำ�ให้ลูกค้�และประช�ชนเกิดคว�มเข้�ใจผิดเก่ียวกับคุณภ�พ ร�ค� 

  ปริม�ณหรือเง่ือนไขใดๆ ของก�รบริก�รน้ันๆ
 (4) จัดระบบเพ่ือให้ลูกค้�และประช�ชนส�ม�รถร้องเรียนเก่ียวกับก�รบริก�ร และดำ�เนินก�รอย่�งดีท่ีสุด 

  เพ่ือให้ลูกค้�และประช�ชนได้รับก�รตอบสนองอย่�งรวดเร็ว
 (5) รักษ�คว�มลับของลูกค้�และประช�ชนอย�่งจริงจัง และสมำ่�เสมอ รวมถึงไม่นำ�ม�ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

  และผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ
 (6) ปฏิบัติต�มเง่ือนไขต่�งๆ ท่ีมีต่อลูกค้�และประช�ชนอย่�งเคร่งครัด 
 (7) กรณีท่ีอ�จไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเง่ือนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้�และประช�ชนทร�บล่วงหน้�เพ่ือร่วมกัน 

  พิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�
 (8) ไม่ค้�กำ�ไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภ�พก�รบริก�ร และไม่กำ�หนดเง่ือนไขก�รค้�ท่ีไม่เป็นธรรม 

  ต่อลูกค้�และประช�ชน
 (9) ควรมีก�รสร้�งนวัตกรรมใหม่ เช่น ก�รบริก�รใหม่ๆ เพ่ือให้ลูกค้�และประช�ชนเกิดคว�มพึงพอใจ
2.5 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า  
 (1) ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในก�รค้�กับคู่ค้� 
 (2) ถ้�มีข้อมูลว่�มีก�รเรียก  หรือก�รรับ  หรือก�รจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงเปิดเผยร�ยละเอียด 

  ต่อคู่ค้� และร่วมกันแก้ไขปัญห�โดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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2.6 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง
 (1) ประพฤติปฏิบัติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขันท่ีดี
 (2) ไม่แสวงห�ข้อมูลท่ีเป็นคว�มลับของคู่แข่งด้วยวิธีก�รท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหม�ะสม เช่น ก�รจ่�ยสินจ้�ง 

  ให้แก่พนักง�นคู่แข่ง เป็นต้น
 (3) ไม่พย�ย�มทำ�ล�ยช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ย  โดยปร�ศจ�กซ่ึงมูลคว�มจริง
2.7 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม
 (1) ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ท่ีจะมีผลเสียห�ยต่อทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม
 (2) คืนผลกำ�ไรส่วนหน่ึงของธน�ค�รให้แก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้�งสรรค์สังคมอย่�งสมำ่�เสมอ
 (3) ปลูกฝังจิตสำ�นึกของคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดข้ึนในหมู่พนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเน่ืองและจริงจัง
 (4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีก�รปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยและกฎระเบียบท่ีออกโดย 

  หน่วยง�นกำ�กับดูแล 
 (5) ไม่กระทำ�ก�รช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทำ�ให้เกิดก�รหลีกเล่ียงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

  หรือกฎระเบียบต่�งๆ
 (6) ให้คว�มรว่มมอืกับหนว่ยง�นกำ�กับดูแลและร�ยง�นขอ้มูลท่ีเก่ียวกับก�รฝ่�ฝืน หรือก�รไมป่ฏิบัติต�มกฎหม�ย 

  หรือกฎระเบียบต่�งๆ ต่อหน่วยง�นน้ัน
 (7) ไม่นำ�เงินของธน�ค�รไปสนับสนุนท�งก�รเมือง

3. จรรยาบรรณของพนักงาน
3.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
 (1) ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต เท่ียงธรรม ม�นะอดทน 
 (2)  มีคว�มรบัผดิชอบตอ่ก�รปฏบัิติหน�้ท่ีอย�่งเตม็กำ�ลังคว�มรู้คว�มส�ม�รถของตน  โดยคำ�นึงถงึประโยชนสู์งสุด 

  ของธน�ค�ร ไม่ใช้โอก�สหรือใช้ตำ�แหน่งหน้�ท่ีก�รง�นแสวงห�ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน ตลอดจน 
  ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ท่ีจะทำ�ให้ธน�ค�รสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธน�ค�ร

 (3) มีทัศนคติท่ีดีและมีคว�มภักดีต่อธน�ค�ร รักษ�ช่ือเสียงและภ�พลักษณ์ของธน�ค�ร โดยดำ�รงไว้ซ่ึงช่ือเสียง 
  อันดีง�มของธน�ค�ร ไม่ให้ร้�ยหรือให้ข้อมูลข่�วส�รอันจะก่อให้เกิดคว�มเส่ือมเสียแก่ธน�ค�ร ช้ีแจง 
  และทำ�คว�มเข้�ใจกับบุคคลภ�ยนอก เพ่ือรักษ�ไว้ซ่ึงภ�พลักษณ์ท่ีดีขององค์กร

 (4) ห้�มรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจ�กบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญ�ติในโอก�สต�มประเพณีนิยมท่ีมีร�ค�หรือมูลค่� 
  ในก�รรับจ�กแต่ละบุคคลแต่ละโอก�สเกินส�มพันบ�ท

 (5) รักษ�ข้อมูลหรือข่�วส�รของธน�ค�รท่ียังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นคว�มลับ และไม่ให้ข้อมูลหรือข่�วส�รใดๆ  
  ท่ีผู้มีอำ�น�จยังไม่อนุญ�ต

 (6) ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยของเทคโนโลยสี�รสนเทศ และก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบข้อมูลส�รสนเทศ 
  ของธน�ค�ร

 (7) ใช้และรักษ�ทรัพยสิ์นของธน�ค�รให้ได้ประโยชน์อย�่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภ�พ และไม่นำ�ไปใช้เพ่ือประโยชน์ 
  ส่วนตน รวมท้ังช่วยกันดูแลทรัพย์สิน สถ�นท่ีทำ�ง�นให้เป็นระเบียบและสะอ�ดอยู่เสมอ

 (8) เอ�ใจใสอ่ย�่งจริงจังและเครง่ครัดต่อกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสร้�งคุณภ�พ ประสิทธิภ�พและก�รพัฒน�ธน�ค�ร 
  ไปสู่คว�มเป็นเลิศ

 (9) ยึดม่ันในหลักจรรย�บรรณวิช�ชีพของธน�ค�ร
3.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
 (1) ให้คว�มเค�รพ  สุภ�พ  อ่อนน้อม  มีสัมม�ค�รวะต่อผู้บังคับบัญช� ปฏิบัติต�มคำ�ส่ัง  ท่ีชอบด้วยกฎหม�ยและ 

  ปฏิบัติง�นต�มลำ�ดับบังคับบัญช�  ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
 (2) ไม่ร�ยง�นเท็จหรือเสนอคว�มเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญช� ตลอดจนไม่กล่�วร้�ยผู้บริห�รโดยปร�ศจ�ก 

  มูลคว�มจริง
 (3)  ไม่ว่ิงเต้นหรือเรียกร้องเพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงตำ�แหน่งหน้�ท่ี
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3.3  จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
 (1) รักษ�และเสริมสร้�งคว�มส�มัคคี รวมท้ังควรเข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ ท่ีจัดข้ึน เพ่ือประส�นสัมพันธ์ 

  ระหว่�งผู้ร่วมง�น
 (2) ให้คว�มรู้และถ่�ยทอดประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นแก่ผู้ร่วมง�น  หรือให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ผู้ร่วมง�น 
 (3) รับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมง�น ผู้ใต้บังคับบัญช�และพิจ�รณ�นำ�ไปใช้ในท�งท่ีเป็นประโยชน์ 

  ต่อง�นของธน�ค�ร
 (4) ให้คว�มอนุเคร�ะห์และคว�มช่วยเหลือผู้ร่วมง�นท่ีต้องก�รคว�มช่วยเหลือซ่ึงอยู่ในวิสัยท่ีจะพึงกระทำ�ได้ 
 (5) ไม่นำ�เร่ืองส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมง�นไปวิพ�กษ์วิจ�รณ์ในท�งท่ีเส่ือมเสียแก่ผู้ร่วมง�น หรือภ�พพจน์ 

  โดยส่วนรวมของธน�ค�ร
 (6) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมง�นด้วยคว�มสุภ�พ ให้คว�มเค�รพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
3.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
 (1) พัฒน�ตนเองให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลอยู่เสมอ
 (2) ยดึม่ันในหลักกฎหม�ย  คุณธรรม คว�มถูกต้อง และไม่แสวงห�ตำ�แหน่ง หรือประโยชน์อ่ืนใดจ�กผู้บังคับบัญช�  

  หรือจ�กบุคคลอ่ืนใดโดยมิชอบ
 (3) มีทัศนคติท่ีดี มีคว�มภ�คภูมิใจในก�รเป็นพนักง�นธน�ค�รออมสิน และรักษ�ช่ือเสียงของตนและเกียรติ 

  ของพนักง�นธน�ค�รออมสินไม่ให้เส่ือมเสีย
 (4) ตรงต่อเวล� และอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติง�นให้กับธน�ค�รอย่�งเต็มท่ี  ไม่ม�ส�ยกลับก่อน หรือเอ�เวล�ง�น 

  ของธน�ค�รไปทำ�ธุระส่วนตัว โดยปร�ศจ�กคว�มจำ�เป็นอย่�งแท้จริง
3.5  จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) มีคว�มจริงใจ  ให้บริก�รท่ีมีคุณภ�พด้วยคว�มเต็มใจ  ใช้ว�จ�สุภ�พ  อ่อนโยน 
 (2) ให้บริก�รด้วยคว�มเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกัน 
 (3) รักษ�ผลประโยชน์ของลูกค้� และปฏิบัติต�มเง่ือนไขต่�งๆ และรักษ�คำ�ม่ันสัญญ�ท่ีให้ไว้กับลูกค้� 

  ห�กมีก�รขัดกันของผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้�ให้ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�โดยเร็วท่ีสุด 
  และดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใสทันที

 (4) รักษ�ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้�ไว้เป็นคว�มลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทร�บ เว้นแต่ได้รับคว�มยินยอมจ�กลูกค้� 
  และไม่นำ�ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้�ไปแสวงห�ประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน

 (5) รับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะจ�กลูกค้�ด้วยคว�มยินดี และพร้อมท่ีจะช้ีแจงข้อมูลท่ีถูกต้องต�มสถ�นะ 
  แห่งตน ห�กเห็นว่�เร่ืองใดไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ ในอำ�น�จหน้�ท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ 
  ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำ�ให้ติดต่อยังหน่วยง�นหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ันๆ ต่อไป

 (6) ต้องแนะนำ�หรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รเก่ียวกับก�รให้บริก�รอย่�งถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้ลูกค้� 
  เกิดประโยชน์และคว�มเข้�ใจในเง่ือนไขของก�รบริก�รน้ันๆ

3.6  จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
 (1) ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง  ภ�ยใต้กฎหม�ยกรอบกติก�ก�รแข่งขันท่ีดี
 (2) ส่งเสริมก�รกระทำ� หรือกิจกรรมใดๆ อันนำ�ม�ซ่ึงคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งกัน และช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

  ในโอก�สท่ีเหม�ะสม
 (3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐ�นะเพ่ือนร่วมธุรกิจท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ธน�ค�รพัฒน�ตนเองอย่�งสมำ่�เสมอ
3.7  จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
 (1) พึงอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของส�ธ�รณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม  เช่น  ก�รเสียสละกำ�ลังก�ย  กำ�ลังคว�มคิด   

  กำ�ลังทรัพย์ และก�รเข้�ร่วมกิจกรรมท�งสังคม ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกธน�ค�ร ท้ังน้ีก�รอุทิศตนดังกล่�ว 
  พึงกระทำ�ในลักษณะท่ีจะไม่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อง�นของธน�ค�ร

 (2) ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
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กิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ธน�ค�รออมสนิไดส้นับสนนุใหมี้กิจกรรมสง่เสรมิก�รกำ�กับดูแลกจิก�รท่ีดี ท้ังในระดบัคณะกรรมก�รธน�ค�ร ผู้บริห�ร

และพนักง�นอย่�งท่ัวถึงท้ังองค์กรอย่�งต่อเน่ือง ดังน้ี

1. จัดทำาคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสินฉบับพกพา สอดแทรกรูปภ�พตัวอย่�ง
ประกอบ และสื่อในรูปแบบ (E-book) เพื่อเผยแพร่ให้ 
คณะกรรมก�ร ผู้บรหิ�ร และพนกัง�น ไดศ้กึษ�ทำ�คว�มเข�้ใจ 
เพื่อเป็นแนวท�งในก�รประพฤติปฏิบัติ

3. ดำาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการธนาคาร
ออมสิน เกี่ยวกับแนวท�งในก�รนำ�องค์กร ในด้�นก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี จริยธรรมและจรรย�บรรณ เพื่อนำ�ม�พัฒน�
ปรับปรุงด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

4. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการกำากับดูแลการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังน้ี

(1) ก�รพัฒน�ต้นแบบจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ธน�ค�รออมสิน

(2) ก�รอบรมผ่�นระบบก�รเรียนรู้ออนไลน์ (e - learning) 
หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี : Accountability” และ 
“จริยธรรมและจรรย�บรรณ”

2. ธนาคารไดเ้ผยแพรป่ระมวลจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน ผ่�นช่องท�ง ดังนี้

- Intranet  
- Website ของธน�ค�ร  
- e-mail All User  
- เว็บเพจฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี  
- แจกคู่มือประมวล  
- GSB magazine  
- เสียงต�มส�ย  
- จัดนิทรรศก�รส่ ง เสริมจริยธรรมและ 

จรรย�บรรณ  
- ส่ือ social media เช่น ไลน์กลุ่ม Facebook/

ออมสินธรรม�ภิบ�ล 

คู่มือประมวลจริยธรรม
เเละจรรย�บรรณ
ธน�ค�รออมสิน

https://goo.gVjzAwic
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5.  ธนาคารไดจ้ดัใหม้โีครงการให้รางวลัจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ ธนาคารออมสนิ เปน็ประจำาทกุป ีตัง้แตป่ ี2550 
ถงึปจับุนั เพือ่พจิ�รณ�คดัเลอืกผูบ้รหิ�ร พนกัง�น และลูกจ�้ง 
ที่มีจิตสำ�นึกและทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรย�บรรณในก�รปฏิบัติง�น เพื่อให้ผู้ได้รับร�งวัลเป็น 
แบบอย่�งท่ีดีตลอดจนเป็นก�รส่งเสริมให้ผู้บริห�ร พนักง�น  
ลูกจ้�ง ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและนำ�หลักก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รท่ีดี จริยธรรมและจรรย�บรรณ ซ่ึงปัจจุบันมี 
ผู้ได้รับร�งวัล รวมจำ�นวนทั้งสิ้น  785  คน

โดยในปี 2563 ธน�ค�รได้ประก�ศหลักเกณฑ์โครงก�ร
ให้ร�งวัลจริยธรรมและจรรย�บรรณ ธน�ค�รออมสิน ประจำ�ปี 
2563 และพิจ�รณ�คัดเลือกผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�ง ท่ีมี 
คุณสมบัติเป็นไปต�มเกณฑ์ก�รให้ร�งวัลท่ีธน�ค�รกำ�หนด  
โดยคัดเลือกจ�กบุคล�กรท่ัวท้ังองค์กร จำ�นวนประม�ณ  
21,935 คน ซ่ึงผู้ได้รับร�งวัลจะเป็นผู้ท่ีผ�่นเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
คัดเลือกจ�กคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ของธน�ค�ร  โดยกำ�หนด
ร�งวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี

(1) ร�งวัลจริยธรรมและจรรย�บรรณดีเด่นธน�ค�ร
ออมสิน ซ่ึงเป็นร�งวัลดีเด่น ระดับธน�ค�ร

 (2) ร�งวัลจริยธรรมและจรรย�บรรณ ระดับหน่วยง�น

ส่วนกล�ง /ส�ยง�นกจิก�รส�ข� ซ่ึงเป็นร�งวลัระดบัหน่วยง�น 
เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�งประพฤติ
ปฏิบัติอย่�งมีจริยธรรมและจรรย�บรรณท่ัวท้ังองค์กร

 (3) ร�งวัลต้นกล้�จริยธรรม เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้
พนักง�นรุ่นใหม่ประพฤติปฏิบัติ อย่�งมีจริยธรรมและ 
จรรย�บรรณ เป็นแบบอย่�งท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมง�น เพ่ือสร้�ง
เครือข่�ยจริยธรรมและลดปัญห�ก�รกระทำ�ทุจริตในพนักง�น
ท่ีมีอ�ยุง�นน้อยกว่� 5 ปี

 และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รมีส่วนร่วมท่ัวท้ังองค์กร 
ธน�ค�รได้กำ�หนดให้มีร�งวัล ดังน้ี

 (4)  ร�งวัลหน่วยง�นท่ีมีส่วนร่วมสูงสุด ในก�รโหวต
ร�งวัลจริยธรรมและจรรย�บรรณธน�ค�รออมสิน เพ่ือให้ร�งวัล
แก่หน่วยง�นท่ีมีผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�ง ร่วมโหวต (Vote) 
สูงสุด ของร�งวัลท่ีหน่วยง�นได้รับ ได้แก่ โล่เกียรติคุณ

 (5) ร�งวัลสำ�หรับผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�งท่ีเข้�ร่วม
โหวต เพ่ือให้ร�งวัลแก่ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�งท่ีเข้�ร่วมโหวต
ร�งวัลจริยธรรมและจรรย�บรรณดีเด่น ธน�ค�รออมสิน 
นอกจ�กน้ี ได้กำ�หนดให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในก�รเข้�ร่วมโหวต  
ได้รับคะแนน GSB Way Point สะสม จำ�นวน 5 Point และ
กำ�หนดให้จับร�งวัลโดยใช้วิธีสุ่ม (Random) เพ่ือรับร�งวัล

6.  ธนาคารได้เผยแพร่แนวคิดและคติประจำาใจ 
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณดีเด่น ธน�ค�รออมสิน ประจำ�ปี 2563  
จำ�นวน 53 คน ให้ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�ง 
ทุกคนใช้เป็นแนวท�งในก�รประพฤติปฏิบัติ  เพื่อเป็น
แบบอย่�งที่ดีแก่พนักง�น
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7. สร้างกระบวนการเรียนรู้การกำากับดูแล
กิจการที่ดีให้กับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้

1) คณะกรรมก�รธน�ค�รและผู้บริห�รระดับสูง 
เข้�รับก�รอบรมสัมมน�ของหน่วยง�นต่�งๆ เช่น 
สถ�บันพระปกเกล้� ใน “หลักสูตรก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของ
รัฐวิส�หกิจและองคก์รมห�ชน” สม�คมสง่เสริมสถ�บนั
กรรมก�รบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : 
IOD) ในหลักสูตร“Director CertificationProgram 
(DCP)”“Corporate Governance for Executive 
(CGE)”“Ethical Leadership Program (ELP)” 
“Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL)” และ “IT Governance and Cyber 
Resilience Program (ITG)”

2) ผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับ เข้�รับก�ร
อบรมหลักสูตรก�รกำ�กับดูแลก�รท่ีดี จริยธรรมและ
จรรย�บรรณ ดังน้ี

(1) หลักสูตร “ก�รป้องกันก�รขัดกันระหว่�ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interest)”

(2) ก�รอบรมผ่�นระบบก�รเรียนรู้ออนไลน์ 
(E-learning) หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี :  
Accountability” และ “จริยธรรมและจรรย�บรรณ”

8. จัดกิจกรรมงานเสริมสร้างจิตสำานึก ส่งเสริม 
จริยธรรมจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดทั้งปี ดังนี้

(1) ธน�ค�รม ี“นโยบ�ยไมใ่หไ้ม่รับ” (No Gift Policy) 
งดก�รให้ก�รรับของขวัญในเทศก�ลปีใหม่ ท้ังภ�ยในและ
ภ�ยนอกธน�ค�รเพ่ือป้องกันก�รแสวงห�ประโยชน์โดยมิชอบ
และคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ท่ีอ�จเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสร้�ง 
คว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติง�น กรณีมีหน่วยง�นภ�ยนอกต่�งๆ 
นำ�ของขวัญม�มอบให้ธน�ค�ร จึงกำ�หนดให้รวบรวมของขวัญ
ปีใหม่ท่ีได้รับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย จัด “กิจกรรมรับบริจ�คเงิน
และของใช้จำ�เป็นให้แก่โรงพย�บ�ลทห�รผ่�นศึก” ในวันท่ี 
26 กุมภ�พันธ์ 2563  มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพย�บ�ล  
ตลอดจนเยี่ยมและมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วย 
ทห�รผ่�นศึกท่ีพักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลด้วย

(2) กิจกรรม “ส่งต่อคว�มดี ส่งมอบกระเป๋�ผ้�ให้ 
โรงพย�บ�ล” โดยรับบริจ�คเงินจ�กพนักง�นท่ัวท้ังองค์กร 
เพ่ือจัดทำ�กระเป๋�ผ้�ส่งมอบให้แก่โรงพย�บ�ลนำ�ไปแจกจ่�ย
และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนผู้รับบริก�ร ซ่ึงเป็น 
ก�รสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้�งสรรค์สังคม ลดปัญห� 
ภ�วะโลกร้อน โดยเฉพ�ะปัญห�ขยะพล�สติก ตลอดจน
เสริมสร้�งก�รมีส่วนร่วม และจิตสำ�นึกในก�รบำ�เพ็ญ
ส�ธ�รณประโยชน์ ของผู้บริห�รพนักง�น และลูกจ้�ง 
ธน�ค�รออมสินจัดทำ�กระเป๋�ผ้� จำ�นวน 5,000 ใบ ส่งมอบให้แก่
โรงพย�บ�ล จำ�นวน 14 แห่ง ท้ังในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค

(3) กิจกรรม “ออมสินร่วมใจ ต้�นภัยโควิด” โดย
ผู้บริห�รและพนัง�นได้ร่วมกันบริจ�คเงินนำ�ส่งให้สถ�บัน

บำ�ร�ศนร�ดรู เพ่ือจัดห�อปุกรณท์�งก�รแพทยแ์ละเคร่ืองมอื 
แพทย์ในก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 
พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำ�นวน 80 กล่อง ให้ 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บนับำ�ร�ศนร�ดูร เม่ือวันท่ี 24 เมษ�ยน 2563 
ณ ห้องวชิร�วุธ ธน�ค�รออมสิน สำ�นักง�นใหญ่

(4) ม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือในสถ�นก�รณ์ 
แพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 โดยจัดซ้ือเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์
ล้�งมือฆ่�เช้ือโรค เพ่ือมอบแก่ประช�ชนผ่�นหน่วยง�นต่�งๆ 
เช่น วัด โรงเรียน โรงพย�บ�ล เป็นต้น มีผู้ได้รับประโยชน์ 
จำ�นวน 750,000 ร�ย

(5) กิจกรรม “ออมสินร่วมใจต้�นภัยโควิด” มอบเงิน
บริจ�ค จำ�นวน 500,000 บ�ท และสเปรยแ์อลกอฮอล์จำ�นวน 
2,000 ช้ิน ให้แก่สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร

(6) กิจกรรม “ตู้กับข้�วสีชมพูปนัสุข” ตู้แห่งก�รให้ดว้ย
นำ้�ใจ ร่วมกันสร้�งสังคมแห่งก�รแบ่งปัน โดยจัดต้ังตู้กับข้�ว
สีชมพูปันสุขเพ่ือแบ่งปันเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจำ�เป็นให้
ประช�ชนท่ีได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด
ของโรคโควิด-19 ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภ�คม - 19 มิถุน�ยน 2563

(7) กิจกรรมธรรมบรรย�ย หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ 
อยู่อย่�งไรให้เป็นสุข” โดย พระอ�จ�รย์ประสงค์ ปุริปุณฺโณ 
อดีตเจ้�อ�ว�สวัดป่�ชิค�โกเพ่ือน้อมนำ�หลักธรรมคำ�สอนของ 
พุทธศ�สน�สู่ก�รปฏิบัติ ปลุกจิตสำ�นึกด้�นคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ผู้บริห�ร พนักง�นและลูกจ้�ง อันจะส่งผลให้ก�รปฏิบัติง�น 
เป็นไปอย�่งมีประสิทธิภ�พและเกดิประสิทธิผล ณ หอประชุม
บุรฉัตร ธน�ค�รออมสินสำ�นักง�นใหญ่ เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิก�ยน 
2563 มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม 205 คน

160 Social Bank



1. การสำารวจความคิดเห็นของพนักงาน/
ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับบทบาท 
การนำาองคก์รของผูบ้รหิารระดบัสงู และการนำาหลกัการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ 
ธนาคารออมสนิ ป ี2563 พบว�่ กลุม่ผูบ้ริห�รและพนกัง�น
มีคว�มเชื่อมั่นว่�ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รและแนวท�งก�ร
กำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีจะทำ�ใหธ้น�ค�รดำ�เนนิธรุกจิไดอ้ย�่ง 
มีประสิทธิภ�พ และมีคว�มตั้งใจจะปฏิบัติ ร้อยละ 99.6  
ขณะที่กลุ่มลูกค้�และประช�ชนรับรู้ต่อระบบก�รกำ�กับ 
ดูแลของธน�ค�รออมสินในระดับดีม�ก โดยกลุ่มลูกค้� 
เหน็ว�่ ธน�ค�รออมสนิมกี�รเปดิเผยขอ้มูลทีช่ดัเจน ถกูตอ้ง 
ไม่บิดเบือนข้อมูล กลุ่มประช�ชนเห็นว�่ ธน�ค�รออมสิน
มีฐ�นะท�งก�รเงินที่มั่นคงและมีสภ�พคล่องท�งก�รเงิน

3. สอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ประจำ�ป ี2563 
เพื่อนำ�ผลก�รสอบท�นม�ใช้ในก�รพัฒน�และปรับปรุง
กระบวนก�รกำ�กับดูแล เพื่อยกระดับจริยธรรมและ 
จรรย�บรรณธน�ค�รออมสนิ และแนวท�งในก�รประพฤติ
ปฏิบัติของพนักง�น โดยมีผู้บริห�รพนักง�นและลูกจ้�ง 
เข�้ร่วมตอบแบบสอบท�นรวมทั้งสิ้น 21,308 คน คิดเป็น 
96.92% ของพนักง�นทั้งองค์กร  ซึ่งจ�กผลก�รสอบท�น
ปร�กฏผลว่� พนักง�นมีคว�มเข้�ใจในหลักก�รกำ�กับดูแล
กจิก�รทีด่แีละประมวลจรยิธรรมและจรรย�บรรณธน�ค�ร
ออมสิน ร้อยละ 96.05 ซึ่งมีคะแนนสูงขึ้นจ�กปีที่ผ�่นม� 
(ปี 2562) ซึ่งได้ร้อยละ 95.18

2. ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลของ 
การเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน โดยในปี 2563 ธน�ค�รได้มี
ก�รจัดทำ�คลิปวิดีโอสรุปผลสอบท�นก�รประพฤติปฏิบัติ
ต�มประมวลจริยธรรมและจรรย�บรรณธน�ค�รออมสิน 
ปี 2562 เพื่อชี้แจ้งสรุปผลก�รสอบท�นให้ผู้บริห�ร 
พนักง�น ลูกจ้�ง ทั่วทั้งองค์กรได้รับทร�บและให้ยึดถือ 
เป็นแนวท�งในก�รประพฤติปฏิบัติต่อไป  

การติดตามและประเมินผล

1.
การสำารวจความคิดเห็น

ของพนักงาน/
ลูกจ้าง	ลูกค้า

และผู้มีส่วนได้เสีย

2.
มีการติดตามและ
ประเมินผลของ
การเสริมสร้าง
พฤติกรรม

3.
สอบทานการ
ประพฤติปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ

ผลการสอบทานการประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสิน ประจำาปี 2563

ประเด็นท่ี 1 
มาตรฐานจริยธรรมธนาคาร ข้อ 3 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ยึดม่ันคุณธรรม คำานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

ประเด็นพิจารณา :
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน

ด้วยการถ่ายคลิป
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ธน�ค�รประก�ศใช้ระเบียบธน�ค�รออมสิน ฉบับท่ี 660 

ว่�ด้วยนโยบ�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต โดยนำ�แนวท�ง

ก�รควบคุมภ�ยในต�มหลักก�รและแนวท�งก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รท่ีดีในรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ต�มแบบ

ประเมินตนเองเก่ียวกับม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน  

ต�มโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น

ก�รทุจริต  (Collective Action Coalition Against Corruption 

หรือ CAC) กรอบก�รจัดก�รของสม�คมผู้ตรวจสอบทุจริต

ส�กล (Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) 

และกรอบหลักเกณฑ์ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใส 

ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment : ITA) ม�ใช้เป็นกรอบใน 

ก�รจัดทำ�นโยบ�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของ

ธน�ค�รออมสิน ท้ังน้ี ธน�ค�รมีก�รเผยแพร่นโยบ�ยป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตไปยังพนักง�นท่ัวท้ังองค์กร รวมไปถึง

บุคคลภ�ยนอก โดยพนักง�นและลูกจ้�งของธน�ค�รทุกคน 

รับทร�บนโยบ�ยดังกล่�ว

ธน�ค�รประก�ศใช้คำ�ส่ังเร่ืองม�ตรก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริต เพ่ือเป็นคู่มือแนวท�งปฏิบัติง�นให้แก่

 การปฏิบัติหน้าท่ี ยดึหลักต�ม 

 ม�ตรฐ�น ข้ันตอน ระยะเวล�

ท่ีกำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด และเป็นไป

อย�่งเท่�เทียมกัน รวมถึงก�รปฏิบัติง�น 

อย่�งมุ่งม่ันเต็มคว�มส�ม�รถ มีคว�มรับผิดชอบต่อง�น  

ในหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบ มีคุณธรรม และโปร่งใส

 การใช้งบประมาณ จัดทำ� 

 แผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ

ประจำ�ปีและเผยแพร่อย่�งโปร่งใส ใช้จ่�ย 

งบประม�ณอย่�งคุ้มค่�เป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  

 และเปิดโอก�สให้พนักง�น มีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบ 

ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ

 การใช้อำานาจ ก�รมอบหม�ยง�น 

  ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 

ก�รคัดเลือกบุคล�กร เพ่ือให้สิทธิ

ประโยชน์ต่�งๆ  เป็นไปอย่�งเป็นธรรม

ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้อำ�น�จส่ังก�รให้ผู้ใต้บังคับบัญช� 

ทำ�ในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญช�หรือทำ�ในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง

 การใช้ทรพัยสิ์นของธนาคาร  

 ไม่นำ�ทรัพย์สินของธน�ค�ร 

ไปเป็นของตนเองหรือนำ�ไปให้ผู้อ่ืน  

มีกระบวนก�รในก�รขออนุญ�ต และ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับก�รใช้ทรัพย์สินของธน�ค�ร มีก�รกำ�กับ

ดูแลและตรวจสอบก�รใช้ทรัพยสิ์นของธน�ค�รอย�่งเคร่งครัด

ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�งธน�ค�รออมสิน ส�ม�รถปฏิบัติ 

ได้อย่�งถูกต้อง เป็นไปต�มนโยบ�ยป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริต รวมท้ังเพ่ือสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับ

ม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

ธน�ค�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รป้องกันก�รทุจริตของ

ธน�ค�รออมสิน ปี 2563 - 2565 ซ่ึงมีคว�มสอดคล้องกับ 

แผนปฏิบัติก�รป้องกันก�รทุจริตในภ�ครัฐวิส�หกิจ (พ.ศ. 

2562 - 2564) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รทจุริตแหง่ช�ต ิเพ่ือขับเคล่ือนยทุธศ�สตรช์�ติ  

ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต ระยะท่ี 3  

(พ.ศ. 2560 - 2564) ต�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) 

3 ฝ่�ย ระหว่�งสำ�นักง�น ป.ป.ช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ และหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ จำ�นวน 54 แห่ง 

และเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รของธน�ค�รในก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม

ธน�ค�รประก�ศเจตจำ�นงสุจริต มุ่งเน้นเสริมสร้�ง

วัฒนธรรมสุจริตปร�ศจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชันเป็นองค์กร 

ธรรม�ภบิ�ลและโปรง่ใส โดยกำ�หนดใหผู้้บริห�ร พนกัง�น และ

ลูกจ้�งธน�ค�รออมสินยึดถือและปฏิบัติ  ดังน้ี

1
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 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 ให้คว�มสำ�คัญในก�รต่อต้�น

ก�รทุจริตอย่ �งจริ งจั ง  ทบทวน

นโยบ�ยและจัดทำ�แผนง�นด้�น 

ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต มีกระบวนก�รเฝ้�ระวัง 

ตรวจสอบก�รทุจริต เพ่ือให้เกิดก�รป้องกันก�รทุจริตอย�่งเป็น

รูปธรรม

 คุณภาพการดำา เ นินงาน  

 ต้ อ ง ใ ห้ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ 

ก�รดำ�เนินง�น ก�รให้บริก�รแก่ 

ผู้รับบริก�ร ผู้ม�ติดต่อหรือผู้มีส่วน 

ได้เสียอย่�งตรงไปตรงม� ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

ปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งมีคุณธรรม คำ�นึงถึงประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับ 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  

 เผยแพร่ข้อมูลธน�ค�รในเร่ือง

ต่�งๆ ให้ส�ธ�รณชนทร�บผ่�นช่องท�ง

ท่ีหล�กหล�ย เข้�ถึงง่�ย ไม่ซับซ้อน  

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จัดให้มีช่องท�งให้ผู้รับบริก�ร  

ผู้ม�ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถส่งคำ�ติชมหรือคว�มคิด

เห็นเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�น ก�รให้บริก�ร ช้ีแจงในกรณีท่ีมี

ข้อกังวลสงสัยได้อย่�งชัดเจน และมีช่องท�งให้ส�ม�รถ 

ร้องเรียนก�รทุจริตของผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�งธน�ค�ร

 การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ 

 ข้อมูลให้ส�ธ�รณชนรับทร�บ

บนเว็บไซต์ของธน�ค�ร ได้แก่ ข้อมูล

พ้ืนฐ�น ก�รบรหิ�รง�น ก�รบรหิ�รเงนิ

งบประม�ณ ก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล  

เพ่ือแสดงถึงคว�มโปร่งใสในก�รบริห�รง�นและก�รดำ�เนินง�น

ของธน�ค�ร

ธน�ค�รประก�ศนโยบ�ย ไม่ให้ ไม่รับ กระเช้�หรือของขวัญ

หรือส่ิงตอบแทนรูปแบบใดๆ แก่ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�ง

ธน�ค�รออมสิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของธน�ค�ร ในทุก

เทศก�ล “No Gift Policy” เพ่ือแสดงคว�มมุ่งม่ันของธน�ค�ร

ในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 

ภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี

ธน�ค�รมีระบบง�น  Integrated  Fraud  Management  

 การปรับปรุงระบบการทำางาน  

 ปรับปรุงพัฒน�ธน�ค�รท้ังก�ร

ป ฏิ บั ติ ง � นขอ ง เ จ้ � ห น้ � ท่ี แ ล ะ

กระบวนก�รทำ�ง�น นำ�เทคโนโลยี 

ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็ว 

ยิง่ข้ึน เปดิโอก�สใหผู้้รับบรกิ�ร ผู้ม�ติดต่อ หรอืผู้มีส่วนไดเ้สีย

เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รปรับปรุงพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นให้

สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

 การป้องกันการทุจริต

 เ ผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ท่ี เ ป็ น

ปัจจุบันให้ส�ธ�รณชนรับทร�บบน

เว็บไซต์ของธน�ค�รในด้�นก�ร

ดำ�เนินก�รเพ่ือป้องกันก�รทุจริต และม�ตรก�รภ�ยใน 

เพ่ือป้องกันก�รทุจริต ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รนำ�ผลก�รประเมิน

ไปสู่ก�รจัดทำ�ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มโปร่งใส และกำ�กับ

ติดต�มให้มีก�รนำ�ไปปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม

System  (IFMS)  โดยก�รนำ�ข้อมูลจ�กก�รตรวจจับเหตุก�รณ์

ต้องสงสัยหรือมีคว�มเส่ียงต่อก�รทุจริตจ�กระบบง�นต่�ง ๆ  

ของธน�ค�ร ม�วิเคร�ะห์เพ่ือจัดทำ�แนวท�งหรือม�ตรก�ร

ป้องกันก�รทุจริตของธน�ค�ร และเพ่ิมช่องท�ง ในก�ร

ร�ยง�นเหตกุ�รณ์ต้องสงสัยหรือมีคว�มเส่ียงต่อก�รทุจริตของ

พนักง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รป้องกัน

และปร�บปร�ม ก�รทุจริต  (Fraud Compliance Officer : FCO)
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กิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 ธน�ค�รจัดทำ�ส่ือเผยแพร่เพ่ือสร้�งก�รรับรู้ คว�มรู้คว�มเข้�ใจ และก�รตระหนักถึงก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มหลักก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี จริยธรรมและจรรย�บรรณธน�ค�รออมสิน ก�รป้องกันก�รทุจริต โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้บริห�ร พนักง�น 

ลูกจ้�ง อย่�งต่อเน่ือง ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ของธน�ค�ร เช่น Intranet, e-mail All User, GSB Magazine, Digital Signage, 

เสียงต�มส�ย, โปสเตอร์

 ธน�ค�รได้เข้�ร่วมกิจกรรมวันต่อต้�นคอร์รัปชัน 2563 ซ่ึงจัดข้ึนโดยองค์กรต่อต้�นคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภ�ยใต้

แนวคิด “จับโกง โคตรง่�ย แค่ปล�ยน้ิว Power of Data” ในรูปแบบออนไลน์ เม่ือวันท่ี 15 กันย�ยน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือมุ่งเน้นให้ทุกภ�คส่วนเห็นคว�มสำ�คัญของก�รใช้ฐ�นข้อมูลท่ีเปิดเผยจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ เป็นพลังสำ�คัญในก�รต่อสู้และ

ป้องกันก�รทุจริต

 ธน�ค�รได้เข้�ร่วมก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงจัดข้ึนโดยสำ�นักง�น ป.ป.ช. โดยในปี 2563 ธน�ค�รได้รับผลก�รประเมินในระดับ 

(Rating Score) : AA คะแนนรวม 97.19 คะแนน จัดเป็นอันดับท่ี 8 ของหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีเข้�ร่วมก�รประเมินท้ังหมด 8,303 

หน่วยง�น และจัดเป็นอันดับท่ี 2 ของหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจท่ีเข้�รับก�รประเมินท้ังหมด 53 หน่วยง�น

 ธน�ค�รได้จัดอบรมหลักสูตร “ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ”  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำ�ปี 2563 ให้แก่ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�ง จำ�นวน 166 คน 

(0.75%) ณ หอประชุมบุรฉัตร ธน�ค�รออมสิน สำ�นักง�นใหญ่ โดยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ� อธิก�รบดี 

สถ�บันเทคโนโลยี พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง เป็นวิทย�กรในก�รบรรย�ยให้คว�มรู้ในหัวข้อ “เปล่ียนแปลงเพ่ือ

เติบโตอย่�งยั่งยืนในโลก Disruption” และคุณกฤตนันทน์ เตน�กุล เจ้�พนักง�นป้องกันก�รทุจริตปฏิบัติก�รศูนย์ประเมิน

คุณธรรมและคว�มโปร่งใสของหน่วยง�นภ�ครัฐ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มทุจริตแห่งช�ติ บรรย�ยให้

คว�มรู้ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ก�รประเมิน ITA ประจำ�ปี 2563”
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(1)  พิธีกล่�วคำ�ปฏิญ�ณตน ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีด้วย 

 คว�มซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส หน้�พระบรมร�ช�นุส�วรีย์  

 รัชก�ลท่ี 6

(2) ก�รอบรมหลักสูตร “ก�รป้องกันก�รขัดกันระหว่�ง 

 ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict  

 of Interest)” โดยคุณอุทิศ บัวศรี รองเลข�ธิก�ร  

 คณะกรรมก�ร ป.ป.ช.

(3) ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกจ้�งธน�ค�รออมสิน ทุกคน ลงน�ม 

 ปฏิญ�ณตน ในก�รปฏบัิติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตยสุ์จริต  

 โปร่งใส ผ่�นระบบออนไลน์

(4) กิจกรรมเดินรณรงค์ (เดิน Troop) สร้�งก�รรับรู้ คว�มรู้ 

 คว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนกัในก�รปฏบัิติหน้�ท่ีด้วย 

 คว�มซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต ต�มอ�ค�รต่�งๆ

(5) กิจกรรมตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัล เร่ือง ก�รกำ�กับดูแล 

 กิจก�รท่ีดี จริยธรรม จรรย�บรรณ ก�รป้องกันและ 

 ปร�บปร�มก�รทุจริต

(6) สำ�รวจก�รรับรู้ คว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�ง ต่อก�รดำ�เนินง�นด้�นคุณธรรมและ 

 คว�มโปร่งใสของธน�ค�ร ผ่�น GSB Wisdom

(7) กิจกรรมประกวดคำ�ขวัญต่อต้�นก�รทุจริต

(8) กิจกรรมให้ร�งวัลหน่วยง�นท่ีมีส่วนร่วมสูงสุดในก�ร เข้�ร่วมกิจกรรม “สัปด�ห์ส่งเสริม ธรรม�ภิบ�ล ต่อต้�นทุจริต 

 คอร์รัปชัน : GSB WAY SAY NO CORRUPTION”

 ธน�ค�รได้จัดกิจกรรม “สัปด�ห์ส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล ต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน : GSB WAY SAY NO CORRUPTION” 

ระหว่�งวันท่ี 14 - 18 ธันว�คม 2563 เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�ง รับรู้ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญในก�รปฏบัิติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตยสุ์จรติ โปรง่ใส คำ�นึงถงึประโยชนส่์วนรวม ไมก่ระทำ�ก�รขดักนัระหว�่งประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ท่ีในท�งมิชอบ หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต่อต้�น

ก�รทุจริตในทุกรูปแบบ และนำ�ไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสร้�งคว�มเช่ือม่ันและคว�มไว้ว�งใจจ�ก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธน�ค�ร และเพ่ือก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 165



การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส     
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในฐ�นะท่ีธน�ค�รเป็นรัฐวิส�หกิจในสังกัดกระทรวงก�รคลัง และเป็นหน่วยง�นของรัฐ ได้ดำ�เนินก�รเก่ียวกับข้อมูล

ข่�วส�รของธน�ค�รสู่ส�ธ�รณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประช�ชน และผู้มีส่วน ได้เสียในก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รของธน�ค�ร 

ดังน้ี

1. ก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับก�รจัดซ้ือจัดจ้�งธน�ค�รได้เผยแพร่เก่ียวกับก�รจัดซ้ือจัดจ้�งไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึง 

 ประกอบด้วย ประก�ศจัดซ้ือจัดจ้�ง ประก�ศร่�ง TOR ประก�ศผลก�รประกวดร�ค� ประก�ศข�ย ประก�ศข�ย 

 ทอดตล�ด เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ส�ธ�รณชนในก�รสืบค้นข้อมูลข่�วส�ร ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งของธน�ค�ร

2. ก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รของธน�ค�รและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�ธน�ค�รแก่หน่วยง�นและบุคคลภ�ยนอกท่ีร้องขอ  

 โดยธน�ค�รได้ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นท่ีมีอำ�น�จต�มกฎหม�ยในก�รขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ  

 หรือขอให้พนักง�นธน�ค�ร ไปให้ป�กคำ�ในฐ�นะพย�นบุคคล ได้แก่ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

 ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

 ป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด ศ�ล กรมบังคับคดี กรมสรรพ�กร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

 คุ้มครองผู้บริโภค และสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ฯลฯ เช่น โดยธน�ค�รจะให้ข้อมูลภ�ยใต้ข้อบังคับของกฎหม�ยและ 

 หลักก�รพิจ�รณ�ของธน�ค�ร

การเปิดเผยการใช้จา่ยเงินหรือทรัพย์สนิของธนาคารใหสื้อ่มวลชนเพือ่ประโยชน์ในการโฆษณา 
หรือประชาสัมพันธ์

ธน�ค�รมีก�รเปิดเผยก�รใช้จ่�ยเงินหรือทรัพย์สินของธน�ค�รให้ส่ือมวลชนเพ่ือประโยชน์ในก�รโฆษณ�หรือ

ประช�สัมพันธ์ให้กับสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน และประช�ชนได้รับทร�บผ่�นระบบอินเทอร์เน็ต

ด้านการดำาเนินธุรกิจ

ธน�ค�รมกี�รทบทวนระเบียบและคำ�ส่ังท่ีเก่ียวข้องกับ

ก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เหม�ะสมอย่�ง

สมำ่�เสมอ โดยในปี 2563 ธน�ค�รได้ออกระเบียบฉบับใหม่ 

ได้แก่ ระเบียบธน�ค�รออมสิน ฉบับท่ี 680 ว่�ด้วยก�รให้ 

สินเช่ือ ลงทุน และก่อภ�ระผูกพันแก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ

กิจก�รท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ซ่ึงกำ�หนดข้อห้�มในก�รให้

สินเช่ือ และก่อภ�ระผูกพันแก่กรรมก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และ

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงกำ�หนดข้อยกเว้นเฉพ�ะกรณีก�รให้ 

สินเช่ือในรูปแบบของบัตรเครดิต หรือก�รให้สินเช่ือเพ่ือเป็น

สวัสดิก�รเท่�น้ัน เพ่ือป้องกันไม่ให้กรรมก�รและผู้บริห�ร

ระดับสูงใช้อำ�น�จหน้�ท่ีเอ้ือประโยชน์ในก�รยักย้�ยถ่�ยเท

ทรัพย์สินของธน�ค�รออมสิน รวมท้ังได้ปรับปรุงคำ�ส่ัง 

ท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบฉบับดังกล่�ว เพ่ือให้ก�ร

รวบรวมขอ้มลูและก�รตรวจสอบขอ้มลูกอ่นก�รใหสิ้นเช่ือหรอื

ก่อภ�ระผกูพันดำ�เนินก�รไดอ้ย�่งครบถว้นและสมบรูณ์ยิง่ข้ึน 

นอกจ�กน้ี ธน�ค�รมีระเบียบธน�ค�รออมสิน ฉบับท่ี 

656 ว่�ด้วยนโยบ�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�นก�รประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ ซ่ึงกำ�หนดหลักปฏิบัติในก�รป้องกันคว�มขัดแย้ง

ท�งผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

เพ่ือให้คณะกรรมก�รธน�ค�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น 

ธน�ค�รออมสิน ยดึถือปฏิบัติ โดยกำ�หนดให้มีก�รเปิดเผยเร่ือง

คว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชนเ์พ่ือคว�มโปรง่ใสและเปน็ธรรม

กับลูกค้�และป้องกัน มิให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

หรือก�รกระทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ย ว่�ด้วยหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ โดยเฉพ�ะในเร่ืองก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ 

โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ดังน้ี 
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การกำากับการทำาธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
(Related Lending) 

กิจก�รท่ีมผีลประโยชนเ์ก่ียวขอ้ง (Related Lending) 

หม�ยถึง บริษัท่ีธน�ค�รออมสิน กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือผู้ท่ี

เก่ียวข้อง ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท่ี

จำ�หน่�ยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

โดยระเบียบธน�ค�รออมสิน ฉบับท่ี 680 ว่�ด้วยก�ร 

ให้สินเช่ือ ลงทุน และก่อภ�ระผูกพันแก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร 

ด้านพนักงาน

ธน�ค�รมีนโยบ�ยสำ�คัญท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดคว�ม 

ขัดแยง้ท�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของธน�ค�ร 

โดยกำ�หนดให้พนักง�นทุกคนต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รเปิดเผย

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของผู้บริห�ร พนักง�นและ

ลูกจ้�งธน�ค�รออมสิน เพ่ือหลีกเล่ียงก�รใช้โอก�สในก�รเป็น

พนักง�นแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตน และกำ�หนดข้อปฏิบัติ

สำ�หรับพนักง�นโดยให้พนักง�นทุกคนจัดทำ�แบบร�ยง�นก�ร

เปิดเผยคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนข์องพนกัง�น เปน็ประจำ�

ทุกปี และร�ยง�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อหัวหน้�

หน่วยง�น ในกรณีต่�งๆ ดังน้ี

 1) จัดทำ�แบบร�ยง�นฯเพ่ือทบทวนคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ภ�ยในเดือนธันว�คมของทุกปี

 2) เม่ือได้รับคำ�ส่ังแต่งต้ังหรือโยกย้�ยตำ�แหน่งง�นใหม่

 3) เม่ือมีก�รปรับโครงสร้�งหน่วยง�นใหม่ของธน�ค�ร

 4) เม่ือเกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ใหม่ท่ียังไม่เคยเปิดเผยหรือร�ยง�นม�ก่อน

 ในปี 2563 ผลก�รตรวจสอบไม่พบกรณีท่ีเป็นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของผู้บริห�ร พนักง�นและลูกจ้�ง 

ธน�ค�รออมสิน

2. ก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของพนักง�น ผู้บริห�ร และคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ธน�ค�รส่งเสริมให้มีก�รปฏิบัติ 

 ต�มหลกัก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี จึงกำ�หนดหลกัปฏิบัติให้สอดคล้องกบักฎเกณฑใ์นก�รประกอบธรุกิจหลักทรพัย์  

 ดังน้ี

 2.1 ก�รกำ�กับดูแล และควบคุมก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของพนักง�น ผู้บริห�ร และคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน  

  และบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีโอก�สล่วงรู้ข้อมูลภ�ยใน  ธน�ค�รจะควบคุมดูแลก�รซ้ือ ข�ย โอน หรือรับโอน 

  หลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะท่ีน่�จะเอ�เปรียบต่อบุคคลภ�ยนอก โดยอ�ศัยข้อมูลภ�ยในน้ันออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อ่ืน 

  กระทำ�ก�รดังกล่�ว โดยตนได้รับประโยชน์ ก�รร�ยง�นคว�มผิดปกติหรือส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในก�รซ้ือ ข�ย โอน 

   หรือรับโอนหลักทรัพย์ และก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รแก้ไขท่ีดำ�เนินก�รแล้ว หน่วยง�นกำ�กับก�รปฏิบัติต�ม 

  กฎเกณฑ์ (Compliance Unit) จะดำ�เนินก�รต�มแนวปฏิบัติของหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลต่อไป

 2.2 ก�รกำ�กับดูแล ก�รจัดทำ� และดูแลบัญชีร�ยช่ือหลักทรัพย์ ธน�ค�รจะควบคุมดูแลก�รจัดทำ�บัญชีร�ยช่ือ 

  หลักทรัพย์ท่ีต้องระมัดระวังในก�รซ้ือข�ย Watch List ก�รจัดทำ�บัญชีร�ยช่ือหลักทรัพย์ท่ีห้�มมิให้ซ้ือข�ย  

  Restricted List และก�รจำ�กัดบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในก�รรับทร�บข้อมูลโดยจะติดต�มควบคุมก�รทำ� 

  ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่�วให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ในก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

  ท้ังน้ี ระเบยีบและนโยบ�ยธน�ค�รดงักล�่วไดรั้บก�รทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถ�นก�รณใ์นปจัจบัุนอย�่งสมำ่�เสมอ

และกิจก�รท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์

ก�รกำ�กับดแูลก�รใหสิ้นเช่ือ ลงทนุ หรอืกอ่ภ�ระผกูพนัสำ�หรบั

ก�รทำ�ธุรกรรมกับกิจก�รท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง (Related 

Lending) เพ่ือให้ก�รกำ�กับดูแลส�ม�รถรองรบัคว�มเส่ียงจ�ก

ก�รทำ�ธุรกรรม และมีกระบวนก�รพิจ�รณ�ธุรกรรมดังกล่�ว

ท่ีรัดกุมเหม�ะสม โดยธน�ค�รได้กำ�หนดให้มีก�รดำ�เนินก�ร ดังน้ี

1. ผู้บริห�รไขว้ ธน�ค�รได้กำ�หนดกฎเกณฑ์สำ�หรับผู้บริห�รไขว้ ซ่ึงอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์   

 (Conflict of Interest) โดยผู้บริห�รดังกล่�วจะไม่ส�ม�รถอนุมัติส่ังทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ 

 ท่ีตนดำ�รงตำ�แหน่งได้ รวมท้ังต้องยึดถือปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติในก�รจัดก�รข้อมูลท่ีเป็นคว�มลับเช่นเดียวกันด้วย
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1.  ให้ปฏิบัติต�มระเบียบธน�ค�รออมสิน ว่�ด้วยนโยบ�ยสินเช่ือ (Credit Policy) 

2. ก�รทำ�ธุรกรรมกบักิจก�รท่ีมผีลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งดงักล่�วข�้งตน้ตอ้งไดรั้บอนมัุติจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสนิ 

 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

3. ห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือพนักง�นท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับก�รให้สินเช่ือ ลงทุนก่อภ�ระผูกพัน เข้�ร่วม 

 ในก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภ�ระผูกพันดังกล่�ว

การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำาคัญ 

การสอบทานการปฏิบัติงาน 

ในปี พ.ศ. 2563 มีก�รเปล่ียนแปลงกฎหม�ยภ�ยนอกท่ี

สำ�คัญเป็นจำ�นวนม�ก แม้จะเกิดโรคระบ�ด COVID-19 เช่น 

หลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รจัดเก็บภ�ษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้�ง

ท่ีมีก�รใช้ประโยชน์ หล�ยประเภท ก�รลดภ�ษีท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้�ง พ.ศ. 2563 ก�รเปิดเผยก�รใช้จ่�ยเงินหรือทรัพย์สิน 

ของหน่วยง�นของรัฐให้ส่ือมวลชนเพ่ือประโยชน์ในก�ร

ประช�สัมพันธ์ พ.ศ.2562 กำ�หนดพัสดุและวิธีก�รจัดซ้ือ จัดจ้�ง

พัสดุท่ีรัฐต้องก�รส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 หลักเกณฑ์

วิธีก�รและเง่ือนไขก�รร�ยง�นข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีมีธุรกรรม

ลักษณะเฉพ�ะผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพ�กร  

ก�รขย�ยกำ�หนดเวล�ก�รส่งร�ยง�นข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีมี

ธุรกรรมลักษณะเฉพ�ะคร้ังแรกให้แก่ผู้มีหน้�ท่ีร�ยง�น  

ก�รประชุมผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ม�ตรฐ�นก�รรักษ�

คว�มม่ันคงปลอดภัยของก�รประชุมผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2563 ก�รลดภ�ษีสำ�หรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้�งบ�งประเภท 

พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์ก�รลดหย่อนค่�ธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมพิเศษต�มประมวลกฎหม�ยท่ีดิน สำ�หรับกรณี

ก�รปรับปรุงโครงสร้�งหน้ีต�มหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำ�หนด

อัตร�เงินนำ�ส่งเข้�กองทุนพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ 

ได้มีก�รติดต�ม วิเคร�ะห์ ศึกษ�ผลกระทบในก�รเปล่ียนแปลงท�งกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�งๆ ต่อธน�ค�ร และได้นำ�เสนอ

ธน�ค�รและหน่วยง�นทร�บเพ่ือดำ�เนินก�รปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติง�น

ได้มีก�รสุ่มสอบท�นก�รปฏบัิติต�มกฎเกณฑข์องธน�ค�รและกฎเกณฑภ์�ยนอกโดยวิธีต่�งๆ เพ่ือใหม่ั้นใจว�่ธน�ค�รได้

ปฏิบัติง�นเป็นไปต�มท่ีกฎเกณฑ์กำ�หนดท้ังวิธี On - site วิธี Off - site และวิธี self - assessment และจัดทำ�ผลก�รสอบท�น 

พร้อมข้อเสนอแนะต่อธน�ค�รและหน่วยง�น

พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีก�รเพ่ือก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้

สำ�หรับเ งินได้เ ท่� ท่ีไ ด้ จ่�ยเป็นเ บ้ียประกันภัยสำ�หรับ 

ก�รประกันชีวิตแบบบำ�น�ญของผู้มีเงินได้ต�มวรรคส�มของ 

ข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ.2509) หลักเกณฑ์  

วิธีก�ร และเง่ือนไข เพ่ือก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้สำ�หรับเงินได้ 

เท่�ท่ีได้จ่�ยเป็นเงินฝ�กไว้กับธน�ค�รท่ีมีกฎหม�ยจัดต้ังข้ึน 

โดยเฉพ�ะ และธน�ค�รผู้รับฝ�กจะจ่�ยเงินและผลประโยชน์ 

โดยอ�ศัยคว�มทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝ�ก รวมท้ังมี 

ก�รเปล่ียนแปลงท้ังหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับธุรกิจ เช่น ม�ตรก�ร 

ให้คว�มช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีจ�กสถ�นก�รณ์ภัยธรรมช�ติ 

สงคร�มก�รค้� และก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019  

(COVID-19) ก�รออกหลักเกณฑ์ก�รบริห�รจัดก�ร 

ด้�นก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�อย่�งเป็นธรรม (Market Conduct) 

ก�รออกหลักเกณฑ์ก�รคิดดอกเบ้ียผิดนัดชำ�ระหน้ีและ 

ก�รคิดค่�ธรรมเนียมก�รไถ่ถอนก่อนกำ�หนด ของธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย เป็นต้น ซ่ึงธน�ค�รได้ตระหนักและให้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รดำ�เนินง�น

ของธน�ค�รภ�ยใต้กฎเกณฑ์ภ�ยนอกท่ีเปล่ียนแปลง 

ข้�งต้น
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การดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำากับ 

การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์  

การควบคุมคุณภาพงาน 

การสื่อสารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์์	 

การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ

ได้มีก�รวิเคร�ะห์แนวท�งแก้ไขข้อผิดพล�ดเพ่ือไม่ให้มีประเด็นท�งข้อสังเกตของหน่วยง�นกำ�กับซำ�้ประเด็นเดิมอีก และ

ติดต�มก�รปฏิบัติง�นเพ่ือให้ปฏิบัติต�มแนวท�งแก้ไขอย่�งครบถ้วนถูกต้อง ท้ังข้อสังเกตของธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ปปง.)

ได้เข้�ไปมีส่วนร่วมต้ังแต่กระบวนก�รประชุมห�รือเพ่ือออกผลิตภัณฑ์ จนกระท่ังก�รอนุมัติออกผลิตภัณฑ์ต่�งๆ  

รวมท้ังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของธน�ค�ร และมีก�รให้คว�มเห็นและคำ�ปรึกษ�เก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่�งๆ กับหน่วยง�น อีกท้ังยังมี 

ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นภ�ยนอกและภ�ยในเก่ียวกับกฎเกณฑ์อย่�งใกล้ชิด

มีก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีระบบและมีควบคุมคุณภ�พก�รทำ�ง�นด้วยวิธีต่�งๆ อ�ทิเช่น จัดทำ�ฐ�นข้อมูลผลิตภัณฑ์ กฎเกณฑ์

ภ�ยนอกท่ีมีผลใช้บังคับ คู่มือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ 

ก�รก่อก�รร้�ยและก�รแพร่ขย�ยอ�วุธท่ีมีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง ก�รร�ยง�นข้อมูลท้ังแบบร�ยวันและร�ยเดือน รวมถึง

แบบสอบถ�มคว�มเข้�ใจ (Checklist) เพ่ือใช้ในก�รควบคุมและติดต�มก�รปฏิบัติง�นต�มกฎเกณฑ์ของธน�ค�รอย่�งมี

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

มีก�รส่ือส�รไปถงึผู้ปฏิบัติง�นดว้ยวิธีก�รต�่งๆ เช่น ก�รจดัอบรมก�รจดัทำ�หลักสตูร e - Learning/e-testing / หนงัสอื 

ซักซ้อม /Q&A/ AML EASY EASY/ กฎเกณฑ์ ENJOY ก�รจัดทำ�หนังสือช้ีแจงต่�งๆ อย่�งสมำ่�เสมอ เม่ือมีก�รเปล่ียนแปลง 

กฎเกณฑ์ และเม่ือมีเหตุก�รณ์ท่ีมีนัยสำ�คัญเกิดข้ึนโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งได้มีก�รร่วมมือกันระหว่�งกลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล 

กลุ่มบริห�รคว�มเส่ียงและกลุ่มตรวจสอบ จัดอบรมให้คว�มรู้แก่ผู้บริห�รทุกระดับช้ัน และพนักง�นปฏิบัติก�ร ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติง�น

ของส�ยง�นกิจก�รส�ข�เพ่ือให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจท่ีถูกต้อง

จัดอบรมให้แก่ ผู้บริห�ร พนักง�น เพ่ือให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รปฏิบัติง�น และส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งถูกต้อง เช่น

1. ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยฟอกเงินและกฎหม�ยก่อก�รร้�ย

2. ก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์กฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. ก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์กฎหม�ยภ�ษีอ�กร
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การควบคุมภายใน
ธน�ค�รออมสินตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยได้กำ�หนดให้หน่วยง�นย่อยต้ังแต่ระดับส�ข�  

เขต ศูนย์ ภ�คฝ่�ยและส�ยง�นประเมินระบบก�รควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพ่ือสร้�ง 

คว�มรับผิดชอบในก�รควบคุมภ�ยในให้แก่พนักง�นทุกคนท่ีเป็นเจ้�ของง�น  ในระดับหน่วยง�นย่อยโดยรวมไว้เป็นส่วนหน่ึง 

ในก�รปฏิบัติง�นต�มปกติซ่ึงยึดแนวท�งปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของก�รควบคุมภ�ยใน 

ท้ัง 3 ด้�น ได้แก่

ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจอย่�งสมเหตุสมผลว่�ก�รดำ�เนินง�นจะบรรลุผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ดังกล่�วธน�ค�รได้แต่งต้ัง 

คณะทำ�ง�นประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในในภ�พรวมทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�หนดแนวท�งติดต�มควบคุมส่วนง�นย่อยในก�รประเมิน

ก�รควบคุมด้วยตนเอง และจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในระดับองค์กรเพ่ือร�ยง�นต่อหน่วยง�นกำ�กับดูแล รวมท้ัง

สรุปผลก�รประเมินแต่ละองค์ประกอบของก�รควบคุมภ�ยในต�มท่ีคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินกำ�หนด 5 องค์ประกอบ ดังน้ี

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ธน�ค�รมีสภ�พแวดล้อมก�รควบคุมท่ีดีผู้บริห�รของ

ธน�ค�รได้สร้�งบรรย�ก�ศของก�รควบคุมเพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อก�รควบคุมภ�ยในโดยให้คว�มสำ�คัญกับคว�มซ่ือสัตย์

จริยธรรมและคว�มโปร่งใสไม่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์มีก�รบริห�รจัดก�รท่ีสอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี

กำ�หนดนโยบ�ยระเบียบข้อบังคับวิธีปฏิบัติง�นเป็นล�ยลักษณ์อักษรเพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นแนวท�งเดียวกันบุคล�กรมี 

คว�มเข้�ใจขอบเขตหน�้ท่ีของตนเองรวมท้ังมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถทกัษะในก�รปฏบัิติหน้�ท่ีต�มท่ีได้รับมอบหม�ยมีก�รส่งเสริม

ให้พนักง�นท่ัวท้ังองค์กรเกิดจิตสำ�นึกท่ีดีมีก�รสร้�งแรงจูงใจและพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น 

ต�มคว�มรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธน�ค�ร

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ธน�ค�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเส่ียงภ�ยใน 

ก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีก�รประเมินคว�มเส่ียงท้ังในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติก�รมีก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์เป้�หม�ย

ของหน่วยง�นระดับกิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคล้องและเช่ือมโยงกันในก�รท่ีจะทำ�ง�นให้สำ�เร็จมีก�รระบุคว�มเส่ียงจ�กปัจจัยภ�ยใน

และภ�ยนอกท่ีอ�จมีผลกระทบต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยง�นมีก�รวิเคร�ะห์คว�มเส่ียงและจัดก�รคว�มเส่ียงท่ีเหม�ะสม

เพ่ือลดข้อผิดพล�ดและป้องกันข้อบกพร่องท่ีอ�จจะเกิดข้ึนจ�กก�รปฏิบัติง�นส่งผลให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภ�พสูงสุดรวมถึงมีก�รประเมินคว�มเส่ียงท่ีอ�จจะเกิดก�รทุจริตในก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ธน�ค�รมีก�รกำ�หนดทิศท�งก�รปฏิบัติง�นโดยมีนโยบ�ยและระเบียบ

วิธีปฏิบัติท่ีเหม�ะสมทำ�ให้ม่ันใจได้ว่�เม่ือนำ�ไปปฏิบัติแล้วทำ�ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้กิจกรรมก�รควบคุมท่ีกำ�หนด

ไว้ส�ม�รถทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�นทร�บไดว่้�ห�กเกดิคว�มเส่ียงข้ึนจะมวิีธีปฏิบัติอย�่งไรในก�รควบคมุคว�มเส่ียงหลกีเล่ียงคว�มเส่ียง

หรือลดคว�มเส่ียงและมีก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ยกฎเกณฑ์ของท�งก�รระเบียบปฏิบัติง�นท้ังภ�ยใน

1
2
3

ด้านการดำาเนินงาน (Operations Objectives) 

เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับคว�มมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของก�รดำ�เนินง�น

ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) 

เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงินท่ีเช่ือถือได้ทันเวล�โปร่งใส

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 

เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยระเบียบและข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�นรวมท้ังข้อกำ�หนดอ่ืนของท�งร�ชก�ร
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ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
ธน�ค�รออมสินจัดต้ังข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติธน�ค�รออมสิน พ.ศ. 2489 พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว  

รัชก�ลท่ี 6 ได้พระร�ชท�นทุนประเดิมจำ�นวน 100,000 บ�ท ในก�รจัดต้ังกิจก�รของคลังออมสิน ซ่ึงต่อม�กฎหม�ยกำ�หนดให้โอน

ทรัพย์สิน สินทรัพย์ คว�มรับผิดชอบและธุรกิจของคลังออมสิน กรมไปรษณีย์โทรเลข ให้แก่ธน�ค�รออมสินดำ�เนินกิจก�รต่อไป  

โดยกฎหม�ยจัดต้ังกำ�หนดให้ธน�ค�รออมสิน อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงก�รคลัง 

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 ธน�ค�รออมสินมีส่วนของทุนจำ�นวน 199,778  ล้�นบ�ท ลดลง 2,698 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 

1.33 จ�กส้ินปี 2562  สำ�หรับปี 2563 ธน�ค�รออมสินมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 18,660 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อน 

จำ�นวน 5,548 ล้�นบ�ท

และภ�ยนอกเป็นประจำ�ทุกปีและมีก�รพัฒน�กิจกรรมก�รควบคุมโดยใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศม�สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นทำ�ให้

ลดข้อผิดพล�ดท่ีอ�จเกิดข้ึนได้

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) ธน�ค�รมีระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีดี

เหม�ะสมกับก�รปฏิบัติง�นและสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผู้ใช้โดยมีก�รส่ือส�รไปยังฝ่�ยบริห�รพนักง�น และผู้เก่ียวข้อง

ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกในรปูแบบท่ีเหม�ะสมช่วยให้ผู้รับข้อมูลส�รสนเทศส�ม�รถปฏบัิติหน้�ท่ีได้อย�่งมีประสิทธิภ�พและบรรลุ

วัตถปุระสงคข์ององคก์ร โดยใหค้ว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภยัในก�รเกบ็รกัษ�ขอ้มลูท�งอเิล็กทรอนกิสต์ลอดจนทำ�แผนฉกุเฉนิ

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศรองรับเหตุก�รณ์ฉุกเฉินเพ่ือลดผลกระทบและสร้�งคว�มต่อเน่ืองในก�รให้บริก�รท�งธุรกิจ

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) ธน�ค�รมีก�รติดต�มประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในระดับองค์กร

ท่ีมีประสิทธิภ�พ โดยมีก�รกำ�หนดวิธีปฏิบัติง�นท่ีเหม�ะสมเพ่ือติดต�มประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในอย่�งต่อเน่ืองซ่ึงเป็น 

ส่วนหน่ึงของกระบวนก�รปฏิบัติง�นต�มปกติโดยกำ�หนดให้ผู้บริห�รมีหน้�ท่ีในก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นต�มส�ยก�รบังคับ

บัญช�รวมท้ังประเมนิผลเปน็ร�ยคร้ังและห�กพบขอ้บกพรอ่งหรอืจดุออ่นท่ีมนัียสำ�คัญจะตอ้งมกี�รตรวจสอบไดว่้�มีก�รควบคมุ

ภ�ยในท่ีดีแล้วหรือไม่ เพ่ือท่ีจะส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�หรือข้อบกพร่องต่�งๆได้ทันเวล�

ท้ังน้ี คณะทำ�ง�นประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในในภ�พรวมได้กำ�หนดแนวท�งในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประมวลผลและ

ก�รปรับปรุงก�รควบคุมภ�ยในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก�รควบคุม

ภ�ยในสำ�หรับหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ.2561 พร้อมติดต�มร�ยง�นก�รประเมินผลและก�รปรับปรุงก�รควบคุมภ�ยในของหน่วยง�น

ย่อยเป็นร�ยไตรม�สควบคุมหน่วยง�นย่อยภ�ยในธน�ค�รให้ปฏิบัติต�มแนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลให้มี

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลย่ิงข้ึนประมวลผลและจัดทำ�ร�ยง�นเสนอผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินจัดทำ�หนังสือรับรอง 

ก�รประเมินผล ก�รควบคุมภ�ยใน (ระดับหน่วยง�นของรัฐ) จัดส่งปลัดกระทรวงก�รคลังพร้อมท้ังร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

ให้คณะจัดก�รคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีทร�บเป็นร�ยไตรม�สและร�ยปี

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 171



คณะกรรมการธนาคารออมสิินได้้ให้้ความสิำาคัญและตระห้นักถึึงภาระห้น้าท่ี่�ในฐานะกรรมการเป็็นผู้้้รับผิู้ด้ชอบต่องบการเงิน
ของธนาคาร รวมทัี่�งสิารสินเที่ศที่างการเงินท่ี่�ป็รากฏในรายงานป็ระจำำาปี็ โด้ยได้้ม่การกำากับด้้แลให้้การจัำด้ที่ำางบการเงินดั้งกล่าว
เป็็นไป็ตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน มาตรฐานการบัญช่ และห้ลักการบัญช่ท่ี่�รับรองทัี่�วไป็ ภายใต้นโยบายการบัญช่ 
ท่ี่�เห้มาะสิมและให้้ถืึอป็ฏิบัติโด้ยสิมำ�าเสิมอ โด้ยยึด้ห้ลักความระมัด้ระวัง ถ้ึกต้อง ครบถ้ึวน เป็็นจำริง และสิมเห้ตุสิมผู้ล เพืื่�อให้้
สิามารถึสิะท้ี่อนผู้ลการด้ำาเนินงานของธนาคารอย่างแท้ี่จำริง ม่การรายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน และเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลท่ี่�สิำาคัญ 
อย่างโป็ร่งใสิและเพ่ื่ยงพื่ออย่างต่อเนื�อง อ่กทัี่�งม่การเตร่ยมความพื่ร้อมการป็ฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน  
กลุ่มเครื�องมือที่างการเงิน

คณะกรรมการธนาคารออมสิิน ได้้จัำด้ให้้ม่การบริห้ารจัำด้การภายใต้ระบบการกำากับด้้แลกิจำการท่ี่�ด่้ พื่ร้อมทัี่�งด้ำารงไว้ซึึ่�ง
ระบบการบริห้ารความเส่ิ�ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจำสิอบภายใน การกำากับด้้แลท่ี่�เห้มาะสิม และม่ป็ระสิิที่ธิผู้ล  
เพืื่�อให้้มั�นใจำว่าข้อม้ลที่างการเงินม่ความถ้ึกต้องครบถึ้วน ทัี่นเวลา และเพ่ื่ยงพื่อท่ี่�จำะด้ำารงรักษาไว้ซึึ่�งที่รัพื่ย์สิิน ตลอด้จำน 
การป้็องกันความเส่ิ�ยงจำากการด้ำาเนินงานท่ี่�ผิู้ด้ป็กติอย่างม่สิาระสิำาคัญ  

คณะกรรมการธนาคารออมสิิน ได้้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจำสิอบท่ี่�ป็ระกอบด้้วยกรรมการอิสิระ เพืื่�อที่ำาห้น้าท่ี่� 
กำากับด้้แล สิอบที่านความน่าเชื�อถืึอและความถ้ึกต้องของรายงานที่างการเงิน รวมทัี่�งความเห้มาะสิมเพ่ื่ยงพื่อของระบบ 
การควบคุมภายใน และการตรวจำสิอบภายในให้้ม่ป็ระสิิที่ธิภาพื่ และป็ระสิิที่ธิผู้ล จึำงมั�นใจำได้้ว่างบการเงินของธนาคารดั้งกล่าว 
ถ้ึกต้องและเชื�อถืึอได้้ โด้ยคณะกรรมการตรวจำสิอบได้้แสิด้งความเห็้นเก่�ยวกับเรื�องดั้งกล่าว ป็รากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจำสิอบท่ี่�แสิด้งไว้ในรายงานป็ระจำำาปี็น่�แล้ว

คณะกรรมการธนาคารออมสิิน ป็ระกาศงบการเงินโด้ยย่อของธนาคารออมสิินป็ระจำำาไตรมาสิ และงบแสิด้งฐานะการเงิน
ตามท่ี่�เป็็นอย้่ ณ วันสิิ�นปี็ ซึึ่�งผู้้้สิอบบัญช่ได้้รับรองความถ้ึกต้องแล้ว ภายในระยะเวลาท่ี่�ห้น่วยงานกำากับด้้แลกำาห้นด้  
คณะกรรมการธนาคารออมสิินม่ความเห็้นว่า ระบบการควบคุมภายในโด้ยรวมของธนาคารม่ความเพ่ื่ยงพื่อเห้มาะสิมกับ 
การด้ำาเนินธุรกิจำของธนาคาร สิามารถึสิร้างความเชื�อมั�นอย่างสิมเห้ตุสิมผู้ลได้้ว่า งบการเงินของธนาคาร สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้ 
วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ม่ความเชื�อถืึอได้้ตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน มาตรฐานการบัญช่ท่ี่�รับรองทัี่�วไป็ กฎห้มาย 
และกฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้อง

              

          

           (นายพื่ชร อนันตศิลป์็)                    (นายวิทัี่ย รัตนากร)
      ป็ระธานกรรมการธนาคารออมสิิน                                             ผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ความเห็็น
สิำานักงานการตรวจำเงนิแผู้น่ด้นิได้้ตรวจำสิอบงบการเงนิท่ี่�แสิด้งเงนิลงที่นุตามวธ่ิส่ิวนได้้เส่ิยและงบการเงนิเฉพื่าะธนาคาร

ของธนาคารออมสิิน ซึึ่�งแต่ละงบการเงินดั้งกล่าวป็ระกอบด้้วยงบแสิด้งฐานะการเงิน ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาด้ทุี่น
และกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น งบแสิด้งการเป็ล่�ยนแป็ลงส่ิวนของเจ้ำาของ และงบกระแสิเงินสิด้สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันเด่้ยวกัน และ
ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงิน รวมถึึงห้มายเห้ตุสิรุป็นโยบายการบัญช่ท่ี่�สิำาคัญ

สิำานักงานการตรวจำเงินแผู้่นด้ินเห้็นว่า งบการเงินท่ี่�แสิด้งเงินลงทีุ่นตามวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิยและงบการเงินเฉพื่าะธนาคาร 
ข้างต้นน่�ต่างแสิด้งฐานะการเงินของธนาคารออมสิิน ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ผู้ลการด้ำาเนินงานและกระแสิเงินสิด้สิำาห้รับปี็ 
สิิ�นสุิด้วันเด่้ยวกัน โด้ยถ้ึกต้องตามท่ี่�ควรในสิาระสิำาคัญตามห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ที่ำาบัญช่และรายงานการเงินสิำาห้รับสิถึาบันการเงิน
เฉพื่าะกิจำ ออกโด้ยธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้ป็ฏิบัติงานตรวจำสิอบตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นและ

มาตรฐานการสิอบบัญช่ ความรับผิู้ด้ชอบของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิู้ด้ชอบของผู้้้สิอบบัญช่
ต่อการตรวจำสิอบงบการเงินในรายงานของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นม่ความเป็็นอิสิระจำาก
ธนาคาร ตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นท่ี่�กำาห้นด้โด้ยคณะกรรมการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นและข้อกำาห้นด้
จำรรยาบรรณของผู้้้ป็ระกอบวิชาช่พื่บัญช่ท่ี่�กำาห้นด้โด้ยสิภาวิชาช่พื่บัญช่ ในส่ิวนท่ี่�เก่�ยวข้องกับการตรวจำสิอบงบการเงิน และ
สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้ป็ฏิบัติตามความรับผิู้ด้ชอบด้้านจำรรยาบรรณอื�นๆ ซึึ่�งเป็็นไป็ตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับ
การตรวจำเงนิแผู้น่ดิ้นและขอ้กำาห้นด้จำรรยาบรรณเห้ลา่น่� สิำานักงานการตรวจำเงนิแผู้น่ดิ้นเชื�อว่าห้ลักฐานการสิอบบญัช่ท่ี่�สิำานักงาน
การตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้รับเพ่ื่ยงพื่อและเห้มาะสิม เพืื่�อใช้เป็็นเกณฑ์์ในการแสิด้งความเห็้นของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น

ข้้อมูลและเห็ตุุการณ์ท่ี่�เน้น
สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นขอให้้สัิงเกตห้มายเห้ตุป็ระกอบการเงินข้อท่ี่� 2.1 งบการเงินท่ี่�แสิด้งเงินลงทุี่นตามวิธ่ 

ส่ิวนได้้เส่ิยและงบการเงินเฉพื่าะธนาคาร สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ได้้จัำด้ที่ำาขึ�นตามห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ที่ำาบัญช่
และรายงานการเงินสิำาห้รับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ ออกโด้ยธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ก่อนปี็ 2563 ธนาคารจัำด้ที่ำางบการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ออกโด้ยสิภาวิชาช่พื่บัญช่ ห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ที่ำาบัญช่และรายงานการเงินสิำาห้รับสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกิจำ ไม่ได้้แตกต่างอย่างม่สิาระสิำาคัญจำากมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ดั้งนั�นในการนำาเสินองบการเงิน 
สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารจึำงไม่ม่ความจำำาเป็็นต้องป็รับป็รุงข้อม้ลเป็ร่ยบเท่ี่ยบของปี็ 2562 ย้อนห้ลัง

ทัี่�งน่� สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นมิได้้แสิด้งความเห็้นอย่างม่เงื�อนไขในเรื�องท่ี่�ให้้สัิงเกตดั้งกล่าว

ข้้อมูลอ่�น
ผู้้้บริห้ารเป็็นผู้้้รับผิู้ด้ชอบต่อข้อม้ลอื�น ข้อม้ลอื�นป็ระกอบด้้วย ข้อม้ลซึึ่�งรวมอย้ใ่นรายงานป็ระจำำาปี็แต่ไม่รวมถึึงงบการเงิน

และรายงานของผู้้้สิอบบัญช่ท่ี่�อย่้ในรายงานป็ระจำำาปี็นั�น ซึึ่�งผู้้้บริห้ารจำะจัำด้เตร่ยมรายงานป็ระจำำาปี็ให้้สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น
ภายห้ลังวันท่ี่�ในรายงานของผู้้้สิอบบัญช่น่�

ความเห็้นของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึึงข้อม้ลอื�นและสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น
ไม่ได้้ให้้ความเชื�อมั�นต่อข้อม้ลอื�น

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 173



ความรับผิู้ด้ชอบของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นท่ี่�เก่�ยวเนื�องกับการตรวจำสิอบงบการเงินคือ การอ่านและพิื่จำารณา
ว่าข้อม้ลอื�นม่ความขัด้แย้งท่ี่�ม่สิาระสิำาคัญกับงบการเงินห้รือกับความร้้ท่ี่�ได้้รับจำากการตรวจำสิอบของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น 
ห้รือป็รากฏว่าข้อม้ลอื�นม่การแสิด้งข้อม้ลท่ี่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงอันเป็็นสิาระสิำาคัญห้รือไม่

เมื�อสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้อ่านรายงานป็ระจำำาปี็ ห้ากสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นสิรุป็ได้้ว่าม่การแสิด้ง
ข้อม้ลท่ี่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงอันเป็็นสิาระสิำาคัญ สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นต้องสืิ�อสิารเรื�องดั้งกล่าวกับผู้้้ม่ห้น้าท่ี่�ในการกำากับ
ด้้แล

ความรับผิิดชอบข้องผู้ิบริห็ารและผู้ิม่ห็น้าท่ี่�ในการกำากับดูแลตุ่องบการเงิน
ผู้้้บริห้ารม่ห้น้าท่ี่�รับผิู้ด้ชอบในการจัำด้ที่ำาและนำาเสินองบการเงินเห้ล่าน่�โด้ยถ้ึกต้องตามท่ี่�ควรตามห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ที่ำา

บัญช่และรายงานการเงนิสิำาห้รับสิถึาบนัการเงนิเฉพื่าะกจิำ ออกโด้ยธนาคารแห้ง่ป็ระเที่ศไที่ย และรบัผิู้ด้ชอบเก่�ยวกับการควบคมุ
ภายในท่ี่�ผู้้บ้ริห้ารพื่จิำารณาวา่จำำาเป็็นเพื่ื�อให้้สิามารถึจำดั้ที่ำางบการเงนิท่ี่�ป็ราศจำากการแสิด้งขอ้ม้ลท่ี่�ขัด้ต่อขอ้เที่จ็ำจำริงอนัเป็็นสิาระ
สิำาคัญไม่ว่าจำะเกิด้จำากการทุี่จำริตห้รือข้อผิู้ด้พื่ลาด้

ในการจัำด้ที่ำางบการเงิน ผู้้้บริห้ารรับผิู้ด้ชอบในการป็ระเมินความสิามารถึของธนาคารในการด้ำาเนินงานต่อเนื�อง เปิ็ด้เผู้ย
เรื�องท่ี่�เก่�ยวกับการด้ำาเนินงานต่อเนื�องตามความเห้มาะสิม และการใช้เกณฑ์์การบัญช่สิำาห้รับการด้ำาเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ 
ผู้้้บริห้ารม่ความตั�งใจำท่ี่�จำะเลิกธนาคารห้รือห้ยุด้ด้ำาเนินงานห้รือไม่สิามารถึด้ำาเนินงานต่อเนื�องต่อไป็ได้้

ผู้้้ม่ห้น้าท่ี่�ในการกำากับด้้แลม่ห้น้าท่ี่�ในการกำากับด้้แลกระบวนการในการจัำด้ที่ำารายงานที่างการเงินของธนาคาร

ความรับผิิดชอบข้องผู้ิสอบบัญช่ตุ่อการตุรวจสอบงบการเงิน
การตรวจำสิอบของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นม่วัตถุึป็ระสิงค์เพืื่�อให้้ได้้ความเชื�อมั�นอย่างสิมเห้ตุสิมผู้ลว่า งบการเงิน

โด้ยรวมป็ราศจำากการแสิด้งข้อม้ลท่ี่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงอันเป็็นสิาระสิำาคัญห้รือไม่ ไม่ว่าจำะเกิด้จำากการทุี่จำริตห้รือข้อผิู้ด้พื่ลาด้ และ
เสินอรายงานของผู้้้สิอบบัญช่ซึึ่�งรวมความเห็้นของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นอย่้ด้้วย ความเชื�อมั�นอย่างสิมเห้ตุสิมผู้ลคือ
ความเชื�อมั�นในระด้ับส้ิงแต่ไม่ได้้เป็็นการรับป็ระกันว่าการป็ฏิบัติงานตรวจำสิอบตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจำเงิน
แผู่้นดิ้นและมาตรฐานการสิอบบัญช่จำะสิามารถึตรวจำพื่บข้อม้ลท่ี่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงอันเป็็นสิาระสิำาคัญท่ี่�ม่อย้่ได้้เสิมอไป็ ข้อม้ลท่ี่�
ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงอาจำเกิด้จำากการทุี่จำริตห้รือข้อผิู้ด้พื่ลาด้และถืึอว่าม่สิาระสิำาคัญเมื�อคาด้การณ์ได้้อย่างสิมเห้ตุสิมผู้ลว่ารายการท่ี่� 
ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงแต่ละรายการห้รือทุี่กรายการรวมกันจำะม่ผู้ลต่อการตัด้สิินใจำที่างเศรษฐกิจำของผู้้้ใช้งบการเงินจำากการใช้งบการเงิน
เห้ล่าน่�

ในการตรวจำสิอบของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นและมาตรฐาน
การสิอบบัญช่ สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้ใช้ดุ้ลยพิื่นิจำและการสัิงเกตและสิงสัิยเย่�ยงผู้้้ป็ระกอบวิชาช่พื่ตลอด้การตรวจำสิอบ 
การป็ฏิบัติงานของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นรวมถึึง

• ระบุและป็ระเมินความเส่ิ�ยงจำากการแสิด้งข้อม้ลท่ี่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงอันเป็็นสิาระสิำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจำะเกิด้จำาก
การทุี่จำริตห้รือข้อผิู้ด้พื่ลาด้ ออกแบบและป็ฏิบัติงานตามวิธ่การตรวจำสิอบเพืื่�อตอบสินองต่อความเส่ิ�ยงเห้ล่านั�น และได้้ห้ลักฐาน
การสิอบบัญช่ท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อและเห้มาะสิมเพืื่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสิด้งความเห็้นของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น ความเส่ิ�ยงท่ี่�ไม่
พื่บข้อม้ลท่ี่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จำจำริงอันเป็็นสิาระสิำาคัญซึึ่�งเป็็นผู้ลมาจำากการทุี่จำริตจำะส้ิงกว่าความเส่ิ�ยงท่ี่�เกิด้จำากข้อผิู้ด้พื่ลาด้ เนื�องจำาก
การทุี่จำริตอาจำเก่�ยวกับการสิมร้้ร่วมคิด้ การป็ลอมแป็ลงเอกสิารห้ลักฐาน การตั�งใจำละเว้นการแสิด้งข้อม้ล การแสิด้งข้อม้ลท่ี่�ไม่
ตรงตามข้อเท็ี่จำจำริงห้รือการแที่รกแซึ่งการควบคุมภายใน

• ที่ำาความเข้าใจำในระบบการควบคมุภายในท่ี่�เก่�ยวข้องกบัการตรวจำสิอบ เพื่ื�อออกแบบวธ่ิการตรวจำสิอบท่ี่�เห้มาะสิมกบั
สิถึานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืื่�อวัตถุึป็ระสิงค์ในการแสิด้งความเห็้นต่อความม่ป็ระสิิที่ธิผู้ลของการควบคุมภายในของธนาคาร

• ป็ระเมินความเห้มาะสิมของนโยบายการบัญช่ท่ี่�ผู้้้บริห้ารใช้และความสิมเห้ตุสิมผู้ลของป็ระมาณการที่างบัญช่ 
และการเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลท่ี่�เก่�ยวข้องซึึ่�งจัำด้ที่ำาขึ�นโด้ยผู้้้บริห้าร

• สิรุป็เก่�ยวกับความเห้มาะสิมของการใช้เกณฑ์์การบัญช่สิำาห้รับการด้ำาเนินงานต่อเนื�องของผู้้้บริห้ารและจำากห้ลักฐาน
การสิอบบญัช่ท่ี่�ได้้รับ สิรุป็ว่าม่ความไม่แน่นอนท่ี่�ม่สิาระสิำาคัญท่ี่�เก่�ยวกบัเห้ตกุารณห์้รือสิถึานการณท่์ี่�อาจำเป็็นเห้ตใุห้้เกิด้ข้อสิงสิยั
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อยา่งม่นัยสิำาคัญต่อความสิามารถึของธนาคารในการด้ำาเนินงานต่อเนื�องห้รือไม่ ถ้ึาสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้ข้อสิรุป็ว่า
ม่ความไม่แน่นอนท่ี่�ม่สิาระสิำาคัญ สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้้้สิอบบัญช่ของสิำานักงาน 
การตรวจำเงินแผู่้นดิ้นโด้ยให้้ข้อสัิงเกตถึึงการเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลในงบการเงินท่ี่�เก่�ยวข้อง ห้รือถ้ึาการเปิ็ด้เผู้ยดั้งกล่าวไม่เพ่ื่ยงพื่อ 
ความเห็้นของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นจำะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ ข้อสิรุป็ของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นขึ�นอย้่กับห้ลักฐาน
การสิอบบัญช่ท่ี่�ได้้รับจำนถึึงวันท่ี่�ในรายงานของผู้้้สิอบบัญช่ของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น อย่างไรก็ตาม เห้ตุการณ์ 
ห้รือสิถึานการณ์ในอนาคตอาจำเป็็นเห้ตุให้้ธนาคารต้องห้ยุด้การด้ำาเนินงานต่อเนื�อง

• ป็ระเมินการนำาเสินอ โครงสิร้างและเนื�อห้าของงบการเงินโด้ยรวม รวมถึึงการเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลว่างบการเงินแสิด้งรายการ
และเห้ตุการณ์ในร้ป็แบบท่ี่�ที่ำาให้้ม่การนำาเสินอข้อม้ลโด้ยถ้ึกต้องตามท่ี่�ควรห้รือไม่

สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้สืิ�อสิารกับผู้้้ม่ห้น้าท่ี่�ในการกำากับด้้แลในเรื�องต่างๆ ท่ี่�สิำาคัญ ซึึ่�งรวมถึึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจำสิอบตามท่ี่�ได้้วางแผู้นไว้ ป็ระเด็้นท่ี่�ม่นัยสิำาคัญท่ี่�พื่บจำากการตรวจำสิอบ รวมถึึงข้อบกพื่ร่องท่ี่�ม่นัยสิำาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในห้ากสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้นได้้พื่บในระห้ว่างการตรวจำสิอบของสิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น 

 (นายพื่รชัย จำำาร้ญพื่านิชย์กุล)
รองผู้้้ว่าการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น

 (นางสิาวขนิษฐา ทัี่ศนาพิื่ทัี่กษ์)
ผู้้้อำานวยการสิำานักตรวจำสิอบการเงินและบริห้ารพัื่สิดุ้ท่ี่� 4

สิำานักงานการตรวจำเงินแผู่้นดิ้น
วันท่ี่� 30 เมษายน 2564
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หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562
 

 สินที่รัพย์

เงินสิด้ 5.2 30,736,505 31,422,314 30,736,505 31,422,314

รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงินสิุที่ธิ 5.3 312,674,410 402,442,361 312,674,410 402,442,361

สิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพัื่นธ์    5.4 1,562,619 1,512,448 1,562,619 1,512,448

เงินลงทีุ่นสุิที่ธิ 5.5 438,263,816 309,794,892 438,263,816 309,794,892

เงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วมสิุที่ธิ 5.6 1,579,563 2,081,581 1,524,919 1,524,919

เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิ 5.7

   เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่� 1,817,418,586 1,917,268,512 1,817,418,586 1,917,268,512

   ด้อกเบ่�ยค้างรับ 43,523,128 6,320,302 43,523,128 6,320,302

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 1,860,941,714 1,923,588,814 1,860,941,714 1,923,588,814

   หั้ก รายได้้รอตัด้บัญช่  410,702 467,227 410,702 467,227

   หั้ก ค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจำะสิ้ญ  5.8 73,919,886 66,294,924 73,919,886 66,294,924

   หั้ก ค่าเผู้ื�อการป็รับม้ลค่าจำากการป็รับโครงสิร้างห้น่�  5.9 31,065 33,603 31,065 33,603

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิ 1,786,580,061 1,856,793,060 1,786,580,061 1,856,793,060

เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ       
   ด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิ   5.39

 

   เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  

      สิ่วนที่่�ไม่ม่การชด้เชยความเสิย่ห้ายจำากรัฐบาล  274,711,548 152,820,523 274,711,548 152,820,523

      สิ่วนที่่�ม่การชด้เชยความเสิ่ยห้ายจำากรัฐบาล  55 188 55 188

   ด้อกเบ่�ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ   

      สิ่วนที่่�ไม่ม่การชด้เชยความเสิย่ห้ายจำากรัฐบาล  1,300,098 227,836 1,300,098 227,836

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
      และด้อกเบ่�ยค้างรับ   

   ห้ัก ค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจำะสิ้ญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  4,677,988 3,648,090 4,677,988 3,648,090

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
      และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิ   

ล้กห้น่�รอการชด้เชยจำากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  5.39.2 702,203 1,845,470 702,203 1,845,470

ที่รัพื่ย์สิินรอการขายสุิที่ธิ    5.10 6,530,137 4,827,837 6,530,137 4,827,837

ที่่�ด้ิน อาคารและอุป็กรณส์ิุที่ธิ 5.11 28,592,493 26,638,592 28,592,493 26,638,592

สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสิัญญาเช่า 5.12 1,466,562 - 1,466,562 -

สิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนอื�นสุิที่ธิ 5.13 1,701,794 1,573,978 1,701,794 1,573,978

สิินที่รัพื่ย์อื�นสิุที่ธิ 5.14 7,478,028 9,291,272 7,478,028 9,291,272

   รวมสินทรัพย์   2,889,201,904 2,797,624,262 2,889,147,260 2,797,067,600

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

276,011,701

271,333,713

153,048,547

149,400,457

276,011,701

271,333,713

153,048,547

149,400,457

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562
 

 ห็น้่สินและส่วนข้องเจ้าข้อง

เงินรับฝาก 5.15 2,401,542,739 2,309,489,167 2,401,542,739 2,309,489,167

รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงินสิุที่ธิ 5.16 77,110,362 71,476,334 77,110,362 71,476,334

ห้น่�สิินจ่ำายคืนเมื�อที่วงถึาม 764,731 562,019 764,731 562,019

    รวมหนี้สิน 2,689,369,426 2,594,592,096 2,689,369,426 2,594,592,096

สิ่วนของเจ้ำาของ
 

   เงินทีุ่นที่่�ได้้รับพื่ระราชที่าน 100 100 100 100

   องคป์็ระกอบอื�นของสิ่วนของเจำ้าของ 5.22 19,618,164 24,103,410 19,873,235 23,980,339

   กำาไรสิะสิม

   จัำด้สิรรแล้ว

   ทีุ่นสิำารองเพื่ื�อการขยายงาน 35,633,867 33,213,072 35,633,867 33,213,072

   ยังไม่ได้้จำัด้สิรร 144,580,347 145,715,584 144,270,632 145,281,993

   รวมส่วนของเจ้าของ 199,832,478 203,032,166 199,777,834 202,475,504

            รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  2,889,201,904 2,797,624,262 2,889,147,260 2,797,067,600

หน่วย : พันบาท

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นสิ่วนห้นึ�งของงบการเงินน่�

(นางสิาวป็ภากร รัตนเศรษฐ)
รองผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มลงทุี่นและบริห้ารการเงิน

ห้น่�สิินตราสิารอนุพัื่นธ์

ตราสิารห้น่�ที่่�ออกและเงินก้้ยืม

ห้น่�สิินตามสัิญญาเช่า

ป็ระมาณการห้น่�สิิน

ด้อกเบ่�ยเงินฝากและพัื่นธบัตรค้างจ่ำาย

ค่าใช้จำ่ายค้างจำ่าย

ห้น่�สิินอื�น

13,522

80,500,000

1,461,073

73,719,490

46,569,841

5,743,113

1,944,555

14,404

80,500,000

-

70,461,166

48,982,408

6,248,579

6,858,019

13,522

80,500,000

1,461,073

73,719,490

46,569,841

5,743,113

1,944,555

14,404

80,500,000

-

70,461,166

48,982,408

6,248,579

6,858,019

5.4

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

 (นายวิทัี่ย รัตนากร)
ผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน
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หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้้ด้อกเบ่�ย 5.29 85,681,970 97,519,299 85,681,970 97,519,299 
ค่าใช้จำ่ายด้อกเบ่�ย 5.30 33,095,914 41,533,517 33,095,914 41,533,517 
          รายได้้ด้อกเบ่�ยสิุที่ธิ 52,586,056 55,985,782 52,586,056 55,985,782 
รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ 6,000,062 6,207,772 6,000,062 6,207,772 
ค่าใช้จ่ำายค่าธรรมเน่ยมและบริการ 1,892,048 1,402,109 1,892,048 1,402,109 
          รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการสิุที่ธิ 5.31 4,108,014 4,805,663 4,108,014 4,805,663 
กำาไรสิุที่ธิจำากธุรกรรมเพื่ื�อค้าและป็ริวรรตเงินตราต่างป็ระเที่ศ 5.32 105,084 139,501 105,084 139,501 
กำาไร (ขาด้ทุี่น) สุิที่ธิจำากเงินลงทีุ่น 5.33 (1,073,238) 2,143,721 (1,073,238) 2,287,325 
สิ่วนแบ่งกำาไร (ขาด้ทีุ่น) จำากเงินลงทีุ่นตามวิธ่สิ่วนได้้เสิ่ย (91,058) 312,844             
รายได้้เงินป็ันผู้ล 1,483,357 1,893,807 1,514,690 2,223,046 
รายได้้จำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ 2,095,662 1,663,305 2,095,662 1,663,305 
รายได้้จำากธุรกรรมนโยบายรัฐ 5.39.4 8,232,406 5,864,126 8,232,406 5,864,126 
           รวมรายได้้จำากการด้ำาเนินงาน 67,446,283 72,808,749 67,568,674 72,968,748 
ค่าใช้จำ่ายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ
 ค่าใชจ่้ำายเก่�ยวกับพื่นักงาน 14,124,083 14,873,242 14,124,083 14,873,242 
 เงินบำาเห้น็จำรางวัลกรรมการ 3,736 4,355 3,736 4,355 
 เงินบำาเห้น็จำรางวัลพื่นักงาน 2,258,905 3,051,845 2,258,905 3,051,845 
 ค่าตอบแที่นกรรมการ 8,183 6,670 8,183 6,670 
 ค่าใช้จ่ำายเก่�ยวกับอาคารสิถึานที่่�และอุป็กรณ์ 4,809,146 5,254,201 4,809,146 5,254,201 
     ค่าใช้จ่ำายสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสิัญญาเช่า 883,518 883,518 
 ค่าตอบแที่นห้น่วยงานในการชำาระสิินเชื�อ 5.34 177,228 366,769 177,228 366,769 
 อื�นๆ  6,024,324 6,786,166 6,024,324 6,786,166 
           รวมค่าใชจ้ำ่ายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ  28,289,123 30,343,248 28,289,123 30,343,248 
ค่าใช้จ่ำายจำากธุรกรรมนโยบายรัฐ  5.39.5 6,021,521 6,111,455 6,021,521 6,111,455 
ห้น่�สิ้ญ ห้น่�สิงสิัยจำะสิ้ญ และขาด้ทีุ่นจำากการด้้อยค่า 5.35 14,597,865 12,306,096 14,597,865 12,306,096
กำาไรสุทธิ  18,537,774 24,047,950 18,660,165 24,207,949 
กำาไร (ขาด้ทุี่น) เบ็ด้เสิรจ็ำอื�น
   รายการที่่�จัำด้ป็ระเภที่รายการให้ม่เข้าไป็ไว้ในกำาไร
     ห้รือขาด้ทุี่นในภายห้ลัง
   กำาไร (ขาด้ทีุ่น) จำากการวัด้ม้ลค่าเงินลงทีุ่นเผู้ื�อขาย 5.22  (6,304,573) 902,919 (6,304,573) 902,919
   สิ่วนแบ่งกำาไร (ขาด้ทีุ่น) เบ็ด้เสิร็จำอื�นในบริษัที่ร่วม 5.22 (378,142) 89,436   

               รวมรายการที่่�จำัด้ป็ระเภที่รายการให้ม่เข้าไป็ไว้ใน
            กำาไรห้รือขาด้ทีุ่นในภายห้ลัง  (6,682,715)

 
992,355 (6,304,573) 902,919 

   รายการที่่�ไม่จำัด้ป็ระเภที่รายการให้ม่เข้าไป็ไว้
     ในกำาไรห้รือขาด้ทีุ่นในภายห้ลัง
         การเป็ล่�ยนแป็ลงในสิ่วนเกินทีุ่นจำากการต่ราคาสิินที่รัพื่ย์ 5.22 2,197,469 2,197,469
   ขาด้ทุี่นจำากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย
        สิำาห้รับโครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน (2,305,731) (11,897,344) (2,305,731) (11,897,344)
   สิ่วนแบ่งกำาไร (ขาด้ทีุ่น) เบ็ด้เสิร็จำอื�นในบริษัที่ร่วม (1,485) 237   

   รวมรายการที่่�ไม่จำัด้ป็ระเภที่รายการให้ม่
             เข้าไป็ไว้ในกำาไรห้รือขาด้ทีุ่นในภายห้ลัง

   รวมขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จำอื�นสิุที่ธิ (6,792,462) (10,904,752) (6,412,835) (10,994,425)

 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  11,745,312  13,143,198  12,247,330  13,213,524  

หน่วย : พันบาท

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่ิวนห้นึ�งของงบการเงินน่�

2563 2562 2563 2562

-

-

-

-

(นางสิาวป็ภากร รัตนเศรษฐ)
รองผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มลงทุี่นและบริห้ารการเงิน

งบกำาไรขาดทุนและ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- -

- -

(109,747) (11,897,107) (108,262) (11,897,344)

--

(นายวิทัี่ย รัตนากร)
ผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
 กำาไรสุิที่ธิ 18,537,774  24,047,950  18,660,165  24,207,949 

 รายการป็รับกระที่บกำาไรสุิที่ธิเป็็นเงินสิด้รับ (จ่ำาย)

     จำากกิจำกรรมด้ำาเนินงาน

       ค่าเสืิ�อมราคาและรายจ่ำายตัด้บัญช่ 2,950,923 1,713,132 2,950,923 1,713,132 

       ห้น่�ส้ิญและห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญ 14,549,568 12,310,978 14,549,568 12,310,978 

       ส่ิวนป็รับม้ลค่าเงินลงทุี่นตัด้บัญช่ (710,464) (1,093,328) (710,464) (1,093,328)

          (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากการโอนเป็ล่�ยนป็ระเภที่เงินลงทุี่น 24,842  -    24,842  -    

       (กำาไร) ขาด้ทุี่นท่ี่�ยังไม่เกิด้ขึ�น - เพืื่�อค้า (29,790) (39,323) (29,790) (39,323)

      (กลับรายการ) ขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าเงินลงทุี่น 1,399,594 (42,818) 1,399,594 (42,818)

       (กลับรายการ) ขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าตราสิารห้น่� 100,000 35,055 100,000 35,055 

         (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายที่รัพื่ย์สิิน 3,721 (29,566) 3,721 (29,566)

      (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายที่รัพื่ย์สิินรอการขาย (94,505) (141,303) (94,505) (141,303)

       (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายเงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ (326,355) (2,100,903) (326,355) (2,244,507)

              (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายเงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ - เพืื่�อค้า (64,099) (90,681) (64,099) (90,681)

        (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากการแป็ลงค่าเงินตราต่างป็ระเที่ศ 49,105 944,762 49,105 944,762 

       (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากสัิญญาล่วงห้น้า (50,742) (934,271) (50,742) (934,271)

       (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากสัิญญาล่วงห้น้า - เพืื่�อค้า (311) 689 (311) 689 

       (กลับรายการ) ขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าของที่รัพื่ย์สิินรอการขาย 93,956 40,206 93,956 40,206 

       (กลับรายการ) ขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าที่รัพื่ย์สิิน 274,427  -    274,427  -    

       (กลับรายการ) ขาด้ทุี่นจำากการต่ราคาท่ี่�ดิ้น (17,508)  -    (17,508)  -    

       ป็ระมาณการห้น่�สิินเพิื่�มขึ�น (ลด้ลง) 952,593 2,055,518 952,593 2,055,518 

       รายได้้ค้างรับอื�น (เพิื่�มขึ�น) ลด้ลง (1,392) (29) (1,392) (29)

       ค่าใช้จ่ำายค้างจ่ำายอื�นเพิื่�มขึ�น (ลด้ลง) (483,420) (408,717) (483,420) (408,717)

       รายได้้จำากการรับบริจำาค (54,453) (62,644) (54,453) (62,644)

       ส่ิวนแบ่ง (กำาไร) ขาด้ทุี่นจำากเงินลงทุี่นตามวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิย 91,058 (312,844)  -   -    

37,194,522 35,891,863 37,225,855 36,221,102 

       รายได้้ด้อกเบ่�ยสุิที่ธิ (52,188,754) (54,862,548) (52,188,754) (54,862,548)

       รายได้้เงินปั็นผู้ล (1,483,357) (1,893,807) (1,514,690) (2,223,046)

       เงินสิด้รับด้อกเบ่�ย 50,054,445 99,711,094 50,054,445 99,711,094 

       เงินสิด้จ่ำายด้อกเบ่�ย (38,328,033) (41,847,510) (38,328,033) (41,847,510)

       เงินสิด้รับเงินปั็นผู้ล 1,483,357 1,893,807 1,483,357 1,893,807 

    กำาไร (ขาด้ทุี่น) จำากการด้ำาเนินงานก่อนการเป็ล่�ยนแป็ลง

        ในสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินด้ำาเนินงาน
 

(3,267,820)
 

38,892,899 (3,267,820) 
 

38,892,899 

ห็น่วย : พันบาที่

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่ิวนห้นึ�งของงบการเงินน่�

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ตุ่อ) 

            สิินที่รัพื่ย์ด้ำาเนินงาน (เพิื่�มขึ�น) ลด้ลง

            รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงิน 89,490,246 (62,246,355) 89,490,246 (62,246,355)

               เงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์เพืื่�อค้า (2,020,678) 4,886,308 (2,020,678) 4,886,308 

               เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่� 93,840,488 (41,086,810) 93,840,488 (41,086,810)

            เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (121,936,530) 21,607,304 (121,936,530) 21,607,304 

            ล้กห้น่�รอการชด้เชยจำากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 1,143,267 (741,324) 1,143,267 (741,324)

            ที่รัพื่ย์สิินรอการขาย (1,620,476) (1,502,667) (1,620,476) (1,502,667)

            สิินที่รัพื่ย์อื�น (1,178,227) (1,288,575) (1,178,227) (1,288,575)

          ห้น่�สิินด้ำาเนินงานเพิื่�มขึ�น (ลด้ลง)

            เงินรับฝาก 92,053,572 77,058,416 92,053,572 77,058,416

            รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงิน 4,451,332 1,817,050 4,451,332 1,817,050 

            ห้น่�สิินจ่ำายคืนเมื�อที่วงถึาม 202,712 (648,674) 202,712 (648,674)

            ห้น่�สิินอื�น (1,353,297) 810,312 (1,353,297) 810,312 

                เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 149,804,589 37,557,884 149,804,589 37,557,884 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุี่น

            เงินสิด้จ่ำายในการซืึ่�อท่ี่�ดิ้น อาคาร และอุป็กรณ์ (2,095,094) (2,075,412) (2,095,094) (2,075,412)

             เงินสิด้รับจำากการขายท่ี่�ดิ้น อาคาร และอุป็กรณ์ 17,846 40,057 17,846 40,057 

             เงินสิด้จ่ำายในการซืึ่�อเงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ (376,397,888) (206,561,643) (376,397,888) (206,561,643)

               เงินสิด้รับจำากการขายเงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ 242,688,029 148,983,634 242,656,696 148,654,395 

            เงินสิด้จ่ำายในการซืึ่�อเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม       - (174,000) - (174,000)

            เงินสิด้รับจำากการขายเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม        - 2,100,000 - 2,100,000 
             เงินสิด้รับจำากเงินปั็นผู้ลท่ี่�ได้้รับจำากบริษัที่ร่วม       -          -    31,333 329,239 

            เงินสิด้จ่ำายในการซืึ่�อสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน (44,089) (130,562) (44,089) (130,562)

                  เงินสิด้จ่ำายสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ (9,249)        -    (9,249)        -    

               เงินสิด้จ่ำายสิิที่ธิการเช่า - (2,032)        -    (2,032)

                เงินสดสุทธิใช้้ไปในกิจกรรมลงทุน (135,840,445) (57,819,958) (135,840,445) (57,819,958)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดห็าเงิน

            ตราสิารห้น่�ระยะยาว  -    30,500,000  -    30,500,000 

            เงินก้้ยืมระห้ว่างสิถึาบันการเงินระยะยาว 1,182,696     -    1,182,696      -    

                  เงินสิด้จ่ำายห้น่�สิินตามสัิญญาเช่า (888,222)     -    (888,222)      -    

               เงินนำาส่ิงเป็็นรายได้้ของแผู่้นดิ้น (14,945,000) (12,677,000) (14,945,000) (12,677,000)

                เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (14,650,526) 17,823,000 (14,650,526) 17,823,000 

ผู้ลกระที่บจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงของอัตราแลกเป็ล่�ยนท่ี่�ม่ต่อเงินสิด้ 573 (3,362) 573 (3,362)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (685,809) (2,442,436) (685,809) (2,442,436)

เงินสิด้และรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ ณ วันท่ี่� 1 มกราคม 31,422,314 33,864,750 31,422,314 33,864,750 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 30,736,505 31,422,314 30,736,505 31,422,314 

ห็น่วย : พันบาที่

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่ิวนห้นึ�งของงบการเงินน่�

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(นางสิาวป็ภากร รัตนเศรษฐ)
รองผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มลงทุี่นและบริห้ารการเงิน

(นายวิทัี่ย รัตนากร)
ผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาห็รับปีีส้ินสุดวันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร
 ธนาคารออมสิินเป็็นนิติบุคคลท่ี่�จัำด้ตั�งตามพื่ระราชบัญญัติธนาคารออมสิิน พื่.ศ. 2489 โด้ยม่สิำานักงานให้ญ่ ตั�งอย้่เลขท่ี่� 
470 ถึนนพื่ห้ลโยธิน แขวงสิามเสินใน เขตพื่ญาไที่ กรุงเที่พื่มห้านคร ป็ระกอบธุรกิจำห้ลักเก่�ยวกับ การรับฝากเงิน ซืึ่�อห้รือขาย
พัื่นธบัตรรัฐบาล ลงทุี่นเพืื่�อแสิวงห้าผู้ลป็ระโยชน์ซึึ่�งรัฐมนตร่อนุญาต และกิจำการอันพึื่งเป็็นงานธนาคาร โด้ยม่สิาขาอย้ทั่ี่�วป็ระเที่ศ  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ด้้วยสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ได้้ขยายวงกว้างขึ�นอย่างต่อเนื�อง ซึึ่�งม่ผู้ลกระที่บต่อภาคธุรกิจำ
อุตสิาห้กรรมและป็ระชาชนทัี่�วไป็ทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อม ที่ำาให้้เกิด้การชะลอตัวของเศรษฐกิจำ สิถึานการณ์ความไม่แน่นอน 
ดั้งกล่าวอาจำส่ิงผู้ลกระที่บต่อกิจำกรรมที่างธุรกิจำของธนาคาร ผู้ลการด้ำาเนินงานและกระแสิเงินสิด้ทัี่�งในปั็จำจุำบันและอนาคต 
รัฐบาลและธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยได้้ออกมาตรการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�เพืื่�อเป็็นการลด้ผู้ลกระที่บในช่วงสิถึานการณ์ 
การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ซึึ่�งธนาคารได้้ม่ส่ิวนร่วมในการสินับสินุนนโยบายของภาครัฐและได้้ม่แนวที่างการให้้ 
ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ของธนาคารทุี่กกลุ่ม โด้ยธนาคารจำะด้ำาเนินการติด้ตามสิถึานการณ์และรายงานมาตรการให้้ 
ความช่วยเห้ลือแก่ล้กห้น่�ท่ี่�สิำาคัญตามแนวที่างท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้ต่อไป็

2. หลักเกณฑ์์และสรุปนโยบายการบัญช้ีที่สำาคัญ
2.1 เกณฑ์์การเสนองบการเงิน
 งบการเงินท่ี่�แสิด้งเงินลงทุี่นตามวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิยและงบการเงินเฉพื่าะธนาคาร สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563  
ได้้จัำด้ที่ำาขึ�นตามป็ระกาศธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยท่ี่� สิกสิ2. 7/2564 ป็ระกาศ ณ วันท่ี่� 9 เมษายน 2564 เรื�อง การจัำด้ที่ำาบัญช่
และรายงานการเงินสิำาห้รับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ ซึึ่�งให้้ถืึอป็ฏิบัติกับงบการเงินท่ี่�ม่รอบระยะเวลาบัญช่ท่ี่�เริ�มต้นในห้รือ 
ห้ลังวันท่ี่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้นไป็ ดั้งน่�
 1) ธุรกรรมห้รือรายการท่ี่�ไม่เก่�ยวข้องกับเครื�องมือที่างการเงิน ให้้ถืึอป็ฏิบัติตามกรอบแนวคิด้สิำาห้รับการรายงาน 
ที่างการเงนิ มาตรฐานการบญัช่ และมาตรฐานการรายงานที่างการเงนิท่ี่�เก่�ยวขอ้งท่ี่�สิภาวชิาช่พื่บัญช่กำาห้นด้ รวมถึึงห้ลกัเกณฑ์์
ด้้านการจัำด้ที่ำาบัญช่และการรายงานอื�นใด้ท่ี่�เก่�ยวข้องท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้
 2) ธุรกรรมห้รือรายการท่ี่�เก่�ยวข้องกับเครื�องมือที่างการเงิน รวมถึึงธุรกรรมห้รือรายการอื�นๆ ท่ี่�มาตรฐานการบัญช่และ
มาตรฐานการรายงานที่างการเงินท่ี่�เก่�ยวข้องท่ี่�สิภาวิชาช่พื่บัญช่กำาห้นด้ให้้ป็ฏิบัติโด้ยม่การอ้างอิงถึึง TFRS 9 นั�น ให้้ถืึอป็ฏิบัติ
ตามห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ที่ำาบัญช่ท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้ รวมถึึงห้ลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวข้องและห้ลักเกณฑ์์อื�นใด้ท่ี่�กำาห้นด้
เพิื่�มเติม โด้ยม่ห้ลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวข้องกับธนาคาร ดั้งน่�
 1. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญและห้น่�ส้ิญท่ี่� ธป็ที่. กำาห้นด้
 2. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการบัญช่สิำาห้รับการป็รับโครงสิร้างห้น่�ท่ี่�ม่ปั็ญห้าท่ี่� ธป็ที่. กำาห้นด้
 3. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการบัญช่สิำาห้รับเงินลงทุี่นในตราสิารห้น่�และตราสิารทุี่นท่ี่� ธป็ที่. กำาห้นด้
 4. ห้ลักเกณฑ์์สิำาห้รับการตัด้รายการสิินที่รัพื่ย์ที่างการเงินและห้น่�สิินที่างการเงินท่ี่� ธป็ที่. กำาห้นด้
 5. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องสิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ล้กห้น่�โอนให้้เพืื่�อชำาระห้น่�ท่ี่� ธป็ที่. กำาห้นด้
 6. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลในงบการเงินของธนาคาร และสิถึาบันการเงินท่ี่�คล้ายคลึงกันท่ี่� ธป็ที่. กำาห้นด้
 7. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการแสิด้งรายการและการเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลสิำาห้รับเครื�องมือที่างการเงินท่ี่� ธป็ที่. กำาห้นด้
 ก่อนป็ี 2563 ธนาคารจำัด้ที่ำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ออกโด้ยสิภาวิชาช่พื่บัญช่ ธนาคาร 
ได้้ป็ระเมินแล้วว่าห้ลักเกณฑ์์การจำัด้ที่ำาบัญช่และรายงานการเงินสิำาห้รับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ ออกโด้ยธนาคารแห่้ง
ป็ระเที่ศไที่ย ในส่ิวนของธุรกรรมห้รือรายการท่ี่�เก่�ยวข้องกับเครื�องมือที่างการเงิน ไม่ได้้แตกต่างอย่างม่สิาระสิำาคัญจำากข้อกำาห้นด้
ของมาตรฐานการรายงานที่างการเงินในเรื�องเด่้ยวกันท่ี่�ม่ผู้ลใช้บังคับก่อนป็ี 2563 จึำงไม่ม่ความจำำาเป็็นต้องป็รับป็รุงข้อม้ล 
เป็ร่ยบเท่ี่ยบของปี็ 2562 ย้อนห้ลัง
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ห็น่วย : ล้านบาที่

 ธนาคารแสิด้งรายการตามข้อกำาห้นด้ในป็ระกาศธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ท่ี่� สิกสิ. 27/2562 ลงวันท่ี่� 2 กันยายน 2562 
เรื�อง การจัำด้ที่ำาและการป็ระกาศงบการเงินของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ โด้ยรวมรายการบัญช่ของสิาขาทัี่�งป็ระเที่ศของธนาคาร
และรายการบัญช่ของสิำานักงานกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาคซึึ่�งเป็็นห้น่วยงานห้นึ�งของธนาคาร โด้ยได้้ตัด้รายการบัญช่ 
ระห้ว่างกันแล้ว
 ธนาคารจัำด้ที่ำางบการเงินและแสิด้งห้น่วยเงินตราเป็็นสิกุลเงินบาที่ ซึึ่�งเป็็นสิกุลเงินท่ี่�ใช้ในการด้ำาเนินงานของธนาคาร  
โด้ยงบการเงินแสิด้งเป็็นห้ลักพัื่นบาที่และห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินแสิด้งเป็็นห้ลักล้านบาที่ ยกเว้นท่ี่�ระบุเป็็นอย่างอื�น

 งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตุามวิธ่ส่วนได้เส่ย 

 งบการเงินท่ี่�แสิด้งเงินลงทีุ่นตามวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิย แสิด้งเงินลงทีุ่นในตราสิารทีุ่นของบริษัที่ร่วมด้้วยวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิย โด้ยรับร้้
รายการเมื�อเริ�มแรกด้้วยราคาที่นุรวมต้นทุี่นการที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวข้อง ม้ลค่าตามบัญช่ของเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วมจำะเพิื่�มขึ�นห้รือ
ลด้ลงภายห้ลังวันท่ี่�ได้้มาด้้วยส่ิวนแบ่งกำาไรห้รือขาด้ทุี่นของบริษัที่ร่วมตามสัิด้ส่ิวนท่ี่�ธนาคารลงทุี่นและเงินปั็นผู้ลท่ี่�ได้้รับ 
จำากบริษัที่ร่วม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพื่าะธนาคารรับร้้เงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วมด้้วยวิธ่ราคาทีุ่นห้ักค่าเผืู้�อการด้้อยค่า (ถึ้าม่) และรับร้้เงินป็ันผู้ลท่ี่� 

ได้้รับจำากบริษัที่ร่วมเป็็นรายได้้เงินปั็นผู้ล

2.2 ธรุกรรมหรอืรายการที่ไมเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหมโ่ดยสภาวชิ้าช้พีบญัช้ี

2.2.1 ธนาคารได้้นำามาตรฐานการรายงานที่างการเงินฉบับท่ี่� 16 เรื�อง สัิญญาเช่า ซึึ่�งเป็็นมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน
ท่ี่�ออกให้ม่มาถืึอป็ฏิบัติเป็็นครั�งแรก โด้ยธนาคารเลือกป็รับผู้ลสิะสิมจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงนโยบายการบัญช่กับกำาไรสิะสิม  
ณ วันท่ี่� 1 มกราคม 2563 และไม่ป็รับย้อนห้ลังงบการเงินงวด้ก่อนท่ี่�แสิด้งเป็ร่ยบเท่ี่ยบ ทัี่�งน่� การนำามาตรฐานการรายงาที่างการเงิน 
ดั้งกล่าวมาถึือป็ฏิบัติ ไม่ม่ผู้ลกระที่บต่อกำาไรสิะสิม ณ วันท่ี่� 1 มกราคม 2563 ธนาคารรับร้้ห้น่�สิินตามสิัญญาเช่า  
ณ วันท่ี่�เริ�มถืึอป็ฏิบัติเป็็นครั�งแรกด้้วยม้ลค่าปั็จำจุำบันของห้น่�สิินท่ี่�จำะต้องชำาระตามสิัญญาเช่าท่ี่�เห้ลือคิด้ลด้ด้้วยอัตราด้อกเบ่�ย 
การก้้ยืมส่ิวนเพิื่�มถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ�าห้นัก และรับร้้สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสัิญญาเช่าเท่ี่ากับห้น่�สิินตามสัิญญาเช่าป็รับป็รุงด้้วย 
ยอด้ยกมาของสิิที่ธิการเช่าท่ี่�แสิด้งในงบแสิด้งฐานะการเงิน ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2562 

ห้น่�สิินตามสัิญญาเช่าท่ี่�รับร้้ในงบแสิด้งฐานะการเงิน ณ วันท่ี่� 1 มกราคม 2563 แตกต่างจำากภาระผู้้กพัื่นตามสัิญญาเช่า
ด้ำาเนินงาน ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2562 ซึึ่�งคิด้ลด้ด้้วยอัตราด้อกเบ่�ยการก้้ยืมส่ิวนเพิื่�มถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ�าห้นักในอัตราร้อยละ 2.08 
รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,946.06

ผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ วันท่ีเร่ิมถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก (54.19)

สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง (1.13)

สัญญาเช่าที่ประเมินใหม่ 40.11

รายการปรับปรุงอื่นๆ (46.64)

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,884.21

       ในการนำามาตรฐานการรายงานที่างการเงินข้างต้นมาถืึอป็ฏิบัติเป็็นครั�งแรก ธนาคารเลือกใช้วิธ่ผู่้อนป็รนในที่างป็ฏิบัติ
กับสัิญญาเช่าท่ี่�ธนาคารม่อย้่ก่อนวันท่ี่� 1 มกราคม 2563 ดั้งน่�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงิน

เฉพาะธนาคาร
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 พิื่จำารณาว่าสัิญญาเช่าเป็็นสัิญญาท่ี่�สิร้างภาระผู้้กพัื่นห้รือไม่ในการป็ระเมินสัิญญาเช่าก่อนนำามาตรฐานการรายงาน
ที่างการเงิน ฉบับท่ี่� 16 เรื�อง สัิญญาเช่า มาถืึอป็ฏิบัติ

 ไม่รวมต้นทุี่นที่างตรงเริ�มแรกในการวัด้ม้ลค่าสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสัิญญาเช่า

2.2.2 ธนาคารรับร้้รายได้้ด้อกเบ่�ยของล้กห้น่�จำากการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่� (ห้มายเห้ตุข้อ 2.5.1) และการป็รับป็รุง
โครงสิร้างห้น่� (ห้มายเห้ตุข้อ 2.5.9) เพืื่�อให้้สิอด้คล้องกับแนวนโยบายธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย เรื�อง การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�
ของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ และแนวที่างในการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากสิถึานการณ์ท่ี่�ส่ิงผู้ลกระที่บต่อ
เศรษฐกิจำไที่ย 

2.3 หลักเกณฑ์์และแนวปฏิบิัติิทางการบัญช้ีในช่้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดติ่อ
 เช้ือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.3.1 สิภาวิชาช่พื่บัญช่ได้้ป็ระกาศใช้แนวป็ฏิบัติที่างการบัญช่ 2 ฉบับ ซึึ่�งป็ระกาศในราชกิจำจำานุเบกษาแล้วเมื�อวันท่ี่�  
22 เมษายน 2563 โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�

 แนวป็ฏิบัติที่างการบัญช่ เรื�อง มาตรการผู่้อนป็รนชั�วคราวสิำาห้รับกิจำการท่ี่�ให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บ
จำากสิถึานการณ์ท่ี่�ส่ิงผู้ลกระที่บต่อเศรษฐกิจำไที่ย โด้ยม่วัตถึุป็ระสิงค์เพื่ื�อเป็็นมาตรการผู้่อนป็รนชั�วคราวสิำาห้รับกิจำการท่ี่�ให้้ 
ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากสิถึานการณ์ท่ี่�ส่ิงผู้ลกระที่บต่อเศรษฐกิจำไที่ยเท่ี่านั�น ซึึ่�งรวมถึึงสิถึานการณ์ COVID-19 
ภาวะเศรษฐกิจำ สิงครามการค้า และภัยแล้ง โด้ยให้้เป็็นที่างเลือกกับทุี่กกิจำการท่ี่�ให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ตามมาตรการ 
ให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่� 

 แนวป็ฏิบัติที่างการบัญช่ เรื�อง มาตรการผู่้อนป็รนชั�วคราวสิำาห้รับที่างเลือกเพิื่�มเติมที่างบัญช่เพืื่�อรองรับผู้ลกระที่บ 
จำากสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของโรคติด้เชื�อไวรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) เพืื่�อเป็็นมาตรการผู่้อนป็รน สิำาห้รับการจัำด้ที่ำา
งบการเงินท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากสิถึานการณ์ COVID-19 ท่ี่�ม่รอบระยะเวลารายงานสิิ�นสุิด้ภายในช่วงเวลาระห้ว่างวันท่ี่�  
1 มกราคม 2563 ถึึงวันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563

2.3.2 ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยได้้ออกมาตรการการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากสิถึานการณ์ 
การระบาด้ของโรคติด้เชื�อไวรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) ดั้งน่�

 ห้นังสืิอเว่ยน ท่ี่� ธป็ที่.ฝกฉ. (72) ว.277/2563 ลงวันท่ี่� 28 กุมภาพัื่นธ์ 2563 เรื�อง แนวที่างในการให้้ความช่วยเห้ลือ 
ล้กห้น่�ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากสิถึานการณ์ท่ี่�ส่ิงผู้ลกระที่บต่อเศรษฐกิจำไที่ย ในระห้ว่างวันท่ี่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวันท่ี่� 31 ธันวาคม 
2564 ซึึ่�งให้้สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำถืึอป็ฏิบัติตามเงื�อนไข สิำาห้รับการให้้ความช่วยเห้ลือด้้านเงินทุี่น ขอบเขตในการ 
ให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ธุรกิจำขนาด้ให้ญ่ ล้กห้น่�ขนาด้กลางและขนาด้ย่อม และล้กห้น่�รายย่อย โด้ยม่แนวที่างการพิื่จำารณาล้กห้น่� 
ท่ี่�ยังไม่ด้้อยคุณภาพื่ (non - NPL) และล้กห้น่�ท่ี่�ด้้อยคุณภาพื่ (NPL) การถืึอป็ฏิบัติในส่ิวนของการจัำด้ชั�น การกันเงินสิำารอง  
การป็รับลด้อัตราการผู่้อนชำาระบัตรเครดิ้ตขั�นตำ�า และการรายงานข้อม้ลการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บ 
ของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำต่อธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย 

 ห้นังสืิอเว่ยน ท่ี่� ธป็ที่.ฝนสิ. (01) ว.380/2563 ลงวันท่ี่� 26 ม่นาคม 2563 เรื�อง มาตรการการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�
เพิื่�มเติมในช่วงสิถึานการณ์การระบาด้ของ COVID-19 ซึึ่�งเป็็นแนวที่างและห้ลักเกณฑ์์ท่ี่�ให้้ถึือป็ฏิบัติในการให้้ความช่วยเห้ลือ
ล้กห้น่�ขั�นตำ�าเพิื่�มเติมจำากมาตรการท่ี่�ออกเมื�อวันท่ี่� 28 กุมภาพัื่นธ์ 2563

2.3.3 ป็ระกาศกระที่รวงการคลัง เรื�อง การกำาห้นด้อัตราเงินนำาส่ิงเข้ากองทุี่นพัื่ฒนาระบบสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ  
พื่.ศ. 2563 ซึ่ึ�งรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัง โด้ยความเห้็นชอบของคณะรัฐมนตร่ได้้ออกป็ระกาศ ณ วันท่ี่� 17 สิิงห้าคม  
พื่.ศ. 2563 กำาห้นด้ให้้สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำนำาส่ิงเงินเข้ากองทุี่นพัื่ฒนาระบบสิถึาบนัการเงินเฉพื่าะกิจำ ในอัตราร้อยละ 0.125 
ต่อปี็ ของยอด้เงินท่ี่�ได้้รับจำากป็ระชาชน สิำาห้รับการนำาส่ิงเงินในปี็ 2563 – 2564 และอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี็ ของยอด้เงิน 
ท่ี่�ได้้รับจำากป็ระชาชน สิำาห้รับการนำาส่ิงเงินในปี็ 2565 เป็็นต้นไป็ เพืื่�อช่วยลด้ต้นทุี่นให้้กับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำในการด้ำาเนิน
มาตรการเพืื่�อบรรเที่าความเดื้อด้ร้อนของผู้้้ป็ระกอบการและป็ระชาชนท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากการระบาด้ของ COVID-19  
ซึึ่�งธนาคารได้้คำานวณเงินนำาส่ิงเข้ากองทุี่นฯ ตามป็ระกาศดั้งกล่าวแล้ว
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2.4 สรุปนโยบายการบัญช้ีที่สำาคัญ

	 2.4.1	การรับร้�รายได้�
 รายได้ดอกเบ้่ย
 รายได้้ด้อกเบ่�ยของรายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงิน รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้าง
 รายได้้ด้อกเบ่�ยของเงินลงทุี่นในตราสิารห้น่� รับร้้ตามวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จำริง 
 รายได้้ด้อกเบ่�ยของเงินให้้สิินเชื�อทัี่�วไป็ รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้าง โด้ยห้ยดุ้รับร้้และยกเลิกรายได้้ด้อกเบ่�ยท่ี่�รับร้้ไว้แล้วทัี่�งห้มด้
ของเงินให้้สิินเชื�อท่ี่�ค้างชำาระด้อกเบ่�ยเกิน 3 เดื้อน นับตั�งแต่วันครบกำาห้นด้ชำาระ ห้รือเงินให้้สิินเชื�อท่ี่�ค้างชำาระด้อกเบ่�ยไม่เกิน 
3 เดื้อน นับตั�งแต่วันครบกำาห้นด้ชำาระแต่ถ้ึกจัำด้ชั�นเป็็นชั�นส้ิญ ชั�นสิงสัิยจำะส้ิญ ห้รือชั�นสิงสัิย และรับร้้รายได้้เมื�อรับชำาระ โด้ยจำะ 
บันทึี่กรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้างให้ม่เมื�อล้กห้น่�ได้้ชำาระต้นเงินและด้อกเบ่�ยท่ี่�ยังไม่บันทึี่กบัญช่เป็็นรายได้้ ห้รือเงินค่างวด้ 
ท่ี่�ค้างชำาระทัี่�งห้มด้แล้ว 
 รายได้้ด้อกเบ่�ยของล้กห้น่�จำากการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่� ในระห้ว่างการติด้ตามผู้ลการป็ฏิบัติตามเงื�อนไขการป็รับป็รุง
โครงสิร้างห้น่�ตามสัิญญาการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ให้ม่ติด้ต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดื้อน ห้รือ 3 งวด้การชำาระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใด้
จำะนานกว่า จำะรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์เงินสิด้ และเมื�อล้กห้น่�รายท่ี่�ผู่้านการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�กลับมาเป็็นล้กห้น่�จัำด้ชั�นป็กติ
ตามป็ระกาศธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ชั�นและการกันเงินสิำารองของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ  
จำะรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้าง 
 รายได้้ด้อกเบ่�ยของเงินให้้สิินเชื�อป็ระเภที่รับด้อกเบ่�ยล่วงห้น้า ณ วันท่ี่�จ่ำายเงินให้้ก้้ จำะที่ยอยรับร้้เป็็นรายได้้ในแต่ละเดื้อน 
ตลอด้อายุสัิญญา
 รายได้้ด้อกเบ่�ยสิินเชื�อธุรกิจำบัตรเครด้ิต รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้างจำากการใช้จ่ำายผู่้านบัตรเครด้ิตท่ี่�ครบกำาห้นด้ผู้่อนชำาระ 
แต่ยังไม่ชำาระตั�งแต่วันท่ี่�บันทึี่กบัญช่สิินเชื�อธุรกิจำบัตรเครดิ้ต และจำากการเบิกเงินสิด้ล่วงห้น้าตั�งแต่วันท่ี่�เบิกเงินสิด้ โด้ยจำะห้ยุด้
รับร้้รายได้้และยกเลิกรายได้้ด้อกเบ่�ยท่ี่�รับร้้ไว้ทัี่�งห้มด้ของสิินเชื�อธุรกิจำบัตรเครด้ิต เมื�อค้างชำาระห้น่�ติด้ต่อกันเกินกว่า 90 วัน  
ห้ลังจำากนั�นจำะรับร้้ตามเกณฑ์์เงินสิด้

 รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐ
 รายได้้ชด้เชยด้อกเบ่�ยและต้นทุี่นเงินของธุรกรรมนโยบายรัฐ รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้างตลอด้ระยะเวลาแต่ละโครงการ 
ตามมติคณะรัฐมนตร่ สิำาห้รับรายได้้ชด้เชยความเส่ิยห้ายรับร้้เมื�อได้้รับชำาระ

 รายได้อ่�น ๆ

 รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ โป็รแกรมสิิที่ธิพิื่เศษแก่ล้กค้า รายได้้เงินปั็นผู้ลจำากเงินลงทุี่น รับร้้รายได้้เมื�อได้้ป็ฏิบัติ
ตามภาระท่ี่�ต้องป็ฏิบัติในสัิญญาเสิร็จำสิิ�นห้รือรับร้้รายได้้ตลอด้ช่วงเวลาตามภาระท่ี่�ต้องป็ฏิบัติตามสัิญญาแล้วแต่กรณ่

	 2.4.2	การรับร้�ค่่าใช้�จ่่าย
 ค่าใช้จ่ำายด้อกเบ่�ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ำายด้อกเบ่�ยและค่าใช้จ่ำายรางวัลสิลากออมสิิน ค่าใช้จ่ำายด้อกเบ่�ยรายการระห้ว่าง
ธนาคารและตลาด้เงิน เงินนำาส่ิงเข้ากองทุี่นพัื่ฒนาระบบสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ ค่าใช้จ่ำายด้อกเบ่�ยตราสิารห้น่�ท่ี่�ออกและเงินก้้ยืม  
รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้าง
 ค่าใช้จ่ำายด้อกเบ่�ยตามสัิญญาเช่า รับร้้ตามวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จำริง
 ค่าใช้จ่ำายค่าธรรมเน่ยมและบริการ และค่าใช้จ่ำายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้างห้รือเมื�อจ่ำายชำาระ 
แล้วแต่กรณ่
 ค่าใช้จ่ำายจำากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับร้้โด้ยวิธ่การปั็นส่ิวนค่าใช้จ่ำายต้นทุี่นเงิน ค่าใช้จ่ำายค่าธรรมเน่ยมและบริการ และ 
ค่าใช้จ่ำายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ ซึึ่�งวิธ่การปั็นส่ิวนค่าใช้จ่ำายได้้รับความเห็้นชอบจำากสิำานักงานเศรษฐกิจำการคลัง (สิศค.) 

	 2.4.3	เงินสด้และรายการเทีียบเที่าเงินสด้
 เงินสิด้และรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสิด้ ห้มายถึึง เงินสิด้ในมือและรายการเงินสิด้ระห้ว่างเร่ยกเก็บ

	 2.4.4	ตราสารอนุพัันธ์์
 รับร้้รายการซืึ่�อขายตราสิารอนุพัื่นธ์ ณ วันท่ี่�เกิด้รายการ (Trade date) โด้ยม่วิธ่การรับร้้รายการตราสิารอนุพัื่นธ์ ดั้งน่�
 ตราสิารอนุพื่ันธ์เพื่ื�อค้า รับร้้ด้้วยม้ลค่ายุติธรรม กำาไรห้รือขาด้ทุี่นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่ายุติธรรม รับร้้เป็็นรายได้้
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ห้รือค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทีุ่นและกำาไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น โด้ยแสิด้งรวมในกำาไร (ขาด้ทีุ่น) สุิที่ธิจำากธุรกรรมเพื่ื�อค้าและ 
ป็ริวรรตเงินตราต่างป็ระเที่ศ

 ตราสิารอนุพัื่นธ์เพืื่�อป้็องกันความเสิ่�ยง รับร้้ม้ลค่าตราสิารอนุพัื่นธ์ด้้วยวิธ่เด่้ยวกับวิธ่ท่ี่�ใช้วัด้ม้ลค่าของรายการท่ี่�ม่ 
การป้็องกันความเส่ิ�ยง และรับร้้เป็็นรายได้้ห้รือค่าใช้จ่ำายในลักษณะเด่้ยวกับรายการท่ี่�ม่การป้็องกันความเส่ิ�ยง

	 2.4.5	เงินลงทุีน	
 เงินลงทุี่นของธนาคาร ป็ระกอบด้้วย ตราสิารห้น่� และตราสิารทุี่น โด้ยจัำด้ป็ระเภที่เป็็นเงินลงทุี่นเพืื่�อค้า เงินลงทุี่นเผืู้�อขาย 
ตราสิารห้น่�ท่ี่�จำะถืึอจำนครบกำาห้นด้ และเงินลงทุี่นทัี่�วไป็ 

 เงินลงทุี่นเพ่�อค้า 
 ตราสิารห้น่�ห้รือตราสิารทุี่นในความต้องการของตลาด้ ท่ี่�ม่วตัถุึป็ระสิงค์เพืื่�อถืึอไว้ในระยะสัิ�นและจำะจำำาห้น่ายเพืื่�อห้ากำาไร
จำากการเป็ล่�ยนแป็ลงราคาของห้ลักที่รัพื่ย์แสิด้งด้้วยม้ลค่ายุติธรรม กำาไรห้รือขาด้ทุี่นท่ี่�ยังไม่เกิด้ขึ�นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลง 
ม้ลค่ายุติธรรมแสิด้งรวมในกำาไร (ขาด้ทุี่น) สุิที่ธิจำากธุรกรรมเพืื่�อค้าและป็ริวรรตเงินตราต่างป็ระเที่ศ ในงบกำาไรขาด้ทุี่นและ 
กำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

 เงินลงทุี่นเผ่ิ�อข้าย 
 ตราสิารห้น่�ห้รือตราสิารทีุ่นในความต้องการของตลาด้ นอกเห้นือจำากท่ี่�ถืึอไว้เพืื่�อค้าห้รือตราสิารห้น่�ท่ี่�จำะถืึอจำนครบ
กำาห้นด้แสิด้งด้้วยม้ลค่ายุติธรรม กำาไรห้รือขาด้ทุี่นท่ี่�ยงัไม่เกิด้ขึ�นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่ายุติธรรมแสิด้งรวมในกำาไร (ขาด้ทุี่น) 
เบ็ด้เสิร็จำอื�น และแสิด้งผู้ลสิะสิมในองค์ป็ระกอบอื�นของส่ิวนของเจ้ำาของ เมื�อม่การจำำาห้น่ายห้ลักที่รัพื่ย์ธนาคารจำะกลับรายการ
กำาไรห้รือขาด้ทุี่นท่ี่�ยงัไม่เกิด้ขึ�นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่ายติุธรรมก่อนการรับร้้ผู้ลกำาไรห้รือขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายห้ลักที่รัพื่ย์
ในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น
 ธนาคารป็ระเมินการด้้อยค่าของห้ลักที่รัพื่ย์เผืู้�อขายทัี่นท่ี่ท่ี่�ม่ห้ลักฐานสินับสินุนการด้้อยค่า โด้ยจำะกลับรายการบัญช่ 
ส่ิวนตำ�ากว่าทุี่นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่าของห้ลักที่รัพื่ย์เผืู้�อขายท่ี่�แสิด้งอย่้ในส่ิวนของเจ้ำาของเป็็นรายการขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่า 
ห้รือกลับรายการส่ิวนเกินทุี่นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่าของห้ลักที่รัพื่ยเ์ผืู้�อขายท่ี่�เคยบันทึี่กไว้ในส่ิวนของเจ้ำาของ เพืื่�อลด้ม้ลค่า
เงินลงทุี่นก่อนท่ี่�จำะรับร้้ผู้ลขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น และจำะกลับ
รายการขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าของห้ลักที่รัพื่ย์เผืู้�อขายเมื�อห้ลักฐานสินับสินุนการด้้อยค่าของห้ลักที่รัพื่ย์ห้มด้ไป็

 ตุราสารห็น้่ท่ี่�จะถ่ือจนครบกำาห็นด 
 ตราสิารห้น่�ซึึ่�งธนาคารม่ความตั�งใจำแน่วแน่และม่ความสิามารถึท่ี่�จำะถืึอไว้จำนครบกำาห้นด้ไถ่ึถึอน แสิด้งด้้วยราคาทุี่น 
ตัด้จำำาห้น่ายสุิที่ธิจำากค่าเผืู้�อการด้้อยค่า 
 ธนาคารป็ระเมินการด้้อยค่าของตราสิารห้น่�ท่ี่�จำะถืึอจำนครบกำาห้นด้ โด้ยพิื่จำารณาความเป็็นไป็ได้้ค่อนข้างแน่ท่ี่�จำะ 
ไม่สิามารถึเร่ยกเก็บเงินต้นห้รือด้อกเบ่�ยทัี่�งห้มด้ห้รือบางส่ิวนตามท่ี่�ระบุไว้ในสัิญญาได้้ โด้ยรับร้้ผู้ลขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่า 
เป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น และจำะกลับรายการขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าเมื�อผู้ลขาด้ทุี่น 
จำากการด้้อยค่าห้มด้ไป็ห้รือลด้ลง โด้ยจำะต้องไม่เกินราคาทุี่นตัด้จำำาห้น่ายท่ี่�ควรจำะเป็็น

 เงินลงทุี่นทัี่�วไปี 
 ตราสิารทุี่นท่ี่�ไม่อย้ใ่นความต้องการของตลาด้ แสิด้งด้้วยราคาทุี่นสุิที่ธิจำากค่าเผืู้�อการด้้อยค่า 
 ธนาคารป็ระเมินการด้้อยค่าของเงินลงทุี่นทัี่�วไป็ เมื�อม่ข้อบ่งช่�ท่ี่�จำะเกิด้การด้้อยค่าโด้ยเป็ร่ยบเท่ี่ยบม้ลค่าตามบัญช่ของเงิน
ลงทุี่นกับม้ลค่าท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับคืน ห้ากม้ลค่าตามบัญช่ของเงินลงทีุ่นส้ิงกว่าม้ลค่าท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับคืนจำะรับร้้ผู้ลขาด้ทีุ่นจำาก 
การด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น และจำะกลับรายการขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าเมื�อข้อบ่งช่� 
ของการด้้อยค่าห้มด้ไป็
 ธนาคารรับร้้รายการซืึ่�อขายเงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ ณ วันท่ี่�เกิด้รายการ (Trade date) โด้ยรับร้้ม้ลค่าเงินลงทุี่นเริ�มแรก
ด้้วยราคาท่ี่�จ่ำายซืึ่�อรวมรายจ่ำายโด้ยตรงทัี่�งสิิ�นเพืื่�อให้้ได้้มาซึึ่�งเงินลงทุี่น และเมื�อม่การจำำาห้น่ายเงินลงทุี่น ธนาคารจำะคำานวณ 
ราคาทุี่นของเงินลงทุี่นท่ี่�จำำาห้น่ายด้้วยวิธ่ถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ�าห้นัก กำาไรห้รือขาด้ทุี่นท่ี่�เกิด้ขึ�นจำากการจำำาห้น่าย เงินลงทุี่นเพืื่�อค้าแสิด้ง
ในกำาไร (ขาด้ที่นุ) สุิที่ธิจำากธรุกรรมเพื่ื�อค้าและป็รวิรรตเงนิตราตา่งป็ระเที่ศ สิำาห้รับเงนิลงที่นุป็ระเภที่อื�นแสิด้งในกำาไร (ขาด้ที่นุ) 
สุิที่ธิจำากเงินลงทุี่น
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ธนาคารวัด้ม้ลค่ายุติธรรมของตราสิารห้น่�โด้ยอ้างอิงอัตราผู้ลตอบแที่นของสิมาคมตลาด้ตราสิารห้น่�ไที่ย ตราสิารทุี่นและ
ห้น่วยลงทีุ่นในกองทีุ่นในความต้องการของตลาด้วัด้ม้ลค่ายุติธรรมโด้ยใช้ราคาเสินอซืึ่�อครั�งล่าสุิด้จำากตลาด้ในป็ระเที่ศท่ี่�ม่ 
ห้น่วยงานของรัฐกำากับด้้แลและห้ลักที่รัพื่ยดั์้งกล่าวม่การซืึ่�อขายกันอย้ ่ณ สิิ�นวันที่ำาการสุิด้ท้ี่ายของรอบระยะเวลารายงาน และ
เงินลงทุี่นในห้น่วยลงทุี่นในกองทุี่นท่ี่�ไม่ม่การซืึ่�อขายคล่องวัด้ม้ลค่ายุติธรรมด้้วยม้ลค่าสิินที่รัพื่ย์สุิที่ธิ (Net Asset Value)  
ณ วันท่ี่�รายงาน

	 2.4.6	เงินลงทีุนในบริษััทีร่วม
 ตราสิารทุี่นในกิจำการท่ี่�ธนาคารลงทุี่นจำะถืึอเป็็นเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม เมื�อธนาคารม่อิที่ธิพื่ลอย่างม่นัยสิำาคัญต่อกิจำการ

ท่ี่�ธนาคารลงทุี่น ซึึ่�งพิื่จำารณาจำากการม่อำานาจำในการออกเส่ิยงทัี่�งห้มด้ ทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อมในกิจำการท่ี่�ธนาคารลงทุี่น 
อย่างน้อยร้อยละ 20.00 ห้รือการม่อำานาจำในการเข้าไป็ม่ส่ิวนร่วมในการตัด้สิินใจำเก่�ยวกับนโยบายและการด้ำาเนินงาน แต่ไม่ถึึง
ระดั้บท่ี่�จำะควบคุมนโยบายดั้งกล่าว เงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วมในงบการเงินเฉพื่าะธนาคาร แสิด้งด้้วยราคาทุี่นสุิที่ธิจำากค่าเผืู้�อ 
การด้้อยค่า และงบการเงินท่ี่�แสิด้งเงินลงทุี่นตามวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิย แสิด้งเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วมด้้วยวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิย

ธนาคารป็ระเมินการด้้อยค่าของเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม เมื�อม่ขอ้บ่งช่�ท่ี่�จำะเกิด้การด้้อยค่าโด้ยเป็ร่ยบเท่ี่ยบม้ลค่าตามบัญช่
ของเงินลงทุี่นกับม้ลค่าท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับคืน ห้ากม้ลค่าตามบัญช่ของเงินลงทุี่นส้ิงกว่าม้ลค่าท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับคืนจำะรับร้้ผู้ลขาด้ทุี่น
จำากการด้้อยค่าในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น ธนาคารจำะกลับรายการขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าเมื�อข้อบ่งช่� 
ของการด้้อยค่าห้มด้ไป็

	 2.4.7	เงินให�สินเช้่่อ
ธนาคารแสิด้งจำำานวนเงินให้้สิินเชื�อด้้วยจำำานวนเงินต้นคงเห้ลือ โด้ยแสิด้งด้อกเบ่�ยค้างรับของเงินให้้สิินเชื�อไว้เป็็นรายการ

แยกต่างห้าก ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญช่ ส่ิวนลด้รับล่วงห้น้าของเงนิให้้สิินเชื�อท่ี่�ยงัไม่รับร้้เป็็นรายได้้ แสิด้งรวมในรายได้้รอตดั้บัญช่
เป็็นรายการหั้กจำากเงินให้้สิินเชื�อ

เงินให้้สิินเชื�อป็ระเภที่บุคคลท่ี่�ใช้กรมธรรม์เงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวคำ�าป็ระกัน แสิด้งจำำานวนเงินให้้ก้้สิงเคราะห์้ช่วิต
ด้้วยจำำานวนเงินต้นคงเห้ลือ โด้ยแยกแสิด้งด้อกเบ่�ยเงินก้้รับล่วงห้น้าเป็็นรายการหั้กเงินก้้สิงเคราะห์้ช่วิต

ล้กห้น่�ตามสิัญญาเช่าซืึ่�อ แสิด้งด้้วยจำำานวนห้น่�ตามสิัญญาซึึ่�งแสิด้งสิุที่ธิจำากค่านายห้น้าและค่าใช้จ่ำายที่างตรงท่ี่�เกิด้ขึ�น 
เมื�อเริ�มแรกจำากการให้้เช่าซืึ่�อรอตัด้บัญช่ โด้ยแยกแสิด้งรายได้้รอตัด้บัญช่ไว้เป็็นรายการหั้กจำากเงินให้้สิินเชื�อ

	 2.4.8	ค่่าเผื่่่อหนี้สงสัยจ่ะส้ญ
ธนาคารได้้ตั�งค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญตามป็ระกาศธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ชั�นและการกันเงิน

สิำารองของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ ดั้งน่�

เงินให้้สิินเชื�อทัี่�วไป็ ตั�งค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญขั�นตำ�าตามอัตราร้อยละท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้ โด้ยคำานวณจำาก
อัตราร้อยละของยอด้คงค้างของต้นเงินท่ี่�ไม่รวมด้อกเบ่�ยค้างรับห้ลังหั้กห้ลักป็ระกัน ห้รือม้ลห้น่�ห้ลังหั้กม้ลค่าปั็จำจุำบันของ 
กระแสิเงินสิด้ท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับจำากล้กห้น่� ห้รือม้ลค่าปั็จำจุำบันของกระแสิเงินสิด้ท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับจำากการจำำาห้น่ายห้ลักป็ระกัน 
ซึึ่�งม้ลค่าห้ลักป็ระกันท่ี่�ใช้ขึ�นอย้่กับป็ระเภที่ของห้ลักป็ระกันและวันท่ี่�ม่การป็ระเมินราคาล่าสุิด้ 

เงินให้้สิินเชื�อป็ระเภที่บุคคลท่ี่�ใช้กรมธรรม์เงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวคำ�าป็ระกัน ตั�งค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญตาม
อัตราร้อยละท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้ โด้ยคำานวณจำากอัตราร้อยละของยอด้คงค้างของต้นเงินท่ี่�ยังไม่หั้กม้ลค่าห้ลักป็ระกัน

ประเภทการจัดชั้น อัตรา

  จัดชั้นปกติ (ค้างชำาระ 0 - 1 เดือน) 1%

  จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1 - 3 เดือน) 2%

  จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3 - 6 เดือน) 100%

  จัดชั้นสงสัย (ค้างเกิน 6 - 12 เดือน) 100%

  จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป) 100%
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เงินให้้สิินเชื�อตามสัิญญาเช่าซืึ่�อ ตั�งค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญตามอัตราร้อยละท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้ โด้ยคำานวณ
จำากอัตราร้อยละของยอด้ล้กห้น่�เช่าซืึ่�อสุิที่ธิห้ลังหั้กรายได้้รอตัด้บัญช่

สิำาห้รับสิินที่รัพื่ย์ท่ี่�จัำด้ชั�นกล่าวถึึงเป็็นพิื่เศษ ธนาคารจำะกันเงินสิำารองเพิื่�มเติมจำากห้ลักเกณฑ์์ขั�นตำ�าท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
กำาห้นด้ โด้ยคำานึงถึึงผู้ลส้ิญเส่ิยท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาวะที่างเศรษฐกิจำและกฎห้มาย รวมทัี่�งปั็จำจัำยด้้านอื�นๆ ท่ี่�อาจำ
กระที่บต่อความสิามารถึในการชำาระห้น่�ของล้กห้น่�

ล้กห้น่�อื�น ห้ากคาด้ว่าจำะเก็บเงินไม่ได้้จำะตั�งค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญไว้เต็มจำำานวน ห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญถืึอเป็็นค่าใช้จ่ำายในงวด้
การบัญช่ท่ี่�รับร้้และจำะกลับรายการเมื�อได้้รับชำาระห้น่� 

การตัด้บัญช่ล้กห้น่�เป็็นห้น่�ส้ิญระห้ว่างปี็นำามาหั้กจำากค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญ 
ห้น่�ส้ิญและห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญรับร้้เป็็นคา่ใช้จ่ำาย ห้น่�ส้ิญรับคืนรับร้้เป็็นรายได้้อื�นๆ และแสิด้งรายการในงบกำาไรขาด้ที่นุและ

กำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น 

	 2.4.9	การปรับปรุงโค่รงสร�างหนี้
การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่� (Debt Restructuring : DR) ห้มายถึึง การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ท่ี่�เกิด้จำากความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต

ของล้กห้น่�ท่ี่�เพิื่�มขึ�น โด้ยแบ่งเป็็น
1. การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ของล้กห้น่�ท่ี่�ยังไม่ด้้อยคุณภาพื่ (non - NPL) แต่ม่ส่ิวนส้ิญเส่ิยจำากการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่� 

ซึึ่�งเป็็นการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ในลักษณะเชิงป้็องกัน (pre - emptive) ตั�งแต่เริ�มม่สัิญญาณของการม่ปั็ญห้าในการชำาระห้น่� 
โด้ยล้กห้น่�ยังไม่เป็็นห้น่�ด้้อยคุณภาพื่ (NPL) 

2. การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ของล้กห้น่�ด้้อยคุณภาพื่ (NPL) ถืึอเป็็นการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ท่ี่�ม่ปั็ญห้า (Troubled 
Debt Restructuring : TDR) ไม่ว่าจำะม่ห้รือไม่ม่ส่ิวนส้ิญเส่ิยก็ตาม

ทัี่�งน่� ห้ากธนาคารม่การป็รับเงื�อนไขของสิัญญาตามป็ระมาณการกระแสิเงินสิด้ในอนาคตท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ เพื่ื�อรักษา
ความสัิมพัื่นธ์ท่ี่�ด่้กับล้กห้น่� โด้ยล้กห้น่�ไม่ม่ความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ตเพิื่�มขึ�น เช่น การลด้อัตราด้อกเบ่�ยให้้แก่ล้กห้น่�ตามภาวะตลาด้ 
จำะไม่ถืึอว่าการเป็ล่�ยนแป็ลงเงื�อนไขการชำาระห้น่�ดั้งกล่าวเป็็นการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�

 การรับรู้รายการปีรับปีรุงโครงสร้างห็น้่  ม่วิธ่ ดั้งน่�
1. ขาด้ทุี่นจำากการป็รับโครงสิร้างห้น่�ท่ี่�ม่ปั็ญห้า ซึึ่�งเกิด้จำากการลด้ต้นเงินและด้อกเบ่�ยค้างรับของห้น่�ท่ี่�ไม่ชำาระตามกำาห้นด้

และการใช้ร้ป็แบบการป็รับโครงสิร้างห้น่�ต่างๆ เช่น การโอนสิินที่รัพื่ย์ การเป็ล่�ยนแป็ลงเงื�อนไขการชำาระห้น่� และการป็รับ
โครงสิร้างห้น่�ในห้ลายลักษณะ  รับร้้เป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�นทัี่�งจำำานวน 

2. การยินยอมผู่้อนป็รนเงื�อนไขการชำาระห้น่�ให้้แก่ล้กห้น่� โด้ยไม่ม่การลด้ต้นเงินและด้อกเบ่�ยค้างรับท่ี่�รับร้้เป็็นรายได้้ 
ก่อนการป็รับโครงสิร้างห้น่� ธนาคารคำานวณม้ลค่าปั็จำจุำบันของกระแสิเงินสิด้ท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับคืน โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จำริง
ตามสัิญญาเดิ้มห้รืออัตราด้อกเบ่�ยตามเงื�อนไขในสัิญญาป็รับโครงสิร้างห้น่�ให้ม่เป็็นอัตราคิด้ลด้ ในกรณ่ท่ี่�อัตราด้อกเบ่�ย 
ตามเงื�อนไขในสัิญญาป็รับโครงสิร้างห้น่�ให้ม่ตำ�ากว่าอัตราต้นทุี่นที่างการเงิน ธนาคารจำะใช้อัตราต้นทุี่นที่างการเงินเป็็นอัตรา 
คิด้ลด้แที่น และเมื�อม้ลค่าปั็จำจุำบันของกระแสิเงินสิด้ท่ี่�คำานวณได้้ดั้งกล่าวตำ�ากว่าราคาตามบัญช่ (เงินต้นรวมด้อกเบ่�ยค้างรับ 
ท่ี่�รับร้้เป็็นรายได้้ของล้กห้น่�) ธนาคารจำะรับร้้เงินสิำารองสิำาห้รับส่ิวนส้ิญเส่ิยจำากการป็รับโครงสิร้างห้น่�ทัี่�งจำำานวนในงบกำาไรขาด้ทุี่น
และกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�นสิำาห้รับงวด้นั�น 

องค์ป็ระกอบของต้นทุี่นที่างการเงิน เช่น ต้นทุี่นของเงินรับฝาก เงินก้้ยืม เงินนำาส่ิงเข้ากองทุี่นพัื่ฒนาระบบสิถึาบัน 
การเงินเฉพื่าะกิจำ รวมทัี่�งค่าใช้จ่ำายด้ำาเนินการ 

3. การรับชำาระห้น่�โด้ยการรับโอนสิินที่รัพื่ย ์ตราสิารการเงินห้รือรับทุี่นของล้กห้น่�ท่ี่�เกิด้จำากการแป็ลงห้น่�เป็็นทุี่น ธนาคาร
จำะตัด้จำำาห้น่ายยอด้ล้กห้น่�ให้้ห้มด้ไป็และรับร้้ส่ิวนส้ิญเส่ิยท่ี่�เกิด้ขึ�นในงบกำาไรขาด้ทีุ่นและกำาไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จำอื�นที่ันท่ี่ 
ท่ี่�ม่การรับโอน โด้ยให้้คำานึงถึึงค่าเผืู้�อห้น่�สิงสิัยจำะส้ิญท่ี่�ตั�งไว้แต่เด้ิมด้้วย ทัี่�งน่� ธนาคารจำะรับร้้สิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ได้้รับโอนมาด้้วย 
ม้ลค่ายุติธรรม และจำำานวนท่ี่�ไม่ส้ิงกว่าราคาตามบัญช่ของห้น่�รวมด้อกเบ่�ยค้างรับท่ี่�ธนาคารม่สิิที่ธิได้้รับตามกฎห้มาย

กรณ่รับชำาระห้น่�บางส่ิวนโด้ยการรับโอนสิินที่รัพื่ย์ ตราสิารการเงินห้รือรับทุี่นของล้กห้น่�ท่ี่�เกิด้จำากการแป็ลงห้น่�เป็็นทุี่น
เพืื่�อชำาระห้น่�ตามสิญัญาป็รบัโครงสิรา้งห้น่�นั�น ธนาคารจำะป็ฏบัิติตามขอ้ 3 ก่อน สิำาห้รบัห้น่�ส่ิวนท่ี่�เห้ลอืห้ากม่การผู้อ่นป็รนเงื�อนไข
การชำาระห้น่�จำะป็ฏิบัติตามข้อ 2

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 189



	 2.4.10	ล้กหนี้รอการช้ด้เช้ยจ่ากรัฐบาลตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ
ล้กห้น่�รอการชด้เชยจำากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ห้มายถึึง สิิที่ธิท่ี่�ธนาคารจำะได้้รับการชด้เชยความเส่ิยห้ายจำากรัฐบาล 

ตามท่ี่�ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตร่ห้รือห้นังสืิอสัิ�งการจำากรัฐบาลท่ี่�เป็็นลายลักษณ์อักษรจำากการท่ี่�ได้้ด้ำาเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 2.4.11	ทีรัพัย์สินรอการขาย
ที่รัพื่ย์สิินรอการขาย ป็ระกอบด้้วย อสัิงห้าริมที่รัพื่ย์ท่ี่�ตกเป็็นของธนาคาร ซึึ่�งได้้มาจำากการชำาระห้น่�ท่ี่�เป็็นการแก้ไขห้น่�

ห้รือการซืึ่�ออสิงัห้ารมิที่รพัื่ยท่์ี่�จำำานองห้รอืเป็็นป็ระกนัการชำาระห้น่�ไว้แกธ่นาคารจำากการขายที่อด้ตลาด้โด้ยคำาสัิ�งศาล และธนาคาร
ม่ความป็ระสิงค์จำะจำำาห้น่ายอสัิงห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายดั้งกล่าวในภายห้ลัง อสัิงห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายรับร้้ด้้วยม้ลค่ายุติธรรม
ห้รือราคาตามบัญช่ของอสิังห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายนั�น แล้วแต่ราคาใด้จำะตำ�ากว่าและเป็็นม้ลค่าในการรับชำาระห้น่� ธนาคาร 
จำะที่ำาการป็ระเมินราคาอสัิงห้าริมที่รัพื่ย์รอการขาย และรับร้้ผู้ลขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าสิำาห้รับผู้ลต่างของราคาตามบัญช่ท่ี่�ส้ิงกว่า
ม้ลค่าท่ี่�ได้้จำากการป็ระเมินราคา ห้รือต่ราคาไว้ไม่เกิน 12 เดื้อน หั้กด้้วยป็ระมาณการค่าใช้จ่ำายในการขาย แต่ห้ากธนาคารได้้
ที่ำาการป็ระเมินราคาห้รือต่ราคาไว้เกิน 12 เดื้อน จำะนำาม้ลค่าท่ี่�ได้้จำากการป็ระเมินราคาห้รือต่ราคามาใช้ได้้เพ่ื่ยงร้อยละ 50.00 
ซึึ่�งถืึอป็ฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย เรื�อง การป็ระเมินราคาห้ลักป็ระกันและอสัิงห้าริมที่รัพื่ยร์อการขาย
ท่ี่�ได้้มาจำากการรับชำาระห้น่� การป็ระกันการให้้สิินเชื�อ ห้รือท่ี่�ซืึ่�อจำากการขายที่อด้ตลาด้ของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ 
โด้ยผู้ลขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าจำะรับร้้เป็็นค่าใช้จ่ำายห้รือรายได้้จำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ ในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่น
เบ็ด้เสิร็จำอื�น ธนาคารจำะไม่คำานวณหั้กค่าเสืิ�อมราคาอสัิงห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายโด้ยป็ฏิบัติตามป็ระกาศของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย 
ว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การจัำด้ชั�นและการกันเงินสิำารองของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ

กำาไรห้รือขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายที่รัพื่ย์สิินรอการขาย รับร้้เป็็นรายได้้ห้รือค่าใช้จ่ำายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ ในงบกำาไร
ขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

	 2.4.12	ทีี่ด้ิน	อาค่าร	อุปกรณ์์และค่่าเส่่อมราค่า
ท่ี่�ดิ้น อาคารและอุป็กรณ์ ป็ระกอบด้้วย ท่ี่�ดิ้น อาคาร (ทัี่�งท่ี่�ถืึอกรรมสิิที่ธิ�และไม่ถืึอกรรมสิิที่ธิ�) ครุภัณฑ์์ และงานระห้ว่างที่ำา 

ธนาคารรับร้้ต้นทุี่นเริ�มแรกของท่ี่�ดิ้น อาคาร และอุป็กรณ์ด้้วยราคาทีุ่น ซึึ่�งรวมถึึงต้นทุี่นที่างตรงท่ี่�เก่�ยวข้องกับการได้้มาของ
สิินที่รพัื่ย์ ห้รือเพื่ื�อให้้สิินที่รพัื่ยนั์�นอย้ใ่นสิภาพื่ท่ี่�พื่ร้อมจำะใช้งานได้้ตามป็ระสิงค ์ธนาคารวดั้ม้ลค่าในภายห้ลังด้้วยวิธ่ราคาที่นุห้รอื
วิธ่การต่ราคาให้ม่ โด้ยใช้นโยบายการบัญช่เด่้ยวกันสิำาห้รับท่ี่�ดิ้น อาคาร และอุป็กรณ์ทุี่กรายการท่ี่�จัำด้อย้่ในป็ระเภที่เด่้ยวกัน

ท่ี่�ดิ้น แสิด้งด้้วยราคาท่ี่�ต่ให้ม่ห้ลังหั้กค่าเผืู้�อการด้้อยค่า (ถ้ึาม่) ธนาคารจำะต่ราคาท่ี่�ดิ้นให้ม่ทุี่ก 3 - 5 ปี็ ห้ากม้ลค่ายุติธรรม
ของท่ี่�ดิ้นเคยต่ให้ม่ไม่เป็ล่�ยนแป็ลงอย่างม่สิาระสิำาคัญ ในกรณ่ท่ี่�ม้ลค่ายุติธรรมของท่ี่�ดิ้นม่การเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างม่สิาระสิำาคัญ 
ธนาคารอาจำต่ราคาท่ี่�ดิ้นให้ม่อ่กครั�งห้นึ�งเพืื่�อให้้ม้ลค่าของท่ี่�ดิ้นท่ี่�เคยต่ราคาให้ม่ม่ม้ลค่าไม่แตกต่างจำากม้ลค่ายุติธรรมอย่างม่ 
สิาระสิำาคัญ ณ วันสิิ�นรอบระยะเวลารายงาน การต่ราคาท่ี่�ดิ้นให้ม่กรณ่ท่ี่�ผู้ลการป็ระเมินราคาท่ี่�ดิ้นม่ม้ลค่าลด้ลงห้รือม่จำำานวน
ลด้ลงมากกว่าสิ่วนเกินทุี่นจำากการต่ราคาท่ี่�ดิ้นท่ี่�เคยรับร้้ไว้ในส่ิวนของเจ้ำาของของท่ี่�ดิ้นแป็ลงเด่้ยวกัน ธนาคารจำะรับร้้ม้ลค่า 
ส่ิวนท่ี่�ลด้ลงในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น และกรณ่ท่ี่�ผู้ลการป็ระเมินท่ี่�ดิ้นม่ม้ลค่าเพิื่�มขึ�น ธนาคารจำะรับร้้ม้ลค่า
ท่ี่�เพิื่�มขึ�นในส่ิวนเกินทุี่นจำากการต่ราคาสิินที่รัพื่ย์ในส่ิวนของเจ้ำาของ ยกเว้นกรณ่ท่ี่�เคยป็ระเมินม้ลค่าของท่ี่�ด้ินลด้ลงและรับร้้
ขาด้ที่นุไว้ในงบกำาไรขาด้ที่นุและกำาไรขาด้ที่นุเบด็้เสิรจ็ำอื�น จำะรบัร้จ้ำำานวนท่ี่�ต่ม้ลค่าเพิื่�มขึ�นในครั�งห้ลงัเฉพื่าะสิว่นท่ี่�เกนิกว่าจำำานวน
ท่ี่�เคยรับร้้ม้ลค่าลด้ลงของท่ี่�ด้ินแป็ลงเด่้ยวกัน ซึึ่�งการต่ราคาท่ี่�ด้ินให้ม่ด้ำาเนินการโด้ยผู้้้ป็ระเมินราคาภายนอกท่ี่�ม่คุณสิมบัติ 
ตามท่ี่�กำาห้นด้ในแนวนโยบายธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยอย่างสิมำ�าเสิมอ

อาคาร (ทัี่�งท่ี่�ถืึอกรรมสิิที่ธิ�และไม่ถืึอกรรมสิิที่ธิ�) และครุภัณฑ์์ แสิด้งด้้วยราคาทุี่นห้ลังหั้กค่าเสืิ�อมราคาสิะสิม และค่าเผืู้�อ
การด้้อยค่า (ถ้ึาม่)

ค่าเสืิ�อมราคารับร้้เป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น คำานวณโด้ยวิธ่เส้ินตรงตามอายุการให้้
ป็ระโยชน์โด้ยป็ระมาณของสิินที่รัพื่ย์แต่ละรายการ ดั้งน่�

อาคารและสิิ�งป็ล้กสิร้างอื�น 11 - 95 ปี็
อาคารท่ี่�สิร้างบนท่ี่�ดิ้นเช่า 23 - 89 ปี็ ห้รือตามอายุสัิญญาเช่า
ส่ิวนป็รับป็รุงอาคารเช่า 5 ปี็
ครุภัณฑ์์  5 - 8 ปี็
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ธนาคารที่บที่วนม้ลค่าคงเห้ลือ และอายุการให้้ป็ระโยชน์ของสิินที่รัพื่ย์ทุี่กสิิ�นปี็ เพืื่�อสิะท้ี่อนถึึงสิภาพื่การใช้งานจำริง 
ในปั็จำจุำบันและป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจำท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับในอนาคตให้้เห้มาะสิมยิ�งขึ�น โด้ยถืึอเป็็นการเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการ 
ที่างบัญช่ ธนาคารรับร้้ผู้ลกระที่บจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงดั้งกล่าวด้้วยวิธ่เป็ล่�ยนทัี่นท่ี่เป็็นต้นไป็ สิำาห้รับสิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ได้้ตัด้ 
ค่าเสืิ�อมราคาห้มด้แล้วแต่ยังคงใช้งานอย้ ่ธนาคารจำะไม่ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการที่างบัญช่กับสิินที่รัพื่ย์ดั้งกล่าว

ท่ี่�ดิ้น อาคารและอุป็กรณ์ท่ี่�เกิด้การด้้อยค่า จำะรับร้้ผู้ลขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ำายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ  
ในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

ธนาคารตัด้รายการท่ี่�ดิ้น อาคารและอุป็กรณ์ออกจำากบัญช่เมื�อม่การจำำาห้น่าย ห้รือคาด้ว่าจำะไม่ได้้รับป็ระโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจำในอนาคตจำากการใช้ กำาไรห้รือขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายสิินที่รัพื่ย์ รับร้้เป็็นรายได้้ห้รือค่าใช้จ่ำายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ 
ในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

	 2.4.13	สินทีรัพัย์สิทีธ์ิการใช้�ตามสัญญาเช้่าและหนี้สินตามสัญญาเช้่า
สัิญญาเช่า ห้มายถึึง สัิญญาห้รือส่ิวนห้นึ�งของสัิญญาท่ี่�ให้้สิิที่ธิในการใช้สิินที่รัพื่ย ์(สิินที่รัพื่ยอ้์างอิง) สิำาห้รับช่วงระยะเวลา

ท่ี่�ตกลงกันเพืื่�อแลกเป็ล่�ยนกับสิิ�งตอบแที่นและสิิที่ธิการเช่า
ธนาคารรับร้้สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้และภาระผู้้กพัื่นท่ี่�ต้องจ่ำายชำาระเป็็นห้น่�สิินตามสัิญญาเช่า ดั้งน่�

1. สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสัิญญาเช่า รับร้้ม้ลค่าเริ�มแรกของสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ด้้วยราคาทุี่น ซึึ่�งป็ระกอบด้้วย จำำานวน
ท่ี่�รับร้้เริ�มแรกของห้น่�สิินตามสัิญญาเช่า รวมถึึงการจ่ำายชำาระตามสัิญญาเช่าใด้ๆ ท่ี่�ได้้ชำาระก่อนห้รือ ณ วันท่ี่�สัิญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล 
สุิที่ธิจำากสิิ�งจ้ำงใจำท่ี่�ได้้รับตามสิัญญาเช่า สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้วัด้ม้ลค่าภายห้ลังด้้วยราคาทีุ่นห้ักค่าเสืิ�อมราคาสิะสิมและค่าเผืู้�อ 
การด้้อยค่า (ถ้ึาม่)

ค่าเสืิ�อมราคาสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้รับร้้เป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น คำานวณโด้ย 
วิธ่เส้ินตรงตามอายุสัิญญาเช่า และตัด้รายการสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้และรายการท่ี่�เก่�ยวข้องออกจำากบัญช่เมื�อสิิ�นสุิด้สัิญญาเช่า

2. ห้น่�สิินตามสัิญญาเช่า วัด้ม้ลค่าเริ�มแรกของห้น่�สิินตามสัิญญาเช่าด้้วยม้ลค่าปั็จำจุำบันของการจ่ำายชำาระตามสัิญญาเช่าท่ี่�
ยังไม่ได้้จำ่ายชำาระ ณ วันท่ี่�สิัญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยการก้้ยืมส่ิวนเพิื่�มถัึวเฉล่�ยถ่ึวงนำ�าห้นักเป็็นอัตราคิด้ลด้  
(Discount Rate) ห้น่�สิินตามสัิญญาเช่าวัด้ม้ลค่าภายห้ลังโด้ยเพิื่�มม้ลค่าตามบัญช่เพืื่�อสิะท้ี่อนด้อกเบ่�ยจำากห้น่�สิินตามสัิญญาเช่า 
ลด้ม้ลค่าตามบัญช่เพืื่�อสิะท้ี่อนการชำาระตามสัิญญาเช่า และวัด้ม้ลค่าตามบัญช่ให้ม่เพืื่�อสิะท้ี่อนการป็ระเมินให้ม่ห้รือ 
การเป็ล่�ยนแป็ลงสัิญญาเช่า 

	 2.4.14	สินทีรัพัย์ไม่มีตัวตน
สิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน ป็ระกอบด้้วย โป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์แสิด้งด้้วยราคาทีุ่นห้ลังห้ักค่าตัด้จำำาห้น่ายสิะสิมและค่าเผืู้�อ 

การด้้อยค่า (ถ้ึาม่) 
ธนาคารรับร้้รายการเริ�มแรกของสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนด้้วยราคาทุี่น ซึึ่�งราคาทุี่นของโป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์ ได้้แก่ เงินท่ี่�จ่ำาย 

เป็็นค่าโป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์ รวมถึึงเงินท่ี่�จ่ำายเพืื่�อให้้ได้้มาซึึ่�งกรรมสิิที่ธิ�โป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์
ค่าตัด้จำำาห้น่ายโป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์รับร้้เป็็นค่าใช้จำ่ายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น คำานวณโด้ยวิธ่

เส้ินตรงตามอายกุารให้้ป็ระโยชน์โด้ยป็ระมาณของโป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์แต่ละรายการ ซึึ่�งม่อายกุารให้้ป็ระโยชน์โด้ยป็ระมาณ
อย้่ระห้ว่าง 1 - 31 ปี็

ธนาคารที่บที่วนม้ลค่าคงเห้ลือ และอายุการให้้ป็ระโยชน์ของสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนทุี่กสิิ�นปี็ เพืื่�อสิะท้ี่อนถึึงสิภาพื่การใช้งานจำริง 
ในปั็จำจุำบันและป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจำท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับในอนาคตให้้เห้มาะสิมยิ�งขึ�น โด้ยถืึอเป็็นการเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการ
ที่างบัญช่ โด้ยรับร้้ผู้ลกระที่บจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงด้ังกล่าวด้้วยวิธ่เป็ล่�ยนทัี่นท่ี่เป็็นต้นไป็สิำาห้รับโป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์ 
ท่ี่�ได้้ตัด้ค่าตัด้จำำาห้น่ายห้มด้แล้วแต่ยังคงใช้งานอย้ ่จำะไม่ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการที่างบัญช่

สิินที่รัพื่ยไ์ม่ม่ตัวตนท่ี่�เกิด้การด้้อยค่า จำะรับร้้ผู้ลขาด้ทุี่นจำากการด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ำายจำากการด้ำาเนินงานอื�นๆ ในงบกำาไร
ขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

ธนาคารตัด้รายการสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนออกจำากบัญช่เมื�อม่การจำำาห้น่าย ห้รือคาด้ว่าจำะไม่ได้้รับป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจำ
ในอนาคตจำากการใช้ กำาไรห้รือขาด้ทุี่นจำากการจำำาห้น่ายสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน รับร้้เป็็นรายได้้ห้รือค่าใช้จ่ำายจำากการด้ำาเนินงาน 
อื�นๆ ในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 191



	 2.4.15	สินทีรัพัย์ทีี่ได้�รับจ่ากการบริจ่าค่
สิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ได้้รับจำากการบริจำาค ป็ระกอบด้้วย ท่ี่�ดิ้นและสิินที่รัพื่ย์อื�นท่ี่�ได้้รับจำากการบริจำาค ธนาคารรับร้้สิินที่รัพื่ย์ 
ท่ี่�ได้้รับบริจำาคค่้กับรายได้้จำากเงินบริจำาครอการรับร้้ด้้วยราคาป็ระเมินห้รือม้ลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี่�ได้้รับบริจำาค แล้วที่ยอยรับร้้
เป็็นรายได้้จำากการรับบริจำาคตลอด้อายุการใช้งานของสิินที่รัพื่ย์นั�น 

	 2.4.16	เงินฝากสงเค่ราะห์ช้ีวิตและค่รอบค่รัว
เ งินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว เป็็นการฝากเงินเพืื่�อป็ระกันช่วิตและสิะสิมที่รัพื่ย์เพืื่�อป็ระกันรายได้้และ 
เพืื่�อการศึกษา โด้ยให้้ผู้ลตอบแที่นในร้ป็เงินปั็นผู้ล เงินบำานาญ ห้รือความคุ้มครองต่างๆ ตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ซึึ่�งธนาคาร 
ต้องจ่ำายเงินสิงเคราะห์้ตามเงื�อนไขการรับฝาก 
 ธนาคารม่ห้น่�สิินเงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวท่ี่�ม่ลักษณะเป็็นการรับฝากเงินและท่ี่�ม่ลักษณะเป็็นการป็ระกันภัย 
โด้ยม่นโยบายการบัญช่ ดั้งน่� 
 1. เงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว แสิด้งในบัญช่เงินรับฝากด้้วยยอด้คงเห้ลือสุิที่ธิจำากค่าใช้จ่ำายในการด้ำาเนินการจำาก
ผู้้้ฝาก
 2. ด้อกเบ่�ยเงินรับฝากค้างจ่ำายของเงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวตามข้อ 1 แสิด้งในบัญช่ด้อกเบ่�ยเงินรับฝากและ
พัื่นธบัตรค้างจ่ำาย 
 เงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวท่ี่�ม่ลักษณะเป็็นการรับฝากเงิน ท่ี่�ธนาคารรับร้้รายการตามข้อ 1 และ 2 ณ วันสิิ�น 
รอบระยะเวลารายงาน ธนาคารคำานวณสิำารองตามวิธ่การที่างคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัยแบบเบ่�ยป็ระกันภัยสุิที่ธิ (Net Premium 
Valuation : NPV)
 เงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวท่ี่�ม่ลักษณะเป็็นการป็ระกันภัย ท่ี่�ธนาคารรับร้้รายการตามข้อ 1 และ 2 ธนาคารที่ด้สิอบ
ความเพ่ื่ยงพื่อของห้น่�สิิน ณ วันสิิ�นรอบระยะเวลารายงาน โด้ยใช้ป็ระมาณการปั็จำจุำบันของกระแสิเงินสิด้ในอนาคตท่ี่�เกิด้จำากสัิญญา
ป็ระกันภัยท่ี่�ใช้กันทัี่�วไป็ในภาคธุรกิจำป็ระกันภัยคือใช้วิธ่การคำานวณแบบเบ่�ยป็ระกันภัยรวม (Gross Premium Valuation : GPV) 
และใช้อัตราคิด้ลด้ตามแนวที่างของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่ิงเสิริมการป็ระกอบธุรกิจำป็ระกันภัย “สิำานักงาน คป็ภ.” 
ค่าแพื่ที่ย์ตรวจำสุิขภาพื่ของผู้้้ฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว รับร้้เป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่น 
เบ็ด้เสิร็จำอื�น

	 2.4.17	ประมาณ์การหนี้สิน
 ธนาคารรับร้้ป็ระมาณการห้น่�สิินในงบแสิด้งฐานะการเงิน เมื�อธนาคารม่ภาระห้น่�สิินอันเป็็นผู้ลสืิบเนื�องจำากเห้ตุการณ์ 
ในอด่้ต และม่ความเป็็นไป็ได้้ว่าจำะส้ิญเส่ิยป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจำในการจ่ำายชำาระภาระห้น่�สิินดั้งกล่าว ป็ระกอบด้้วย ป็ระมาณการ
ห้น่�สิินสิำาห้รับภาระผู้้กพัื่นท่ี่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงิน ป็ระมาณการห้น่�สิินผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานห้ลัง 
ออกจำากงาน ค่าความเส่ิยห้ายท่ี่�อาจำจำะเกดิ้ขึ�นจำากการถ้ึกฟ้้องรอ้งตามกฎห้มายและป็ระมาณการห้น่�สิินอื�น ธนาคารม่การที่บที่วน
ป็ระมาณการห้น่�สิินอย่างสิมำ�าเสิมอ โด้ยรับร้้การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการห้น่�สิินเพิื่�มขึ�นห้รือลด้ลงเป็็นค่าใช้จ่ำายในงบกำาไร
ขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น
 ห้น่�สิินท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นและภาระผู้้กพัื่นท่ี่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงิน ธนาคารรับร้้เป็็นป็ระมาณการห้น่�สิินใน 
งบแสิด้งฐานะการเงิน ดั้งน่� 
 1. ภาระผู้้กพัื่นท่ี่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงินของล้กห้น่�ท่ี่�ถ้ึกจัำด้ชั�นตำ�ากว่ามาตรฐาน สิงสัิย สิงสัิยจำะส้ิญ  
และส้ิญ อัตราท่ี่�ใช้คำานวณป็ระมาณการห้น่�สิินธนาคารจำะใช้อัตราเด่้ยวกันกับการตั�งค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญของล้กห้น่�รายนั�นๆ 
เพืื่�อรองรับความเส่ิยห้ายท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�น
 2. ห้น่�สิินท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นและภาระผู้้กพัื่นท่ี่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงิน ธนาคารรับร้้เป็็นป็ระมาณการห้น่�สิิน
ในงบแสิด้งฐานะการเงินเมื�อเป็็นไป็ตามเงื�อนไขทุี่กข้อ ต่อไป็น่�
  2.1 ธนาคารม่ภาระผู้้กพัื่นในปั็จำจุำบันซึึ่�งเป็็นผู้ลจำากเห้ตุการณ์ในอด่้ต ไม่ว่าภาระผู้้กพัื่นนั�นจำะเป็็นภาระผู้้กพัื่นตาม
กฎห้มายห้รือภาระผู้้กพัื่นจำากการอนุมาน
  2.2 ม่ความเป็็นไป็ได้้ค่อนข้างแน่ท่ี่�ธนาคารจำะส้ิญเส่ิยที่รัพื่ยากรท่ี่�ม่ป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจำต่อธนาคารเพืื่�อจ่ำายชำาระ
ภาระผู้้กพัื่นดั้งกล่าว และ
  2.3 สิามารถึป็ระมาณม้ลค่าภาระผู้้กพัื่นได้้อย่างน่าเชื�อถืึอ
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	 2.4.18	ผื่ลประโยช้น์ของพันักงาน
 ธนาคารจัำด้ให้้ม่โครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานห้ลายโครงการ ดั้งน่�

 ผิลปีระโยชน์ระยะส้ันข้องพนักงาน
 ผู้ลป็ระโยชน์ระยะสัิ�นของพื่นักงาน ป็ระกอบด้้วย เงินเดื้อน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสิ รวมทัี่�งผู้ลป็ระโยชน์ระยะสัิ�นอื�นๆ 
ตามข้อตกลงของการจ้ำางงานและภาระผู้้กพัื่นตามกฎห้มายห้รือภาระผู้้กพัื่นจำากการอนุมานในปั็จำจุำบันท่ี่�จำะต้องจ่ำายอันเป็็นผู้ล
มาจำากการท่ี่�พื่นักงานที่ำางานให้้ในอด่้ต และภาระผู้้กพัื่นน่�สิามารถึป็ระมาณได้้อย่างสิมเห้ตุสิมผู้ล ธนาคารรับร้้ผู้ลป็ระโยชน์ระยะสัิ�น
ของพื่นักงานเป็็นค่าใช้จ่ำายในกำาไรขาด้ทุี่นตามเกณฑ์์คงค้าง

 โครงการผิลปีระโยชน์ห็ลังออกจากงาน
 1. โครงการสมที่บเงิน
 โครงการสิมที่บเงินเป็็นโครงการผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออกจำากงาน ซึึ่�งธนาคารได้้จำด้ที่ะเบ่ยนจัำด้ตั�งกองทุี่นสิำารองเล่�ยงช่พื่
ตามพื่ระราชบัญญัติกองทุี่นสิำารองเล่�ยงช่พื่ พื่.ศ. 2530 และได้้รับอนุมัติจำากกระที่รวงการคลังให้้เข้าเป็็นกองทุี่นจำด้ที่ะเบ่ยน  
เมื�อวันท่ี่� 29 มิถุึนายน 2548 การบริห้ารจัำด้การกองทุี่น บริห้ารจัำด้การโด้ยผู้้้จัำด้การกองทุี่นซึึ่�งเป็็นห้น่วยงานภายนอก ธนาคาร
ม่ภาระผู้้กพัื่นจำำากัด้เพ่ื่ยงจำำานวนเงินท่ี่�ธนาคารจ่ำายสิมที่บเข้ากองทุี่นฯ ในอัตราร้อยละ 9 - 12 ตามอายุงานของพื่นักงาน และ
พื่นักงานท่ี่�เป็็นสิมาชิกกองทุี่นฯ จำะเลือกจ่ำายสิะสิมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดื้อน โด้ยพื่นักงานจำะได้้รับผู้ลป็ระโยชน์ดั้งกล่าว
เมื�อพ้ื่นสิภาพื่การเป็็นพื่นักงานตามข้อบังคับของกองทุี่นฯ 
 กองทุี่นสิำารองเล่�ยงช่พื่จัำด้เป็็นโครงการสิมที่บเงิน จำำานวนเงินท่ี่�ธนาคารจ่ำายสิมที่บเข้ากองทุี่นสิำารองเล่�ยงช่พื่รับร้้เป็็น 
ค่าใช้จ่ำายในกำาไรห้รือขาด้ทุี่น
 2. โครงการผิลปีระโยชน์ท่ี่�กำาห็นดไว้
 โครงการผู้ลป็ระโยชน์ท่ี่�กำาห้นด้ไว้เป็็นโครงการผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออกจำากงาน นอกเห้นือจำากโครงการสิมที่บเงิน  
ป็ระกอบด้้วยบำาเห้น็จำ/บำานาญ ของท่ี่�ระลึกให้้กับพื่นักงานเมื�อเกษ่ยณอายุ เงินตอบแที่นความชอบในการที่ำางาน บำาเห้น็จำด้ำารงช่พื่
และบำาเห้น็จำพิื่เศษ โด้ยภาระผู้้กพัื่นของโครงการผู้ลป็ระโยชน์ท่ี่�กำาห้นด้ไว้น่�จำะถ้ึกคำานวณแยกต่างห้ากเป็็นแต่ละโครงการ  
จำากการป็ระมาณจำำานวนผู้ลป็ระโยชน์ในอนาคตท่ี่�พื่นักงานจำะได้้รับจำากการที่ำางานในป็ีปั็จำจุำบันและป็ีก่อนๆ และคิด้ลด้โด้ยใช้
อัตราผู้ลตอบแที่นพื่นัธบตัรท่ี่�ม่ระยะเวลาใกลเ้ค่ยงกบัระยะเวลาของห้น่�สิินจำากภาระผู้้กพัื่น คำานวณโด้ยใช้เที่คนคิป็ระมาณการ
ตามห้ลักคณิตศาสิตรป์็ระกันภัยด้้วยวิธ่คิด้ลด้แต่ละห้น่วยท่ี่�ป็ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โด้ยผู้้เ้ช่�ยวชาญ
ด้้านคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย ธนาคารรับร้้ป็ระมาณการห้น่�สิินด้้วยม้ลค่าป็ัจำจุำบันของภาระผู้้กพัื่นผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานใน 
งบแสิด้งฐานะการเงิน และรับร้้ค่าใช้จ่ำายผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออกจำากงานเป็็นค่าใช้จ่ำายในกำาไรห้รือขาด้ทุี่น สิำาห้รับกำาไร (ขาด้ทุี่น) 
จำากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับร้้ในกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

 โครงการผิลปีระโยชน์ระยะยาวอ่�นข้องพนักงาน
 ธนาคารม่โครงการผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�นให้้กับพื่นักงานท่ี่�เข้าเงื�อนไขท่ี่�ธนาคารกำาห้นด้ เพื่ื�อเป็็นการตอบแที่นแก่
พื่นกังานจำากการที่ำางานในปั็จำจุำบนัและในงวด้กอ่นท่ี่�พื่นกังานจำะเกษ่ยณอาย ุซึึ่�งคำานวณโด้ยวธ่ิเด่้ยวกันกับโครงการผู้ลป็ระโยชน์
ห้ลังออกจำากงาน เช่น ของท่ี่�ระลึกให้้พื่นักงานท่ี่�ป็ฏิบัติงานมานาน ธนาคารรับร้้ป็ระมาณการห้น่�สิินด้้วยม้ลค่าปั็จำจุำบันของ 
ภาระผู้้กพัื่นผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานในงบแสิด้งฐานะการเงิน และรับร้้ค่าใช้จ่ำายผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�นเป็็นค่าใช้จ่ำายในกำาไร
ห้รือขาด้ทุี่น สิำาห้รับกำาไร (ขาด้ทุี่น) จำากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับร้้ในกำาไร
ห้รือขาด้ทุี่น

 โครงการผิลปีระโยชน์เม่�อเลิกจ้าง
 ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้ำางเป็็นผู้ลมาจำากการตัด้สิินใจำของธนาคารท่ี่�จำะเลิกจ้ำางพื่นักงาน ห้รือการตัด้สิินใจำของพื่นักงาน 
ท่ี่�จำะยอมรับข้อเสินอผู้ลป็ระโยชน์เพืื่�อแลกเป็ล่�ยนกับการเลิกจ้ำาง ซึึ่�งผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้ำางของธนาคาร ได้้แก่ โครงการเกษ่ยณอายุ
ก่อนกำาห้นด้ (Early Retirement) ธนาคารจำะรับร้้ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้ำางเป็็นค่าใช้จ่ำาย เมื�อธนาคารไม่สิามารถึยกเลิก 
ข้อเสินอการให้้ผู้ลป็ระโยชน์ดั้งกล่าวได้้อ่กต่อไป็
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ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้ำางท่ี่�คาด้ว่าจำะจ่ำายชำาระทัี่�งจำำานวนก่อน 12 เด้ือน นับจำากวันสิิ�นรอบระยะเวลารายงานป็ระจำำาป็ี 
ท่ี่�ม่การรับร้้ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้ำาง ธนาคารจำะป็ฏิบัติตามข้อกำาห้นด้ของผู้ลป็ระโยชน์ระยะสัิ�นของพื่นักงาน ห้ากผู้ลป็ระโยชน์
เมื�อเลิกจ้ำางไม่ได้้คาด้ว่าจำะจ่ำายชำาระทัี่�งจำำานวนก่อน 12 เดื้อน นับจำากวันสิิ�นรอบระยะเวลารายงานป็ระจำำาปี็ ธนาคารจำะป็ฏิบัติ
ตามข้อกำาห้นด้ของผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�นของพื่นักงาน

	 2.4.19	การแปลงค่่าเงินตราต่างประเทีศ
รายการท่ี่�เป็็นเงินตราต่างป็ระเที่ศของธนาคาร ได้้แก่ เงินตราต่างป็ระเที่ศท่ี่�เกิด้จำากการให้้บริการแลกเป็ล่�ยนเงินตรา 

ต่างป็ระเที่ศ รายการท่ี่�เกิด้จำากการได้้มาซึึ่�งสิินที่รัพื่ย์ ห้น่�สิิน รายได้้และค่าใช้จ่ำายท่ี่�เป็็นสิกุลเงินตราต่างป็ระเที่ศ ธนาคารแป็ลงค่า 
รายการท่ี่�เป็็นเงินตราต่างป็ระเที่ศท่ี่�เกิด้ขึ�นระห้ว่างงวด้เป็็นสิกุลเงินบาที่โด้ยใช้อัตราแลกเป็ล่�ยนทัี่นท่ี่ ณ วันท่ี่�เกิด้รายการ  
สิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินท่ี่�เป็็นเงินตราต่างป็ระเที่ศท่ี่�เป็็นตัวเงินคงเห้ลือ ณ วันท่ี่�รายงาน จำะแป็ลงค่าเป็็นสิกุลเงินบาที่ด้้วยอัตราแลกเป็ล่�ยน 
ตามป็ระกาศของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย สิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินท่ี่�ไม่เป็็นตัวเงิน แสิด้งด้้วยราคาทีุ่นเดิ้มท่ี่�แป็ลงค่า 
เป็็นสิกุลเงินบาที่ ณ วันท่ี่�เกิด้รายการ 

กำาไรห้รือขาด้ทุี่นจำากอัตราแลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศ และกำาไรห้รือขาด้ทุี่นจำากการแป็ลงค่าเงินตราต่างป็ระเที่ศ
แสิด้งรายการในงบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น

3. การบริหารความเสี่ยง
3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

	 3.1.1	ค่วามเสี่ยงด้�านเค่รด้ิต	
 ความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต (Credit Risk) ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงท่ี่�เกิด้จำากการท่ี่�ล้กค้าห้รือค่้สัิญญาของธนาคารไม่สิามารถึป็ฏิบัติ

ตามสัิญญาในการจ่ำายชำาระห้น่�คืน ห้รือไม่ป็ฏิบัติตามท่ี่�ตกลงไว้กับธนาคาร ห้รือม่โอกาสิท่ี่�ล้กค้าอาจำไม่สิามารถึชำาระห้น่�คืนได้้ 
จำนเป็็นเห้ตุให้้ถ้ึกป็รับลด้อันดั้บความน่าเชื�อถืึอ ซึึ่�งอาจำส่ิงผู้ลกระที่บต่อฐานะเงินกองทุี่นและรายได้้ของธนาคาร

ธนาคารได้้ตระห้นักถึึงความไม่แน่นอนของสิภาวะที่างเศรษฐกิจำและสัิงคมในปั็จำจุำบัน จึำงได้้ติด้ตามด้้แลอย่างใกล้ชิด้  
เพืื่�อจำะได้้นำามาป็รับป็รุงห้ลักเกณฑ์์ของการให้้สิินเชื�อและการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ตให้้ม่ความเห้มาะสิม โด้ยมุ่งเน้นพัื่ฒนา
กระบวนการบรหิ้ารความเสิ่�ยงด้้านเครด้ติอยา่งเป็็นระบบตามมาตรฐานการป็ฏบัิติงานท่ี่�ด่้ ป็รับป็รุงกระบวนการอำานวยสิินเชื�อ 
และพัื่ฒนาเครื�องมือบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต เพืื่�อสินับสินุนการเติบโตของสิินเชื�อและเงินลงทุี่นอย่างม่คุณภาพื่ รวมทัี่�ง
ติด้ตามและควบคุมความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ตให้้อย้ใ่นระดั้บท่ี่�ยอมรับได้้ โด้ยม่สิาระสิำาคัญ ดั้งน่�

1. กำาห้นด้นโยบายบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต (Credit Risk Management Policy) เพืื่�อให้้ธนาคารม่การจัำด้การ
บริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ตท่ี่�ด่้ เป็็นไป็ในทิี่ศที่างเด่้ยวกัน และสิอด้คล้องกับกลยุที่ธ์และนโยบายของธนาคาร

2.  กำาห้นด้นโยบายสิินเชื�อธุรกิจำ เพืื่�อใช้เป็็นกรอบห้ลักเกณฑ์์และแนวที่างมาตรฐานในการป็ฏิบัติงานด้้านสิินเชื�อธุรกิจำ
ของธนาคารให้้ม่ป็ระสิิที่ธิภาพื่

3. กำาห้นด้นโยบายสิินเชื�อรายย่อย เพืื่�อใช้เป็็นกรอบห้ลักเกณฑ์์และแนวที่างมาตรฐานในการป็ฏิบัติงานด้้านสิินเชื�อรายย่อย
ของธนาคารให้้ม่ป็ระสิิที่ธิภาพื่

4. กำาห้นด้นโยบายการจัำด้ชั�นและการกันเงินสิำารอง เพืื่�อใช้เป็็นแนวที่างในการจัำด้ชั�นและการกันเงินสิำารองของธนาคาร 
และเป็็นเครื�องมือท่ี่�สิร้างความมั�นคง การกันเงินสิำารองอย่างเพ่ื่ยงพื่อจำะสิามารถึรองรับความเส่ิยห้ายท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นจำากการด้้อยค่า
ของสิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ธนาคารถืึอครองอย้่

5. กำาห้นด้นโยบายและห้ลักเกณฑ์์ขั�นตำ�าในการพิื่จำารณารับความเส่ิ�ยงสิำาห้รับบัตรเครดิ้ตและสิินเชื�อบัตรเงินสิด้ เพืื่�อใช้
เป็็นกรอบห้ลักเกณฑ์์และแนวที่างในการให้้บริการบัตรเครดิ้ตและสิินเชื�อบัตรเงินสิด้ของธนาคาร

6. กำาห้นด้อำานาจำอนุมัติการให้้สิินเชื�อ ป็รับป็รุงกระบวนการวิเคราะห์้และอนุมัติสิินเชื�อรายย่อยให้้เป็็นการวิเคราะห์้
และอนุมัติแบบรวมศ้นย์ และกำาห้นด้อำานาจำในการที่บที่วนและต่ออายุวงเงินสิินเชื�อธุรกิจำ รวมทัี่�งที่บที่วนกระบวนการและวิธ่
ป็ฏิบัติในการอำานวยสิินเชื�อให้้ม่ความสิอด้คล้องกับโครงสิร้างองค์กร โด้ยกำาห้นด้ให้้ม่กระบวนการตรวจำสิอบระห้ว่างห้น่วยงาน 
(Check & Balance) ท่ี่�สิอด้คล้องกับห้ลักการบริห้ารความเส่ิ�ยงท่ี่�ด่้
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7. กำาห้นด้เกณฑ์์ในการพิื่จำารณาความสิามารถึในการชำาระห้น่� ได้้แก่      
 7.1 กำาห้นด้เกณฑ์์มาตรฐานในการพิื่จำารณาความสิามารถึในการชำาระห้น่�ของล้กค้าสิินเชื�อรายย่อย เพืื่�อให้้ผู้้้ก้้ม่เงินได้้ 
คงเห้ลือเพ่ื่ยงพื่อต่อการด้ำารงช่พื่ และลด้โอกาสิการเกิด้ห้น่�ท่ี่�ไม่ก่อให้้เกิด้รายได้้ (NPL) ในอนาคต

 7.2 กำาห้นด้มาตรฐานกำาไรสิุที่ธิของแต่ละธุรกิจำ เพืื่�อใช้เป็็นเกณฑ์์ในการคำานวณความสิามารถึในการชำาระห้น่�ของ
ล้กค้าธนาคารท่ี่�มาขอสิินเชื�อ ให้้เป็็นไป็อย่างเห้มาะสิมและเป็็นมาตรฐานเด่้ยวกัน

 7.3 พัื่ฒนาระบบงานป็ระมวลผู้ลข้อม้ลเครดิ้ต (Credit Criteria Processing System : CCPS) สิำาห้รับใช้คำานวณ
ภาระห้น่�ตามเกณฑ์์ท่ี่�ธนาคารกำาห้นด้ เพืื่�อใช้คำานวณความสิามารถึในการชำาระห้น่�ให้้เป็็นมาตรฐานเด่้ยวกัน

8. กำาห้นด้โป็รแกรมผู้ลิตภัณฑ์์สิินเชื�อ (Credit Product Program : CPP) เพืื่�อใช้เป็็นแนวที่างเบื�องต้นในการพิื่จำารณา
สิินเชื�อธุรกิจำท่ี่�ธนาคารจำะสินับสินุน และม่แบบพิื่จำารณารับความเส่ิ�ยงสิินเชื�อธุรกิจำ ในการขออนุมัติสิินเชื�อและการต่ออายุ 
วงเงินสิินเชื�อ ท่ี่�ม่ภาระสิินเชื�อธุรกิจำ และ/ห้รือเงินลงทุี่นรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20.00 ล้านบาที่ (Check List : CL) 
เพืื่�อใช้เป็็นแนวที่างในการพิื่จำารณาความเป็็นไป็ได้้ในการพิื่จำารณาสิินเชื�อแก่ล้กค้าสิินเชื�อธุรกิจำ

9. ที่บที่วนห้ลกัเกณฑ์์คุณสิมบติัสิถึาบนัการเงนิชั�นนำา เพืื่�อใช้เป็็นเกณฑ์์ในการพื่จิำารณาอตัราด้อกเบ่�ยสิำาห้รับกลุ่มท่ี่�เป็็น
สิถึาบันการเงินชั�นนำา

10. พัื่ฒนาและป็รับป็รุงแบบจำำาลองวัด้ระดั้บความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต ป็ระกอบด้้วย Credit Scoring Model 
(ได้้แก่ Application Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk 
Rating for Small Business Model เพืื่�อให้้สิามารถึคัด้กรองและป็ระเมินความเส่ิ�ยงของล้กค้าได้้อย่างเห้มาะสิม และใช้ 
ร่วมกับ Credit Bureau Score (Credit Score ของบริษัที่ข้อม้ลเครดิ้ตแห่้งชาติ) ป็ระกอบในการพิื่จำารณาอนุมัติสิินเชื�อ 
ของธนาคารให้้ม่ป็ระสิิที่ธิภาพื่มากยิ�งขึ�น

11. พัื่ฒนาระบบงานเพื่ื�อสินับสินุนกระบวนการพื่ิจำารณาอนุมัติสิินเชื�อของธนาคารให้้เป็็นมาตรฐาน และเพิื่�ม
ป็ระสิิที่ธิภาพื่ในการบริห้ารความเส่ิ�ยง ได้้แก่

 11.1 ระบบงานสินับสินุนกระบวนการสิินเชื�อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึึ่�งป็ระกอบด้้วย 
ระบบพิื่จำารณาอนุมัติสิินเชื�อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริห้ารห้ลักป็ระกันสิินเชื�อ (Collateral  
Management System : CMS) และระบบตดิ้ตามกระบวนการที่างกฎห้มาย (Litigation System : LS) เพื่ื�อเพิื่�มป็ระสิิที่ธิภาพื่
ในกระบวนการพิื่จำารณาสิินเชื�อและข่ด้ความสิามารถึในการแข่งขัน

 11.2 ระบบเพื่ื�อการวิเคราะห้์ข้อม้ลล้กค้าธุรกิจำและความเสิ่�ยงสิินเชื�อ ซึึ่�งป็ระกอบด้้วย ระบบเพื่ื�อการวิเคราะห้์
ข้อม้ลที่างธุรกิจำ (Enlite) ระบบวิเคราะห์้ข้อม้ลที่างการเงิน (Optimist) 

 11.3 ระบบคำานวณคะแนนสิินเชื�อ (Blaze Advisor) และระบบคำานวณคะแนนสิำาห้รับบัตรเครดิ้ตและสิินเชื�อ 
บัตรเงินสิด้ (Strategy Management)

 11.4 ระบบฐานข้อม้ลเพืื่�อการบริห้ารความเส่ิ�ยง (Risk Data Mart) เพื่ื�อสินับสินุนการคำานวณเงินกองทีุ่นและ
สิินที่รัพื่ย์เส่ิ�ยง (Capital Calculation) การที่ด้สิอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริห้ารพื่อร์ตด้้านเครดิ้ต (Credit Portfolio 
Management)

12. ติด้ตามและควบคุมความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต อาทิี่
 12.1 กำาห้นด้อัตราส่ิวนการกำากับล้กห้น่�รายให้ญ่ (Single Lending Limit) เพืื่�อควบคุมความเส่ิ�ยงมิให้้ธนาคาร 

ให้้สิินเชื�อ ลงทุี่น ก่อภาระผู้้กพัื่น ห้รือที่ำาธุรกรรมท่ี่�ม่ลักษณะคล้ายการให้้สิินเชื�อแก่บุคคลห้นึ�งบุคคลใด้ และเพืื่�อไม่ให้้ 
ม่การกระจุำกตัวของความเส่ิ�ยง (Concentration Risk) ในล้กห้น่�รายใด้รายห้นึ�งรวมถึึงผู้้้ท่ี่�เก่�ยวข้องมากเกินไป็ และเพืื่�อให้้มั�นใจำว่า
ห้ากเกิด้เห้ตุการณ์ท่ี่�อาจำส่ิงผู้ลกระที่บต่อล้กห้น่�กลุ่มใด้กลุ่มห้นึ�งห้รือภาคธุรกิจำใด้ธุรกิจำห้นึ�ง ธนาคารยงัคงม่เงินกองทุี่นเพ่ื่ยงพื่อ 
ท่ี่�จำะด้ำาเนินธุรกิจำต่อไป็ได้้

 12.2 กำาห้นด้และที่บที่วนเพื่ด้านเงินให้้สิินเชื�อรายภาคธุรกิจำ (Industry Limit) เพืื่�อเป็็นแนวที่างในการป็ระกอบ
การพิื่จำารณาเสินอขออนุมัติสิินเชื�อ และเป็็นการกระจำายความเส่ิ�ยงมิให้้ม่การกระจุำกตัวในธุรกิจำใด้ธุรกิจำห้นึ�งมากเกินไป็
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 12.3 กำาห้นด้วงเงินห้รือเพื่ด้านการให้้สิินเชื�อ ลงทีุ่น ห้รือก่อภาระผู้้กพัื่นแก่ป็ระเที่ศค่้สัิญญาแต่ละป็ระเที่ศ  
(Country Limit) เพืื่�อควบคุมความเส่ิ�ยงจำากการกระจำุกตัวของป็ระเที่ศห้นึ�งป็ระเที่ศใด้ห้รือป็ระเที่ศกลุ่มห้นึ�งกลุ่มใด้ ซึึ่�งม่ 
ความเก่�ยวข้องกันที่างเศรษฐกิจำ และเพืื่�อให้้ธนาคารม่การกันเงินสิำารองอย่างเพ่ื่ยงพื่อ และเห้มาะสิมเพืื่�อรองรับผู้ลกระที่บ 
ท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นจำากการที่ำาธุรกรรมท่ี่�เพิื่�มขึ�น

 12.4 ติด้ตามด้้แลโครงสิร้างและคุณภาพื่พื่อร์ตสิินเชื�อให้้สิอด้คล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทัี่�งติด้ตามการกระจุำกตัว
ของสิินเชื�ออย่างสิมำ�าเสิมอ เช่น การกระจุำกตัวของสิินเชื�อแยกตามป็ระเภที่สิินเชื�อภาคธุรกิจำ (Industry Limit) ป็ระเที่ศ 
ค่้สัิญญา (Country Limit) และกลุ่มล้กห้น่�รายให้ญ่ (Single Lending Limit) โด้ยใช้มาตรฐานตามเกณฑ์์ของธนาคาร 
แห่้งป็ระเที่ศไที่ย

 12.5 สิอบที่านเงินให้้สิินเชื�อ เพืื่�อติด้ตามการป็ฏิบัติงานด้้านสิินเชื�อให้้เป็็นไป็ตามห้ลักเกณฑ์์ท่ี่�ธนาคารกำาห้นด้ และ
สิอด้คล้องกับแนวที่างของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย 

13. ติด้ตามและรายงานความเส่ิ�ยงต่อคณะกรรมการบริห้ารความเส่ิ�ยงและคณะกรรมการท่ี่�เก่�ยวข้องอย่างสิมำ�าเสิมอ
14. ม่การพัื่ฒนาเพืื่�อเพิื่�มศักยภาพื่ และทัี่กษะด้้านการให้้สิินเชื�อ การลงทุี่น การบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต พื่ร้อมทัี่�ง

สินับสินุนการสิร้างวัฒนธรรมการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ตให้้แก่พื่นักงานท่ี่�เก่�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง 
15. ม่กระบวนการบริห้ารจำัด้การห้น่� (Debt Management Process) เพื่ื�อป้็องกันและแก้ไขห้น่�ค้างชำาระ รวมทัี่�ง 

ด้ำาเนินการให้้ม่การฟ้้องร้องห้รือป็ระน่ป็ระนอมยอมความ และการบริห้ารจัำด้การสิินที่รัพื่ย์รอการขาย
16. เตร่ยมความพื่รอ้มรองรบัการคำานวณการด้้อยค่าตามมาตรฐาน TFRS 9 โด้ยม่โครงการพื่ฒันา/ป็รบัป็รงุ และที่ด้สิอบ

ความน่าเชื�อถืึอของแบบจำำาลองการด้้อยค่า (ECL Model) เพืื่�อวัด้ม้ลค่าผู้ลขาด้ทุี่นที่างเครดิ้ตท่ี่�คาด้ว่าจำะเกิด้ขึ�น

	 3.1.2	ค่วามเสี่ยงด้�านตลาด้	
ความเส่ิ�ยงด้้านตลาด้ (Market Risk) ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงท่ี่�เกิด้จำากการเคลื�อนไห้วของอัตราด้อกเบ่�ย อัตราแลกเป็ล่�ยน

เงินตราต่างป็ระเที่ศ ราคาตราสิารทุี่น และราคาสิินค้าโภคภัณฑ์์ ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทุี่น 
ในการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านตลาด้ ธนาคารกำาห้นด้นโยบายการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านตลาด้ โด้ยคณะกรรมการธนาคาร 

และม่คณะกรรมการกำากับความเส่ิ�ยงที่ำาห้น้าท่ี่�อนุมัติระบบในการวัด้ ติด้ตาม และควบคุมความเส่ิ�ยงด้้านตลาด้ เพืื่�อควบคุม
ความเส่ิ�ยงท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นทัี่�งในบัญช่เพืื่�อการค้าและบัญช่เพืื่�อการธนาคารให้้อย้่ภายใต้ระดั้บท่ี่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite)  
โด้ยการกำาห้นด้เพื่ด้านความเส่ิ�ยง (Limit) และสัิญญาณเตือนระดั้บความเส่ิ�ยง (Trigger) ให้้เห้มาะสิมกับพื่อร์ตการลงทุี่น และ
ม่การที่ด้สิอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ด้้านตลาด้เป็็นป็ระจำำาทุี่กไตรมาสิ โด้ยกำาห้นด้สิถึานการณ์จำำาลองท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�น 
จำากการเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างรุนแรงของปั็จำจัำยเส่ิ�ยงซึึ่�งสิอด้คล้องกับแนวที่างของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�ส่ิงผู้ลในที่างลบต่อรายได้้ 
และเงนิกองที่นุของธนาคาร เพื่ื�อให้้มั�นใจำว่าสิามารถึรองรบัความเส่ิยห้ายท่ี่�อาจำเกดิ้ขึ�นในภาวะวกิฤติได้้ สิำาห้รับระด้บัความเสิ่�ยง
ด้้านตลาด้ ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ส่ิวนให้ญเ่ป็็นไป็ตามเกณฑ์์เพื่ด้านความเสิ่�ยง/สัิญญาณเตอืนระด้บัความเสิ่�ยงของธนาคาร 
ม่เพ่ื่ยงพื่อร์ตเผืู้�อขาย - กองทุี่น และผู้ลกระที่บจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงอัตราด้อกเบ่�ยฯ (NII Sensitivity) ท่ี่�เกินกว่าระดั้บเพื่ด้าน
ความเส่ิ�ยง ทัี่�งน่� ได้้ม่การรายงานให้้ผู้้้บริห้ารและคณะกรรมการท่ี่�เก่�ยวข้องที่ราบอย่างสิมำ�าเสิมอ 

(1) ความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ้่ย 
ความเสิ่�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ย ห้มายถึึง ความเสิ่�ยงท่ี่�เกิด้จำากการเคลื�อนไห้วของอัตราด้อกเบ่�ยท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบ

ต่อรายได้้และ/ห้รือม้ลค่าที่างเศรษฐกิจำของธนาคาร โด้ยแบ่งเป็็นสิองส่ิวน คือ ความเส่ิ�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่ 
เพืื่�อการธนาคารและในบัญช่เพืื่�อการค้า

ความเส่ิ�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่เพืื่�อการธนาคาร เกิด้จำากโครงสิร้างสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินท่ี่�ไม่สิอด้คล้องกัน โด้ยม่
ระยะเวลาและป็ระเภที่อัตราด้อกเบ่�ยท่ี่�แตกต่างกัน ทัี่�งน่� ธนาคารได้้ม่การด้ำาเนินงานเพืื่�อบริห้ารโครงสิร้างสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิิน
ให้้เห้มาะสิม รวมถึึงวิเคราะห์้ผู้ลกระที่บของการเป็ล่�ยนแป็ลงอัตราด้อกเบ่�ยท่ี่�ม่ต่อรายได้้ด้อกเบ่�ยสุิที่ธิในอ่ก 1 ปี็ข้างห้น้า  
(NII Sensitivity) เท่ี่ยบกับเพื่ด้านความเสิ่�ยงท่ี่�กำาห้นด้อย่างสิมำ�าเสิมอ โด้ยปี็ท่ี่�ผู่้านมาธนาคารได้้รับผู้ลกระที่บจำากการลด้ลง 
ของอัตราด้อกเบ่�ยตามภาวะตลาด้ และเศรษฐกิจำโลกท่ี่�ชะลอตัวมากขึ�นจำากผู้ลกระที่บของ COVID-19 ที่ำาให้้ธนาคารป็รับลด้
ป็ระมาณการรายได้้ด้อกเบ่�ยสิุที่ธิปี็ 2563 ป็ระกอบกับลักษณะของโครงสิร้างสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินเป็็นไป็ตามพัื่นธกิจำธนาคาร 
ส่ิงผู้ลให้้ NII Sensitivity เกนิระด้บัเพื่ด้านความเสิ่�ยง อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบรหิ้ารสิินที่รพัื่ยแ์ละห้น่�สิินม่การตดิ้ตามด้้แล
อย่างต่อเนื�องและม่มาตรการบริห้ารจัำด้การเพืื่�อลด้ผู้ลกระที่บดั้งกล่าวให้้อย้่ภายใต้ระดั้บความเส่ิ�ยงท่ี่�ยอมรับได้้
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ความเส่ิ�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่เพืื่�อการค้า ณ สิิ�นเดื้อนธันวาคม 2563 ธนาคารม่การลงทุี่นตราสิารห้น่�ในพื่อร์ต
เพืื่�อค้าร้อยละ 1.53 ของม้ลค่าพื่อร์ตการลงทุี่นรวม โด้ยม่เครื�องมือควบคุมความเส่ิ�ยง อาทิี่ Present Value of 1 basis point 
(PV01) และการป็ระเมินม้ลค่าความเส่ิยห้ายส้ิงสุิด้ท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นจำากการที่ำาธุรกรรมภายใต้ภาวะป็กติ โด้ยใช้แบบจำำาลอง  
Value at Risk (VaR) ด้้วยวิธ่ Variance - Covariance ณ ระดั้บความเชื�อมั�นท่ี่�ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถืึอครอง 1 วัน 
ซึึ่�งที่ด้สิอบความแม่นยำา (Back Testing) ของ VaR ตามแนวที่างธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยอย่างสิมำ�าเสิมอ 

ตารางแสิด้งยอด้คงเห้ลือเฉล่�ยและจำำานวนด้อกเบ่�ยสิำาห้รับตราสิารที่างการเงินชนิด้ท่ี่�ม่ด้อกเบ่�ยของธนาคาร สิำาห้รับปี็ 
สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดั้งน่�

(2) ความเส่�ยงด้านอัตุราแลกเปีล่�ยน
ความเส่ิ�ยงด้้านอัตราแลกเป็ล่�ยน ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงท่ี่�เกิด้จำากการเคลื�อนไห้วของอัตราแลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศ 

ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทุี่นของธนาคาร โด้ยม่เครื�องมือควบคุมความเส่ิ�ยง อาทิี่ Warning Indicator  
นอกจำากน่� ธนาคารม่การใช้อนุพัื่นธ์ที่างการเงินในการป้็องกันความเส่ิ�ยงโด้ยการที่ำาสัิญญาแลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศล่วงห้น้า

(3) ความเส่�ยงด้านราคาตุราสารทุี่น
ความเส่ิ�ยงด้้านราคาตราสิารทุี่น ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงท่ี่�เกิด้ขึ�นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงของราคาของตราสิารทุี่นท่ี่�ม่ 

ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทุี่นของธนาคาร โด้ยแบ่งเป็็นสิองส่ิวน คือ ความเส่ิ�ยงด้้านราคาตราสิารทุี่นในบัญช่
เพืื่�อการธนาคารและในบัญช่เพืื่�อการค้า

ความเส่ิ�ยงด้้านราคาตราสิารทุี่นในบัญช่เพืื่�อการธนาคาร ณ สิิ�นเดื้อนธันวาคม 2563 ธนาคารม่เงินลงทุี่นในหุ้้นสิามัญ
และกองทุี่นในพื่อร์ตเผืู้�อขายป็ระมาณร้อยละ 2.14 และร้อยละ 6.47 ของม้ลค่าพื่อร์ตลงทุี่นรวมตามลำาดั้บ โด้ยม่เครื�องมือ
ควบคุมความเส่ิ�ยง อาทิี่ การป็ระเมินม้ลค่าความเส่ิยห้ายส้ิงสุิด้ท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นจำากการที่ำาธุรกรรมภายใต้ภาวะป็กติ โด้ยใช้ 
แบบจำำาลอง Value at Risk (VaR) ด้้วยวิธ่ Variance - Covariance ณ ระดั้บความเชื�อมั�นท่ี่�ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถืึอครอง 
30 วัน ซึึ่�งที่ด้สิอบความแม่นยำา (Back Testing) ของ VaR ตามแนวที่างธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยอย่างสิมำ�าเสิมอ

2563 2562

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

อัตร�ดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

อัตร�ดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 387,088.82 3,200.16 0.83 282,448.19 4,774.71 1.69

   เงินลงทุน 303,450.92 5,400.56 1.78 234,535.58 5,609.65 2.39

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,855,149.82 77,067.79 4.15 1,932,041.14 87,113.89 4.51

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
   นโยบายรัฐ

 

216,795.31 7,133.21 3.29 165,540.99 5,839.39 3.53

รวม 2,762,484.87 92,801.72 3.36 2,614,565.90 103,337.64 3.95

หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

   เงินรับฝาก 2,391,672.48 33,614.41 1.41 2,264,987.12 42,354.63 1.87

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 77,037.29 569.37 0.74 68,666.28 1,073.34 1.56

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 1,680.86 2.09 54,988.22 1,251.60 2.29

รวม 2,549,209.77 35,864.64 1.41 2,388,641.62 44,679.57 1.87

ห็น่วย : ล้านบาที่

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 197



ความเส่ิ�ยงด้้านราคาตราสิารทีุ่นในบัญช่เพืื่�อการค้า เนื�องจำากธนาคารไม่ม่การลงทีุ่นหุ้้นสิามัญในพื่อร์ตเพื่ื�อค้า จึำงไม่ม่
ความเส่ิ�ยงด้้านราคาตราสิารทุี่น

(4) ความเส่�ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์์
ความเส่ิ�ยงด้้านราคาสิินค้าโภคภัณฑ์์ ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงท่ี่�เกิด้ขึ�นจำากการเป็ล่�ยนแป็ลงของราคาของสิินค้าโภคภัณฑ์์ 

ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทีุ่นของธนาคาร แต่เนื�องจำากธนาคารไม่ม่การลงทีุ่นในสิินค้าโภคภัณฑ์์ จึำงไม่ม่
ความเส่ิ�ยงด้้านราคาสิินค้าโภคภัณฑ์์

	 3.1.3	ค่วามเสี่ยงด้�านสภาพัค่ล่อง
ความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่อง (Liquidity Risk) ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงท่ี่�เกิด้จำากการท่ี่�ธนาคารไม่สิามารถึชำาระห้น่�สิิน 

และภาระผู้้กพัื่นเมื�อถึึงกำาห้นด้ เนื�องจำากไม่สิามารถึเป็ล่�ยนสิินที่รัพื่ย์เป็็นเงินสิด้ได้้ ห้รือไม่สิามารถึจัำด้ห้าเงินทุี่นได้้เพ่ื่ยงพื่อ  
ห้รือสิามารถึจำัด้ห้าเงินทีุ่นได้้แต่ด้้วยต้นทีุ่นท่ี่�ส้ิงเกินกว่าระด้ับท่ี่�ยอมรับได้้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่ึ�งอาจำสิ่งผู้ลกระที่บ 
ต่อรายได้้และเงินกองทุี่นของธนาคารทัี่�งในปั็จำจุำบันและอนาคต นอกจำากน่� ความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่องยงัเกิด้จำากการท่ี่�ธนาคาร 
ไม่สิามารถึยกเลิก ห้รือหั้กกลบความเส่ิ�ยงท่ี่�ม่อย้่จำากสิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ถืึออย้่ได้้ ที่ำาให้้ต้องขายสิินที่รัพื่ย์ในราคาตำ�ากว่าต้นทุี่นท่ี่�ซืึ่�อมา 
เนื�องจำากสิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ถืึออย้่ม่สิภาพื่คล่องตำ�า ห้รือเกิด้จำากภาวะตลาด้ขาด้สิภาพื่คล่อง (Trading Liquidity Risk)

ในการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่อง ธนาคารกำาห้นด้นโยบายการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่องโด้ย 
คณะกรรมการธนาคาร และม่คณะกรรมการกำากับความเส่ิ�ยงที่ำาห้น้าท่ี่�อนุมัติระบบในการวัด้ ติด้ตาม และควบคุมความเส่ิ�ยง
ด้้านสิภาพื่คล่อง นอกจำากน่� ม่คณะกรรมการบริห้ารสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิิน (ALCO) ที่ำาห้น้าท่ี่�กำาห้นด้แนวที่างบริห้ารสิินที่รัพื่ย์
และห้น่�สิิน กำากับด้้แลการป็ฏิบัติงานให้้เป็็นไป็ตามกรอบการบริห้ารความเส่ิ�ยง เพืื่�อควบคุมความเส่ิ�ยงให้้อย้่ภายใต้ระดั้บ 
ท่ี่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) และม่คณะที่ำางานด้้านบริห้ารสิภาพื่คล่อง ที่ำาห้น้าท่ี่�กำาห้นด้แนวที่างการบริห้ารสิภาพื่คล่อง  
โด้ยจัำด้สิรรเงินฝาก เงินลงทุี่น เงินให้้สิินเชื�อ ให้้สิอด้คล้องกับแผู้นการด้ำาเนินธุรกิจำ เพืื่�อให้้สิภาพื่คล่องของธนาคารอย้ใ่นระดั้บ
ท่ี่�เห้มาะสิม และสิามารถึป็ฏิบัติตามข้อผู้้กพัื่นที่างการเงินได้้

ธนาคารวัด้และป็ระเมินความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่อง โด้ยการใช้อัตราส่ิวนที่างการเงินต่างๆ รายงานฐานะสิภาพื่คล่องสุิที่ธิ 
(Liquidity Gap Report) ซึึ่�งจัำด้ที่ำาทัี่�งแบบอายุคงเห้ลือตามสัิญญาและแบบป็รับพื่ฤติกรรม รวมทัี่�งที่ด้สิอบภาวะวิกฤติ (Stress 
Testing) ด้้านสิภาพื่คล่องเป็็นป็ระจำำาทุี่กไตรมาสิ โด้ยกำาห้นด้สิถึานการณ์จำำาลองเป็็น 3 กรณ่ ได้้แก่

(1) กรณ่วิกฤติเฉพื่าะรายสิถึาบันการเงิน (Institution - specific crisis)
(2) กรณ่วิกฤติทัี่�งระบบสิถึาบันการเงิน (Market - wide crisis) และ
(3) กรณ่ท่ี่�เป็็นผู้ลรวมของวิกฤติเฉพื่าะรายสิถึาบันการเงินและวิกฤติทัี่�งระบบสิถึาบันการเงิน (Combination of both)

ซึึ่�งแต่ละสิถึานการณ์จำะกำาห้นด้สิมมติฐานต่างๆ เช่น การไห้ลออกของเงินฝากท่ี่�มากกว่าป็กติในสิัด้ส่ิวนท่ี่�ต่างกัน  
การกำาห้นด้อัตราส่ิวนลด้ท่ี่�จำะใช้ป็รับลด้ม้ลค่าห้ลักที่รัพื่ย์ลงจำากราคาตลาด้ (Hair Cut) เป็็นต้น รวมถึึงจัำด้ที่ำาแผู้นรองรับเห้ตุ
ฉุกเฉินด้้านสิภาพื่คล่อง (Contingency Liquidity Plan) ซึึ่�งกำาห้นด้สัิญญาณเตือนล่วงห้น้า (Early Warning Indicators)  
เป็็นตัวบ่งช่�สิถึานการณ์ท่ี่�ผิู้ด้ป็กติด้้านสิภาพื่คล่อง โด้ยกำาห้นด้ห้น้าท่ี่�ความรับผิู้ด้ชอบของผู้้้บริห้าร ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง  
ขั�นตอนการป็ฏิบัติงาน และวิธ่การจัำด้การในภาวะขาด้สิภาพื่คล่อง ตลอด้จำนม่การที่ด้สิอบแผู้นรองรับเห้ตุฉุกเฉิน 
ด้้านสิภาพื่คล่อง เพืื่�อให้้ธนาคารม่ความพื่ร้อมในการบริห้ารจัำด้การกรณ่ป็ระสิบภาวะวิกฤติด้้านสิภาพื่คล่อง นอกจำากน่�  
ม่การกำาห้นด้ระดั้บห้รือป็ริมาณสิินที่รัพื่ย์ท่ี่�ม่คุณภาพื่และม่สิภาพื่คล่องส้ิง (Liquidity Cushion) เพืื่�อให้้ม่สิภาพื่คล่องเพ่ื่ยงพื่อ
รองรับการด้ำาเนินธุรกิจำทัี่�งในภาวะป็กติและภาวะวิกฤติ 

สิำาห้รบัการควบคมุความเสิ่�ยง ม่การกำาห้นด้เพื่ด้านความเสิ่�ยง (Limit) และสิญัญาณเตอืนระด้บัความเสิ่�ยง (Trigger) เช่น 
อัตราส่ิวนสิินเชื�อต่อเงินฝากและหุ้้นก้้ อัตราส่ิวนสิินที่รัพื่ย์สิภาพื่คล่องต่อเงินฝาก เป็็นต้น นอกจำากน่� ม่การติด้ตามและรายงาน
ความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่องเป็็นรายวัน รายสัิป็ด้าห์้ รายเดื้อน และรายไตรมาสิ เพืื่�อเสินอผู้้้บริห้ารและคณะกรรมการท่ี่�เก่�ยวข้อง 
ทัี่�งน่� อัตราสิ่วนสิินที่รัพื่ย์สิภาพื่คล่องต่อเงินฝาก ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 เที่่ากับร้อยละ 23.32 เพิื่�มขึ�นจำาก  
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2562 ท่ี่�เท่ี่ากับร้อยละ 21.78 ซึึ่�งส้ิงกว่าเกณฑ์์ท่ี่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้ (ไม่ตำ�ากว่าร้อยละ 6) 
รวมทัี่�งเป็็นไป็ตามเกณฑ์์เพื่ด้านความเส่ิ�ยง/สัิญญาณเตือนระดั้บความเส่ิ�ยงของธนาคาร

198 Social Bank



ตารางแสิด้งยอด้เงินคงเห้ลือของสิินที่รัพื่ย์ที่างการเงินและห้น่�สิินที่างการเงินท่ี่�สิำาคัญจำำาแนกตามระยะเวลาคงเห้ลือ 
ของสัิญญา ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดั้งน่�

2563

ไม่เกิน 1 เดือน เกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด

ระยะเวลา รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ 250,082.19 16,704.46 22,521.68 23,366.08 - 312,674.41

   เงินลงทุนสุทธิ * 12,794.66 106,341.28 113,841.36 205,286.52 1,524.92 439,788.74

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 63,006.34 63,159.70 286,812.18 1,404,440.36 - 1,817,418.58

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐ 63,796.66 18,963.29 36,087.41 155,864.24 - 274,711.60

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 389,679.85 205,168.73 459,262.63 1,788,957.20 1,524.92 2,844,593.33

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก 805,387.55 165,673.15 440,995.33 989,486.71 - 2,401,542.74

   รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ 66.687.26 286.88 4,714.13 5,422.09 - 77,110.36

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - - 80,500.00 - 80,500.00

รวมหนี้สินทางการเงิน 872,074.81 165,960.03 445,709.46 1,075,408.80 - 2,559,153.10

2562

ไม่เกิน 1 เดือน เกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด

ระยะเวลา รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ 319,316.19 8,760.82 20,373.94 53,911.41 - 402.442.36

   เงินลงทุนสุทธิ * 14,268.39 37,818.23 86,733.50 170,974.77 1,524.92 311,319.81

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 94,692.73 67,175.87 239,227.69 1,516,172.22 - 1,917,268.51

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐ 50,305.59 10,197.50 19,862.27 72,455.35 - 152,820.71

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 478,582.90 123,952.42 366,197.60 1,813,593.75 1,524.92 2,783,851.39

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก 675,385.54 174,856.81 484,220.87 975,025.95 - 2,309,489.17

   รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ 55,867.82 5,595.93 7,669.19 2,343.39 - 71,476.33

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - - 80,500.00 - 80,500.00

รวมหนี้สินทางการเงิน 731,253.36 180,452.74 491,890.06 1,057,869.34 - 2,461,465.50

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

*รวมเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม
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3.2 มูลค่ายุติิธรรมของติราสารการเงิน
ตารางแสิด้งม้ลค่าตามบัญช่และป็ระมาณการม้ลค่ายุติธรรมของตราสิารการเงิน โด้ยสิรุป็ตามยอด้คงเห้ลือท่ี่�ป็รากฏ 

ในงบการเงิน ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดั้งน่�

3.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติิธรรม
ธนาคารจัำด้ลำาดั้บชั�นของการวัด้ม้ลค่ายุติธรรมแบ่งเป็็น 3 ระดั้บ ตามลักษณะข้อม้ลท่ี่�นำามาใช้ในการวัด้ม้ลค่ายุติธรรม ดั้งน่�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562
ประเภทตราสารการเงิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
   เงินสด 30,736.51 30,736.51 31,422.31 31,422.31

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 312,674.41 312,674.41 402,442.36 402,442.36

   ตราสารอนุพันธ์ 1,562.62 1,562.62 1,512.45 1,512.45

   เงินลงทุนสุทธิ * 439,843.38 443,921.55 311,876.47 314,642.22

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,786,580.06 1,786,580.06 1,856,793.06 1,856,793.06

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ 271,333.71 271,333.71 149,400.46 149,400.46

   ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 702.20 702.20 1,845.47 1,845.47

รวม 2,843,432.89 2,847,511.06 2,755,292.58 2,758,058.33

หนี้สินทางการเงิน
   เงินรับฝาก 2,401,542.74 2,401,542.74 2,309,489.17 2,309,489.17

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 77,110.36 77,110.36 71,476.33 71,476.33

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 764.73 764.73 562.02 562.02

   ตราสารอนุพันธ์ 13.52 13.52 14.40 14.40

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00

   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย 46,569.84 46,569.84 48,892.41 48,892.41

รวม 2,606,501.19 2,606,501.19 2,511,024.33 2,511,024.33

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562
ประเภทตราสารการเงิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   เงินสด 30,736.51 30,736.51 31,422.31 31,422.31

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 312,674.41 312,674.41 402,442.36 402,442.36

   ตราสารอนุพันธ์ 1,562.62 1,562.62 1,512.45 1,512.45

   เงินลงทุนสุทธิ * 439,788.74 443,921.55 311,319.81 314,642.22

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,786,580.06 1,786,580.06 1,856,793.06 1,856,793.06

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ 271,333.71 271,333.71 149,400.46 149,400.46

   ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 702.20 702.20 1,845.47 1,845.47

รวม 2,843,378.25 2,847,511.06 2,754,735.92 2,758,058.33

หนี้สินทางการเงิน
   เงินรับฝาก 2,401,542.74 2,401,542.74 2,309,489.17 2,309,489.17

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 77,110.36 77,110.36 71,476.33 71,476.33

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 764.73 764.73 562.02 562.02

   ตราสารอนุพันธ์ 13.52 13.52 14.40 14.40

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00

   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย 46,569.84 46,569.84 48,982.41 48,982.41

รวม 2,606,501.19 2,606,501.19 2,511,024.33 2,511,024.33

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

*รวมเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม
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2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า - 0.90 - 0.90

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง - 2.29 - 2.29

เงินลงทุน

   เงินลงทุนเพ่ือค้า - 6,710.78 - 6,710.78

   เงินลงทุนเผื่อขาย 20,775.75 219,097.52 - 239,873.27

รวม 20,775.75 225,811.49 - 246,587.24

หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า - 0.54 - 0.54

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง - 0.55 - 0.55

รวม - 1.09 - 1.09

2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า - 0.06 - 0.06

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง - 0.11 - 0.11

เงินลงทุน

   เงินลงทุนเพ่ือค้า - 5,098.73 - 5,098.73

   เงินลงทุนเผื่อขาย 25,540.62 154,858.10 - 180,398.72

รวม 25,540.62 159,957.00 - 185,497.62

หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า - 0.01 - 0.01

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง - 0.09 - 0.09

รวม - 0.10 - 0.10

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

 ระดั้บ 1 ราคาเสินอซืึ่�อขาย (ไม่ต้องป็รับป็รุง) ในตลาด้ท่ี่�ม่สิภาพื่คล่องสิำาห้รับสิินที่รัพื่ย์ห้รือห้น่�สิินอย่างเด่้ยวกันและ
ธนาคารสิามารถึเข้าถึึง ณ วันท่ี่�วัด้ม้ลค่า 

 ระด้ับ 2 ข้อม้ลอื�นนอกเห้นือจำากราคาเสินอซืึ่�อขายซึ่ึ�งรวมอย้่ในระด้ับ 1 ท่ี่�สิามารถึสิังเกตได้้โด้ยตรงห้รือโด้ยอ้อม
สิำาห้รับสิินที่รัพื่ย์นั�นห้รือห้น่�สิินนั�น 

 ระดั้บ 3 ข้อม้ลท่ี่�ไม่สิามารถึสัิงเกตได้้ซึึ่�งนำามาใช้กับสิินที่รัพื่ย์นั�นห้รือห้น่�สิินนั�น 
เที่คนิคท่ี่�ใช้ในการวัด้ม้ลค่ายุติธรรมของรายการท่ี่�เกิด้ขึ�นป็ระจำำาและจัำด้เป็็นระดั้บ 2 ดั้งน่�
 ตราสิารอนุพัื่นธ์คำานวณจำากแบบจำำาลองมาตรฐานท่ี่�ใช้กันทัี่�วไป็ของผู้้้ร่วมตลาด้ โด้ยใช้ข้อม้ลท่ี่�สัิงเกตได้้จำากตลาด้ 

ได้้แก่ อัตราด้อกเบ่�ย อัตราแลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศ เพืื่�อคิด้ลด้กระแสิเงินสิด้ในอนาคตสิำาห้รับการวัด้ม้ลค่ายุติธรรม
 เงินลงทีุ่นในห้น่วยลงทีุ่นไม่จำด้ที่ะเบ่ยนในตลาด้ห้ลักที่รัพื่ย์ท่ี่�เป็็นเงินลงทีุ่นเผืู้�อขาย วัด้ม้ลค่ายุติธรรม ด้้วยม้ลค่า

สิินที่รัพื่ย์สุิที่ธิ (Net Assets Value) ณ วันท่ี่�รายงาน
 เงินลงทุี่นในตราสิารห้น่�ภาครฐับาลและรฐัวสิิาห้กจิำ และตราสิารห้น่�ภาคเอกชนท่ี่�เป็็นเงนิลงที่นุเพื่ื�อค้าและเงนิลงที่นุ

เผืู้�อขาย วัด้ม้ลค่ายุติธรรมโด้ยอ้างอิงอัตราผู้ลตอบแที่นของสิมาคมตลาด้ตราสิารห้น่�ไที่ย
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่สิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินท่ี่�วัด้ม้ลค่ายุติธรรมตามลำาดั้บชั�น ดั้งน่�
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3.4 การดำารงเงินกองทุน
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารได้้คำานวณเงินด้ำารงกองทุี่นตามห้ลักเกณฑ์์ Basel II ตามแนวที่างของ

ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
เงินกองทุี่นตามห้ลักเกณฑ์์ Basel II ม่ดั้งต่อไป็น่�

ตามข้อกำาห้นด้ของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย กำาห้นด้ให้้สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำด้ำารงเงินกองทีุ่นเป็็นอัตราสิ่วน 
กับสิินที่รัพื่ย์เส่ิ�ยงทัี่�งสิิ�นไม่ตำ�ากว่าร้อยละ 8.50 โด้ยม่เงื�อนไขว่าเงินกองทุี่นชั�นท่ี่� 1 ต้องเป็็นอัตราส่ิวนไม่ตำ�ากว่าร้อยละ 4.25  
ของสิินที่รัพื่ย์เส่ิ�ยงทัี่�งสิิ�น 

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารด้ำารงเงินกองทุี่นทัี่�งสิิ�นเป็็นอัตราส่ิวนกับสิินที่รัพื่ย์เส่ิ�ยงทัี่�งสิิ�น ตามห้ลักเกณฑ์์ 
Basel II ดั้งน่�

* ธนาคารได้้รับอนุมัติจำากธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยให้้นับม้ลค่าส่ิวนท่ี่�เพิื่�มจำากการต่ราคาท่ี่�ดิ้น เข้าเป็็นเงินกองทุี่นชั�นท่ี่� 2 เมื�อวันท่ี่� 9 ม่นาคม 2561

4. ประมาณการและข้อสมมติิฐาน
ในการจัำด้ที่ำางบการเงินให้้เป็็นไป็ตามมาตรฐานการบัญช่และมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ผู้้้บริห้ารต้องใช้การ

ป็ระมาณ และตั�งข้อสิมมติฐานห้ลายป็ระการ ซึึ่�งม่ผู้ลกระที่บต่อจำำานวนเงินท่ี่�เก่�ยวกับสิินที่รัพื่ย ์ห้น่�สิิน รายได้้และค่าใช้จ่ำาย และ
การเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลเก่�ยวกับสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�น ซึึ่�งผู้ลท่ี่�เกิด้ขึ�นจำริงอาจำแตกต่างไป็จำากจำำานวนท่ี่�ป็ระมาณไว้

 ป็ระมาณการและข้อสิมมติฐานท่ี่�ใช้จำะได้้รับการที่บที่วนอย่างต่อเนื�อง การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการที่างบัญช่จำะบันทึี่ก
ในงวด้บญัช่ท่ี่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงและในอนาคตท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บ ข้อม้ลเก่�ยวกับการป็ระมาณความไมแ่นน่อนและขอ้สิมมตฐิาน
ท่ี่�สิำาคัญในการกำาห้นด้นโยบายการบัญช่ได้้เป็ิด้เผู้ยไว้ในห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินในงวด้บัญช่ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บอย่างม่สิาระ
สิำาคัญ

2563 2562

เงินกองทุนชั้นที่ 1

   ทุนที่ได้รับพระราชทาน 0.10 0.10

   เงินสำารองที่ได้จัดสรรจากกำาไรสุทธิ 35,633.87 33,213.07

   กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 133,147.89 144,985.53

   รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 (2,305.73) (11,897.34)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 166,476.13 166,301.36

เงินกองทุนชั้นที่ 2

   มูลค่าส่วนทีเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน * 11,794.97 11,794.97

   เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 16,197.52 4,075.00

   กำาไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผื่อขาย - 2,661.79

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 27,992.49 18,531.76

เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก 194,468.62 184,833.12

   ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผื่อขาย (395.78) -

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 194,072.84 184,833.12

อัตราร้อยละ
2563 2562

เงินกองทุนทั้งสิ้น 14.98 15.52

เงินกองทุนชั้นที่ 1 12.85 13.97

ห็น่วย : ล้านบาที่
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5. ข้อมูลเพ่�มเติิม
5.1 ข้อมูลเพ่�มเติิมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

 รายการท่ี่�ไม่เก่�ยวข้องกับเงินสิด้ท่ี่�สิำาคัญ สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ม่ดั้งน่�

5.2 เงินสด

5.3 รายการระหว่างธนาคารและติลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,197.47 (5.14) 2,197.47 (5.14)

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (6,304.57) 902.92 (6,304.57) 902.92

ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

   เพิ่มขึ้น (ลดลง) (379.63) 89.67 - -

2563 2562
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

(1) ในประเทศ

      ธนาคารแห่งประเทศไทย   
          และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2.72 242,362.00 242,364.72 2.21 309,676.00 309,678.21

      ธนาคารพาณิชย์ 112.85 1,608.00 1,720.85 85.60 6,930.00 7,015.60

     สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 0.10 54,458.12 54,458.22 0.19 73,012.70 73,012.89

      สถาบันการเงินอื่น 251.27 13,912.74 14,164.01 200.00 12,275.87 12,475.87

รวม 366.94 312,340.86 312,707.80 288.00 401,894.57 402,182.57

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 0.00 120.26 120.26 - 460.96 460.96

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.50 152.36 154.86 2.00 215.74 217.74

รวมในประเทศ 364.44 312,308.76 312,673.20 286.00 402,139.79 402,425.79

(2) ต่างประเทศ

     เงินดอลลาร์สหรัฐ 0.51 - 0.51 9.28 - 9.28

     เงินเยน 0.04 - 0.04 0.03 - 0.03

     เงินยูโร 0.18 - 0.18 2.59 - 2.59

     เงินสกุลอื่น 0.48 - 0.48 4.67 - 4.67

รวมต่างประเทศ 1.21 - 1.21 16.57 - 16.57

รวมในประเทศและต่างประเทศ 365.65 312,308.76 312,674.41 302.57 402,139.79 402,442.36

2563 2562

เงินสด 29,420.13 30,000.50

เงินตราต่างประเทศ 2.99 19.74

เงินสดระหว่างเรียกเก็บ 1,313.39 1,402.07

รวมเงินสด 30,736.51 31,422.31

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห้น่วย : ล้านบาที่
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5.4  ติราสารอนุพันธ์
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ป็ระกอบด้้วย
  สิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพัื่นธ์ ม่ยอด้คงเห้ลือ จำำานวน 1,562.62 ล้านบาที่ และ 1,512.45 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ
  ห้น่�สิินตราสิารอนุพัื่นธ์ ม่ยอด้คงเห้ลือ จำำานวน 13.52 ล้านบาที่ และ 14.40 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

	 5.4.1	ตราสารอนุพัันธ์์เพั่่อค่�า
ม้ลค่ายุติธรรมและจำำานวนเงินตามสัิญญาแบ่งตามป็ระเภที่ความเส่ิ�ยง ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ป็ระกอบด้้วย

* ม้ลค่ายุติธรรม  คือ  ผู้ลกำาไร (ขาด้ทุี่น) จำากการป็รับม้ลค่าให้้เป็็นไป็ตามม้ลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี่�ในงบแสิด้งฐานะการเงิน

	 5.4.2	ตราสารอนุพัันธ์์เพั่่อการป้องกันค่วามเสี่ยง

ม้ลค่ายติุธรรมและจำำานวนเงินตามสัิญญาแบ่งตามป็ระเภที่การป้็องกันความเส่ิ�ยง ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ป็ระกอบด้้วย

 สัิด้ส่ิวนการที่ำาธุรกรรมตราสิารอนุพัื่นธ์แบ่งตามป็ระเภที่ค่้สิัญญาโด้ยพิื่จำารณาจำากจำำานวนเงินตามสิัญญา ณ วันท่ี่� 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2562 2561

* ม้ลค่ายุติธรรม  คือ  ผู้ลกำาไร (ขาด้ทุี่น) จำากการป็รับม้ลค่าให้้เป็็นไป็ตามม้ลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี่�ในงบแสิด้งฐานะการเงิน

ตุาราง 1 การป้ีองกันความเส่�ยงในมูลค่ายุติุธรรม

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอด้คงเห้ลือของเงินให้้สิินเชื�อท่ี่�เป็็นรายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงินท่ี่�
ธนาคารระงับการรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้าง ตามห้ลักเกณฑ์์ของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย จำำานวน 6.84 ล้านบาที่ และ 10.61 
ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

2563 2562
คู่สัญญา สัดส่วน (%) สัดส่วน (%)

   บุคคลภายนอก 100.00 100.00

รวม 100.00 100.00

2563 2562

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount

หรือ Effective
Notional Amount)

มูลค่ายุติธรรม *
(Fair Value)

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount

หรือ Effective
Notional Amount)

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

   อัตราแลกเปลี่ยน 0.90 0.54 159.93 0.06 0.01 48.90

รวม 0.90 0.54 159.93 0.06 0.01 48.90

2563 2562

มูลค่ายุติธรรม *
(Fair Value)/

มูลค่าตามเกณฑ์
คงค้าง

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount

หรือ Effective
Notional Amount)

มูลค่ายุติธรรม *
(Fair Value)/

มูลค่าตามเกณฑ์
คงค้าง

จำานวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount

หรือ Effective
Notional Amount)

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

   อัตราแลกเปลี่ยน 1,561.72 12.98 14,375.21 1,512.39 14.39 14,207.31

รวม 1,561.72 12.98 14,375.21 1,512.39 14.39 14,207.31

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพัื่นธ์ จำำานวน 1,561.72 ล้านบาที่ และ 1,512.39 ล้านบาที่ 
และห้น่�สิินตราสิารอนุพัื่นธ์ จำำานวน 12.98 ล้านบาที่ และ 14.39 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ ม่รายการท่ี่�ธนาคารวัด้ม้ลค่าด้้วยอัตรา 
แลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศตามป็ระกาศของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ณ สิิ�นวันที่ำาการสุิด้ท้ี่ายของรอบระยะเวลารายงาน  
เป็็นสิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพัื่นธ์ จำำานวน 1,559.43 ล้านบาที่ และ 1,512.28 ล้านบาที่ และห้น่�สิินตราสิารอนุพัื่นธ์ จำำานวน 12.43 
ล้านบาที่ และ 14.30 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

5.5 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารจัำด้ป็ระเภที่เงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ ดั้งน่�

2562

2562
2561

2562

2563 2562
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,710.78 5,098.73

รวม 6,710.78 5,098.73

2563 2562
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 200,977.34 135,095.76

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 944.63 958.53

   ตราสารหนี้ต่างประเทศ 79.89 73.36

   ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 20,775.75 25,540.62

   อื่นๆ 17,095.66 18,730.45

รวม 239,873.27 180,398.72

2563 2562
ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจำาหน่าย
ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจำาหน่าย

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 144,795.13 76,841.01

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 33,943.07 34,375.16

   ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12,571.94 12,614.43

รวม 191,310.14 123,830.60

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 135.05 35.05

รวม 191,175.09 123,795.55

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.5.3	ตราสารหนี้ทีี่จ่ะถื่อจ่นค่รบกำาหนด้

5.5.1	เงินลงทีุนเพั่่อค่�า

5.5.2	เงินลงทีุนเผื่่่อขาย
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุี่นเผืู้�อขายท่ี่�เป็็นตราสิารทุี่นในความต้องการของตลาด้ในป็ระเที่ศ ม้ลค่า
ยุติธรรม จำำานวน 20,775.75 ล้านบาที่ และ 25,540.62 ล้านบาที่ ได้้รวมรายการท่ี่�ธนาคารรับร้้ค่าเผืู้�อการด้้อยค่าจำำานวน 
2,079.00 ล้านบาที่ และ 689.12 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุี่นในตราสิารห้น่�ท่ี่�จำะถืึอจำนครบกำาห้นด้ท่ี่�เป็็นตราสิารห้น่�ภาคเอกชน 
จำำานวน 33,943.07 ล้านบาที่ และ 34,375.16 ล้านบาที่ ธนาคารได้้รับร้้ค่าเผืู้�อการด้้อยค่า จำำานวน 135.05 ล้านบาที่ และ 
35.05 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุี่นทัี่�วไป็ท่ี่�เป็็นตราสิารทุี่นท่ี่�ไม่อย้่ในความต้องการของตลาด้ในป็ระเที่ศ 
จำำานวน 4,727.11 ล้านบาที่ และ 4,714.61 ล้านบาที่ ได้้รวมหุ้้นสิามัญของธนาคารอิสิลามแห่้งป็ระเที่ศไที่ย จำำานวน 4,163.13 
ล้านบาที่ และ 4,163.13 ล้านบาที่ ซึึ่�งธนาคารได้้ตั�งค่าเผืู้�อการด้้อยค่าทัี่�งจำำานวน

ธนาคารม่เงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ของบริษัที่แห่้งห้นึ�งท่ี่�กำาลังป็ระสิบปั็ญห้าที่างการเงิน โด้ยบริษัที่ดั้งกล่าวได้้ยื�นคำาร้องขอ
ฟ้้�นฟ้้กิจำการ และเสินอแผู้นฟ้้�นฟ้้กิจำการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พื่ระราชบัญญัติล้มละลาย พื่.ศ. 2483 ซึึ่�งศาลล้มละลาย
กลางได้้ม่คำาสัิ�งให้้ฟ้้�นฟ้้กิจำการและตั�งผู้้้ที่ำาแผู้นป็ระกาศในราชกจิำจำานุเบกษาเมื�อวันท่ี่� 2 ตุลาคม 2563 ปั็จำจุำบันบริษัที่อย้ร่ะห้ว่าง
ด้ำาเนินการตามแผู้นฟ้้�นฟ้้กิจำการ ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม่เงินลงทุี่นในบริษัที่ดั้งกล่าวเป็็นเงินลงทุี่นในตราสิารทุี่น
เผืู้�อขาย จำำานวน 1,326.39 ล้านบาที่ และเงินลงทุี่นในตราสิารห้น่�ท่ี่�จำะถืึอจำนครบกำาห้นด้ จำำานวน 100.00 ล้านบาที่ ซึึ่�งธนาคาร
ได้้ตั�งค่าเผืู้�อการด้้อยค่าทัี่�งจำำานวน

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทีุ่นเผืู้�อขายป็ระเภที่อื�นๆ ม่เงินลงทีุ่นในกองทีุ่นร่วมลงทีุ่นท่ี่� 
บริษัที่ห้ลักที่รัพื่ย์จัำด้การกองทุี่น กรุงไที่ย จำำากัด้ (มห้าชน) ที่ำาห้น้าท่ี่�เป็็นที่รัสิต่ จำำานวน 498.15 ล้านบาที่ และ 344.88 ล้านบาที่ 
ตามลำาดั้บ เป็็นเงินลงทุี่นตามมติคณะรัฐมนตร่ เมื�อวันท่ี่� 8 กันยายน 2558 ให้้ธนาคารออมสิินร่วมกับธนาคารพัื่ฒนาวิสิาห้กิจำ
ขนาด้กลางและขนาด้ย่อมแห่้งป็ระเที่ศไที่ย และธนาคารกรุงไที่ย จำำากัด้ (มห้าชน) จัำด้ตั�งกองทุี่นร่วมลงทุี่นแห่้งละ 2,000.00 
ล้านบาที่ รวมจำำานวน 6,000.00 ล้านบาที่ ซึึ่�งเป็็นการลงทุี่นตามมาตรการสินับสินุน SMEs ผู่้านการร่วมลงทุี่น โด้ยร้ป็แบบ
ของกองทุี่น ท่ี่�จำะจัำด้ตั�งขึ�นอย้่กับความสิามารถึและความเห้มาะสิมในการบริห้ารจัำด้การของแต่ละสิถึาบันการเงิน ทัี่�งน่� กองทุี่น
ร่วมลงทุี่นดั้งกล่าวม่วัตถุึป็ระสิงค์เพืื่�อร่วมลงทุี่นใน SMEs ระยะเริ�มต้น (Start - up) ท่ี่�ม่ศักยภาพื่ส้ิง ห้รือม่โอกาสิในการเติบโต 
ห้รืออย้่ในกลุ่มธุรกิจำท่ี่�ม่ป็ระโยชน์ต่อการขยายตัวที่างเศรษฐกิจำของป็ระเที่ศห้รือเป็็น Supplier ธุรกิจำภาครัฐและภาคเอกชน
ขนาด้ให้ญ่ ห้รือเป็็นสิมาชิกของสิภาห้อการค้าไที่ยห้รือห้น่วยงานภาครัฐ ดั้งน่� 

*  อื�นๆ จำำานวน 0.00 ล้านบาที่ เป็็นเงินลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ต่างป็ระเที่ศ ม่ราคาทุี่น จำำานวน 3,919.00 บาที่

5.5.4	เงินลงทีุนทีั่วไป

2563 2562
ราคาทุน ราคาทุน

   ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 4,727.11 4,714.61

   อื่นๆ * 0.00 0.00

รวม 4,727.11 4,714.61

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 4,222.43 4,212.72

รวม 504.68 501.89

รวมเงินลงทุนสุทธิ 438,263.82 309,794.89

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

วงเงินลงทุน
2563 2562

ชื่อกองทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 1 500.00 267.60 330.34 201.60 187.28

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 2 500.00 - 750.00 124.96 93.15 112.96 88.66

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 3 500.00 - 1,000.00 88.48 71.09 82.56 68.94

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 4 500.00 8.00 3.57 - -

รวม 489.04 498.15 397.12 344.88
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุี่นเผืู้�อขายป็ระเภที่อื�นๆ ม่เงินลงทุี่นในกองทุี่นส่ิวนบุคคล จำำานวน 7,155.63 
ล้านบาที่ และ 7,255.14 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

  แสิด้งตามม้ลค่ายุติธรรมของเงินลงทุี่นในกองทุี่นส่ิวนบุคคลแยกแสิด้งตามรายผู้้้จัำด้การกองทุี่น ดั้งน่�
ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ธนาคารได้้รับผู้ลตอบแที่นจำากเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นส่ิวนบุคคลม่ยอด้สิะสิมยกมา จำำานวน 452.03 ล้านบาที่ เพิื่�มขึ�น 
ระห้ว่างงวด้ จำำานวน 311.18 ล้านบาที่ ที่ำาให้้ม่ผู้ลตอบแที่นสิะสิมทัี่�งสิิ�นจำากเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นส่ิวนบุคคลท่ี่�คงเห้ลืออย้่ 
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 จำำานวน 763.21 ล้านบาที่

2563 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยาม
ไนท์ฟันด์

แมเนจเม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย รวม

เงินฝากธนาคาร
   - ออมทรัพย์ - - 56.98 130.61 6.05 15.02 27.07 235.73

- - 56.98 130.61 6.05 15.02 27.07 235.73
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน 
 - พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง
   พันธบัตรรัฐบาล - - - - 65.28 - - 65.28
 - - - - 65.28 - - 65.28
 - ตราสารทุน
   หุ้นสามัญ - - 1,352.37  3,214.13  1,434.54  381.96  -    6,383.00 
   กองทุน - -  -    -    -    -    452.67  452.67 
   ใบสำาคัญแสดงสิทธิ - -  0.06  -    1.49  -    -    1.55 

- - 1,352.43  3,214.13  1,436.03  381.96  452.67  6,837.22 

ลูกหน้ีอ่ืน - -  12.85  26.37  47.73  9.45  2.31  98.71 
- -  12.85  26.37  47.73  9.45  2.31  98.71 

เจ้าหน้ีอ่ืน - -  11.79  1.28  59.35  8.27  0.62  81.31 
- -  11.79  1.28  59.35  8.27  0.62  81.31 
- - 1,410.47  3,369.83  1,495.74  398.16  481.43  7,155.63 

2562 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยาม
ไนท์ฟันด์

แมเนจเม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย รวม

เงินฝากธนาคาร
   - กระแสรายวัน 0.11 - - - - - - 0.11
   - ออมทรัพย์ - 3.27 1.32 219.76 55.84 300.00 133.84 714.03

0.11 3.27 1.32 219.76 55.84 300.00 133.84 714.14
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน 
 -  พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง
    พันธบัตรรัฐบาล - - 95.96 - 21.97 - - 117.93

- - 95.96 - 21.97 - - 117.93
 -  ตราสารทุน
    หุ้นสามัญ - 104.94 1,074.89 3,152.25 1,651.58 144.16 - 6,127.82
    กองทุน - - - - 25.54 - 374.02 399.56

- 104.94 1,074.89 3,152.25 1,677.12 144.16 374.02 6,527.38

ลูกหน้ีอ่ืน 33.73 0.11 20.92 0.02 1.94 0.01 0.36 57.09

33.73 0.11 20.92 0.02 1.94 0.01 0.36 57.09

เจ้าหน้ีอ่ืน 0.01 0.06 8.54 6.69 0.31 145.55 0.24 161.40
0.01 0.06 8.54 6.69 0.31 145.55 0.24 161.40

33.83 108.26 1,184.55 3,365.34 1,756.56 298.62 507.98 7,255.14
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ธนาคารได้้รับผู้ลตอบแที่นจำากเงินลงทุี่นในกองทุี่นส่ิวนบุคคลม่ยอด้สิะสิมยกมา จำำานวน 441.79 ล้านบาที่ เพิื่�มขึ�นระห้ว่าง
งวด้จำำานวน 355.21 ล้านบาที่ ลด้ลงระห้ว่างงวด้จำากการปิ็ด้กองทุี่น จำำานวน 344.97 ล้านบาที่ ที่ำาให้้ม่ผู้ลตอบแที่นสิะสิมทัี่�งสิิ�น
จำากเงินลงทุี่นในกองทุี่นส่ิวนบุคคลท่ี่�คงเห้ลืออย้่ ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2562 จำำานวน 452.03 ล้านบาที่

  แสิด้งการเป็ล่�ยนแป็ลงของเงินลงทุี่นในกองทุี่นส่ิวนบุคคล ดั้งน่�

เงินลงทุี่นท่ี่�เป็็นตราสิารทุี่นซึึ่�งธนาคารถืึอหุ้้นตั�งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ�นไป็ของทุี่นท่ี่�ชำาระแล้ว และไม่เข้าข่ายเป็็นเงินลงทุี่น
ในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมโด้ยแสิด้งตามม้ลค่ายุติธรรมซึึ่�งจำำาแนกเป็็นกลุ่มได้้ดั้งน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 
บลจ.สยาม
ไนท์ฟันด์ 

แมเนจเม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย รวม

ยอดต้นงวด (ราคาทุน) 32.67 25.60 - 1,250.00 3,750.00 2,000.00 300.00 500.00 7,858.27

ยอดซ้ือ/โอนหลักทรัพย์ - - - 450.00 500.00 - 150.00 - 1,100.00

ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์ (32.67) (25.60) - - - - - - (58.27)

รวม (ราคาทุน) - - - 1,700.00 4,250.00 2,000.00 450.00 500.00 8,900.00

กำาไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน - - - (289.53) (880.17) (504.26) (51.84) (18.57) (1,744.37)

ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม) - - - 1,410.47 3,369.83 1,495.74 398.16 481.43 7,155.63

2562
บลจ.สยาม
ไนท์ฟันด์ 

แมเนจเม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ยูโอบี

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย รวม

ยอดต้นงวด (ราคาทุน) 231.48 25.60 16.18 1,250.00 3,250.00 2,000.00 - - 6,773.26

ยอดซ้ือ/โอนหลักทรัพย์ - - - - 500.00 - 300.00 500.00 1,300.00

ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์ (198.81) - (16.18) - - - - - (214.99)

รวม (ราคาทุน) 32.67 25.60 - 1,250.00 3,750.00 2,000.00 300.00 500.00 7,858.27

กำาไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน 1.16 82.66 - (65.45) (384.66) (243.44) (1.38) 7.98 (603.13)

ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม) 33.83 108.26 - 1,184.55 3,365.34 1,756.56 298.62 507.98 7,255.14

ประเภทธุรกิจ 2563 2562

การสาธารณูปโภคและบริการ 2,144.00 1,982.72

กองทุนและกลุ่มธุรกิจการเงิน 9,157.41 10,425.99

รวม 11,301.41 12,408.71
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5.6 เงินลงทุนในบริษััทร่วมสุทธิ
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วมม่รายการเคลื�อนไห้ว ดั้งน่�

	 5.6.1	งบการเงินเฉพัาะธ์นาค่าร
เงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ม่รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

ยอดต้นงวด 2,081.58 2,002.91 1,524.92 1,375.92

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย (470.69) 402.51 - -

บวก ซื้อ/โอน - 174.00 - 174.00

หัก ข�ย - 168.60 - 25.00

หัก เงินปันผลรับ 31.33 329.24 - -

ยอดปลายงวด 1,579.56 2,081.58 1,524.92 1,524.92

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

ชื่อบริษัท 2563 2562 2563 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
24.94 24.94 353.53 353.53

บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จำากัด

ธุรกิจ
 หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
25.00 25.00 174.00 174.00

บริษัททิพยประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ
25.00 25.00 997.39 997.39

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 1,524.92 1,524.92

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารรับร้้ส่ิวนแบ่งขาด้ทุี่นจำากเงินลงทุี่นตามวิธ่ส่ิวนได้้เส่ิย จำำานวน 470.69 ล้านบาที่ จำาก
งบกำาไรขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัที่ร่วมท่ี่�ยังไม่ผู่้านการตรวจำสิอบ
จำากผู้้้สิอบบัญช่

ฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานโด้ยสิรุป็จำากงบการเงินของบริษัที่ร่วม ดั้งน่�

	 5.6.2	งบการเงินทีี่แสด้งเงินลงทีุนตามวิธ์ีส่วนได้�เสีย
เงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ม่รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�

	 5.6.3	ฐานะการเงินและผื่ลการด้ำาเนินงานของบริษััทีร่วม

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน

เงินลงทุน 
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

ชื่อบริษัท 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี 
จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

24.94 24.94 353.53 353.53 243.38 256.83

บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จำากัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
25.00 25.00 174.00 174.00 168.13 167.80

บริษัททิพยประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ
25.00 25.00 997.39 997.39 1,168.05 1,656.95

เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมสุทธิ 1,524.92 1,524.92 1,579.56 2,081.58

ห็น่วย : ล้านบาที่

งบแสดงฐานะการเงิน

2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

2562
“ตรวจสอบแล้ว”

ชื่อบริษัท สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของ
เจ้าของ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของ

เจ้าของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 1,477.98 415.26

 
1,062.72

 
1,328.51

 
225.98

 
1,102.53

บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จำากัด 1,102.30 512.56 589.74 719.30 129.37 589.93

บริษัททิพยประกันชีวิตจำากัด 
(มหาชน) 30,380.96 26,643.25 3,737.71 29,848.48 23,863.65 5,984.83

 รวม 32,961.24 27,571.07 5,390.17 31,896.29 24,219.00 7,677.29

ห็น่วย : ล้านบาที่
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5.7 เงินให้สินเช้ื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

	 5.7.1	จ่ำาแนกตามประเภทีสินเช้่่อ

งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

2562
“ตรวจสอบแล้ว”

ชื่อบริษัท ร�ยได้รวม กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ ร�ยได้รวม กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 914.08 147.11 916.58 130.45

บริษัทหลักทรัพย์
เอเอสแอล จำากัด 140.95 (0.19) 71.03 (33.21)

บริษัททิพยประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน) 5,703.52 (807.66) 11,177.25 886.54

	 รวม 6,758.55 (660.74) 12,164.86 983.78

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

เงินเบิกเกินบัญชี 43,691.06 46,156.36

เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 5.7.2) 1,462,502.36 1,536,764.26

ตั๋วเงิน 310,985.69 334,106.03

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 239.47 241.86

หัก รายได้รอตัดบัญชี 410.70 467.23

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 5.7.4) 1,817,007.88 1,916,801.28

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 43,523.13 6,320.30

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ 1,860,531.01 1,923,121.58

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

- รายสินเชื่อ 37,381.39 42,354.16

- รายกลุ่ม (เงินให้สินเชื่อ ช.พ.ค) 20,063.50 19,865.76

2. เงินสำารองส่วนเกิน 16,475.00 4,075.00

หัก ค่าเผื่อจากปรับมูลค่าจากโครงสร้างหนี้ 31.06 33.60

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,786,580.06 1,856,793.06
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิ ได้้รวมสิินเชื�อโครงการตามธุรกรรม
นโยบายรัฐท่ี่�ธนาคารป็ล่อยก้้เอง (ห้มายเห้ตุข้อ 5.39.2) ดั้งน่�

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิได้้รวมเงินให้้สิินเชื�อตามมาตรการให้้ 
ความช่วยเห้ลือแก่ล้กห้น่�ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ดั้งน่�

1) มาตรการสิินเชื�อเพืื่�อให้้ความช่วยเห้ลือผู้้้ท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำาก COVID-19

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอด้คงเห้ลือของเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ท่ี่�ธนาคารระงับการรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์ 
คงค้าง ตามห้ลักเกณฑ์์ของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย จำำานวน 119,510.06 ล้านบาที่ และ 315,854.68  ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

2) มาตรการพัื่กชำาระเงินต้นและด้อกเบ่�ยเพืื่�อช่วยเห้ลือล้กค้าท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำาก COVID-19

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

วงเงิน 2563 2562

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 100,000.00 956.25 1,344.27

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ระยะที่ 2 50,000.00 975.56 1,412.98

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต สำาหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 30,000.00 163.87 223.82

รวม 2,095.68 2,981.07

วงเงิน/ราย ระยะเวลาพักหนี้ จำานวนราย ยอดคงเหลือ

สินเช่ือบุคคล ไม่จำ�กัด 9 เดือน 2,152,632 694,878.15

สินเชื่อเคหะ ไม่จำ�กัด 9 เดือน 271,938 281,714.84

สินเชื่อ SMEs ไม่เกิน 100.00 ล�้นบ�ท 9 เดือน 30,327 65,484.06

สินเชื่อบัตรเครดิต วงเงินที่พิจ�รณ�อนุมัติ 1,683 67.15

สินเชื่อบัตรเงินสด วงเงินที่พิจ�รณ�อนุมัติ 2,076 48.20

รวม 2,458,656 1,042,192.40

มาตรการ วงเงิน/ราย อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา จำานวนราย ยอดคงเหลือ

สิินเช่ื่�อดอกเบ้ี้�ยต่ำำ�� (Soft 
Loan) ธปท. แก่ผู้้�ประกอบี้ก�ร 
SMEs (ลู้กค้��เดิม)

ไม่เกิน 
500.00 
ลู��นบี้�ท

ร�อยลูะ
2.00 ต่่ำอปี

เงิินก้�ระยะส้ิ�นไม่เกิน 1 ปี
เงิินก้�ระยะย�ว (ปลูอดหน้�

ส้ิงิสุิด 6 เด่อน)

715 943.19
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สิินเชื�อเพืื่�อพัื่ฒนากลุ่มอาช่พื่ เป็็นการให้้สิินเชื�อเพืื่�อพัื่ฒนาช่วิตคร้ ข้าราชการพื่ลเรือนสิามัญ ข้าราชการส่ิวนท้ี่องถิึ�น และ
ข้าราชการที่ห้าร

สิินเชื�อไที่รที่อง เป็็นการให้้สิินเชื�อเพืื่�อการศึกษา เพืื่�อการท่ี่องเท่ี่�ยว กลุ่มวิชาช่พื่ที่างการแพื่ที่ย์ เพืื่�อการอุป็โภคบริโภค 
เพืื่�อไป็ที่ำางานต่างป็ระเที่ศ และอเนกป็ระสิงค์

สิินเชื�อสิวัสิดิ้การ เป็็นการให้้สิินเชื�อสิวัสิดิ้การสิำาห้รับข้าราชการและพื่นักงานรัฐวิสิาห้กิจำ พื่นักงานห้น่วยงานเอกชน และ
ข้าราชการบำานาญ

สิินเชื�อโครงการธนาคารป็ระชาชน เป็็นการให้้สิินเชื�อเพื่ื�อสินับสินุนเงินทีุ่นห้รือเงินทีุ่นห้มุนเว่ยนในการป็ระกอบอาช่พื่ 
ห้รือเป็็นค่าใช้จ่ำายท่ี่�จำำาเป็็นต่อการด้ำารงช่พื่ ห้รือชำาระห้น่�สิินอื�นๆ สิำาห้รับผู้้้ป็ระกอบการรายย่อย ผู้้้ม่รายได้้ป็ระจำำา ห้รือผู้้้ท่ี่�ยังไม่
ได้้ป็ระกอบอาช่พื่ใด้ ๆ ท่ี่�ม่ความตั�งใจำจำะป็ระกอบอาช่พื่อิสิระรายย่อย

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้้ก้้ยืมสิินเชื�อภาครัฐและรัฐวิสิาห้กิจำได้้รวมเงินให้้สิินเชื�อท่ี่�ม่หุ้้นสิามัญเป็็น
ห้ลักป็ระกัน จำำานวน 3,014.26 ล้านบาที่ ซึึ่�งเกิด้จำากมติคณะรัฐมนตร่เมื�อวันท่ี่� 8 สิิงห้าคม 2549 อนุมัติในห้ลักการให้้กระที่รวง
การคลังจำำาห้น่ายหุ้้นบริษัที่แห่้งห้นึ�งท่ี่�กระที่รวงการคลังถืึออย่้บางส่ิวนให้้ธนาคาร จำำานวน 78.866 ล้านหุ้้น ราคาหุ้้นละ 38.22 บาที่ 
(หุ้้นสิามัญดั้งกล่าวราคาปิ็ด้ ณ วันท่ี่� 30 ธันวาคม 2563 ราคาหุ้้นละ 4.24 บาที่) และอนุมัติให้้ภาครัฐ (กระที่รวงการคลัง 
และรัฐวิสิาห้กิจำท่ี่�กระที่รวงการคลังถึือหุ้้นห้รือเป็็นเจ้ำาของทัี่�งห้มด้) ถืึอครองหุ้้นในบริษัที่ดั้งกล่าว ไม่ตำ�ากว่าร้อยละ 70 ของ
จำำานวนหุ้้นท่ี่�จำำาห้น่ายได้้แล้วทัี่�งห้มด้ รวมถึึงให้้กระที่รวงการคลังเป็็นผู้้้พื่ิจำารณากำาห้นด้ราคาและเงื�อนไขในการจำำาห้น่ายหุ้้นให้้
กับธนาคาร กระที่รวงการคลังได้้กำาห้นด้ห้ลักเกณฑ์์การขายหุ้้นสิามัญดั้งกล่าวให้้แก่ธนาคาร โด้ยกำาห้นด้สิิที่ธิในการซืึ่�อหุ้้นคืน
จำากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี็ กำาห้นด้ราคารบัซืึ่�อคนื กำาห้นด้อตัราผู้ลตอบแที่นและกำาห้นด้ไมใ่ห้้ธนาคารโอนหุ้้นรวมทัี่�งไม่
โอนสิิที่ธิและห้น้าท่ี่�ซึึ่�งเกิด้จำากการซืึ่�อหุ้้นน่�ให้้แก่บุคคลอื�น ในกรณ่ท่ี่�ม่การป็ระชุมผู้้้ถืึอหุ้้นของบริษัที่ในขณะท่ี่�ธนาคารถืึอครอง
หุ้้นอย้่ ธนาคารจำะต้องด้ำาเนินการตามความเห้็นของกระที่รวงการคลัง ซึึ่�งเป็็นการไม่สิละการควบคุมในหุ้้นสิามัญให้้ธนาคาร 
ทัี่�งน่� ภายในระยะเวลาดั้งกล่าว กระที่รวงการคลังจำะร่วมห้ารือกับธนาคารเพืื่�อพิื่จำารณาแนวที่างการซืึ่�อหุ้้นคืน ซึึ่�งเป็็นแนวที่าง
การด้ำาเนินการท่ี่�ไม่ก่อให้้เกิด้ความเส่ิยห้ายต่อธนาคาร  

5.7.2	จ่ำาแนกตามประเภทีเงินให�ก้�ย่ม

2563 2562

เงินให้กู้ยืม ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมสุทธิ เงินให้กู้ยืม ค่าเผื่อหนี้ 

สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมสุทธิ

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 408,498.85 32,921.66 375,577.19 430,223.13 35,968.82 394,264.31

สินเชื่อเคหะ 345,814.28 4,411.89 341,402.39 337,134.79 4,734.84 332,399.95

สินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 186,597.34 23.75 186,573.59 242,093.23 46.86 242,046.37

สินเชื่อไทรทอง 121,021.19 989.89 120,031.30 119,543.72 1,312.66 118,231.06

สินเชื่อธุรกิจทั่วไป 88,475.71 1,207.46 87,268.25 81,340.98 1,128.97 80,212.01

สินเชื่อสวัสดิการ 86,841.13 4,216.48 82,624.65 94,534.76 5,594.68 88,940.08

สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 56,013.42 3,038.16 52,975.26 56,346.76 5,354.52 50,992.24

สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ 49,415.62 1,204.48 48,211.14 50,439.21 1,313.21 49,126.00

สินเชื่อห้องแถว 30,698.58 711.36 29,987.22 32,583.81 1,043.42 31,540.39

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 29,980.24 23.08 29,957.16 30,607.81 29.24 30,578.57

อื่นๆ 59,146.00 3,174.09 55,971.91 61,906.06 3,860.48 58,045.58

รวม 1,462,502.36 51,922.30 1,410,580.06 1,536,764.26 60,387.70 1,476,376.56

ห็น่วย : ล้านบาที่
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กระที่รวงการคลังได้้ม่การขยายระยะเวลาการซืึ่�อหุ้้นคืนจำากธนาคารที่กุ 3 ปี็อยา่งต่อเนื�อง ซึึ่�งเมื�อวันท่ี่� 27 ธันวาคม 2562 
กระที่รวงการคลังได้้ม่ห้นังสืิอพิื่จำารณาขยายระยะเวลาการใช้สิิที่ธิซืึ่�อคืนหุ้้นจำากธนาคารออกไป็อ่ก 3 ปี็ นับจำากวันท่ี่�  
21 สิิงห้าคม 2561 

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้้ก้้ยืมอื�นๆ ได้้รวมเงินให้้สิินเชื�อท่ี่�สิำานักงานกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาค
ให้้ก้้ยืมแก่เที่ศบาล จำำานวน 277.15 ล้านบาที่ และ 309.68 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�จำำาแนกตามป็ระเภที่ธุรกิจำอื�นๆ จำำานวน 1,265,593.07 ล้านบาที่ ส่ิวนให้ญ่เป็็นสิินเชื�อภาครัฐและ
รัฐวิสิาห้กิจำ จำำานวน 421,955.57 ล้านบาที่ และสิินเชื�อเพืื่�อพัื่ฒนากลุ่มอาช่พื่ จำำานวน 408,498.85 ล้านบาที่ (รวมล้กห้น่�เงินให้้
สิินเชื�อตามบันทึี่กข้อตกลงโครงการสิวัสิดิ้การเงินก้้ ช.พื่.ค. – ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำานักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน 
จำำานวน 350,719.18 ล้านบาที่)

5.7.4	จ่ำาแนกตามประเภทีธ์ุรกิจ่และการจ่ัด้ช้ั้น

2563 2562

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,808,257.69 8,658.02 1,816,915.71 1,907,189.27 9,589.51 1,916,778.78

เงินดอลลาร์สหรัฐ 71.33 - 71.33 1.66 - 1.66

เงินสกุลอื่นๆ 20.84 - 20.84 20.84 - 20.84

รวม 1,808,349.86 8,658.02 1,817,007.88 1,907,211.77 9,589.51 1,916,801.28

2563

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 19,299.77 202.83 380.21 107.64 984.41 20,974.86

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์ 52,172.74 442.80 568.65 11.26 1,391.27 54,586.72
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง 15,990.08 501.58 223.61 235.13 533.25 17,483.65

การสาธารณูปโภคและ
บริการ 107,471.48 140.50 663.15 1,637.57 2,642.07 112,554.77

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 331,235.28 2,613.93 847.00 161.76 10,956.84 345,814.81

อื่นๆ 1,161,608.36 81,721.66 4,261.09 1,064.50 16,937.46 1,265,593.07

รวม 1,687,777.71 85,623.30 6,943.71 3,217.86 33,445.30 1,817,007.88

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.7.3	จ่ำาแนกตามสกุลเงินและถืิ�นทีี่อย้่ของล้กหนี้
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เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�จำำาแนกตามป็ระเภที่ธุรกิจำอื�น ๆ  จำำานวน 1,344,772.11 ล้านบาที่ ส่ิวนให้ญ่เป็็นสิินเชื�อภาครัฐและ
รัฐวิสิาห้กิจำ จำำานวน 464,926.81 ล้านบาที่ และสิินเชื�อเพืื่�อพัื่ฒนากลุ่มอาช่พื่ จำำานวน 430,233.13 ล้านบาที่ (รวมล้กห้น่�เงินให้้
สิินเชื�อตามบันทึี่กข้อตกลงโครงการสิวัสิดิ้การเงินก้้ ช.พื่.ค. – ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำานักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน 
จำำานวน 366,952.82 ล้านบาที่)

5.7.5	จ่ำาแนกตามประเภทีการจ่ัด้ช้ั้น

2562

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 14,836.20 932.54 291.19 322.20 828.57 17,210.70

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์ 56,860.13 1,578.86 477.69 732.60 1,008.58    60,657.86
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง 17,387.09 687.94 269.49 256.97 346.28 18,947.77

การสาธารณูปโภคและ
บริการ 133,339.18 1,312.61 593.31 313.42 2,518.63 138,077.15

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 309,135.83 13,298.42 2,897.46 4,117.63 7,686.35 337,135.69

อื่นๆ 1,201,652.66 111,378.49 10,114.39 10,222.60 11,403.97 1,344,772.11

รวม 1,733,211.09 129,188.86 14,643.53 15,965.42 23,792.38 1,916,801.28

ห็น่วย : ล้านบาที่

*  ยอด้สิทุี่ธิท่ี่�ใช้ในการตั�งคา่เผืู้�อห้น่�สิงสิยัจำะส้ิญ คำานวณจำากยอด้คงคา้งของตน้เงนิท่ี่�ไมร่วมด้อกเบ่�ยค้างรบัห้ลงัห้กัห้ลกัป็ระกนั ห้รือม้ลห้น่�ห้ลังห้กัม้ลค่าป็จัำจุำบันของกระแสิเงนิสิด้
ท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับจำากล้กห้น่� ห้รือม้ลค่าปั็จำจุำบันของกระแสิเงินสิด้ท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับจำากการจำำาห้น่ายห้ลักป็ระกัน ยกเว้น ล้กห้น่�ตามสัิญญาเช่าซืึ่�อเป็็นยอด้สุิที่ธิห้ลังหั้กรายได้้รอตัด้
บัญช่ออกแล้ว

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ *

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ 
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1. เงินสำ�รองข้ันต่ำ�ต�มเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,727,267.34 572,839.31 1 6,090.79

จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ 89,587.24 79,698.89 2 21,361.19

จัดขั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น 7,013.27 4,045.57 100 4,045.57

จัดชั้นสงสัย 3,217.86 2,625.44 100 4,753.99

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 33,445.30 21,193.35 100 21,193.35

2. เงินสำ�รองส่วนเกิน 16,475.00
รวม 1,860,531.01 680,402.56 73,919.89
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้้สิินเชื�อท่ี่�จัำด้ชั�นกล่าวถึึงเป็็นพิื่เศษได้้รวมล้กห้น่�เงินให้้สิินเชื�อตามบันทึี่ก 
ข้อตกลงโครงการสิวัสิดิ้การเงินก้้ ช.พื่.ค. – ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำานักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน ซึึ่�งธนาคารได้้
กันเงินสิำารองค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญเพิื่�มเติมท่ี่�จัำด้ชั�นกล่าวถึึงเป็็นพิื่เศษ จำำานวน 20,063.50 ล้านบาที่ และ 19,865.76 ล้านบาที่ 
ตามลำาดั้บ

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 เงินให้้สิินเชื�อชั�นสิงสัิยได้้รวมเงินให้้สิินเชื�อของบริษัที่แห่้งห้นึ�ง ซึึ่�งอย้่ระห้ว่างด้ำาเนินการตาม
แผู้นฟ้้�นฟ้้กิจำการ ธนาคารได้้กันเงนิสิำารองคา่เผืู้�อห้น่�สิงสิยัจำะส้ิญสิำาห้รบัเงนิให้้สิินเชื�อและภาระผู้้กพัื่นวงเงนิสิินเชื�อด้งักล่าวแลว้ 
จำำานวน 3,500.00 ล้านบาที่

	 5.7.6	สินเช้่่อด้�อยคุ่ณ์ภาพั
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่เงินให้้สิินเชื�อด้้อยคุณภาพื่ ป็ระกอบด้้วย สิินเชื�อจัำด้ชั�นตำ�ากว่ามาตรฐาน 

สิงสิยั และสิงสิยัจำะส้ิญ โด้ยรวมเงนิให้้สิินเชื�อแกล้่กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงนิให้้สิินเชื�อท่ี่�เป็็นรายการระห้วา่งธนาคาร
และตลาด้เงิน ดั้งน่�

*  ยอด้สิทุี่ธิท่ี่�ใช้ในการตั�งคา่เผืู้�อห้น่�สิงสิยัจำะส้ิญ คำานวณจำากยอด้คงคา้งของตน้เงนิท่ี่�ไมร่วมด้อกเบ่�ยค้างรบัห้ลงัห้กัห้ลกัป็ระกนั ห้รือม้ลห้น่�ห้ลังห้กัม้ลค่าป็จัำจุำบันของกระแสิเงนิสิด้
ท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับจำากล้กห้น่� ห้รือม้ลค่าปั็จำจุำบันของกระแสิเงินสิด้ท่ี่�คาด้ว่าจำะได้้รับจำากการจำำาห้น่ายห้ลักป็ระกัน ยกเว้น ล้กห้น่�ตามสัิญญาเช่าซืึ่�อเป็็นยอด้สุิที่ธิห้ลังหั้กรายได้้รอตัด้
บัญช่ออกแล้ว

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2562

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ *

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ 
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

3. เงินสำ�รองข้ันต่ำ�ต�มเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,739,187.70 592,188.42 1 5,921.88

จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ 129,522.02 99,743.46 2 21,227.39

จัดขั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น 14,654.06 9,914.25 100 9,914.25

จัดชั้นสงสัย 15,965.42 10,137.04 100 10,137.04

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 23,792.38 15,019.36 100 15,019.36

4. เงินสำ�รองส่วนเกิน 4,075.00
รวม 1,923,121.58 727,002.53 66,294.92

2563 2562

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 46,031.50 57,033.84

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม 2.13 2.65

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 13,955.81 19,773.54

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ 0.67 0.95
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห้น่วย : ล้านบาที่

2563
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่�ยต�มสัญญ�

ไม่เกิน 1 ปี ม�กกว่� 1-5 ปี ม�กกว่� 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 24.86 99.31 115.30 239.47

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 86.40

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า 153.07

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 152.61

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า – สุทธิ 0.46

2562
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่�ยต�มสัญญ�

ไม่เกิน 1 ปี ม�กกว่� 1-5 ปี ม�กกว่� 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 25.72 100.25 115.89 241.86

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 87.04

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า 154.82

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 154.26

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า – สุทธิ 0.56

2563 2562

รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้ 2.54 2.41

2563 2562

ยอดคงค้างของลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ 862.95 863.51

	 5.7.7	การปรับโค่รงสร�างหนี้ทีี่มีปัญหา
สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารรับร้้รายได้้ด้อกเบ่�ยรับจำากการป็รับโครงสิร้างห้น่�ในงบกำาไร

ขาด้ทุี่นและกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�น ดั้งน่�

		 5.7.8	ล้กหนี้ตามสัญญาเช้่าซื้่้อ

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่ยอด้คงค้างของล้กห้น่�ป็รับโครงสิร้างห้น่�ท่ี่�รับร้้ในงบแสิด้งฐานะ 
การเงิน ดั้งน่�
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5.8 ค่าเผ่ืื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5.9 ค่าเผ่ืื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญ จำำานวน 73,919.89 ล้านบาที่ และ 66,294.92 ล้านบาที่ 
ตามลำาดั้บ ได้้รวมค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญโครงการสิินเชื�อด้อกเบ่�ยตำ�าเพืื่�อเป็็นเงินทุี่นห้มุนเว่ยนให้้แก่ผู้้้ป็ระกอบกิจำการวิสิาห้กิจำ
ขนาด้กลางและขนาด้ยอ่ม (SMEs) และระยะท่ี่� 2 และโครงการสิินเชื�อด้อกเบ่�ยตำ�าเพืื่�อป็รับเป็ล่�ยนเครื�องจัำกรและเพิื่�มป็ระสิิที่ธิภาพื่
การผู้ลิต สิำาห้รับผู้้้ป็ระกอบกิจำการวิสิาห้กิจำขนาด้กลางและขนาด้ย่อม (SMEs) จำำานวน 1.20 ล้านบาที่ และ 1.30 ล้านบาที่ ตาม
ลำาดั้บ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

สิำาห้รับค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญท่ี่�จัำด้ชั�นกล่าวถึึงเป็็นพิื่เศษ ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำำานวน 21,361.19 
ล้านบาที่ และ 21,227.39 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ ได้้รวมคา่เผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญของล้กห้น่�เงนิให้้สิินเชื�อ ตามบนัที่กึขอ้ตกลงโครงการ
สิวัสิดิ้การเงินก้้ ช.พื่.ค. - ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำานักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.5)

2562

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สำารอง

ส่วนเกิน รวม

ยอดต้นงวด 5,921.88 21,227.39 9,914.25 10,137.04 15,019.36 4,075.00 66,294.92

หนี้สงสัยจะสูญ 168.91 133.80 (5,868.68) (5,383.05) 12,034.24 12,400.00 13,485.22

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (5,860.25) - (5,860.25)

ยอดปลายงวด 6,090.79 21,361.19 4,045.57 4,753.99 21,193.35 16,475.00 73,919.89

2562

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สำารอง

ส่วนเกิน รวม

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

หนี้สงสัยจะสูญ (587.62) (581.33) (3,056.95) 2,405.85 8,887.51 4,075.00 11,142.46

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (10,041.50) - (10,041.50)

ยอดปลายงวด 5,921.88 21,227.39 9,914.25 10,137.04 15,019.36 4,075.00 66,294.92

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

ยอดต้นงวด 33.60 36.01

ตัดจำ�หน�่ย (2.54) (2.41)

ยอดปลายงวด 31.06 33.60

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563
ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย/โอน ยอดปล�ยงวด

อสังหาริมทรัพย์ 4,899.24 2,158.90 362.65 6,695.49

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 71.40 139.99 46.04 165.35

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,827.84 2,018.91 316.61 6,530.14
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่อสัิงห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายท่ี่�ได้้จำากการชำาระห้น่�แยกตามผู้้้ป็ระเมิน
ราคา ดั้งน่�

สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่กำาไรจำากการจำำาห้น่ายที่รัพื่ย์สิินรอการขาย จำำานวน 94.51 
ล้านบาที่ และ 141.30 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

2562 2561

5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

ผู้ประเมินราคาภายนอก 6,176.41 4,230.96

ผู้ประเมินราคาภายใน 519.08 668.28

รวม 6,695.49 4,899.24

ห็น่วย : ล้านบาที่

2562
ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย/โอน ยอดปล�ยงวด

อสังหาริมทรัพย์ 3,267.09 2,057.45 425.30 4,899.24

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 31.19 60.96 20.75 71.40

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,235.90 1,996.49 404.55 4,827.84

2563

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า ที่ดิน 
อาคาร

 และ
อุปกรณ์

สุทธิ
ยอด

ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น/ 
(ลดลง)

ยอด
ปลายงวด

ที่ดิน

  ราคาทุนเดิม 2,380.00 4.06 - 2,384.06 - - -     -     -     -     - 2,384.06

  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม* 17,542.11 2,197.47 - 19,739.58 - - - - - - - 19,739.58

  ส่วนที่ตีราคาลด* (49.42) 17.50 - (31.92) - - - - - - - (31.92)

อาคาร 7,985.03 427.26 (27.25) 8,385.04 4,399.27 245.25 (20.52) 4,624.00 369.96 274.42 644.38 3,116.66

อุปกรณ์ 10,994.03 877.21 (1,042.88) 10,828.36 8,600.23 1,020.42 (1,027.93) 8,592.72 - - - 2,235.64

สินทรัพย์ระหว่าง 
ดำาเนินการ 1,156.30 1,415.38 (1,423.21) 1,148.47 - - - - - - - 1,148.47

รวม 40,008.05 4,938.88 (2,493.34) 42,453.59 12,999.50 1,265.67 (1,048.45) 13,216.72 369.96 274.42 644.38 28,592.49

*ธนาคารต่ราคาให้ม่ในปี็ 2563

ในปี็ 2563 ธนาคารได้้ต่ราคาท่ี่�ดิ้นให้ม่เพืื่�อให้้ม้ลค่าของท่ี่�ดิ้นท่ี่�แสิด้งไว้ในบัญช่ม่ม้ลค่าไม่แตกต่างจำากม้ลค่ายุติธรรมอย่าง
ม่สิาระสิำาคัญ ณ วันสิิ�นรอบระยะเวลารายงาน โด้ยใช้ราคาป็ระเมินม้ลค่ายติุธรรมของผู้้้ป็ระเมินราคาอสิิระ ม่ผู้ลที่ำาให้้ม้ลค่าของ
ท่ี่�ดิ้นเพิื่�มขึ�น จำำานวน 2,214.97 ล้านบาที่
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
2562

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า ที่ดิน 
อาคาร

 และ
อุปกรณ์

สุทธิ
ยอด

ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น/ 
(ลดลง)

ยอด
ปลายงวด

ที่ดิน

  ราคาทุนเดิม 2,368.71 24.07 (12.78) 2,380.00     -     -     -     -     -     -     - 2,380.00

  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม * 17,547.25 - (5.14) 17,542.11 - - - - - - - 17,542.11

  ส่วนที่ตีราคาลด * (49.42) - - (49.42) - - - - - - - (49.42)

อาคาร 7,674.82 335.92 (25.71) 7,985.03 4,201.81 220.03 (22.57) 4,399.27 369.96 - 369.96 3,215.80

อุปกรณ์ 10,696.61 873.91 (576.49) 10,994.03 8,189.61 985.82 (575.20) 8,600.23 - - - 2,393.80

สินทรัพย์ระหว่าง 

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

รวม 39,179.96 2,862.39 (2,034.30) 40,008.05 12,391.42 1,205.85 (597.77) 12,999.50 369.96 - 369.96 26,638.59

2563

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์
สิทธิการใช้
สุทธิ

ยอด
ต้นงวด* เพิ่มขึ้น ลดลง ยอด

ปลายงวด
ยอด

ต้นงวด*
ค่าเสื่อม
ราคา

ลดลง/
ปรับปรุง

ยอด
ปลายงวด

สัญญาเช่าที่ดิน
และ/หรืออาคาร 907.93 475.83 (133.68) 1,250.08 19.85 535.86 (117.09) 438.62 811.46

สัญญาเช่ารถยนต์ 1,017.01 76.78 (11.41) 1,082.38 - 438.69 (11.41) 427.28 655.10

รวม 1,924.94 552.61 (145.09) 2,332.46 19.85 974.55 (128.50) 865.90 1,466.56

2563

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มี

ตัวตนอื่น
สุทธิ

ยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอด

ปลายงวด
ยอด
ต้นงวด

ค่าตัด
จำาหน่าย

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 4,424.22 838.64 (303.82) 4,959.04 2,850.24 710.71 (303.70) 3,257.25 1,701.79

รวม 4,424.22 838.64 (303.82) 4,959.04 2,850.24 710.71 (303.70) 3,257.25 1,701.79

*ธนาคารต่ราคาให้ม่ในปี็ 2560

*วันท่ี่�เริ�มถืึอป็ฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบับท่ี่� 16 เรื�อง สัิญญาเช่า เป็็นครั�งแรก ณ วันท่ี่� 1 มกราคม 2563

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่อาคารและอุป็กรณ์ท่ี่�คิด้ค่าเสืิ�อมราคาทัี่�งจำำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน
อย้่ซึึ่�งม่ราคาทุี่น จำำานวน 7,117.56 ล้านบาที่ และ 7,448.89 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

5.12 สินทรัพย์สิทธิการใช้้ติามสัญญาเช่้า

5.13 สินทรัพย์ไม่มีติัวตินอื่นสุทธิ
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2562

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอ่ืน

สุทธิ
ยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอด

ปลายงวด
ยอด
ต้นงวด

ค่าตัด
จำาหน่าย

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3,559.45 912.32 (47.55) 4,424.22 2,397.59 500.20 (47.55) 2,850.24 1,573.98

รวม 3,559.45 912.32 (47.55) 4,424.22 2,397.59 500.20 (47.55) 2,850.24 1,573.98

 ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่โป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์ท่ี่�คิด้ค่าตัด้จำำาห้น่ายทัี่�งจำำานวนแล้ว แต่ยังคง 
ใช้งานอย้ซึ่ึ่�งม่ราคาทุี่น จำำานวน 699.56 ล้านบาที่ และ 629.04 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ

ล้กห้น่�จำากการขายเงินลงทุี่น จำำานวน 267.37 ล้านบาที่ เป็็นรายการท่ี่�ตกลงขายเงินลงทุี่น แต่ยังไม่ได้้รับชำาระเงิน  
(Settlement) 

 พัื่ก - ซืึ่�อที่รัพื่ย์ขายที่อด้ตลาด้ จำำานวน 4,317.76 ล้านบาที่ เป็็นรายการพัื่กยอด้ห้น่�ของล้กห้น่�สิินเชื�อ ซึึ่�งจำะป็รับป็รุง
จัำด้สิรรชำาระห้น่�เมื�อได้้รับบัญช่แสิด้งการรับ - จ่ำายเงินจำากกรมบังคับคด่้ห้รือสิำานักงานบังคับคด่้จัำงห้วัด้

 ล้กห้น่�อื�นและสิินที่รัพื่ย์เบ็ด้เตล็ด้ จำำานวน 1,907.31 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้้วย

   ล้กห้น่�อื�นสิำานักงานกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาค จำำานวน 13.05 ล้านบาที่

   เงินรับล่วงห้น้าจำากธุรกรรมโอนเงินอิเล็กที่รอนิกส์ิ จำำานวน 0.10 ล้านบาที่ ซึึ่�งธนาคารให้้บริการโอนเงินด้้วยวิธ่
การที่างอิเล็กที่รอนิกส์ิ ท่ี่�ให้้บริการโอนเงินแบบทัี่นท่ี่ห้รือให้้บริการแบบวันเด่้ยวกัน แต่ไม่สิามารถึด้ำาเนินการโอนเงินได้้เสิร็จำสิิ�น
ภายในวันท่ี่�ได้้รับเงินจำากผู้้้ใช้บริการ โด้ยธนาคารเก็บรักษาแยกไว้ต่างห้ากจำากเงินทุี่นห้มุนเว่ยนอื�นของธนาคาร

   รอโอนล้กห้น่� – เงินทุี่จำริตและเงินขาด้บัญช่ จำำานวน 0.44 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้้วยล้กห้น่�กรณ่ทุี่จำริต จำำานวน 
293.00 ล้านบาที่ หั้กค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจำะส้ิญเต็มจำำานวน และล้กห้น่�เงินขาด้บัญช่ จำำานวน 11.11 ล้านบาที่ หั้กค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิย
จำะส้ิญ จำำานวน 10.67 ล้านบาที่ คงเห้ลือ จำำานวน 0.44 ล้านบาที่

   รอโอนล้กห้น่� - อื�นๆ จำำานวน 345.92 ล้านบาที่

   และอื�นๆ จำำานวน 1,547.80 ล้านบาที่

5.14 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

25622563 2562

รายได้ค้างรับ 985.17 889.58

สิทธิการเช่า - 20.88

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 267.37 3,277.85

พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด 4,317.76 3,873.25

ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด 1,907.31 1,229.64

รอการปรับปรุง - สินเชื่อ 0.42 0.07

รวม 7,478.03 9,291.27
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5.15 เงินรับฝาก
	 5.15.1	จ่ำาแนกตามประเภทีเงินรับฝาก

ปีระเภที่เงินรับฝาก

เงินฝากออมที่รัพื่ย์ จำำานวน 680,648.46 ล้านบาที่ ได้้รวมเงินป็ระกันตัวของพื่นักงาน (ที่ช.1) จำำานวน 80.37 ล้านบาที่ 
ท่ี่�พื่นักงานไม่สิามารถึถึอนได้้จำนกว่าจำะพ้ื่นสิภาพื่การเป็็นพื่นักงาน

เงินรับฝากอื�นๆ จำำานวน 3,516.70  ล้านบาที่ ได้้รวมเงินท่ี่�ผู้้้ฝากที่อด้ทิี่�งและเงินฝากไม่เคลื�อนไห้ว จำำานวน 3,513.53 
ล้านบาที่ ซึึ่�งเป็็นบัญช่เงินฝากท่ี่�ม่ยอด้คงเห้ลือไม่เกิน 10,000.00 บาที่ ท่ี่�ผู้้้ฝากไม่มาติด้ต่อกับธนาคารตามระยะเวลาท่ี่�กำาห้นด้ 
ธนาคารยังไม่รับร้้ด้อกเบ่�ยค้างจ่ำายและจำะรับร้้เป็็นด้อกเบ่�ยจ่ำายเมื�อผู้้้ฝากมาติด้ต่อ สิำาห้รับบัญช่ท่ี่�ม่ยอด้คงเห้ลือไม่เกิน 500.00 บาที่ 
ธนาคารจำะห้ักไว้เป็็นรายได้้ค่ารักษาบัญช่ในอัตราท่ี่�ธนาคารป็ระกาศตามกฎกระที่รวง ฉบับท่ี่� 44 (พื่.ศ. 2546) ออกตาม 
ความในพื่ระราชบัญญัติธนาคารออมสิิน พื่.ศ. 2489 ว่าด้้วยการรับฝากเงินออมสิิน

 เงินฝากสงเคราะห์็ช่วิตุและครอบครัว
 ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่ห้น่�สิินของเงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวท่ี่�ม่ลักษณะเป็็น 

การป็ระกันภัยและท่ี่�ม่ลักษณะเป็็นการรับฝากเงิน ดั้งน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,128.00 4,117.52

ออมทรัพย์ 680,648.46 557,973.69

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

 ออมทรัพย์พิเศษที่มีระยะเวลา 151,528.81 267,243.98

 ประจำา 245,645.21 278,209.99

 สลากออมสินและพันธบัตร 1,238,211.92 1,105,918,94

 เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 - ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย 49,864.56 53,107.68

 - ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน 26,999.08 1,712,249.58 39,522.03 1,744,002.62

เงินรับฝากอื่นๆ 3,516.70 3,395.34

รวม 2,401,542,74 2,309,489.17

2563 2562

ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย

	 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 49,864.56 53,107.68

	 ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวค้างจ่าย	(หมายเหตุข้อ	5.20) 22,312.55 72,177.11 23,409.85 76,517.53

ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน

	 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 26,999.08 39,522.03

	 ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวค้างจ่าย	(หมายเหตุข้อ	5.20) 11,099.28 38,098.36 11,857.49 51,379.52

รวม 110,275.47 127,897.05

222 Social Bank



5.16 รายการระหว่างธนา คารและติลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

5.15.2	จ่ำาแนกตามสกุลเงินและถืิ�นทีี่อย้่ของผื่้�ฝาก

ธนาคารได้้วิเคราะห์้ความอ่อนไห้วต่อการเป็ล่�ยนแป็ลงในข้อสิมมติท่ี่�ใช้วัด้ม้ลค่าห้น่�สิินของเงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและ
ครอบครัวท่ี่�ม่ลักษณะเป็็นการป็ระกันภัย ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ดั้งน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

หนี้สินเพิ่ม (ลด)

2563

อัตราการคิดลด

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25 (1,703.85)

ลดลง ร้อยละ 0.25 1,783.95

อัตราการเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.00 (12.01)

ลดลง ร้อยละ 25.00 26.32

ค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00 132.17

ลดลง ร้อยละ 10.00 (132.17)

2563 2562

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
    และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ - 1,182.70 1,182.70 10.32 - 10.32

ธนาคารพาณิชย์ 1.58 58,230.01 58,231.59 1.83 46,800.01 46,801.84

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3.10 800.00 803.10 2.81 - 2.81

สถาบันการเงินอื่น 3,602.88 13,290.09 16,892.97 6,374.09 18,287.27 24,661.36

 รวมในประเทศ 3,607.56 73,502.80 77,110.36 6,389.05 65,087.28 71,476.33

2563 2562

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 2,397,778.08 3,764.66 2,401,542.74 2,306,157.89 3,331.28 2,309,489.17

 รวม 2,397,778.08 3,764.66 2,401,542.74 2,306,157.89 3,331.28 2,309,489.17

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงินสุิที่ธิ จำำานวน 77,110.36 ล้านบาที่ ได้้รวมตั�วสัิญญา
ใช้เงินท่ี่�ธนาคารเป็็นผู้้้ออกตั�วสัิญญาใช้เงินเพืื่�อก้้ยืมเงินจำากธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย จำำานวน 1,182.70 ล้านบาที่ เพืื่�อนำาไป็ให้้
ก้้ยืมเพิื่�มเติมแก่ผู้้้ป็ระกอบวิสิาห้กิจำในมาตรการสินับสินุนการให้้สิินเชื�อเพิื่�มเติม ตามพื่ระราชกำาห้นด้การให้้ความช่วยเห้ลือ
ที่างการเงินแก่ผู้้้ป็ระกอบวิสิาห้กิจำท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากการระบาด้ของโรคติด้เชื�อไวรัสิโคโรนา 2019 พื่.ศ. 2563 ลงวันท่ี่�  
18 เมษายน 2563 และตามป็ระกาศธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย ท่ี่� สิกสิ 1.2/2563 เรื�อง การให้้ความช่วยเห้ลือที่างการเงิน 
แก่ผู้้้ป็ระกอบวิสิาห้กิจำท่ี่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากการระบาด้ของโรคติด้เชื�อไวรัสิโคโรนา 2019 ลงวันท่ี่� 22 เมษายน 2563  
โด้ยธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยให้้ก้้ยมืเงินแก่สิถึาบันการเงินเป็็นการเฉพื่าะคราวภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 ล้านบาที่ และ
ให้้สิถึาบนัการเงนิด้ำาเนินการเบกิเงนิก้้กับธนาคารแห้ง่ป็ระเที่ศไที่ยให้้แลว้เสิรจ็ำภายในวนัท่ี่� 18 ตุลาคม 2563 ห้รือตามท่ี่�ธนาคาร
แห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำาห้นด้เป็ล่�ยนแป็ลง ตั�วสัิญญาใช้เงินม่กำาห้นด้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี็ อัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.01 ต่อปี็ และ
สิถึาบันการเงินคิด้ด้อกเบ่�ยจำากผู้้้ป็ระกอบวิสิาห้กิจำสิำาห้รับระยะเวลา 2 ปี็แรกไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี็ โด้ยไม่เร่ยกเก็บด้อกเบ่�ย
จำากผู้้้ก้้เป็็นระยะเวลา 6 เดื้อนแรก

วงเงิน กำ�หนดวันชำ�ระ
ดอกเบี้ย

อัตร�
ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ)

วันครบ
กำ�หนด
ไถ่ถอน

2563 2562

ในประเทศ ต่�ง
ประเทศ รวม ในประเทศ ต�่ง

ประเทศ รวม

หุ้นกู้ ปี 2560 วงเงินรวม 50,000.00 ล้านบาท

ครั้งที่
1/2560

36,000.00 23 ก.พ.และ 
23 ส.ค. 
ของทุกปี

2.36 23 ก.พ. 
2565

36,000.00 - 36,000.00 36,000.00 - 36,000.00

ครั้งที่
2/2560

14,000.00 11 พ.ค. และ 
11 พ.ย. 
ของทุกปี

2.33 11 พ.ค. 
2565

14,000.00 - 14,000.00 14,000.00 - 14,000.00

หุ้นกู้ ปี 2562 วงเงินรวม 30,500.00 ล้านบาท

ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 16,000.00 ล้านบาท  

ชุดที่ 1 6,220.00 16 เม.ย. และ
16 ต.ค. 
ของทุกปี

1.53 16 ต.ค. 
2567

6,220.00 - 6,220.00 6,220.00 - 6,220.00

ชุดที่ 2 9,780.00 16 เม.ย. และ
16 ต.ค. 
ของทุกปี

1.69 16 ต.ค. 
2569

9,780.00 - 9,780.00 9,780.00 - 9,780.00

ครั้งที่ 2/2562 วงเงิน 14,500.00 ล้านบาท

ชุดที่ 1 4,200.00 6 ก.พ. และ 
6 ส.ค. 

ของทุกปี

1.45 6 ก.พ. 
2566

4,200.00 - 4,200.00 4,200.00 - 4,200.00

ชุดที่ 2 4,400.00 6 มิ.ย. และ 
6 ธ.ค. 

ของทุกปี

1.58 6 ธ.ค. 
2567

4,400.00 - 4,400.00 4,400.00 - 4,400.00

ชุดที่ 3 5,900.00 6 มิ.ย. และ 
6 ธ.ค. 

ของทุกปี

1.79 6 ธ.ค. 
2569

5,900.00 - 5,900.00 5,900.00 - 5,900.00

รวม 80,500.00 - 80,500.00 80,500.00 - 80,500.00

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.17 ติราสารหนี้ทีอ่อกและเงินกู้ยืม
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 สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม่ด้อกเบ่�ยจ่ำายจำากห้น่�สิินตามสัิญญาเช่า จำำานวน 34.27 ล้านบาที่  
 ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม่จำำานวนเงินท่ี่�ต้องจ่ำายโด้ยไม่คิด้ลด้และระยะเวลาครบกำาห้นด้ตามสัิญญาเช่า ดั้งน่�

5.18 หนี้สินติามสัญญาเช่้า

5.19 ประมาณการหนี้สิน

2563

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ย
ค้างจ่าย รวม

ยอด
ต้นงวด* เพิ่มขึ้น ลดลง ยอด

ปลายงวด

สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร 867.20 464.64 (527.58) 804.26 1.44 805.70

สัญญาเช่ารถยนต์ 1,017.01 77.19 (438.88) 655.32 0.05 655.37

รวม 1,884.21 541.83 (966.46) 1,459.58 1.49 1,461.07

2563

จำ�นวนเงินและระยะเวล�ครบกำ�หนด

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เกินกว�่ 5 ปี รวม

สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร 453.00 316.57 8.21 777.78

สัญญาเช่ารถยนต์ 273.36 402.87 - 676.23

รวม 726.36 719.44 8.21 1,454.01

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

*วันท่ี่�เริ�มถืึอป็ฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบับท่ี่� 16 เรื�อง สัิญญาเช่า เป็็นครั�งแรก ณ วันท่ี่� 1 มกราคม 2563

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

หนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 347.94 -

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

	 บำ�เหน็จ/บำ�น�ญ 59,424.74 57,278.20

	 บำ�เหน็จดำ�รงชีพ 2,347.30 2,244.49

	 บำ�เหน็จพิเศษ 3,260.47 3,173.36

	 เงินชดเชย 6,759.22 6,247.34

	 ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอ�ยุ 154.47 146.73

	 ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติง�นม�น�น 307.26 72,253.46 249.60 69,339.72

ภาระผูกพันจากการค้ำาประกันอื่น

(หมายเหตุข้อ 5.25.1) 1,081.69 1,081.69

ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคาร

ถูกฟ้องร้องคดี (หมายเหตุข้อ 5.25.2) 36.40 39.76

รวมประมาณการหนี้สิน 73,719.49 70,461.17
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ภาระผูิกพันโครงการผิลปีระโยชน์ข้องพนักงาน
ม้ลค่าปั็จำจุำบันของภาระผู้้กพัื่นโครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานจำากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย 

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กระที่บยอด้คงเห้ลือได้้ ดั้งน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

      ยอดคงเหลือต้นงวด 69,339.72 55,425.68

      ต้นทุนบริการในอดีต - 1,385.19

      ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,801.82 1,314.61

      ต้นทุนดอกเบี้ย 1,136.87 1,476.08

      ขาดทุน (กำาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

       ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - (8.62)

       ข้อสมมติทางการเงิน 762.79 11,258.62

       จากการจ่ายชำาระผลประโยชน์ 1,595.21 641.89

      ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด (2,382.95) (2,153.73)

รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 72,253.46 69,339.72

2563 2562

อัตราคิดลด 0.36% - 2.99% 1.19% - 2.52%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน 3.00% - 10.00% 3.00% - 10.00%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้าง 5.50% 5.50%

อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน 0.00% - 1.50% 0.00% - 1.50%

อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจ้าง 0.00% - 25.00% 0.00% - 25.00%

อัตราการเกษียณก่อนกำาหนด 2.00% 2.00%

เกษียณอายุก่อนกำาหนด 55 ปี – น้อยกว่า 60 ปี 55 ปี – น้อยกว่า 60 ปี

เกษียณอายุปกติ 60 ปี 60 ปี

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารได้้ป็ระเมินม้ลค่าปั็จำจุำบันของภาระผู้้กพัื่นสิำาห้รับโครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน
จำากการเป็ล่�ยนแป็ลงข้อสิมมติอย่างม่สิาระสิำาคัญ ม่ผู้ลที่ำาให้้ภาระผู้้กพัื่นผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานเพิื่�มขึ�น จำำานวน  
2,358.00 ล้านบาที่ เป็็นผู้ลขาด้ทุี่นจำากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัยป็ระเภที่ผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออก 
จำากงาน จำำานวน 2,305.73 ล้านบาที่ รับร้้ในกำาไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จำอื�นผู่้านกำาไรสิะสิม และขาด้ทีุ่นจำากการป็ระมาณการ 
ตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัยป็ระเภที่ผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�น จำำานวน 52.27 ล้านบาที่ รับร้้ในกำาไรห้รือขาด้ทุี่น โด้ยม่ 
ข้อสิมมติท่ี่�ใช้ในการคำานวณ ดั้งน่�
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

ระยะเวลาการจ่่ายชำำาระผลประโยชำน์์ของพนั์กงาน์ถััวเฉล่�ยถ่ัวงน์ำ�าหนั์ก 18.1 ปี 18.7 ปี

2563 2562

จำ�นวนเงินและระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ของพนักง�น

     ผลประโยชน์์หลังออกจากงาน์

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระภายใน 1 ปีี 3,077.42 2,875.11

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 1 ปีี ถึึง 2 ปีี 2,977.26 2,825.87

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 2 ปีี ถึึง 3 ปีี 3,136.54 2,905.09

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 3 ปีี ถึึง 4 ปีี 3,291.52 3,063.18

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 4 ปีี ถึึง 5 ปีี 3,367.02 3,210.87

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 5 ปีี ถึึง 10 ปีี 18,714.83 17,838.54

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 10 ปีี ขึึ้�นไปี 91,950.08 94,258.23

     ผลประโยชน์์ระยะยาวอ่�น์

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระภายใน 1 ปีี 14.85 8.73

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 1 ปีี ถึึง 2 ปีี 19.95 16.12

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 2 ปีี ถึึง 3 ปีี 23.78 14.22 

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 3 ปีี ถึึง 4 ปีี 18.68 16.96

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 4 ปีี ถึึง 5 ปีี 21.50 21.25

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 5 ปีี ถึึง 10 ปีี 96.40 76.85

        ส่่วนท่ี่�คาดว่าจะจ่ายชำำาระเกิินกิว่า 10 ปีี ขึึ้�นไปี 713.50 660.62

ประมาณการหนี้สิน
เพิ่ม (ลด)

2563

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
    อัตราคิดลด
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50 (4,772.62)
        ลดลง ร้อยละ 0.50 5,297.55
     อัตราการขึ้นเงินเดือน
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00 3,788.19
        ลดลง ร้อยละ 1.00 (3,396.65)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    อัตราคิดลด
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50 (15.62)
        ลดลง ร้อยละ 0.50 16.93
     อัตราการเงินเฟ้อ
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00 38.44
        ลดลง ร้อยละ 1.00 (32.85)

ธนาคารได้้วิเคราะห้์ความอ่อนไห้วต่อการเป็ล่�ยนแป็ลงในข้อสิมมติห้ลักท่ี่�ใช้วัด้ม้ลค่าภาระผู้้กพัื่นโครงการผู้ลป็ระโยชน์
ของพื่นักงาน ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ดั้งน่�

ข้อม้ลเก่�ยวกับป็ระมาณการครบกำาห้นด้ของการจ่ำายชำาระผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 ดั้งน่�

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 227



5.20 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัติรค้างจ่าย
ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ด้อกเบ่�ยเงินฝากและพัื่นธบัตรค้างจ่ำาย จำำานวน 46,569.84 ล้านบาที่ และ 

48,982.41 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ ได้้รวมด้อกเบ่�ยเงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวค้างจ่ำาย (ห้มายเห้ตุข้อ 5.15.1) ดั้งน่�

5.21 หนี้สินอื่น

5.22 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

เจ้ำาห้น่�จำากการซืึ่�อเงินลงทุี่น จำำานวน 380.80 ล้านบาที่ เป็็นรายการท่ี่�ตกลงซืึ่�อเงินลงทุี่น แต่ยังไม่ได้้จ่ำายชำาระเงิน  
(Settlement)

เจ้ำาห้น่�อื�นและห้น่�สิินเบ็ด้เตล็ด้ จำำานวน 1,236.05 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้้วย 
 พัื่ก - ที่รัพื่ย์สิินรอการขาย จำำานวน 1,590.65 ล้านบาที่ 
 รอโอนเจ้ำาห้น่� จำำานวน 404.09 ล้านบาที่
 รอโอน - PromptPay จำำานวน 1,653.57 ล้านบาที่ เป็็นรายการโอนเงินรายย่อยระห้ว่างธนาคาร ซึึ่�งยังไม่ได้้รับ 

ชำาระเงิน (Settlement)
 และอื�นๆ จำำานวน 894.88 ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย

      	 ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย 22,312.55 23,409.85

      	 ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน 11,099.28 11,857.49

รวม 33,411.83 35,267.34

2563 2562

เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก 327.70 855.80

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 380.80 3,938.24

เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด 1,236.05 2,063.98

รวม 1,944.55 6,858.02

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562

ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ 17,542.11 2,197.47 19,739.58 17,547.25 (5.14) 17,542.11

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 6,438.22 (6,304.57) 133.65 5,535.30 902.92 6,438.22

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ในบริษัทร่วม 123.08 (378.15) (255.07) 33.64 89.44 123.08

รวม 24,103.41 (4,485.25) 19,618.16 23,116.19 987.22 24,103.41

ห็น่วย : ล้านบาที่
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5.23 การจัดสรรกำาไรสุทธิ
สิำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสิาห้กิจำ อนุมัติให้้ธนาคารจัำด้สิรรกำาไรสุิที่ธิป็ระจำำาปี็ 2562 และ 2561 ดั้งน่�

5.24 สินทรัพย์ที่มีภาระผืู่กพันและข้อจำากัด

ในการจำดั้สิรรกำาไรสิทุี่ธิป็ระจำำาปี็ 2562 ธนาคารได้้นำาส่ิงรายได้้แผู้น่ด้นิระห้วา่งกาลไป็เมื�อวนัท่ี่� 22 ตุลาคม 2562 จำำานวน 
5,409.00 ล้านบาที่ คงเห้ลือท่ี่�ต้องนำาส่ิงในปี็ 2563 จำำานวน 12,591.00 ล้านบาที่ ซึึ่�งได้้นำาส่ิงรายได้้แผู่้นดิ้น เมื�อวันท่ี่� 23 เมษายน 
2563 รวมนำาส่ิงรายได้้แผู่้นดิ้นจำากการจัำด้สิรรกำาไรสุิที่ธิป็ระจำำาปี็ 2562 จำำานวน 18,000.00 ล้านบาที่ และธนาคารได้้จัำด้สิรร
กำาไรสุิที่ธิสิำาห้รับงวด้ห้กเดื้อนสิิ�นสุิด้วันท่ี่� 30 มิถุึนายน 2563 เพืื่�อนำาส่ิงรายได้้แผู่้นดิ้นระห้ว่างกาลงวด้ท่ี่� 1 เมื�อวันท่ี่� 22 ตุลาคม 
2563 จำำานวน 2,354.00 ล้านบาที่

ในการจัำด้สิรรกำาไรสุิที่ธิป็ระจำำาปี็ 2561 ธนาคารได้้นำาส่ิงรายได้้แผู่้นดิ้นระห้ว่างกาลไป็เมื�อวันท่ี่� 22 ตุลาคม 2561จำำานวน 
9,270.00 ล้านบาที่ คงเห้ลือท่ี่�ต้องนำาส่ิงในปี็ 2562 จำำานวน 7,268.00 ล้านบาที่ ซึึ่�งได้้นำาส่ิงรายได้้แผู่้นดิ้นเมื�อวันท่ี่� 23 เมษายน 
2562 รวมนำาส่ิงรายได้้แผู่้นดิ้นจำากการจัำด้สิรรกำาไรสุิที่ธิป็ระจำำาปี็ 2561 จำำานวน 16,538.00 ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

       หลักประกันการทำาธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 62,124.48 41,893.27

ทรัพย์สินรอการขาย 60.62 501.18

รวม 62,185.10 42,394.45

กำ�ไรปี 2562 กำ�ไรปี 2561

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 24,207.95 30,841.84

สำ�รองเพื่อก�รขย�ยง�น 2,420.79 3,084.18

โบนัสกรรมก�ร 4.55 4.95

โบนัสพนักง�น 3,075.03 3,971.55

นำ�ส่งร�ยได้แผ่นดิน 18,000.00 16,538.00

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562

ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ 17,542.11 2,197.47 19,739.58 17,547.25 (5.14) 17,542.11

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 6,438.22 (6,304.57) 133.65 5,535.30 902.92 6,438.22

รวม 23,980.33 (4,107.10) 19,873.23 23,082.55 897.78 23,980.33
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 ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารม่ภาระผู้้กพัื่นจำากการคำ�าป็ระกันอื�น จำำานวน 7,242.86 ล้านบาที่ และ 
6,812.51 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ ซึึ่�งธนาคารได้้กันเงินสิำารองเพืื่�อรองรับความเส่ิยห้าย โด้ยรับร้้ในป็ระมาณการห้น่�สิิน จำำานวน 
1,081.69 ล้านบาที่ และ 1,081.69 ล้านบาที่ ตามลำาดั้บ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.19)

	 5.25.2	หนี้สินทีี่อาจ่เกิด้ข้้นจ่ากการถื้กฟ้้องร�องค่ด้ี
 ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารม่ห้น่�สิินท่ี่�อาจำเกิด้ขึ�นจำากการถ้ึกบุคคลภายนอกฟ้้องคด่้ต่อศาล เร่ยกให้้ชด้ใช้ค่าเส่ิยห้าย

โด้ยไม่สิามารถึกำาห้นด้ค่าเส่ิยห้ายท่ี่�จำะต้องชด้ใช้เป็็นจำำานวนท่ี่�แน่นอนได้้ จำำานวน 94 คด่้ เป็็นทุี่นที่รัพื่ย์รวมจำำานวน 8,586.17 
ล้านบาที่ ในจำำานวนน่�ได้้รวมคด่้ท่ี่�ม่ความเป็็นไป็ได้้ค่อนข้างแน ่ท่ี่�ธนาคารจำะตอ้งจ่ำายชำาระเพื่ื�อให้้เป็็นไป็ตามกฎห้มาย ซึ่ึ�งธนาคาร
ได้้ป็ระเมินผู้ลเส่ิยห้าย โด้ยรับร้้ในป็ระมาณการห้น่�สิิน จำำานวน 36.40 ล้านบาที่ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.19)

5.26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2563 2562

เงินให้กู้ยืม
เงินรับฝาก

เงินให้กู้ยืม
เงินรับฝาก

ยอดคงค้าง ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ยอดคงค้าง ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

1. บริษัทร่วม - - 140.15 - - 129.05

รวม - - 140.15 - - 129.05

2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กิจการที่ผู้บริหารสำาคัญและ
บุคคลใกล้ชิดมีอำานาจควบคุม
หรือมีอำานาจควบคุมร่วม 
หรือเป็นผู้บริหารสำาคัญ - - 1,018.81 5,000.00 50.00 1,207.02

รวม - - 1,018.81 5,000.00 50.00 1,207.02

3. รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำาคัญและบุคคลใกล้ชิด 266.18 1.41 649.66 299.15 1.39 626.61

รวม 266.18 1.41 649.66 299.15 1.39 626.61

รวมทั้งสิ้น 266.18 1.41 1,808.62 5,299.15 51.39 1,962.68

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

การรับอาวัลตั๋วเงิน 3.00 -

ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้านำาเข้าที่ยังไม่ได้ครบกำาหนด 1.18 -

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 70.21 106.95

ภาระผูกพันอื่น

       วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 38,018.62 33,745.71

       การค้ำาประกันอื่น 7,242.86 6,812.51

       อื่นๆ 574.00 382.14

รวม 45,909.87 41,047.31

5.25 หนี้สินที่อาจเกิดข้้นในภายหน้า
	 5.25.1	ภาระผื่้กพััน ม่ดั้งน่�
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5.27 ผื่ลประโยช้น์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผืู่้มีอำานาจในการจัดการ
ธนาคารไม่ม่การจ่ำายผู้ลป็ระโยชน์อื�นแก่กรรมการและผู้้้บริห้ารของธนาคาร นอกเห้นือจำากผู้ลป็ระโยชน์ท่ี่�พึื่งจ่ำายป็กติ 

ซึึ่�งได้้แก่ ค่าเบ่�ยป็ระชุม เงินเดื้อน โบนัสิ ค่าพื่าห้นะและสิวัสิดิ้การต่างๆ ตามระเบ่ยบธนาคาร
สิำาห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าตอบแที่นท่ี่�จ่ำายให้้ผู้้้บริห้ารสิำาคัญ ม่ดั้งน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 388.96 425.94

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 67.95 69.77

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 0.13 0.15

รวม 457.04 495.86

5.28 ฐานะและผื่ลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกติามธุรกรรมในประเทศและติ่างประเทศ
	 5.28.1	ฐานะจ่ำาแนกตามธ์ุรกรรม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 2,889,201.90 - 2,889,201.90 2,797,624.26 - 2,797,624.26

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 312,674.41 - 312,674.41 402,442.36 - 402,442.36

เงินลงทุนสุทธิ* 439,843.38 - 439,843.38 311,876.47 - 311,876.47

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,786,580.06 - 1,786,580.06 1,856,793.06 - 1,856,793.06

เงินรับฝาก 2,401,542.74 - 2,401,542.74 2,309,489.17 - 2,309,489.17

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 77,110.36 - 77,110.36 71,476.33 - 71,476.33

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 - 80,500.00 80,500.00 - 80,500.00

ห็น่วย : ล้านบาที่

* รวมเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 2,889,147.26 - 2,889,147.26 2,797,067.60 - 2,797,067.60

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 312,674.41 - 312,674.41 402,442.36 - 402,442.36

เงินลงทุนสุทธิ * 439,788.74 - 439,788.74 311,319.81 - 311,319.81

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,786,580.06 - 1,786,580.06 1,856,793.06 - 1,856,793.06

เงินรับฝาก 2,401,542.74 - 2,401,542.74 2,309,489.17 - 2,309,489.17

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 77,110.36 - 77,110.36 71,476.33 - 71,476.33

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 - 80,500.00 80,500.00 - 80,500.00

ห็น่วย : ล้านบาที่

* รวมเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม
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5.28.2 ผื่ลการดำาเนินงานจำาแนกติามธุรกรรม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2563 2562

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

รายได้ดอกเบี้ย 85,681.97 - 85,681.97 97,519.30 - 97,519.30

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (33,095.91) - (33,095.91) (41,533.52) - (41,533.52)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 52,586.06 - 52,586.06 55,985.78 - 55,985.78

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,108.01 - 4,108.01 4,805.66 - 4,805.66

รายได้จากการดำาเนินงาน 2,519.81 - 2,519.81 6,153.18 - 6,153.18

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 8,232.40 - 8,232.40 5,864.13 - 5,864.13

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินการ (42,886.99) - (42,886.99) (42,649.35) - (42,649.35)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (6,021.52) - (6,021.52) (6,111.45) - (6,111.45)

กำาไรสุทธิ 18,537.77 - 18,537.77 24,047.97 - 24,047.97

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563 2562

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

รายได้ดอกเบี้ย 85,681.97 - 85,681.97 97,519.30 - 97,519.30

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (33,095.91) - (33,095.91) (41,533.52) - (41,533.52)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 52,586.06 - 52,586.06 55,985.78 - 55,985.78

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,108.01 - 4,108.01 4,805.66 - 4,805.66

รายได้จากการดำาเนินงาน 2,642.20 - 2,642.20 6,313.18 - 6,313.18

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 8,232.40 - 8,232.40 5,864.13 - 5,864.13

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน (42,886.99) - (42,886.99) (42,649.35) - (42,649.35)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (6,021.52) - (6,021.52) (6,111.45) - (6,111.45)

กำาไรสุทธิ 18,660.16 - 18,660.16 24,207.95 - 24,207.95

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
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5.29 รายได้ดอกเบี้ย

5.30 ค่าใช้จ้่ายดอกเบี้ย

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,200.16 4,774.71

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 13.46 21.05

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 5,400.56 5,609.65

เงินให้สินเชื่อ 77,067.33 87,112.17

การให้เช่าซื้อ 0.46 1.72

รวมรายได้ดอกเบี้ย 85,681.97 97,519.30

2563 2562

เงินรับฝาก 16,142.19 23,618.25

เงินรางวัล 14,629.86 13,394.80

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 524.51 1,032.68

เงินนำาส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2,887.22 5,382.24

ตราสารหนี้ที่ออก

       หุ้นกู้ 1,676.86 1,247.56

เงินกู้ยืม - 0.04

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 4.00 4.00

ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 34.27 -

โอนไปค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.5) (2,803.00) (3,146.05)

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 33,095.91 41,533.52
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5.31 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

5.32 กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่่อค้าและปริวรรติเงินติราติ่างประเทศ

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

   การรับรอง รับอาวัล และการค้ำาประกัน 77.62 72.31

   ค่าธรรมเนียม ATM 783.76 902.44

   ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 937.34 1,166.07

   รายได้จากบัตร VISA 867.62  1,304.30

   ค่าธรรมเนียมบัตร/รายปี – Master Card 710.28 1.28

   รายได้ค่านายหน้า 955.37 1,272.81

   อื่นๆ 1,685.55 1,492.70

   โอนไปรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ 

(หมายเหตุข้อ 5.39.4) (17.48) (4.14)

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,000.06 6,207.77

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

   ค่าใช้จ่าย ATM Pool 317.22 260.62

   ค่าใช้จ่ายบริการระบบ Mobile Banking 333.05 496.31

   ค่าใช้จ่ายธุรกิจบัตรเครดิต – ค่าตอบแทน 315.05 274.94

   ค่าใช้จ่ายบริการ PromptPay - Interchange/Switching/BEN Fee 707.07 54.96

   ค่าบริการโทรคมนาคม 239.63 269.43

   อื่นๆ 174.97 164.29

   โอนไปค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.5) (194.94) (118.44)

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,892.05 1,402.11

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,108.01 4,805.66

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

2563 2562

  1) กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กธุรกรรมเพื่อค้�และปริวรรตเงินตร�ต่�งประเทศ

   เงินตร�ต่�งประเทศและตร�ส�รอนุพันธ์ด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน

   ตร�ส�รหนี้

(14.70)

69.04

(924.77)

130.00

รวม 54.34 (794.77)

  2) กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รป้องกันคว�มเสี่ยง 50.74 934.27

รวมทั้งสิ้น 105.08 139.50
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5.33 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

5.35 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

2563 2562

1) กำ�ไรจ�กก�รข�ย

เงินลงทุนเผื่อขาย 326.35 106.31

เงินลงทุนทั่วไป - 63.20

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - 2,075.00

รวม 326.35 2,244.51

2) กลับร�ยก�ร (ข�ดทุน) จ�กก�รด้อยค่�

เงินลงทุนเผื่อขาย (1,389.88) -

เงินลงทุนทั่วไป (9.71) 42.82

รวม (1,399.59) 42.82

รวมทั้งสิ้น (1,073.24) 2,287.33

2563 2562

ค่าตอบแทนหน่วยงาน – สินเชื่อ 22.48 45.89

ค่าตอบแทนหน่วยงาน – สินเชื่อเพื่อสังคม 169.38 341.52

ค่าตอบแทนหน่วยงาน – สินเชื่อ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. 3.63 10.34

โอนไปค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ (18.26) (30.98)

รวม 177.23 366.77

2563 2562

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (62.89) 8.10

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 100.00 35.05

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 13,485.22 11,142.46

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 1,075.54 1,120.49

รวม 14,597.87 12,306.10

5.34 ค่าติอบแทนหน่วยงานในการช้ำาระสินเช้ื่อ
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5.36 โครงการสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงช้ีพ 
ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 2562

เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 572.77 537.99

ค�่ใช้จ่�ยเงินประเดิม 744.64 840.42

ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์เงินประเดิม 171.26 347.42

รวม 1,488.67 1,725.83

2563 2562

สินทรัพย์ 290.92 324.96

หนี้สิน 0.79 1.18

ส่วนของทุน 192.92 191.14

รายได้ 15.43 17.67

ค่าใช้จ่าย 13.66 13.58

5.37 การให้บริการทางการเงินติามหลักศาสนาอิสลาม
ธนาคารม่ธุรกรรมการให้้บริการที่างการเงินตามห้ลักศาสินาอิสิลาม ซึึ่�งเป็็นการให้้บริการท่ี่�ป็ราศจำากด้อกเบ่�ย โด้ยม่

ป็ระเภที่บัญช่ท่ี่�ให้้บริการ ได้้แก่ เงินฝากวาดิ้อ๊ะฮ์์ ฮั์จำย์และอุมเราะฮ์์ ม้ฎอรอบ๊ะฮ์์ และการลงทุี่นห้าผู้ลป็ระโยชน์ คือ การให้้ 
เช่าซืึ่�อ การขายสิินค้าผู่้อนส่ิง การลงทุี่นในห้ลักที่รัพื่ย์ต่าง ๆ และการร่วมทุี่น ธนาคารเปิ็ด้ให้้บริการครั�งแรกเมื�อเดื้อนธันวาคม 
2541 ปั็จำจุำบันม่สิาขาท่ี่�เปิ็ด้ให้้บริการที่างการเงินตามห้ลักศาสินาอิสิลาม ระบบ ONLINE (เปิ็ด้บัญช่เงินฝากให้ม่) จำำานวน 343 
สิาขา ในจำำานวนน่�ม่สิาขาท่ี่�เปิ็ด้ให้้บริการที่างการเงินตามห้ลักศาสินาอิสิลามเต็มร้ป็แบบ (ป็ระเภที่บัญช่ท่ี่�ให้้บริการและ 
การลงทุี่นห้าผู้ลป็ระโยชน์) จำำานวน 243 สิาขา

5.38 สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ธนาคารออมสิินได้้บริห้ารจัำด้การกองทุี่นเพืื่�อการลงทุี่นที่างสัิงคมและกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาคมาจำนครบกำาห้นด้

กรอบระยะเวลาสิิ�นสุิด้โครงการตามโครงการลงทีุ่นเพืื่�อสัิงคมของกระที่รวงการคลัง ซึึ่�งกระที่รวงการคลังเห็้นชอบให้้ธนาคาร
ออมสิินยติุการบริห้ารจัำด้การกองทุี่นเพืื่�อการลงทุี่นที่างสัิงคม และให้้ธนาคารออมสิินบริห้ารจัำด้การกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาค
ต่อไป็ โด้ยจำดั้ตั�งสิำานกังานกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มภิาคเพืื่�อด้ำาเนินงานกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาคแที่นสิำานกังานกองทุี่นเพื่ื�อ
สัิงคม ม่ลักษณะเป็็นห้น่วยงานอิสิระภายใต้การกำากับของธนาคารออมสิิน โด้ยให้้ม่การบริห้ารจัำด้การในร้ป็ของคณะกรรมการ
ตามร้ป็แบบเด้ิม และอนุญาตให้้ธนาคารออมสิินให้้ก้้ร่วมกับกองทีุ่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาคแก่องค์กรป็กครองส่ิวนท้ี่องถิึ�นใน
ลักษณะ Syndication Loan สิำาห้รับโครงการลงทุี่นในโครงสิร้างพืื่�นฐานและสิาธารณ้ป็โภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาที่ 
ตามระเบ่ยบธนาคารออมสิินฉบับท่ี่� 408 ว่าด้้วยสิำานักงานกองทีุ่นพื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาค โด้ยได้้รับค่าบริห้ารจำัด้การในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ของยอด้เงินก้้ท่ี่�เบิกจ่ำายตามสัิญญาเงินก้้ โด้ยคำานวณ ณ วันท่ี่�ที่ำาการเบิกจ่ำายตามสัิญญาก้้เงิน ตามบันทึี่กข้อตกลง
ว่าด้้วยการเป็็นผู้้จั้ำด้การและบรหิ้ารกองทุี่นพัื่ฒนาเมอืงในภ้มิภาค ระห้ว่างกระที่รวงการคลงักับธนาคารออมสิิน เลขท่ี่� 1/2549 
ลงวันท่ี่� 30 มิถุึนายน 2549 (แก้ไขเพิื่�มเติมครั�งท่ี่� 3) ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารให้้สิำานักงานกองทุี่นพัื่ฒนาเมือง 
ในภ้มิภาคก้้ยืมเงินจำำานวน 375.84 ล้านบาที่

ตั�งแต่งวด้ปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารท่ี่�เสินอ ได้้รวมรายการบัญช่ของสิำานักงานกองทุี่น
พัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาค ซึึ่�งเป็็นห้น่วยงานห้นึ�งของธนาคาร โด้ยได้้ตัด้รายการบัญช่ระห้ว่างกันออกแล้ว

 งบการเงินของสิำานักงานกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาคท่ี่�รวมอย้่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 (ห้ลังหั้กรายการระห้ว่างกันแล้ว) ป็ระกอบด้้วย
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

สินทรัพย์และหนี้สิน 2563 2562

สินทรัพย์
  	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธ	ิ(หมายเหตุข้อ	5.39.2) 271,333.71 149,400.46

  	 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ	
(หมายเหตุข้อ	5.39.2) 702.20 1,845.47

รวมสินทรัพย์ 272,035.91 151,245.93

รายได้และค่าใช้จ่าย 2563 2562

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.4) 8,232.40 5,864.13

หัก ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.5) 6,021.20 6,111.45

หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า สำาหรับธุรกรรม      
  นโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.35) 1,075.54 1,120.49

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 1,135.34 (1,367.81)

5.39 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
									5.39.1	ข�อม้ลโด้ยสรุปสำาหรับธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ 

5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ

ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

1. โครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพอิสระรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและ
วาตภัยในปี 2553

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระราย
ย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ
วาตภัย ในปี 2553 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญากู้

รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นในอนาคต

2553 - 2559 0.00 0.01       -  -

2. โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการ
เงินแก่ผู้ประกอบ
กิจการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
0.01 ต่อปี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
1.50 ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำา 12 เดือน สำาหรับ
ผู้ฝากทั่วไป บวก ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
ร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทน
จากการให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.01 
ต่อปี หรืออัตราผลตอบแทนจากการให้ผู้
ประกอบการกู้ร้อยละ 1.50 ต่อปี

2553 - 2556
ขยายระยะ
เวลาครั้งที่ 1 
ถึงสิ้นปี 2557

ครั้งที่ 2 ถึงสิ้น
ปี 2560

ครั้งที่ 3 ถึงสิ้น
ปี 2565

21,702.76 21,188.92 7.48 279.81

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

3. โครงการสิินเชื�อ
เพืื่�อพัื่ฒนาระบบ
ป็้องกันอทุี่กภัยโด้ย
ธนาคารออมสิินให้้
แก่นิคม/สิวน/เขต
อุตสิาห้กรรม

วงเงิน 15,000.00 ล้านบาที่ ให้้สิินเชื�อ
แก่นิคม/สิวน/เขตอุตสิาห้กรรมเอกชน
โด้ยตรง 6 แห่้ง ได้้แก่ บางป็ะอิน บางกะด้ ่
โรจำนะ ไฮ์เที่ค นวนคร และ สิห้รัตนนคร 
เพืื่�อพัื่ฒนาระบบป็้องกันอุที่กภัย  
ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.01 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเท่ี่ากับ 
อัตราด้อกเบ่�ยเงินฝากป็ระจำำา 12 เดื้อน 
สิำาห้รับผู้้้ฝากที่ั�วไป็สิง้สิุด้ บวก ค่าใช้จำ่าย
ด้ำาเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อป็ี ห้ัก อัตรา
ผู้ลตอบแที่นจำากอัตราด้อกเบ่�ยรับร้อยละ 
0.01 ต่อป็ี

2556 - 2571 1,425.49 1,621.83 3.13 39.36

4. โครงการสิินเชื�อ
เพื่ื�อก่อสิร้างระบบ
ป็้องกันอุที่กภัยใน
นิคมอุตสิาห้กรรม

วงเงิน 3,546.24 ล้านบาที่ ให้้สิินเชื�อแก่
การนิคมอุตสิาห้กรรม แห้่งป็ระเที่ศไที่ย
โด้ยตรง เพืื่�อก่อสิร้างระบบป็้องกัน
อุที่กภัย ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ
0.01 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเท่ี่ากับ
อัตราด้อกเบ่�ยเงินฝากป็ระจำำา 12 เดื้อน 
สิำาห้รับ ผู้้้ฝากทัี่�วไป็สิง้สิุด้ บวก ค่าใช้จ่ำาย
ด้ำาเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อป็ี ห้ัก 
อัตราผู้ลตอบแที่นจำากอัตราด้อกเบ่�ยรับ
ร้อยละ 0.01 ต่อป็ี

2556 - 2571 1,149.82 1,500.90 2.05 37.93

5. โครงการมาตรการ
สิ่งเสิริมความเป็็นอย้่
ระด้ับห้ม้่บ้าน

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาที่ ให้้สิินเชื�อ 
กับกองทุี่นห้ม้่บ้านและชุมชนเมือง 
(กองทีุ่นฯ) ที่่�ได้้รับการจำัด้ชั�นเป็็นกองทีุ่น
ระด้ับ A และ B กองทีุ่นฯ ละไม่เกิน 
1.00 ล้านบาที่ ในอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
ป็ีที่่� 1 - 2 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 3 - 7 ด้อกเบ่�ยเที่่ากับต้นทีุ่นที่าง
การเงินบวกด้้วยร้อยละ 1.00 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยตามต้นทุี่นเงินในป็ีที่่� 1 - 2 
เที่่ากับอัตราร้อยละ 2.21 ต่อป็ี โด้ยไม่ได้้
รับการชด้เชยความเสิย่ห้ายในอนาคต

2558 - 2566 8,670.53 11,542.52 สิิ�นสุิด้การ
ชด้เชย

สิิ�นสิุด้การ
ชด้เชย

6. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยตำ�าเพืื่�อเป็็น
เงินทุี่นห้มุนเว่ยนให้้
แก่ผู้้้ป็ระกอบกิจำการ
วิสิาห้กิจำขนาด้กลาง
และขนาด้ย่อม 
(SMEs)

วงเงิน 100,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อกับธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกิจำ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.10 ต่อป็ี เพืื่�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบกิจำการ SMEs ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 4.00 ต่อป็ี โด้ยธนาคารสิามารถึใช้
วงเงินโครงการฯ ได้้ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเท่ี่ากับ
ต้นทีุ่นเงินร้อยละ 2.21 ต่อป็ี บวก 
ค่าใช้จ่ำายด้ำาเนินงานร้อยละ 0.75 ต่อป็ี 
ห้ัก อัตราผู้ลตอบแที่นจำากการให้้สิถึาบัน
การเงินก้้ร้อยละ 0.10 ต่อป็ี

2558 - 2566 43,167.91 55,685.33 268.26 1,120.75

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

7. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยตำ�าเพืื่�อเป็็น
เงินทุี่นห้มุนเว่ยนให้้
แก่ผู้้้ป็ระกอบกิจำการ
วิสิาห้กิจำขนาด้กลาง
และขนาด้ย่อม 
(SMEs) ระยะท่ี่� 2

วงเงิน 50,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อกับธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกจิำ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.10 ต่อป็ี เพื่ื�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบกิจำการ SMEs ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 4.00 ต่อป็ี โด้ยธนาคารสิามารถึใช้
วงเงินโครงการฯ ได้้ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเที่่ากับ
ต้นทุี่นเงินร้อยละ 2.21 ต่อป็ี บวก 
ค่าใชจ้ำ่ายด้ำาเนินงานร้อยละ 0.75 ต่อป็ี 
หั้ก อัตราผู้ลตอบแที่นจำากการให้้สิถึาบัน
การเงินก้้ร้อยละ 0.10 ต่อป็ี

2558 - 2566 16,009.02 21,049.48 126.67 209.72

8. โครงการบ้าน
ป็ระชารัฐ

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อเพืื่�อที่่�อย้่อาศัยสิำาห้รับป็ระชาชน 
(Post Finance) ในอัตราด้อกเบ่�ย ดั้งน่�
ปีทีี่ วงเงินก้�

ไม่เกิน	
7	แสนบาที

เกิน	7	แสนบาที
	แต่ไม่เกิน	1.50
	ล�านบาที

1 ร�อยละ	0.00	ต่อปี ร�อยละ	3.00	ต่อปี

2-3 ร�อยละ	2.00	ต่อปี ร�อยละ	3.00	ต่อปี

4-6 ร�อยละ	5.00	ต่อปี ร�อยละ	5.00	ต่อปี

7  
ข้้นไป

ร�อยละ	
MRR - 1.47 5

ต่อปี

ลก้ค่�าท่ัีวไปร�อยละ
MRR	-	1.475	ต่อปี
ลก้ค่�าข�อตกลง	-
ส่วนกลาง	ร�อยละ	
MRR	-	1.725	ต่อปี

2559 - 2589 3,892.90 4,030.38 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

9. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยตำ�า เพืื่�อ
ช่วยเห้ลือชาวป็ระมง 
“ป็ระมงไที่ยก้าวไกล
ส่้ิสิากล”

วงเงิน 500.00 ล้านบาที่ ให้้สิินเชื�อเพืื่�อ
ช่วยเห้ลือชาวป็ระมงที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บ
จำากมาตรการแก้ไขป็ัญห้าการที่ำาป็ระมง
ผิู้ด้กฎห้มายในอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�

ป็ีที่่� 1 ร้อยละ 0.00 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 2 - 7 ร้อยละ 4.00 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 3.00 
ต่อป็ี

2559 - 2567 199.23 221.73 0.03 1.83

10. โครงการมาตรการ
สิินเชื�อนโยบายรัฐ
เพืื่�อป็ระชาชน

ให้้สิินเชื�อแก่ผู้้้ป็ระกอบอาช่พื่อิสิระ
รายย่อยที่ั�วไป็ เพื่ื�อเป็็นเงินทีุ่นห้มุนเว่ยน
ในการป็ระกอบอาช่พื่ แก้ป็ัญห้าและ
บรรเที่าความเด้ือด้ร้อนในการด้ำารงช่พื่ 
และชำาระห้น่�สิินอื�นๆ รวมทัี่�ง
ห้น่�นอกระบบ ในอัตราด้อกเบ่�ย ดั้งน่�

ป็ีที่่� 1 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเดื้อน
ป็ีที่่� 2 - 5 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 1.00 ต่อเดื้อน

2559 - 2564 189.98 217.65 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

11. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยตำ�า 
เพืื่�อป็รับเป็ล่�ยน
เครื�องจัำกรและ
เพิื่�มป็ระสิิที่ธิภาพื่
การผู้ลิต สิำาห้รับ
ผู้้้ป็ระกอบกิจำการ
วิสิาห้กิจำขนาด้กลาง
และขนาด้ย่อม 
(SMEs)

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อกับธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกิจำ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.10 ต่อป็ี เพืื่�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบกิจำการ SMEs เพื่ื�อป็รับเป็ล่�ยน
เครื�องจัำกร และเพื่ิ�มป็ระสิิที่ธิภาพื่การผู้ลิต 
ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 4.00 ต่อป็ี โด้ย
ธนาคารสิามารถึใช้วงเงินโครงการฯ ได้้ 
(ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเที่่ากับอัตรา
ด้อกเบ่�ยเงินฝากป็ระจำำา 6 เดื้อน สิำาห้รับ
ผู้้้ฝากทัี่�วไป็สิง้สิุด้ บวก ร้อยละ 1.85 ต่อป็ี 
รวมไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อป็ี

2559 - 2568 10,967.39 14,751.27 44.07 144.10

12. โครงการมาตรการ
ป็ระชารัฐ เพืื่�อ
แก้ไขปั็ญห้าห้น่�สิิน
ป็ระชาชนภายใต้
นโยบายรัฐบาล

เพื่ื�อบรรเที่าความเด้ือด้ร้อนแก่ล้กค้าของ
ธนาคาร ที่่�ใช้บริการสิินเชื�อและอย้่ระห้ว่าง
การผู่้อนชำาระคืน ที่่�ม่ความป็ระสิงค์เข้า
ร่วมมาตรการ โด้ยขอพัื่กชำาระห้น่�ชั�วคราว
ห้รือขอขยายระยะเวลาชำาระห้น่�เพืื่�อลด้
ภาระรายจำ่าย

2559 - 2579 4,714.88 4,815.86 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

13. โครงการสิินเชื�อ
ป็ระชารัฐ 
เพืื่�อป็ระชาชน 
(ผู้้้ป็ระสิบภัยพื่ิบัติ)

วงเงิน 4,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อเป็็นเงินทีุ่นห้มุนเว่ยนในการป็ระกอบ
อาช่พื่ แกป้็ัญห้าและบรรเที่าความ
เด้ือด้ร้อนในการด้ำารงช่พื่และบรรเที่า
ความเด้ือด้ร้อนจำากอทุี่กภัย รวมถึึง
ภัยพิื่บัติต่างๆ ในอัตราด้อกเบ่�ย ดั้งน่�

ป็ีที่่� 1  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเด้ือน
ป็ีที่่� 2 - 5  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 1.00 ต่อเด้ือน

2560 - 2565 37.82 43.53 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

14. โครงการสิินเชื�อ
เพืื่�อบรรเที่า
ความเดื้อด้ร้อน
ของวิสิาห้กิจำ
ขนาด้กลางและ
ขนาด้ย่อม (SMEs) 
ท่ี่�ป็ระสิบภัยนำ�าท่ี่วม 
ปี็ 2560

วงเงิน 2,500.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อบรรเที่าความเด้ือด้ร้อนของ SMEs 
ที่่�ป็ระสิบภัยน้ำาท่ี่วมป็ี 2560 ในอัตรา
ด้อกเบ่�ย ดั้งน่�

ป็ีที่่� 1 ด้อกเบ่�ยร้อยละ MLR - 2.00 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 2 - 5 ด้อกเบ่�ยร้อยละ MLR ต่อป็ี

2560 - 2565 0.52 1.36 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

15. โครงการสิินเชื�อ
รายย่อย เพืื่�อใช้จ่ำาย
ฉุกเฉิน

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อช่วยเห้ลือผู้้้ม่รายได้้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อยที่่�ม่ความจำำาเป็็น
จำะต้องใช้จ่ำายเงินฉุกเฉินห้รือแก้ไขป็ัญห้า
ความเด้ือด้ร้อนในครัวเรือน โด้ยต้อง
ไม่เป็็นการ Refinance ห้น่�ในระบบ 
ในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) 
ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดื้อน

2560 - 2566 1,156.86 1,345.85  -  -

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

รัฐบาลชด้เชย NPL ที่่�เกดิ้ขึ�นจำากการ
ด้ำาเนินโครงการ ดั้งน่�

ระด้ับ
 NPL

รัฐบาล
ช้ด้เช้ย

จ่ำานวนเงิน	
(ล�านบาที)

Coverage 
ratio

ไม่เกิน
ร�อยละ	25

ร�อยละ	
100

2,500 ไม่เกิน
ร�อยละ	40

มากกว่า
ร�อยละ	25
ไม่เกิน
ร�อยละ	
37.50

ร�อยละ	
70

875

มากกว่า
ร�อยละ	
37.50
ไม่เกิน

ร�อยละ	50

ร�อยละ
 50

625

รวม 4,000

วงเงินชด้เชยแบ่งเป็็นของ 
ธนาคารออมสิิน 2,000.00 ล้านบาที่ 
และธนาคารเพืื่�อการเกษตรและสิห้กรณ์
การเกษตร 2,000.00 ล้านบาที่

16. โครงการ 
Transformation 
Loan เสิริมแกร่ง
(สิินเชื�อด้อกเบ่�ย
ต่ำาเพื่ื�อป็รับเป็ล่�ยน
เครื�องจัำกร 
ระยะที่่� 2)

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาที่ ให้้สิินเชื�อผู่้าน
ธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกิจำ ในอัตราร้อยละ 0.10 
ต่อป็ี เพืื่�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกจิำ 
10 S - Curve ที่่�ต้องการยกระด้ับ
ป็รับเป็ล่�ยนเที่คโนโลย่ โด้ยธนาคาร
สิามารถึใช้วงเงินโครงการฯ ได้้

รัฐบาลชด้เชยส่ิวนต่างอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
1. กรณ่ธนาคารให้้สิินเชื�อกับ 
 ผู้้้ป็ระกอบการ SMEs ในอัตรา 
 ร้อยละ 2.00 ต่อป็ี
2. กรณ่ธนาคารให้้สิินเชื�อผู้่าน 
 ธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบันการเงิน 
 เฉพื่าะกิจำในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อป็ี

2561 - 2568
ขยาย

ระยะเวลา
ครั�งที่่� 1 ถึึง
ป็ี 2570

ครั�งที่่� 2 ถึึง
ป็ี 2571

15,949.38 4,765.64 8.73 2.90

17. โครงการสิินเชื�อ
รายย่อยเพื่ื�อใช้จำ่าย
ฉุกเฉิน ระยะที่่� 2

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อให้้สิินเชื�อแก่ป็ระชาชนผู้้้ม่รายได้้น้อย
ที่่�ม่ความจำำาเป็็นต้องใช้จ่ำายเงินฉุกเฉิน 
เพื่ื�อแก้ไขป็ัญห้าความเด้ือด้ร้อนภายใน
ครอบครัว โด้ยต้องไม่เป็็นการ Refinance 
ห้น่�ในระบบในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� 
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดื้อน

รัฐบาลชด้เชย NPL ที่่�เกิด้ขึ�นจำากการ
ด้ำาเนินโครงการ ดั้งน่�

2561 - 2568 6,004.19 6,603.01     -    -

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 241



ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

ระด้ับ
 NPL

รัฐบาล
ช้ด้เช้ย

จ่ำานวนเงิน	
(ล�านบาที)

Coverage 
ratio

ไม่เกิน
ร�อยละ	25

ร�อยละ	
100

2,500 ไม่เกิน
ร�อยละ	40

มากกว่า
ร�อยละ	25
ไม่เกิน
ร�อยละ	
37.50

ร�อยละ	
70

875

มากกว่า
ร�อยละ	
37.50
ไม่เกิน

ร�อยละ	50

ร�อยละ
 50

625

รวม 4,000

18. โครงการมาตรการ
พัื่ฒนาคุณภาพื่ช่วิต
ผู้้้ม่บัตรสิวัสิดิ้การ
แห่้งรัฐ

18.1 ผู้้้ด้้แลผู้้้ม่บัตร
สิวัสิดิ้การแห่้งรัฐ 
(Account Officer 
: AO)

18.2 สิินเชื�อพัื่ฒนา
ผู้้้ม่บัตรสิวัสิดิ้การ
แห่้งรัฐ (3 โครงการ)

1) สิินเชื�อ GSB 
Home Stay

  
2) สิินเชื�อธุรกิจำ
แฟ้รนไชส์ิ

วงเงินงบป็ระมาณ 189.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อจำ่ายค่าตอบแที่นให้้กับผู้้้ด้้แลผู้้้ม่บัตร
สิวัสิด้ิการแห้่งรัฐที่่�ที่ำาห้น้าที่่�ด้แ้ลและ
ให้้คำาแนะนำาแกผู่้้้ม่บัตรสิวสัิด้ิการแห่้งรัฐ

เพื่ื�อเป็็นเงินทีุ่นห้รือเงินทุี่นห้มุนเว่ยน
ในการด้ำาเนินกิจำการที่่�เก่�ยวข้องกับการ
ด้ำาเนินกิจำการโฮ์มสิเตย์ไที่ย วงเงินให้้
สิินเชื�อไม่เกิน 50,000.00 บาที่ต่อราย 
ในอัตราด้อกเบ่�ย ดั้งน่�
ป็ีที่่� 1  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเด้ือน
ป็ีที่่� 2 เป็็นต้นไป็ ด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.50 - 0.75 ต่อเด้ือน (Flat rate)
ตามป็ระเภที่ห้ลักป็ระกัน

เพื่ื�อเป็็นเงินทีุ่นในการเข้าร่วมที่ำาธุรกิจำ
แฟ้รนไชส์ิ ห้รือขยายธุรกิจำ วงเงินให้้
สิินเชื�อไม่เกิน 50,000.00 บาที่ต่อราย 
ในอัตราด้อกเบ่�ย ดั้งน่�
ป็ีที่่� 1 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเด้ือน
ป็ีที่่� 2 เป็็นต้นไป็ ด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.50 - 0.75 ต่อเด้ือน (Flat rate) 
ตามป็ระเภที่ห้ลักป็ระกัน

2561

2561 - 2568

2561 - 2568

-

13.60

-

15.19

9.07

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

9.07

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)
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ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)

ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

3) สิินเชื�อ Street 
Food

เพื่ื�อเป็็นเงินทุี่นห้รือเงินทุี่นห้มุนเว่ยนใน
การป็ระกอบธุรกจิำ วงเงินให้้สิินเชื�อไม่
เกิน 50,000.00 บาที่ต่อราย ในอัตรา
ด้อกเบ่�ย ดั้งน่�
ป็ีที่่� 1  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเด้ือน
ป็ีที่่� 2 - 10 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.50 - 0.75 
ต่อเด้ือน (Flat rate) ตามป็ระเภที่
ห้ลักป็ระกัน

2561 - 2571

19. โครงการมาตรการ
สิินเชื�อด้อกเบ่�ยต่ำา
เพืื่�อช่วยเห้ลือ
ผู้้้ป็ระกอบการที่่�
ได้้รับผู้ลกระที่บ
ที่ั�งที่างตรงและ
ที่างอ้อมจำากการ
ระบาด้ของเชื�อไวรัสิ
โคโรนา (COVID-19) 

1) สิินเชื�อผู่้าน
สิถึาบันการเงิน

2) สิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบธุรกจิำ
การเงินที่่�ไม่ใช่
สิถึาบันการเงิน 
(Non - Bank)

3) สิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบการ
โด้ยตรง 

วงเงินรวม 150,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อช่วยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบการเพื่ื�อเป็็น
เงินทีุ่นสิำาห้รับเสิริมสิภาพื่คล่องและลงทีุ่น
รวมถึึงเพืื่�อแบ่งเบาภาระของผู้้้ป็ระกอบ
การในช่วงที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากการ
ระบาด้ของเชื�อไวรัสิ COVID-19

วงเงิน 72,000.00 ล้านบาที่ 
ให้้สิินเชื�อผู่้านสิถึาบันการเงิน ในอัตรา
ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.01 ต่อป็ี เพื่ื�อให้้สิินเชื�อ
แก่ผู้้้ป็ระกอบการ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
2.00 ต่อป็ี

วงเงิน 60,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อแก่ผู้้้ป็ระกอบธุรกจิำการเงินที่่�
ไม่ใช่สิถึาบันการเงิน (Non - Bank) วงเงิน
ให้้สิินเชื�อไม่เกินร้อยละ 10.00 ของพื่อร์ต
สิินเชื�อของผู้้้ก้้ และไม่เกิน 5,000.00 
ล้านบาที่ต่อราย ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
2.00 ต่อป็ี 

วงเงิน 18,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อแก่ผู้้้ป็ระกอบการโด้ยตรง วงเงิน
ให้้สิินเชื�อไม่เกิน 20.00 ล้านบาที่ต่อราย 
ในอัตราด้อกเบ่�ย ดั้งน่�
ป็ีที่่� 1 - 2 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 2 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 3 เป็็นต้นไป็ ตามป็ระกาศอัตรา
ด้อกเบ่�ยเงินก้้ของธนาคาร 

รัฐบาลชด้เชยต้นทีุ่นเงินในอัตราร้อยละ 
2.50 ต่อป็ี ระยะเวลา 2 ป็ี

2563 - 2566

2563 - 2566

2563 - 2574

113,755.05   - 231.54 -

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 243



ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

20. โครงการสิินเชื�อเพืื่�อ
เป็็นค่าใช้จ่ำายสิำาห้รับ
ผู้้้ม่รายได้้ป็ระจำำา
ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บ
จำากไวรัสิโคโรนา 
(COVID-19) 

1) สิินเชื�อเพืื่�อเป็็น
ค่าใช้จำ่ายสิำาห้รับ
ผู้้้ม่รายได้้ป็ระจำำา
ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บ
จำากไวรัสิโคโรนา 
(COVID-19)

2) สิินเชื�อเสิริม
พื่ลังฐานราก

3) สิินเชื�อ Soft 
Loan ออมสิิน
ฟ้้�นฟ้้ที่่องเที่่�ยวไที่ย

วงเงินรวม 20,000.00 ล้านบาที่

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่ 
เพืื่�อเพื่ิ�มสิภาพื่คล่องชั�วคราวในการด้ำารง
ช่วิตแก่ป็ระชาชนที่่�ม่รายได้้ป็ระจำำา แต่ม่
รายได้้ลด้ลงห้รือขาด้รายได้้เนื�องจำากได้้
รับผู้ลกระที่บจำากไวรัสิ COVID-19 วงเงิน
ให้้สิินเชื�อไม่เกิน 50,000.00 บาที่ต่อราย 
ในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) ไม่เกิน
ร้อยละ 0.35 ต่อเดื้อน

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาที่ 
เพืื่�อช่วยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบการรายย่อย 
ผู้้้ป็ระกอบอาช่พื่อสิิระ วงเงินไม่เกิน 
30,000.00 บาที่ต่อราย ผู้้้ม่รายได้้ป็ระจำำา 
วงเงินไม่เกิน 50,000.00 บาที่ต่อราย ใน
อัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) ไม่เกิน
ร้อยละ 0.35 ต่อเดื้อน

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่ 
เพืื่�อช่วยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบการ SMEs 
รายย่อยที่่�เป็็นบุคคลธรรมด้าในธุรกิจำที่่�
เก่�ยวข้องกับการที่่องเที่่�ยว และ Supply 
Chain ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำากการระบาด้
ของเชื�อไวรัสิ COVID-19 วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาที่ต่อราย ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 3.99 ต่อป็ี 

รัฐบาลชด้เชยความเสิ่ยห้ายจำาก NPLs 
ร้อยละ 100.00 สิำาห้รับ NPLs ที่่�ไม่เกิน
ร้อยละ 30.00 ของสิินเชื�อที่่�อนุมัติทัี่�งห้มด้

2563 - 2566

2563 - 2566

2563 - 2569

5,125.92 -       -    -

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)
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ห็น่วย : ล้านบาที่
5.39.2	สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	(ต่อ)

ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2563 2562 2563 2562

21. โครงการสิินเชื�อ
เพื่ื�อเป็็นค่าใชจ้ำ่าย
สิำาห้รับผู้้้ม่อาช่พื่
อสิิระที่่�ได้้รับ 
ผู้ลกระที่บจำาก
ไวรสัิโคโรนา 
(COVID-19)

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาที่
เพืื่�อเพื่ิ�มสิภาพื่คล่องชั�วคราวในการด้ำารง
ช่วิตแก่ป็ระชาชนที่่�ม่อาช่พื่อิสิระ ไม่ม่
รายได้้ป็ระจำำา ห้รืออาจำตกงานเนื�องจำากได้้
รับผู้ลกระที่บจำากไวรัสิ COVID-19 ห้รือ
เกษตรกรที่่�ไม่ม่รายได้้ป็ระจำำาที่่�ม่ความ
จำำาเป็็นต้องใชจ้ำ่ายฉุกเฉิน 
วงเงินให้้สิินเชื�อไม่เกิน 10,000.00 บาที่ต่อ
รายในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) ไม่
เกินร้อยละ 0.10 ต่อเด้ือน

รัฐบาลชด้เชยต้นทีุ่นการด้ำาเนินงานใน
อัตราร้อยละ 2.00 ต่อป็ี ระยะเวลา 2 ป็ี 
และชด้เชยความเสิย่ห้ายจำาก NPLs 
ร้อยละ 100.00 สิำาห้รับ NPLs ที่่�ไม่เกิน
ร้อยละ 50.00 ของสิินเชื�อที่่�อนุมัติที่ั�งห้มด้

2563 - 2566 16,977.92 - - -

22. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยต่ำาสิำาห้รับ
สิำานักงานธนานุ
เคราะห์้ (สิธค.) เพื่ื�อ
ช่วยเห้ลือป็ระชาชน
ฐานรากที่่�ได้้รับ
ผู้ลกระที่บจำาก 
COVID-19

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาที่
ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.10 ต่อป็ี เพื่ื�อ
ให้้สิินเชื�อแก่ป็ระชาชนในระด้ับฐานรากที่่�
ได้้รับผู้ลกระที่บที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อม
จำาก COVID-19 และไม่สิามารถึเข้าถึึง
ระบบสิถึาบันการเงินได้้ ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 0.125 ต่อเด้ือน 

รัฐบาลชด้เชยต้นทุี่นเงินให้้กับธนาคาร
ในอัตราร้อยละ 2.40 ต่อป็ี ระยะเวลา 2 ป็ี 

2563 - 2565 189.92  - 1.16 -

23. โครงการสิินเชื�อ
เพืื่�อเสิริมสิภาพื่คล่อง
ผู้้้ป็ระกอบการ
ป็ระมง

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อเพื่ื�อเสิริมสิภาพื่คล่องแก่
ผู้้้ป็ระกอบการป็ระมงพื่าณิชย์และป็ระมง
พืื่�นบ้านในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 4.00 
ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 3.00 
ต่อป็ี ระยะเวลา 7 ป็ี

2563 - 2571 32.62 - 0.01 -

รวมทั้งสิ้น 271,333.71 149,400.46 702.20 1,845.47
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5.39.3	การจ่ัด้ช้ั้นสินทีรัพัย์และการกันเงินสำารองธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ

5.39.4	รายได้�จ่ากธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ	

2563

จำ�นวนร�ย ยอดสินเชื่อคงค้�ง
และดอกเบี้ยค้�งรับ มูลค่�หลักประกัน

อัตร�ที่ใช้ในก�ร
ตั้งค่�เผื่อหนี้
สงสัยจะสญ
(ร้อยละ)

ค่�เผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ 2,106,208 273,087.79 19,152.03 1 2,554.34

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8,485 501.26 95.36 2 43.07

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 4,597 319.78 71.11 100 245.77

จัดชั้นสงสัย 3,835 103.69 3.37 100 100.32

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 42,146 1,999,18 264.69 100 1,734.49

รวม 2,165,271 276,011.70 19,586.56 4,677.99

2562

จำ�นวนร�ย ยอดสินเชื่อคงค้�ง
และดอกเบ้ียค�้งรับ มูลค่�หลักประกัน

อัตร�ที่ใช้ในก�ร
ตั้งค�่เผื่อหนี้
สงสัยจะสญ
(ร้อยละ)

ค่�เผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ 272,176 146,962.23 6,187.12 1 1,406.00

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 46,514 3,455.22 622.17 2 55.64

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 20,599 973.35 113.16 100 858.40

จัดชั้นสงสัย 19,251 764.40 140.44 100 623.96

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 16,213 893.35 189.26 100 704.09

รวม 374,753 153,048.55 7,252.15 3,648.09

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

รายการ 2563 2562

รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายของรัฐ

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 (หมายเหตุข้อ	5.31)

	 รายได้อื่นๆ	จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ

2,405.70

17.48

7.11

2,022.82

4.14

4.00

รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

	 รายได้ชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

	 รายได้ชดเชยต้นทุนเงินธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

	 รายได้ชดเชยอื่นๆ	ธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

3,172.94

1,554.57

1,074.60

3,816.57

16.60

รวม 8,232.40 5,864.13

-
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5.39.5	ค่่าใช้�จ่่ายจ่ากธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ

ห็น่วย : ล้านบาที่

รายการ 2563 2562

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุข้อ 5.30) 2,803.00 3,146.05

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ 3,023.58 2,846.96

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.31) 194.94 118.44

รวม 6,021.52 6,111.45

5.40 การอนุมัติิงบการเงิน
ผู้้้อำานวยการธนาคารอนุมัติให้้ออกงบการเงินน่� เมื�อวันท่ี่� 30 เมษายน 2564
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ลงนามถึวายพื่ระพื่รพื่ระบาที่สิมเด็้จำพื่ระเจำ้าอย่้ห้ัว เนื�องในโอกาสิวันเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษา 28 กรกฎาคม 2563

ลงนามถึวายพื่ระพื่ร สิมเด้็จำพื่ระนางเจำ้าสิุที่ิด้า พื่ัชรสิุธาพื่ิมลลักษณ พื่ระบรมราชิน่ เนื�องในโอกาสิ วันเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษา 3 มถิึุนายน 2563

ลงนามถึวายพื่ระพื่ร สิมเด็้จำพื่ระนางเจ้ำาสิิริกิติ� พื่ระบรมราชิน่นาถึ พื่ระบรมราชชนน่พัื่นปี็ห้ลวง เนื�องในวันเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษา 88 พื่รรษา 12 สิิงห้าคม 2563

ที่ำาบุญตักบาตรอุทิี่ศถึวายเป็็นพื่ระราชกุศล น้อมรำาลึกในพื่ระมห้ากรุณาธิคุณพื่ระบาที่สิมเด้็จำพื่ระบรมชนกาธิเบศร มห้าภ้มิพื่ลอดุ้ลยเด้ชมห้าราช 
บรมนาถึบพื่ิตร เนื�องในวันคล้ายวันพื่ระบรมราชสิมภพื่ วันชาติ และวันพื่่อแห้่งชาติ 5 ธันวาคม

กิจกรรมเด่น

พลังแห่งความจงรักภักดี เทิดทูนยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย
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ธนาคารออมสิินป็ระกาศร่วมทีุ่น SAWAD เด้ินห้น้าธุรกจิำสิินเชื�อจำำานำาที่ะเบ่ยนรถึด้อกเบ่�ยต่ำา เพืื่�อช่วยคนฐานราก ให้้เข้าถึึงโอกาสิที่างการเงินได้้มากขึ�น

แถึลงข่าวเปิ็ด้ตัวผู้ลิตภัณฑ์์ “สิินเชื�อ SMEs ม่ที่่� ม่เงิน” สิินเชื�อด้อกเบ่�ยต่ำา สิำาห้รับผู้้้ป็ระกอบการภาคที่่องเที่่�ยว ที่ั�งบุคคลธรรมด้าและนิติบุคคล 
เพื่ื�อเสิริมสิภาพื่คล่องให้้กับกิจำการห้รือไถึ่ถึอนจำากสิัญญาขายฝาก

เป็็นผู้้้จัำด้การจำำาห้น่ายพื่ันธบัตรเพืื่�อสิังคม (Social Bond) การเคห้ะแห้่งชาติ ด้ึงนักลงทีุ่นระด้มเงิน สิร้างที่่�อย้่อาศัยเพื่ื�อผู้้้ม่รายได้้น้อยและป็านกลาง 
เป้็าห้มายเพืื่�อความยั�งยืนและพื่ัฒนาโครงการที่่�อย้่อาศัยอย่างต่อเนื�อง

ร่วมมือกับสิมาคมธุรกจิำเพื่ื�อสิังคม SE ป็ระเที่ศไที่ย เพืื่�อสินับสินุนผู้้้ป็ระกอบการธุรกจิำเพื่ื�อสิังคม สิ่งเสิริม พื่ัฒนาชุมชนและสิังคมอย่างยั�งยืน

ผลิตภัณฑ และบริการทางการเงิน

ธนาคารออมสิน รายงานประจำาปี 2563 249



ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

จำัด้งาน “ออมสิินเพื่ื�อสิมุย : SAMUI MODEL” ป็้พื่รมช่วยคนในพื่ื�นที่่�ห้ลังเศรษฐกจิำเกาะสิมุยได้้รับผู้ลกระที่บห้นักจำากการแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 
โด้ยจำัด้ให้้ม่บริการให้้คำาป็รึกษาที่างการเงิน คลินิกแกห้้น่� รับลงที่ะเบ่ยนสิินเชื�อเร่งด้่วน พื่ร้อมจำัด้ตลาด้นัด้กระตุ้นเศรษฐกจิำในพื่ื�นที่่�

ธนาคารออมสิิน และ 17 สิถึาบันการเงิน ร่วมมือ บสิย. ช่วยเห้ลือ
ผู้้้ป็ระกอบการ SMEs โครงการค้าป็ระกันสิินเชื�อ Soft Loan พื่ลัสิ

ลงนามความร่วมมือแก้ไขปั็ญห้าห้น่�สิินข้าราชการตำารวจำและล้กจ้ำางป็ระจำำา
เพืื่�อให้้ความช่วยเห้ลือและบรรเที่าป็ัญห้าที่างการเงินแก่ข้าราชการตำารวจำ
และล้กจำ้างป็ระจำำา

ธนาคารออมสิินลงนามบันทึี่กข้อตกลงโครงการสิินเชื�อด้อกเบ่�ยต่ำา 150,000 ล้านบาที่ กับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจำ และธนาคารพื่าณิชย์ รวม 20 แห่้ง 
ผู้่าน VDO Conference เพืื่�อช่วยเห้ลือด้้านสิภาพื่คล่องแกผู่้้้ป็ระกอบการที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจำาก COVID-19
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ธรรมาภิบาลขับเคลื่อนองคกร

คณะผู้้้บริห้าร พื่นักงาน และล้กจำ้างธนาคารออมสิิน รวมพื่ลังต่อต้านทีุ่จำริตคอร์รปั็ชัน  GSB WAY SAY NO CORRUPTION ป็ฏิญาณตน
ในการป็ฏิบัตหิ้น้าที่่�ด้้วยความซึ่ื�อสิัตยส์ิุจำริต และโป็ร่งใสิ

พื่ิธ่ถึวายผู้้าพื่ระกฐินพื่ระราชที่าน ป็ระจำำาป็ี 2563 ณ วัด้มห้าวนาราม อ.เมือง จำ.อุบลราชธาน่

กิจกรรมเพื่อสังคม
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กิจำกรรม “CSR ออมสิินเพืื่�อสิมุย” จำ.สิุราษฎร์ธาน่

นายอาคม เติมพื่ิที่ยาไพื่สิิฐ รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัง ลงพื่ื�นที่่�ตรวจำเย่�ยมการด้ำาเนินงานของสิถึาบันการเงินชุมชน
ที่่�ธนาคารออมสิินให้้การสินับสินุน ในพื่ื�นที่่� จำ.พื่ังงา

มอบอปุ็กรณ์การเร่ยน ทีุ่นการศึกษา ถึุงยังช่พื่ ให้้นักเร่ยนและป็ระชาชนในพื่ื�นที่่� จำ .นครนายก

ลงนาม “ห้ลักการธนาคารที่่�ม่ความรับผู้ิด้ชอบ”
ของสิำานักงานโครงการสิิ�งแวด้ล้อมแห้่งสิห้ป็ระชาชาติ
ว่าด้้วยข้อริเริ�มด้้านการเงิน
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เย่�ยมชมการด้ำาเนินงานของสิถึาบันการเงินบ้านสิะลวงใน อ.แม่ริม จำ.เช่ยงให้ม่

สิ่งมอบความห้่วงใยและถึุงยังช่พื่ให้้แก่ผู้้้ป็ระสิบอุที่กภัยในพื่ื�นที่่�ภาคใต้

มอบที่างม้าลาย 3 มิติ ในโครงการ Street Hero ให้้กับสิำานักงานจำัด้การที่รัพื่ย์สิิน จำุฬาลงกรณ์มห้าวิที่ยาลัย และมห้าวิที่ยาลัยราชภัฏสิวนสิุนันที่า

มอบแอลกอฮ์อล์สิเป็รย์และแอลกอฮ์อล์เจำลให้้กับป็ระชาชนและห้น่วยงานต่างๆ สิำาห้รับป็้องกันการแพื่ร่ระบาด้ของเชื�อไวรัสิ COVID-19
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ส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงิน

ร่วมมือกับเอไอเอสิและ“ภาค่เครือข่ายกร่นพื่ห้ลโยธิน” เชิญชวนคนไที่ยร่วมใจำคัด้แยก E-Waste และนำาไป็ที่ิ�งในจำุด้รับที่ิ�ง

กิจำกรรมต้้ปั็นสุิข เพืื่�อแบ่งปั็นเครื�องอุป็โภคบริโภคท่ี่�จำำาเป็็นให้้กับป็ระชาชนท่ี่�ได้้รับความเดื้อด้ร้อนจำากวิกฤติการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของโรค COVID - 19

เปิ็ด้สิถึาบันการเงินป็ระชาชน ต.บ้านเป้็า อ.พุื่ที่ไธสิง จำ.บุร่รัมย์ ซึึ่�งเป็็นสิถึาบันการเงินป็ระชาชน แห่้งแรกของป็ระเที่ศไที่ย ท่ี่�ได้้รับการขึ�นที่ะเบ่ยน 
เป็็นสิถึาบันการเงินอย่างเป็็นที่างการ
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ร่วมออกบ้ธงานมห้กรรมการเงิน Money Expo 2020

ร่วมออกบ้ธงาน Thailand Smart Money

ธนาคารออมสิินจำัด้งานวันออมแห้่งชาติ ป็ระจำำาป็ี 2563 ภายใต้แนวคิด้“รากฐานสิังคมด้่ เริ�มที่่�การออม”   
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ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

นายเสกสรร ทวีีกสิกรรม
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 1
โทร. 02-2998181
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH
นางวีรณันั ตันัสกลุ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 2
โทร. 02-2998142
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
นายคเชนทร์ บุุญวีงค์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 3
โทร. 02-2998348
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH
นางปิิยหทัย ปิิยะรมัย์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 4
โทร. 02-2998368
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH
นายชาญชยั ฝอยทอง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 5
โทร. 02-2998343
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH
นายโกวิีท ธีีระกลุ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 6
โทร. 02-2998123
E-mail : KOWITT@GSB.OR.TH
นางปิรางมาศ เธีียรธีนู
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นพััฒน�ธุรกิจผู้้�ประกอำบก�รร�ยย่อำย
และ SMEs Startup
โทร. 02-2998741
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
นางสาวีนิรมล จันัทร์โพธิี�
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นก�รตล�ดและส่ิ�อำสิ�รอำงค์กร
โทร. 02-2998851
E-mail : NIRAMONC@GSB.OR.TH
นางสาวีนพวีรรณั รตัันเวีคิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รธุรกิจล้กค��บุคคล
โทร. 02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
นางสาวีศิริพร เลิศสตััยสกุใส
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รก�รข�ย
โทร. 02-2998000 ต่อำ 149898
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH
นายพินิจั แดนมณีั
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��บุคล�กรภ�ครัฐ
โทร. 02-2998630
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH
นายสภุาวุีฒิิ ดาระอินทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��ร�ยย่อำยและอำงค์กรชุ่มช่น
โทร. 02-2998048
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH
นายกฤตัปิณุัย์ ชาติัวิีริยะอำานวีย
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจ SMEs
โทร. 02-2998819 
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH
นางลภาวีรรณั จันัทร์กระจ่ัาง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจขน�ดใหญ่่และภ�ครัฐ
โทร. 02-2998044
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH
นางสาวีเจันจิัตั เสวีกวีฒัิโนภาส
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รหน้�
โทร. 02-2998141
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

นายวิีทยั รตัันากร
ผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
โทร. 02-2998113
E-mail : VITAI@GSB.OR.TH

ผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

รอำงผู้้�อำำ�นวยก�ร
ธน�ค�รอำอำมสิินอำ�วุโสิ

นายบุญุสน เจันชยัมหกุล
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิินอำ�วุโสิ
กลุ่มเทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
โทร. 02-2998000 ต่อำ 880238 
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

นายอสิระ วีงศ์รุง่
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มล้กค��บุคคล
โทร. 02-2998891
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH
นายโชคชยั คณุัาวีฒัิน์
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มกำ�กับและบริห�รคว�มเส้ิ�ยง
โทร. 02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH
นายเทอดธีรรม สวิุีชาวีรพนัธ์ุี
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มทรัพัย�กรบุคคล
โทร. 02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH
นางสาวีปิภากร รัตันเศรษฐ
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มลงทุนและบริห�รก�รเงิน
โทร.02-2998597
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH
นายสณััฐาน อยู่ศริิ
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มยุทธศ�สิตร์
โทร. 02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH
นางสภุาภรณ์ั สายทองอนิทร์
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มปฏิิบัติก�ร
โทร. 02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH
นายวุีฒิพิงษ์ ภริมยาภรณ์ั
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มบริห�รหน้�และกฎหม�ย
โทร. 02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH
นางพชัลพีร วีรวีิบุลูย์สวีสัดิ�
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มล้กค��ฐ�นร�กและสินับสินุนนโยบ�ยรัฐ
โทร. 02-2998082
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH
นายวีีระชยั อมรถกลสเุวีช
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มล้กค��ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร. 02-2998088
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH
นางนงนุช ภพิูพฒัิน์ผล
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มตรวจสิอำบ
โทร. 02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH
 -ว่ีาง-
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มดิจิทัลแบงค์กิ�ง
โทร.
E-mail :
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นายไพโรจัน์ สว่ีางตัระกูล
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกฎหม�ยและบริห�รทรัพัย์สิิน
โทร. 02-2999196
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH
นางศิริวีรรณั ปิระเสริฐชัย
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นก�รเงิน
โทร. 02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH
นายกิตัติั ปิิ�นรอด
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รก�รเงิน
โทร. 02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
นายปิรวีีร์ เมาลานนท์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นก�รลงทุน
โทร. 02-2998986
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH
นางสาวีฐนิตัา วิีรุฬหกุล
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รง�นกล�ง
โทร. 02-2998091
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH
นางรักษยา ศิริบุริรักษ์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ
โทร. 02-2998122
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH
นางบุุญรักษ์ อุดมอิทธิีพงศ์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สิตร์
โทร. 02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
นางจีัรนันท์ เขตัสกุล
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รทรัพัย�กรบุคคล
โทร. 02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH 
นางนุชจัรินทร์  ศิริจัันทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นพััฒน�ศักยภ�พัอำงค์กร
โทร. 02-2999213
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH 
- ว่ีาง -
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นธุรกิจดิจิทัลและข�อำม้ลสิ�รสินเทศ
โทร. 
E-mail : 
นางสาวีสมศรี แสงชลินทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รเทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
โทร. 02-2998000 ต่อำ 880446
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH
นายสราวุีธี ณั นคร
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นว�งแผู้นและพััฒน�เทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
โทร. 02-2998000 ต่อำ 880030
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH
นายปิระเสริฐ กองจัันทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกำ�กับและควบคุม
โทร. 02-2998000 ต่อำ 149640
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH
นายอภิวัีฒิน์ กวีีรัตัเชวีง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเส้ิ�ยงสิินเช่่�อำ
โทร. 02-2999292
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH
นายอนุรักษ์ เสงี�ยมจิัตัร
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รคว�มเส้ิ�ยง
โทร. 02-2998042
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH
นายมนตัรี บุุญดี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นตรวจสิอำบภ�ยใน
โทร. 02-2998218
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

� ขึ้้�นตรงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
นางรัตันากร อาภรณ์ัพัฒินพงศ์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยเลข�นุก�รธน�ค�ร
E-mail : RATTANAKORNA@GSB.OR.TH
นางสาวีเพชรี สหายฟ้้า
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รง�นสิ�ข�
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH
นายโสรัตัน์ พืชหงษ์ทอง
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสินับสินุนช่่อำงท�งบริก�รและก�รข�ย
E-mail : SORATP@GSB.OR.TH

�สิ�ยง�นก�รตล�ดและสิ่�อำสิ�รอำงค์กร

นางสาวีพนิตัสุดา กุลมาตัย์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยส่ิ�อำสิ�รอำงค์กร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH
นายวิีนัย สิทธิีไวีทยาภรณ์ั
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพััฒน�สัิงคมและสิิ�งแวดล�อำม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นพััฒน�ธุรกิจผู้้�ประกอำบก�รร�ยย่อำย  
    และ SMEs Startup

- ว่ีาง -
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพััฒน�ธุรกิจล้กค�� SMEs Startup
E-mail : BENJAMAPORNJ@GSB.OR.TH
นางสาวีวิีลานี แซ่่แต้ั
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพััฒน�ธุรกิจผู้้�ประกอำบก�รร�ยย่อำยและอำงค์กรชุ่มช่น
E-mail : WILANEES@GSB.OR.TH

� ขึ้้�นตรงคณะกรรมก�รบริห�รกอำงทุุน 
    พััฒน�เม่อำงในภู้มิภู�ค

นายศิริรัตัน์ ผ่องอุดม
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
สิำ�นักง�นกอำงทุนพััฒน�เม่อำงในภ้มิภ�ค
E-mail : SIRIRATP4@GSB.OR.TH

� กลุ่มเทุคโนโลยีสิ�รสินเทุศ

นายวีชิราวัีชร์ มหาทัพกฤษ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร 
ฝ่่�ยคว�มมั�นคงปลอำดภัยสิ�รสินเทศ 
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

�สิ�ยง�นว�งแผู้นและพััฒน�เทุคโนโลยีสิ�รสินเทุศ

นายมานะ ทรวีงทองหลาง
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยระบบง�นบริก�รล้กค��หลัก
E-mail : MANAS@GSB.OR.TH
นายจัักรพรรดิ นิยมจัันทร์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยระบบง�นเพ่ั�อำก�รบริห�ร
E-mail : JAKKAPATJ@GSB.OR.TH
นางสาวีเยาวีเรศ จัำาจัด
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยระบบง�นอิำเล็กทรอำนิกส์ิ
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH
นายณััฐกิตัติั� มั�นหมาย
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยว�งแผู้นเทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
E-mail : NATTHAKIJM@gsb.or.th

นายธีวัีชชัย ปิระมวีลเจัริญกิจั
ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มลงทุนและบริห�รก�รเงิน
โทร. 02-2998023
E-mail : TAWATCHAIP4@GSB.OR.TH 
นายพัชรพงษ์ อนนต์ัศิริพร
ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มปฏิิบัติก�ร
โทร: 02-2998948
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH 
นางสาวีวีชิรา การสุทธิี�
ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
ข้�นตรงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
โทร. 02-2998121
E-mail : VACHIRAK3@GSB.OR.TH
นายอนุรักษ์ วีงศ์วัีฒินะ
ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
ข้�นตรงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
โทร. 02-2998000 ต่อำ 170404
E-mail : ANURAKW@GSB.OR.TH
นางสุพรรณั เสลี
ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
ข้�นตรงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
โทร. 02-2998000 ต่อำ 010238
E-mail : SUPUNS@GSB.OR.TH
นายชีวิีน ปิรางค์ชัยกุล
ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มบริห�รหน้�และกฎหม�ย
โทร.  02-2998000 ต่อำ 010263
E-mail : CHEEWINP@GSB.OR.TH

ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

ผู้้�เช่ี�ยวช่�ญอำ�วุโสิ
นางวัีชรา ภาระสิงห์
ผู้้�เช่้�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นล้กค��ร�ยย่อำยและอำงค์กรชุ่มช่น
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH
นางสาวีดารณัมีฐ์ ทวีีสขุ
ผู้้�เช่้�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH
นายสมบุุญ จึังคูพัฒินา
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH
นายนนทวีฒัิน์ สขุผล
ผู้้�เช่้�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สิตร์
E-mail : NONTHAVATS@GSB.OR.TH
นางสาวีชาลิณั ีคนัธีวีณิัช
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจ SMEs
E-mail : CHALINEEK@GSB.OR.TH
นายสมชาย อนนัต์ัสถิตัย์สิน
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นว�งแผู้นและพััฒน�เทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH
นางสาวีศรีเวีียง เทยีนไพบูุลย์ศิริ
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH
นายบุุญชอบุ แสงภกัดี
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นบริห�รหน้�
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH
นางสาวีนวีลสวีาท ชาติัทอง
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ
E-mail : NOUNSAWATC@GSB.OR.TH
นางปิระภสัสร วิีเศษบุริสทุธิี�
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นก�รเงิน
E-mail : PRAPATSORNV@GSB.OR.TH
นางสาวีสพุาภรณ์ั เทศสถาน
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นบริห�รทรัพัย�กรบุคคล
E-mail : SUPAPORNT1@GSB.OR.TH

นายวิีชิตั จันัทร์รุ่งฤทธิี�
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
ข้�นตรงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
E-mail : WICHITC1@GSB.OR.TH
นายเริงชยั สมุทรน้อย
ผู้้�เช้่�ยวช่�ญ่อำ�วุโสิ
สิ�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเส้ิ�ยงสิินเช่่�อำ
E-mail : ROERGCHAIS@GSB.OR.TH

ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ย
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นางกานต์ัรวีี จิัรสนธิีการณ์ั
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รโครงก�รเทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
E-mail : KARNRAWEEC@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รเทุคโนโลยีสิ�รสินเทุศ

นางสาวีสุขดี จัรีรัตันชาติั 
ผู้้�อำำ�นวยก�ร 
ฝ่่�ยปฏิิบัติก�รศ้นย์สิ�รสินเทศ 
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH
นางสุนิดา อาภาคัพภะกุล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริก�รเทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
E-mail : SUNIDAW@GSB.OR.TH

� กลุ่มล้กค��บุคคล

นางสาวีสุรีรัตัน์ พันธ์ุีศิริ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยล้กค��สัิมพัันธ์
E-mail : SUREERATP3@GSB.OR.TH
-  ว่ีาง-
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รล้กค��บุคคล
E-mail : 

� สิ�ยง�นบริห�รธุรกิจลก้ค��บุคคล

นางสาวีสุภา โรจัน์พูนผล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รผู้ลิตภัณฑ์์และก�รตล�ดเงินฝ่�กและบริก�ร
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH
นางเบุญจัมาภรณ์ั จัันทร์ปิระสิทธิี�
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รผู้ลิตภัณฑ์์และก�รตล�ดสิินเช่่�อำล้กค��บุคคล
E-mail : BENJAMAPORNJ@GSB.OR.TH
นายทรงวุีฒิิ ไชยอุดม
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยธุรกิจบัตรเครดิตและร��นค��รับบัตร
E-mail : SONGWUTC@GSB.OR.TH
นางสาวีจุัไรรัตัน์ จิันดาปิระเสริฐ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รผู้ลิตภัณฑ์์และก�รตล�ดบัตรเงินฝ่�ก
E-mail : JURAIRATJ@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รก�รขึ้�ย

นางสาวีปิราณีั วิีมลสลิล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รก�รข�ยธุรกิจล้กค��บุคคล
E-mail : PRANEEV1@GSB.OR.TH
นางสาวีรุ้งฟ้้า ไชยะบุุรินทร์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยธุรกิจก�รเงินส่ิวนบุคคล
E-mail : RUNGFAC@GSB.OR.TH
นางสาวีชลลัดดา พันธัีย
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รพัันธมิตรและพััฒน�ธุรกิจ
E-mail : CHONLADDAP@GSB.OR.TH

� กลุ่มล้กค��ฐ�นร�กและสินับสินุนนโยบ�ยรัฐ

นางสุจิันตันา หงษ์ทอง
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รล้กค��ฐ�นร�กและสินับสินุนนโยบ�ยรัฐ
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นลก้ค��ร�ยย่อำยและอำงค์กรชุ่มช่น

นางชญานิษฐ์ บุุญนาค
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รผู้ลิตภัณฑ์์และก�รตล�ดล้กค��ร�ยย่อำย 
และอำงค์กรชุ่มช่น
E-mail : CHAYANIDB@GSB.OR.TH
นายสมชาย อาภรณ์ัพงษ์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รผู้ลิตภัณฑ์์และก�รตล�ดนโยบ�ยรัฐ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH
นางเวีสารัช พงศ์พาชำานาญเวีช
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสินับสินุนล้กค��ร�ยย่อำยและอำงค์กรชุ่มช่น
E-mail : WAESARATP@GSB.OR.TH

นางกฤษณีั จัันทาทิพวัีฒิน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รและพััฒน�สิถ�บันก�รเงินประช่�ช่น
E-mail : KITSANEEJ@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นล้กค��บุคล�กรภู�ครัฐ

นางสาวีอุสุมา ปิิงมอย
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รผู้ลิตภัณฑ์์ ก�รตล�ด 
และพััฒน�ล้กค��บุคล�กรภ�ครัฐ 1
E-mail : USUMAP@GSB.OR.TH
นางสาวีเอมอัชนา แรงขำา
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รผู้ลิตภัณฑ์์ ก�รตล�ด 
และพััฒน�ล้กค��บุคล�กรภ�ครัฐ 2
E-mail : AMEACHANAR@GSB.OR.TH
นายศิวีมนต์ั สวีรรยาวัีฒิน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสินับสินุนล้กค��บุคล�กรภ�ครัฐ
E-mail : SIWAMONS@GSB.OR.TH

� กลุ่มล้กค��ธุรกิจและภู�ครัฐ

นางสุดารัตัน์ กลิ�นเจัริญ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร 
ฝ่่�ยบริห�รล้กค��ธุรกิจและภ�ครัฐ 
E-mail : SUDARATK3@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจ SMEs

นายธิีติัวัีจัน์ เพิ�มปิรีดานันท์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร 
ฝ่่�ยธุรกิจล้กค�� SMEs กรุงเทพัฯ และปริมณฑ์ล 
E-mail : THITIWATP@GSB.OR.TH 
นายภิรมย์ โพธิี�เจัริญ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร 
ฝ่่�ยธุรกิจล้กค�� SMEs ส่ิวนภ้มิภ�ค 
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH 
นายพสิษฐ์ ปิระภาพันธีศักดิ� 
ผู้้�อำำ�นวยก�ร 
ฝ่่�ยบริห�รศ้นย์ธุรกิจล้กค�� SMEs 
E-mail : PHASITP@GSB.OR.TH
นางพิกุล ปัิทมาลัย 
ผู้้�อำำ�นวยก�ร 
ฝ่่�ยธุรกิจล้กค��ผู้้�ประกอำบก�ร SMEs Start up 
E-mail : PIKULP@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจขึ้น�ดใหญ่และภู�ครัฐ

นายเฉลิมวีงศ์ วีงศ์จัำาปิา
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยธุรกิจล้กค��ขน�ดใหญ่่
E-mail : CHALOEMWONGW@GSB.OR.TH
นางสาวีขนิษฐา กัวีสกุล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสิินเช่่�อำภ�ครัฐและสิถ�บัน
E-mail : KHANITTHAK@GSB.OR.TH
ว่ีาที�ร้อยตัรีเชษฐ์ชัย พฤทธิี�ลาภากร
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสิินเช่่�อำสิหกรณ์และอำงค์กรปกครอำงส่ิวนท�อำงถิ�น
E-mail : CHEDCHAIP@GSB.OR.TH
นายวิีศิษฏ์์ คงคุณัากุล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยก�รค��และปฏิิบัติก�รธุรกิจต่�งประเทศ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH

� กลุ่มปฏิิบัติก�ร

 -ว่ีาง-
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รคุณภ�พัและกระบวนก�ร
E-mail : 

� สิ�ยง�นบริห�รง�นกล�ง

นายชาญเชพ ชินบุานทอง
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยก�รพััสิดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH
นายปิกรณ์ั ทวิีพัฒิน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริก�รกล�ง
E-mail : PAKORNT@GSB.OR.TH

นายธีงชัย สุมา
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รง�นอำอำกแบบและก่อำสิร��ง
E-mail : THONGCHAIS3@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ

นางสาวีปิระภาพร ยศไทย
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยปฏิิบัติก�รสิินเช่่�อำ
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH
นางสาวีมนัสนันท์ เมธีาลัทธีพล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยปฏิิบัติก�รธุรกิจเงินฝ่�ก บริก�รและอิำเล็กทรอำนิกส์ิ
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH
นางกิ�งแก้วี สุทธิีวีานิช
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยปฏิิบัติก�รข�อำม้ลกล�ง
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH
นายสังวีาลย์ กิตัติัวีีระนุกูล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพิัธ้ก�รสิินเช่่�อำ
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH
นายพรลภัส กองธีนาศิริกุล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยประเมินร�ค�หลักทรัพัย์
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH
นายธีนวุีฒิิ ลี�จัากภัย
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยอำนุมัติสิินเช่่�อำบุคคล
E-mail : THANAWUTL@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รคว�มเสิี�ยง

นางสาวีณััฏ์ฐวีรรณั จิัราพงษ์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รคว�มเส้ิ�ยงปฏิิบัติก�รและป้อำงกันก�รทุจริต
E-mail : NUTTAWANC@GSB.OR.TH
นายณััฐวัีฒิน์ จัันทรัตัน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รคว�มเส้ิ�ยงอำงค์กร
E-mail : NATAWATC@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตัันสุวีรรณั
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รคว�มเส้ิ�ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH
-ว่ีาง-
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รคว�มเส้ิ�ยงและกำ�กับด��นเทคโนโลย้และดิจิทัล
E-mail :

� สิ�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเสิี�ยงสิินเช่่�อำ

-ว่ีาง-
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยวิเคร�ะห์คว�มเส้ิ�ยงสิินเช่่�อำล้กค�� SMEs 1
E-mail :
นางสาวีสุรางคนา รอดวีรรณัะ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยวิเคร�ะห์คว�มเส้ิ�ยงสิินเช่่�อำล้กค�� SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH
นายเจัษฎา ตุัลยกิจัวัีตัร
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยวิเคร�ะห์คว�มเส้ิ�ยงสิินเช่่�อำขน�ดใหญ่่และก�รลงทุน
E-mail : JESDAT@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกำ�กับและควบคุม

นางดวีงใจั กุศลฉันท์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยกำ�กับก�รปฏิิบัติง�น
E-mail : DUANGJAIK@GSB.OR.TH
นางสมพรรษ เพ็งจัันทร์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยกำ�กับธุรกิจ
E-mail : SOMPUSK@GSB.OR.TH
นางสาวีพิมพ์ชญา พีรอรุณัโรจัน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยกำ�กับด้แลกิจก�รท้�ด้
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH
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� สิ�ยง�นตรวจสิอำบภู�ยใน

นายสรรพนนัท์ จันัทาทิพวีฒัิน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยตรวจสิอำบภ�ยในสิ�ยสิ�ข�
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH
นายกิตัตั ิศริิตันัหยง
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยตรวจสิอำบภ�ยในสิำ�นักง�นใหญ่่
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH
นางสาวีธีญัญวีด ีวีงศ์สมทุร
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยตรวจสิอำบเทคโนโลย้สิ�รสินเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH
นายพิชติั กาเจัริญ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยตรวจสิอำบพิัเศษ
E-mail : PICHITK@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รหนี�

นางสุวีณั ีท้วีมมา
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยควบคุมและบริห�รหน้�
E-mail : SUWANEET@GSB.OR.TH
นายสวิุีทย์ หวีงัธีรรมนูญ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพััฒน�หน้� 1
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH
นางสาวีสณุัรีตััน์ มิ�งขวีญัปิิยะกลุ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพััฒน�หน้� 2
E-mail : SUNEERATM@GSB.OR.TH
นางจันัทร์จิัรา ไตัรรัตัน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสินับสินุนง�นบริห�รหน้�
E-mail : JUNJIRAT@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกฎหม�ยและบริห�รทุรัพัย์สิิน

นางสาวีพรรณัพิศ คงลาภ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยจัดก�รทรัพัย์สิินรอำก�รข�ย
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH
นายสมชาย ไชยาคำา
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยนิติก�ร
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH
นายนิตัภิมู ิสวุีรรณัชยัรบุ
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยคด้
E-mail : NITIPOOMS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นธุรกิจดิจิตัลและขึ้�อำม้ลสิ�รสินเทุศ

นายธีวีชั บุณุัยะรตััน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รช่่อำงท�งดิจิทัล
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH
นางสาวีมานิดา หุตัะจิัตัต์ั
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพััฒน�ธุรกิจดิจิทัล
E-mail : MANIDAH@GSB.OR.TH
นางพชัรี ชาภมิล
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รข�อำม้ลสิ�รสินเทศ
E-mail : PATCHAREEC1@GSB.OR.TH
-ว่ีาง-
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยนวัตกรรมสิ�รสินเทศ
E-mail :

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 1

นายวิีมล ทุ่งทอง
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH
นายสมเกียรตั ิอารีจิัตัพานิช
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 2
E-mail : SOMKIERTA@GSB.OR.TH

นายธีีระศกัดิ� เขมะนเุชษฐ์
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 3
E-mail : THEERASAKK@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 2

นายธีงชยั ศรีมณัฑก
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 4
E-mail : THONGCHAIS2@GSB.OR.TH
นางเบุญจัพร นลิรตัั
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 5
E-mail : BENJAPORNN@GSB.OR.TH
นางชตุัมิา สขุสวีสัดิ�อำานวีย
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 6
E-mail : CHUTIMAS1@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 3

นายฉลองชยั อนกุลูเวีช
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 7
E-mail : CHALONGCHAIA@GSB.OR.TH
นายสเุชษฐ์ คำาฟู้
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 8
E-mail : SUCHETK@GSB.OR.TH
เรือตัรีสชุาญ ภูส่วุีรรณ์ั
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 9
E-mail : SUCHANP@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 4

นายวีีรศกัดิ� บุญุปิระคม
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 10
E-mail : WEERASAKB@GSB.OR.TH
นายศรชยั จันัโทวีงษ์
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 11
E-mail : SORNCHAIJ@GSB.OR.TH
นางสาวีสนัุนท์ สทุธีบิุรรจัง
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 12
E-mail : SUNUNS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 5

นางเสาวีลกัษ์ บุรรพตั
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 13
E-mail : SOUVALUKB@GSB.OR.TH
นายมนตัรี นกอนิทรีย์
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 14
E-mail : MONTREEN@GSB.OR.TH
นางสาวีนวีลนารถ สายสทุธีวิีงษ์
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 15
E-mail : NUANNATS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 6

นางญดาภรณ์ั ศรีพฒัิน์
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 16
E-mail : YADAPORNS@GSB.OR.TH
นายวีรพนัธ์ุี ถงัมณัี
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 17
E-mail : WORAPHANT@GSB.OR.TH
นายศกัดิ�สทิธิี� สนุทรกลุ
ผู้้�อำำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รอำอำมสิินภ�ค 18
E-mail : SAKSITS1@GSB.OR.TH

นายวีรวิีช นพรตััน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสิอำบท�นสิินเช่่�อำ
E-mail : WARAVITN@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รก�รเงิน

นางสาวีศศกิานต์ั สิงห์โตั
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รเงิน
E-mail : SASIKANS@GSB.OR.TH
-ว่ีาง-
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รสิินทรัพัย์และหน้�สิิน
E-mail : 
นางสาวีพชัร์รฐั ไพศาลสนิทรพัย์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยปฏิิบัติก�รบริห�รเงิน
E-mail : PATCHARATP@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นก�รลงทุุน

นายณัทัธีร โพธิีแพทย์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยธุรกิจก�รลงทุน
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH
นายนธีี ยี�ภู่
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยธุรกิจตร�สิ�รหน้�
E-mail : NATEEY@GSB.OR.TH
นางสาวีสวุีรรณั ีพานทองดี
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยปฏิิบัติก�รก�รลงทุน
E-mail : SUWANNEEP@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นก�รเงิน

นางสาวีสอาดศรี สรุชัย
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยก�รบัญ่ช้่
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH
นางสาวีเสาวีลกัษณ์ั จันัทร์กระจ่ัาง
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยปฏิิบัติก�รก�รเงิน
E-mail : SAOWALUCKC@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นนโยบ�ยและยุทุธศ�สิตร์

นางสาวีณัฐัสดุา ชมุคง
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รสัิดส่ิวนธุรกิจ
E-mail : NUTSUDAC@GSB.OR.TH
นางสาวีเพชรรตััน์ จันัทร์พงษ์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยนวัตกรรมและประเมินผู้ลอำงค์กร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH
นางสาวีสชุานนัท์ สุดใจันาค
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รแผู้นง�นและงบประม�ณ
E-mail : SUCHANANS@GSB.OR.TH
นางสาวีเบุญจัมาศ เต็ัมอุดม
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยยุทธศ�สิตร์และวิจัย
E-mail : BENJAMAST1@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รทุรัพัย�กรบุคคล

นางสกุญัญา เตัชะอารีรตััน์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยบริห�รง�นทรัพัย�กรบุคคล
E-mail : SUKANYAT@GSB.OR.TH
นายสมชาย นตุัยางกรู
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยสิวัสิดิก�รและส่ิงเสิริมคุณภ�พัช้่วิต
E-mail : SOMCHAIN@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นพััฒน�ศักยภู�พัอำงค์กร

นายพีระยทุธี บุุญสวีาท
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยพััฒน�ทรัพัย�กรบุคคล
E-mail : PEERAYUTB@GSB.OR.TH
นายศภุชยั ดษิสาริบุุตัร
ผู้้�อำำ�นวยก�ร
ฝ่่�ยกลยุทธ์ทรัพัย�กรบุคคล
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

4 Social Bank



470 อำ�ค�ร 17 ช่ั�น 3 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�มเสินใน 
เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2299-8184, 0-2299-8475,  
 0-2299-8472, 0-2299-8183 
โทรสิ�ร 0-2299-8473 
E-mail : rm1@gsb.or.th
สำานักพหลโยธีนิ
470 อำ�ค�ร 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�มเสินใน 
เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400  
โทร. 02-299-8000 ต่อำ 010119 
โทรสิ�ร  0-2279-9567 
E-mail : Office.phahol@gsb.or.th
สำานักพหลโยธิีน-งานการขายและการบุริการ  
470 อำ�ค�ร 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�มเสินใน 
เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400  
โทร. 02-299-8000 ต่อำ 010118, 010119,  
 010120, 010122, 010125, 010129,  
 010130, 010135, 010136 
โทรสิ�ร  0-2279-9567 
E-mail : bm9602@gsb.or.th
สำานักพหลโยธีนิ-งานการตัลาดสนิเชื�อ
470 อำ�ค�ร 2 ช่ั�น 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�มเสินใน 
เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400  
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อำ 020114, 020115, 
 020111, 020110, 020109, 020107, 020108, 020106 
โทรสิ�ร 0-2299-8710, 0-2279-9368 
E-mail : market.phahol@gsb.or.th
สำานักพหลโยธีนิ-งานสนบัุสนุนสนิเชื�อ
470 อำ�ค�ร 2 ช่ั�น 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�มเสินใน 
เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 
 0-2270-1562 
โทรสิ�ร 0-2270-1562, 0-2299-8205 
E-mail : csd.phahol@gsb.or.th
สำานักพหลโยธีนิ-งานอนมัุตัสินิเชื�อพนักงาน
470 อำ�ค�ร 2 ช่ั�น M ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�มเสินใน 
เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 02-299-8000 ต่อำ 020112, 020113 
โทรสิ�ร - 
E-mail : Section.GSBOCA@gsb.or.th

�ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตห�วยขึ้ว�ง 
2000/2-4 ถ.ประช่�สิงเคร�ะห์ แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266, 08-6011-4048,  
 08-4537-3287 
E-mail : loan8201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้วียขวีาง
2000/2 ถ.ประช่�สิงเคร�ะห์ แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500,  
 08-4537-5011, 08-6011-9341 
โทรสิ�ร 0-2692-7500 
E-mail : bm0029@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ยุตัธิีรรม (ถนนรัชดาภเิษก)
บริเวณอำ�ค�รท้�จอำดรถศ�ลอำ�ญ่� ถ.รัช่ด�ภิเษก  
แขวงจอำมพัล เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762, 08-5537-8074,  
 08-6611-4341  
โทรสิ�ร 0-2541-2762 ต่อำ 17 
E-mail : bm0005@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชยัสมรภมิู
417/14 ถ.ร�ช่วิถ้ แขวงทุ่งพัญ่�ไท เขตร�ช่เทว้  
กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2644-9865-6, 08-6011-6010, 08-4537-6315,  
 08-4537-5938  
โทรสิ�ร 0-2644-9865 ต่อำ 21 
E-mail : bm0027@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดินแดง
53/32 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2643-4242, 0-2643-3796, 08-6011-6625,  
 08-6011-7480, 08-7803-5738 
โทรสิ�ร 0-2643-4242 ต่อำ 20 
E-mail : bm0028@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา พงษ์เพชร
205/84-85 ถ.ง�มวงศ์ว�น แขวงทุ่งสิอำงห�อำง  
เขตหลักส้ิ� กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960  
โทรสิ�ร 0-2954-1039 
E-mail : bm0129@gsb.or.th 
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระชาชื�น
83 ป�กท�งเข��หม่้บ��นซิิเมนต์ไทย ถ.ประช่�ช่่�น  
แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780 
โทรสิ�ร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อำ 17 
E-mail : bm0101@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เตัาปินู
416/8-9 ถ.ประช่�ร�ษฎร์ สิ�ย 2 แขวงบ�งซ่ิ�อำ  
เขตบ�งซ่ิ�อำ กรุงเทพัฯ 10800 
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905 
โทรสิ�ร 0-2910-3905 ต่อำ 20 
E-mail : bm0036@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เอนเนอร์ยี� คอมเพล็กซ์่
555/2 ศ้นย์เอำนเนอำร์ย้� คอำมเพัล็กซ์ิ อำ�ค�ร B ถ.วิภ�วด้-รังสิิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2537-0369-71 
โทรสิ�ร 0-2537-0369-71 
E-mail : bm0150@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีวีงศ์สว่ีาง
ห�อำงเลขท้� A203-4 ชั่�น 2 อำ�ค�ร A ห��งสิรรพัสิินค��บิ�กซ้ิ 
วงศ์สิว่�ง โครงก�รวงศ์สิว่�งท�วน์เซ็ินเตอำร์ เลขท้� 888 
ถ.วงศ์สิว่�ง แขวงวงศ์สิว่�ง เขตบ�งซ่ิ�อำ กรุงเทพัฯ 10800 
โทร. 0-2586-7214  
โทรสิ�ร 0-2586-7215 
E-mail : bm0158@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวี
ห�อำงเลขท้� 230/2 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� ล�ดพัร��ว  
เลขท้� 1697 ถ.พัหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร  
กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2541-1502 
โทรสิ�ร 0-2541-1501 
E-mail : bm0160@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระชานเิวีศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบ�ลสิงเคร�ะห์ แขวงล�ดย�ว  
เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2580-9383-4 
โทรสิ�ร 0-2580-9383-4 ต่อำ 108 
E-mail : bm0194@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กรีนพลาซ่่า (วีงัหนิ)
ห�อำงเลขท้� 101 และ 201 โครงก�รกร้นพัล�ซ่ิ�  
เลขท้� 523 ถ.ล�ดพัร��ววังหิน แขวงล�ดพัร��ว  
เขตล�ดพัร��ว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2578-6038-39 
โทรสิ�ร 0-2578-6038 ต่อำ 111 
E-mail : bm0196@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาด อ.ตั.ก. 
(เดิมเป็นสิ�ข�อิำนสิแควร์)  
ภ�ยในอำงค์ก�รตล�ดเพ่ั�อำเกษตรกร เลขท้� 101  
ถ.ย่�นพัหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2279-3881-2 
โทรสิ�ร 0-2279-3881-2 ต่อำ 17 
E-mail : bm0058@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อเวีนวิี รชัโยธีนิ
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� C205A โครงก�ร Suzuki Avenue รัช่โยธิน  
เลขท้� 234 ถ.รัช่ด�ภิเษก แขวงจอำมพัล เขตจตุจักร  
กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2513-6279-80 
โทรสิ�ร 0-2513-6279-80 ต่อำ 111 
E-mail : bm0060@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิะพั�นใหม่
420, 422, 424, 426 ถ.พัหลโยธิน แขวงอำนุสิ�วรย์้  
เขตบ�งเขน กรงุเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2521-2905-7 ต่อำ 108 
โทรสิ�ร 0-2521-2909 
E-mail : loan8203@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สะพานใหม่ 
420, 422, 424, 426 ถ.พัหลโยธิน แขวงอำนุสิ�วร้ย์  
เขตบ�งเขน กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985 
โทรสิ�ร 0-2970-4985 ต่อำ 114 
E-mail : bm0103@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ดอนเมือง 
326 หม่้ท้� 10 ถ.เชิ่ดวุฒ�ก�ศ แขวงดอำนเม่อำง  
เขตดอำนเม่อำง กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2566-2606 
โทรสิ�ร 0-2566-2606 ต่อำ 20 
E-mail : bm0102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดวีงศกร
80/2 ถ.สิ�ยไหม แขวงสิ�ยไหม เขตสิ�ยไหม กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2563-5213 -15 
โทรสิ�ร 0-2563-5213 -15 ต่อำ 20 
E-mail : bm0050@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อนสุรณ์ัสถานแห่งชาตัิ
22/53 หม่้ท้� 6 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�ยไหม  
เขตสิ�ยไหม กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2531-6145 
โทรสิ�ร 0-2531-6145 
E-mail : bm0141@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดยิ�งเจัริญ 
651 ถ.พัหลโยธิน แขวงอำนุสิ�วร้ย์ เขตบ�งเขน  
กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2521-6394-5 
โทรสิ�ร 0-2521-6396   
E-mail : bm0151@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนสรงปิระภา
310/91-92 ถ.สิรงประภ� แขวงส้ิกัน  
เขตดอำนเม่อำง กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2566-3356-7 
โทรสิ�ร 0-2566-3357 
E-mail : bm0161@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าอากาศยานดอนเมอืง
ห�อำงเลขท้� LDD-407-03 ชั่�น 4  
อำ�ค�รผู้้�โดยสิ�รภ�ยในประเทศ ท่�อำ�ก�ศย�นดอำนเม่อำง 
(อำ�ค�ร 2) เลขท้� 222 ถ.วิภ�วด้รังสิิต แขวงสิน�มบิน 
เขตดอำนเม่อำง กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2504-3778-9 
โทรสิ�ร 0-2504-3778 ต่อำ 20 
E-mail : bm0068@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ไอท ีสแควีร์ 
ห�อำงเลขท้� A18-20 ชั่�น 1  
ศ้นย์ก�รค��ไอำท้ สิแควร์ หลักส้ิ� เลขท้� 333/100 หม่้ท้� 4 
ถ.แจ�งวัฒนะ แขวงตล�ดบ�งเขน เขตหลักส้ิ� กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628 
โทรสิ�ร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อำ 17 
E-mail : bm0052@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กรมการกงสลุ
123 ชั่�น 2 อำ�ค�รกรมก�รกงสุิล ถ.แจ�งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสิอำงห�อำง เขตหลักส้ิ� กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745 
โทรสิ�ร 0-2574-5745 ต่อำ 15 
E-mail : bm0056@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีแจ้ังวีฒัินะ
ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิแจ�งวัฒนะ เลขท้� 96 หม่้ท้� 1  
แขวงทุ่งสิอำงห�อำง เขตหลักส้ิ� กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2575-0351-3 
โทรสิ�ร 0-2575-0351 ต่อำ 19 
E-mail : bm0140@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตัิ 
แจ้ังวีฒัินะ (อาคาร A) 
ห�อำงเลขท้� AM-1-010 ชั่�น 1 อำ�ค�รร�ช่บุร้ดิเรกฤทธิ�  
(อำ�ค�ร A) ถ.แจ�งวัฒนะ แขวงทุ่งสิอำงห�อำง เขตหลักส้ิ�  
กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2143-8779-80 
โทรสิ�ร 0-2143-8779-80 ต่อำ 17 
E-mail : bm0149@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตัิ 
แจ้ังวีฒัินะ (อาคาร B)
ห�อำงเลขท้� 126-128 ชั่�น BC1 อำ�ค�ร B ถ.แจ�งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสิอำงห�อำง เขตหลักส้ิ� กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2143-8958-60    
โทรสิ�ร0-2143-8958-60 ต่อำ 20 
E-mail : bm0043@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีชัรพล
12/8-9 ซิ.ร�มอิำนทร� 55/8 ถ.วัช่รพัล แขวงท่�แร�ง  
เขตบ�งเขน กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2347-0707  
โทรสิ�ร 0-2347-0706 
E-mail : bm0172@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ลาดพร้าวี
593/5-6 ถ.ล�ดพัร��ว แขวงจอำมพัล เขตจตุจักร  
กรุงเทพัฯ 10900  
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558,  
 08-6011-9522, 09-2757-9265 
โทรสิ�ร 0-2513-3661 ต่อำ 14 
E-mail : bm0031@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กระทรวีงการคลงั 
ภ�ยในอำ�ค�รสิำ�นักง�นตรวจเงินแผู่้นดิน  
บริเวณกระทรวงก�รคลัง ถ.พัระร�ม 6  
แขวงสิ�มเสินใน เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444, 08-6013-0790,  
 08-6013-0620  
โทรสิ�ร 0-2298-5898 ต่อำ 18 
E-mail : bm0044@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เอสพละนาด รชัดาภิเษก
ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��เอำสิพัละน�ด รัช่ด�ภิเษก เลขท้� 99  
ถ.รัช่ด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพั 10400 
โทร. 0-2642-3161-2, 08-6013-2404, 08-6013-2676 
E-mail : bm0144@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อีสท์วีอเตัอร์
ชั่�น 1 อำ�ค�รอ้ำสิท์วอำเตอำร์ เลขท้� 1 ซิอำยวิภ�วด้รังสิิต 5 
ถ.วิภ�วด้รังสิิต แขวงจอำมพัล เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900  
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542,08-6013-4127,  
 08-4537-9883 
โทรสิ�ร 0-2272-0542 
E-mail : bm0152@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พญาไท
ห�อำงเลขท้� A201-202 ชั่�น 2 อำ�ค�ร A  
อำ�ค�ร ซ้ิ.พ้ั.ท�วเวอำร์ 3 (พัญ่�ไท) เลขท้� 34 ถ.พัญ่�ไท  
แขวงทุ่งพัญ่�ไท เขตร�ช่เทว้ กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2354-5059-60, 08-6013-4140 
โทรสิ�ร 0-2354-5060 
E-mail : bm0159@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
ห�อำงเลขท้� 518B ชั่�น 5 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ�  
แกรนด์ พัระร�ม 9 เลขท้� 9/9 ถ.พัระร�ม 9  
แขวงห�วยขว�ง เขตห�วยขว�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2160-2463-4, 08-6013-4908, 08-6013-5473 
โทรสิ�ร 0-2160-2463 
E-mail : bm0171@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีลาดพร้าวี 2
ห�อำงเลขท้� 2CR134 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิ 
ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ (สิ�ข�ล�ดพัร��ว 2) เลขท้� 669 ถ.ล�ดพัร��ว 
แขวงจอำมพัล เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-6469, 08-6013-5905 
โทรสิ�ร 0-2512-1936-7 ต่อำ 108 
E-mail : bm0173@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อาคารเพิร์ล แบุงก์ค็อก
เลขท้� 1177  อำ�ค�รเพิัร์ล แบงก์ค็อำก ชั่�น 3 ห�อำง 301  
ถ.พัหลโยธิน แขวงสิ�มเสินใน เขตพัญ่�ไท  
กรุงเทพัฯ 10400 
โทร 0-2043-5060-61, 08-6008-7921 
โทรสิ�ร 0-2043-5060-61 ต่อำ 20 
E-mail : bm0071@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งเขึ้น 
1712-14 ช่ั�น 2 ถ.พัหลโยธิน แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117 
โทรสิ�ร 0-2513-2096 
E-mail : loan8202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางเขน 
1712-14 ถ.พัหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  
กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-7019 
โทรสิ�ร 0-2513-7074 ต่อำ 18 
E-mail : bm0033@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา มหาวิีทยาลยัเกษตัรศาสตัร์
50 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สิตร์ ถ.พัหลโยธิน  
แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556   
โทรสิ�ร 0-2562-0716 
E-mail : bm0034@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา จัตุัจักัร 
ภ�ยในกอำงอำำ�นวยก�รตล�ดนัดจตุจักร ถ.กำ�แพังเพัช่ร 2 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2618-3052 
โทรสิ�ร 0-2618-3052 ต่อำ 23 
E-mail : bm0047@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะแจัส รามอนิทรา
ชั่�น 1 ห�อำงเลขท้� A-106-107  
โครงก�รเดอำะแจสิ ร�มอิำนทร� เลขท้� 87 
ถ.ล�ดปล�เค�� แขวงอำนุสิ�วร้ย์  
เขตบ�งเขน กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2046-4189-90 
โทรสิ�ร 0-2046-4189-90 
E-mail : bm0067@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�ช่วัตร
316, 318, 320 ช่ั�น 2 ถ.อำำ�นวยสิงคร�ม  
แขวงถนนนครไช่ยศร ้เขตดสุิติ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-7523-5 , 08-7803-4696 
โทรสิ�ร 0-2241-7526 
E-mail : loan8204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ราชวีตััร
981/2 ถ.นครไช่ยศร้ แขวงถนนนครไช่ยศร้ เขตดุสิิต  
กรุงเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-4511 
โทรสิ�ร 0-2241-4511 ต่อำ 16 
E-mail : bm0010@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ศรีย่าน 
785-787 ถ.สิ�มเสิน แขวงถนนนครไช่ยศร้  
เขตดุสิิต กรุงเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 
 0-2244-8903, 08-5662-9303 
โทรสิ�ร 0-2243-0295 
E-mail : bm0009@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สวีนจิัตัรลดา
อำ�ค�รธน�ค�รอำอำมสิินเฉลิมพัระเก้ยรติ  
ภ�ยในบริเวณพัระร�ช่วังสิวนจิตรลด�  
แขวงสิวนจิตรลด� เขตดุสิิต กรุงเทพัฯ 10300 
โทร.0-2668-3458-9 
โทรสิ�ร 0-2668-3459 
E-mail : bm0049@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถ.ล้กหลวง แขวงส้ิ�แยกมห�น�ค 
เขตดุสิิต กรุงเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2281-9356 
โทรสิ�ร - 
E-mail : bm0024@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นางเลิ�ง
159 ถ.นครสิวรรค์ แขวงวัดโสิมนัสิ  
เขตป้อำมปร�บศัตร้พ่ั�ย กรุงเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2282-8505 
โทรสิ�ร 0-2282-8505 ต่อำ 13 
E-mail : bm0023@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ทำาเนยีบุรฐับุาล
1 ทำ�เน้ยบรัฐบ�ล ถนนพิัษณุโลก แขวงดุสิิต  
เขตดุสิิต กรุงเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2282-4333 
โทรสิ�ร 0-2282-4333 ต่อำ 13 
E-mail : bm0025@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนปิระดพิทัธ์ี
96/5 อำ�ค�รบ�งกอำกลิฟวิ�ง ถ.ประดิพััทธ์ แขวงพัญ่�ไท  
เขตพัญ่�ไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2278-4356-7 
โทรสิ�ร 0-2278-4358 
E-mail : bm0137@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สพุรีม คอมเพล็กซ์่ สามเสน
ห�อำงเลขท้� L1-13 ชั่�น L1 ศ้นย์ก�รค��สุิพัร้ม คอำมเพัล็กซ์ิ 
เลขท้� 1024 ถ.สิ�มเสิน แขวงถนนนครไช่ยศร้ เขตดุสิิต  
กรุงเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-9252-3 
โทรสิ�ร 0-2241-9252 
E-mail : bm0165@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แยกพิชยั
316, 318, 320 ถ.อำำ�นวยสิงคร�ม แขวงถนนนครไช่ยศร้  
เขตดุสิิต กรุงเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-0918-9 
โทรสิ�ร 0-2241-0919 
E-mail : bm0175@gsb.or.th

1769 ช่ั�น 4 ถ.เพัช่รบรุต้ดัใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห�วยขว�ง 
กรงุเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2257-0142-5 
โทรสิ�ร 0-2257-0147-8 
E-mail : rm2@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งรัก 
1231 ช่ั�น 3 ถ.เจรญิ่กรงุ แขวงสิรุยิวงศ์ เขตบ�งรกั  
กรงุเทพัฯ 10500 
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420 
โทรสิ�ร 0-2630-6181-2, 0-2630-9420 ต่อำ 20 
E-mail : loan8205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางรกั 
1231 ถ.เจริญ่กรุง แขวงสุิริยวงศ์ เขตบ�งรัก  
กรุงเทพัฯ 10500 
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014 
โทรสิ�ร 0-2630-9808 ต่อำ 20 
E-mail : bm0018@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หัวีลำาโพง 
405 ถ.พัระร�ม 4 แขวงรอำงเม่อำง เขตปทุมวัน กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650 
โทรสิ�ร 0-2216-6340 ต่อำ 20, 0-2214-0650 ต่อำ 20 
E-mail : bm0012@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สาทร 
151-153 ถ.เจริญ่กรุง 57 แขวงย�นน�ว� เขตสิ�ทร  
กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2212-5444 
โทรสิ�ร 0-2212-5444 ต่อำ 20 
E-mail : bm0017@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนจันัทน์ 
226-228 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอำน เขตสิ�ทร กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2676-3009-10, 0-2286-5852 
โทรสิ�ร. 0-2676-3009 ต่อำ 14 
E-mail : bm0046@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สลีม 
144, 144/1 ถ.ส้ิลม แขวงสุิริยวงศ์ เขตบ�งรัก  
กรุงเทพัฯ 10500 
โทร. 0-2634-4977-8 
โทรสิ�ร 0-2634-4977 ต่อำ 13 
E-mail : bm0051@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เยาวีราช
452 ถ.เย�วร�ช่ แขวงสัิมพัันธวงศ์ เขตสัิมพัันธวงศ์  
กรุงเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2622-8383-4 
โทรสิ�ร 0-2622-8385 
E-mail : bm0138@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สาธีรซ่ติัี� ทาวีเวีอร์
ชั่�น G อำ�ค�รสิ�ธรซิิต้� ท�วเวอำร์ เลขท้� 175 ถ.สิ�ทรใต�  
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตสิ�ทร กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2648-3288 
โทรสิ�ร  -  
E-mail : bm0157@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการแอทสาทร
อำ�ค�รแอำทสิ�ทร ชั่�น G เลขท้� 9/9 ถ.สิ�ทรใต�   
แขวงย�นน�ว� เขตสิ�ทร กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2215-5128 
โทรสิ�ร 0-2215-5129 
E-mail : bm1057@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตถนนเพัช่รบุรี 
1089/2-3 ถ.เพัช่รบรุตั้ดใหม่ แขวงมกักะสินั เขตร�ช่เทว้
กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076 
โทรสิ�ร 0-2254-4453 ต่อำ 19 
E-mail : loan8206@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุุรี 
1089/2-3 ถ.เพัช่รบุร้ตัดใหม่ แขวงมักกะสัิน เขตร�ช่เทว้ 
กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2253-2939, 0-2650-1644, 0-2651-6300 
โทรสิ�ร 0-2253-2939 ต่อำ 20 
E-mail : bm0037@gsb.or.th

ธีนาคารออมสินสาขา เจัริญผล 
1210-1212 ถ.บรรทัดทอำง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209 
โทรสิ�ร 0-2612-5203 ต่อำ 106 
E-mail : bm0011@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ป้ิอมปิราบุ 
1/1-2 ถ.เส่ิอำป่� แขวงป้อำมปร�บ เขตป้อำมปร�บศัตร้พ่ั�ย 
กรุงเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903 
โทรสิ�ร 0-2222-3860 
E-mail : bm0039@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา อุรพุงษ์ 
133 ซิอำย 3 ถ.เพัช่รบุร้ แขวงทุ่งพัญ่�ไท เขตร�ช่เทว้  
กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339 
โทรสิ�ร 0-2612-0070 
E-mail : bm0026@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีรจักัร
90-92 ถ.วรจักร แขวงบ��นบ�ตร เขตป้อำมปร�บศัตร้พ่ั�ย 
กรุงเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2223-2376 
โทรสิ�ร 0-2621-2198  
E-mail : bm0022@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จักัรวีรรดิ
327-335 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัิมพัันธวงศ์  
กรุงเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307 
โทรสิ�ร 0-2224-5307 
E-mail : bm0021@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สยามสแควีร์ วีนั
โครงก�รสิย�มสิแควร์ วัน ชั่�น 6 ห�อำงเลขท้� SS6033-SS6034 
เลขท้� 388 อำ�ค�รสิย�มสิแควร์ วัน ถ.พัระร�ม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2115-1301, 0-2115-1302 
โทรสิ�ร 0-2115-1301 ต่อำ 14, 0-2115-1302 ต่อำ 14 
E-mail : bm0059@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สยามพารากอน
ศ้นย์ก�รค��สิย�มพั�ร�กอำน ชั่�น 4 ห�อำงเลขท้� 404 เลขท้� 991 
ถ.พัระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601 
โทรสิ�ร 0-2610-9600-01 ต่อำ 14 
E-mail : bm0061@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แพลทนิมั
เดอำะแพัลทินัมแฟชั่�นมอำลล์ ชั่�น 5  
ห�อำงเลขท้� 222/1283-84 เลขท้� 222  
ถ.เพัช่รบุร้ แขวงถนนเพัช่รบุร้  
เขตร�ช่เทว้ กรุงเทพัฯ 10400 
โทร.  0-2121-9592 
โทรสิ�ร 0-2121-9593 
E-mail : bm0065@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มาบุญุครอง
ศ้นย์ก�รค�� เอ็ำม บ้ เค เซ็ินเตอำร์ ชั่�น 4 ห�อำงเลขท้� PLA.F04.
D003000 เลขท้� 444 ถ.พัญ่�ไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2064-4006 
โทรสิ�ร 0-2064-4007 
E-mail : bm0069@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัร�อำมพังษ์์ 
1769 ถ.เพัช่รบรุ้ตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ  
เขตห�วยขว�ง กรงุเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2257-0139 ถ้ง 41 
โทรสิ�ร 0-2257-0139 ถ้ง 41 ต่อำ 25 
E-mail : loan8207@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พร้อมพงษ์ 
659 ป�กซิอำยสุิขุมวิท 39 ถ.สุิขุมวิท แขวงคลอำงตันเหน่อำ  
เขตวัฒน� กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2662-7275-7 
โทรสิ�ร 0-2662-7274 
E-mail : bm0038@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองเตัย
1210 ถ.พัระร�ม 4 แขวงคลอำงเตย เขตคลอำงเตย  
กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951 
โทรสิ�ร 0-2249-7951 ต่อำ 204 
E-mail : bm0014@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ราชปิระสงค์ 
492/1 ถ.พัระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319 
โทรสิ�ร 0-2252-7319 ต่อำ 20 
E-mail : bm0042@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สามย่าน 
1529,1531 ถ.พัระร�ม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482 
โทรสิ�ร 0-2216-8230 
E-mail : bm0013@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 2

ธนาคารออมสิิน รายงานประจำำาปี 2563 7



ธีนาคารออมสนิสาขา รามคำาแหง 2 
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 2 ถ.บ�งน�-ตร�ด  
กม.8 แขวงดอำกไม� เขตประเวศ กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2397-6106 
โทรสิ�ร 0-2397-6106 ต่อำ 17 
E-mail : bm0125@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา รามคำาแหง 
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ถ.ร�มคำ�แหง  
แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2718-5929, 0-2318-0897 
โทรสิ�ร 0-2718-5929 ต่อำ 20 
E-mail : bm0109@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางนา  
3040-42 ถ.สุิขุมวิท แขวงบ�งน� เขตบ�งน�  
กรุงเทพัฯ 10260 
โทร. 0-2393-7331 
โทรสิ�ร 0-2393-7331 ต่อำ 18 
E-mail : bm0124@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หัวีหมาก 
อำ�ค�รจิตต์อุำทัย ชั่�น 1 เลขท้� 615 ถ.ร�มคำ�แหง  
แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพัฯ 10240  
โทร. 0-2374-0132 
โทรสิ�ร 0-2374-0133 
E-mail : bm0134@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พาราไดซ์่ พาร์ค 
ศ้นย์ก�รค��พั�ร�ไดซ์ิ พั�ร์ค ชั่�น 2 61 ถ.ศร้นครินทร์  
แขวงหนอำงบอำน เขตประเวศ กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2780-2036-7 
โทรสิ�ร 0-2780-2037 
E-mail : bm0132@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ซ่คีอนสแควีร์ 
เลขท้� 55 ศ้นย์ก�รค��ซ้ิคอำนสิแควร์ (ห�อำงเลขท้� 3056D ชั่�น 3)  
ถ.ศร้นครินทร์ แขวงหนอำงบอำน เขตประเวศ กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2138-5731 
โทรสิ�ร 0-2138-5730 
E-mail : bm0167@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ต้ันซ่งุ แอฟ้เวีนวิี 
ห�อำงเลขท้� BK103 ชั่�น 1 บริเวณโซิน A โครงก�รต�นซุิง  
แอำฟเวนิว เลขท้� 226/3 ถ.ประดิษฐ์มน้ธรรม  
แขวงพัลับพัล� เขตวังทอำงหล�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2148-1041-2 
โทรสิ�ร 0-2148-1043 
E-mail : bm0169@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ธัีญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
ศ้นย์ก�รค��ธัญ่ญ่�พั�ร์ค ศร้นครินทร์ อำ�ค�ร B ห�อำงเลขท้� B2 33 
- B2 34 ชั่�น 2 เลขท้� 735, 735/1-8 ถ.ศร้นครินทร์  
แขวงสิวนหลวง เขตสิวนหลวง กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2108-6129-30 
โทรสิ�ร  0-2108-6129-30 ต่อำ 15 
E-mail :  bm0185@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิตัท.ปิระเวีศ
953/4 สิถ�น้บริก�รนำ��มัน ปตท.  
บริษัท เอำสิซ้ิจ้ ประเวศ จำ�กัด เลขท้� 953 ถ.อ่ำอำนนุช่  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2727-8251 
โทรสิ�ร 0-2727-8562  
E-mail : bm0186@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะซ่นี ทาวีน์ อนิ ทาวีน์
(เดิมเป็นสิ�ข�เซิเลเบรท บดินทรเดช่�) 
ห�อำงเลขท้� A223 ศ้นย์ก�รค��เดอำะซ้ิน ท�วน์ อิำน ท�วน์  
ถ.ศร้วร� แขวงพัลับพัล� เขตวังทอำงหล�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2538-2523 
โทรสิ�ร 0-2538-7740 
E-mail : bm0197@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า บุางนา
ห�อำงเลขท้� 426 เลขท้� 587 อำ�ค�รเซ็ินทรัลพัล�ซิ� บ�งน� 
ถ.เทพัรัตน์ แขวงบ�งน�เหน่อำ เขตบ�งน� กรุงเทพัฯ 10260 
โทร. 02-399-4542-3 
โทรสิ�ร 0-2399-4542-3 ต่อำ 10 
E-mail : bm0057@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะไนน์ พระราม 9
ห�อำงเลขท้� F01B0007-F01B0008 ศ้นย์ก�รค��เดอำะไนน์ 
พัระร�ม 9 ชั่�น 1 เลขท้� 999/1-4 ถ.พัระร�ม 9  
แขวงพััฒน�ก�ร เขตสิวนหลวง กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2056-7882-3 
โทรสิ�ร 0-2056-7882-3 ต่อำ 20  
E-mail : bm0062@gsb.or.th

หน่วียให้บุริการไบุเทค บุางนา
ห�อำงเลขท้� 1 ศ้นย์นิทรรศก�รและก�รประชุ่มไบเทค ชั่�น B1 
เลขท้� 88 ถ.เทพัรัตน์ (กม.1) แขวงบ�งน�ใต� เขตบ�งน� 
กรุงเทพัฯ 10260 
โทร. 0-2361-1897 
โทรสิ�ร 0-2361-1896  
E-mail : bm0057@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตคลอำงจั�น 
72 ช่ั�น 3 ถ.เสิรไ้ทย แขวงคลอำงจั�น เขตบ�งกะปิ กรงุเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2374-0370, 0-2374-0371 
โทรสิ�ร 0-2733-1556 ต่อำ 18 
E-mail : loan8209@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองจัั�น 
72 ถ.เสิร้ไทย แขวงคลอำงจั�น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 
 0-2377-4828, 0-2377-4858 
โทรสิ�ร 0-2374-1343 ต่อำ 202 
E-mail : bm0108@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โชคชยั 4  
1748-1750 ถ.ล�ดพัร��ว แขวงวังทอำงหล�ง  
เขตวังทอำงหล�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789, 02933-7700 
โทรสิ�ร 0-2530-5210, 0-2933-6789, 
  0-2933-7700 ต่อำ 13, 26 
E-mail : bm0030@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา รามอนิทรา กม.7 
168,170 ถ.ร�มอิำนทร� แขวงร�มอิำนทร�  
เขตคันน�ย�ว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร.  0-2944-4444 , 0-2510-9716 
โทรสิ�ร 0-2510-9716 ต่อำ 17 
ม่อำถ่อำเงินฝ่�ก 08-6016-4157, 09-8835-2003 
ม่อำถ่อำสิินเช่่�อำ 08-6016-4501 
E-mail : bm0127@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ บุางกะปิิ 
ภ�ยในศ้นย์ก�รค��เดอำะมอำลล์ บ�งกะปิ ชั่�น 3  
ห�อำงเลขท้� 3S-R5 เลขท้� 3522 ถ.ล�ดพัร��ว แขวงคลอำงจั�น  
เขตบ�งกะปิ กรุงเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2363-3317-8 
โทรสิ�ร 0-2363-3318 
E-mail :  bm0053@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่่า รามอนิทรา
ห�อำงเลขท้� 307 ชั่�น 3 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซ่ิ� ร�มอิำนทร�  
เลขท้� 109/10 ถ.ร�มอิำนทร� แขวงอำนุสิ�วร้ย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2521-8214-5 
โทรสิ�ร 0-2521-8215 
E-mail : bm0136@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สมัมากร เพลส รามคำาแหง 110
ห�อำงเลขท้� B207 ชั่�น 2 โซินสิถ�บัน ศ้นย์ก�รค��สัิมม�กร เพัลสิ 
เลขท้� 86/1 ซิอำยร�มคำ�แหง 110 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงสิะพั�นส้ิง 
เขตสิะพั�นส้ิง กรุงเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2372-3560-1 
โทรสิ�ร 0-2372-3559 
E-mail : bm0143@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะพาซ่โิอ ทาวีน์
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� F-204 ศ้นย์ก�รค��เดอำะพั�ซิิโอำ ท�วน์ 
เลขท้� 7/2-7 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงสิะพั�นส้ิง เขตสิะพั�นส้ิง 
กรุงเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2111-3173 
โทรสิ�ร 0-2111-3174 
E-mail : bm0162@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อมิพีเรียล เวิีลด์ ลาดพร้าวี
ภ�ยในศ้นย์ก�รค��อิำมพ้ัเร้ยล เวิลด์ ล�ดพัร��ว  
ห�อำงเลขท้� AF-10, 11 ชั่�น 1 เลขท้� 2539 ถ.ล�ดพัร��ว  
แขวงคลอำงเจ��คุณสิิงห์ เขตวังทอำงหล�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2934-9001-2 
โทรสิ�ร 0-2934-9001-2 ต่อำ 15 
E-mail :  bm0183@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลาดพร้าวี 101
ศ้นย์ก�รค��แฮปป้� อำเวนิว ล�ดพัร��ว 101 
อำ�ค�รท�วเวอำร์ นอำร์ท ห�อำงบ้ 5 ชั่�น 1 เลขท้� 787/101 
ซิ.ล�ดพัร��ว 101 ถ.ล�ดพัร��วแขวงคลอำงเจ��คุณสิิงห์ 
เขตวังทอำงหล�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2187-0236-7 
โทรสิ�ร 0-2187-0236-7 ต่อำ 18  
E-mail : bm0184@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา จัามจุัรีสแควีร์ 
อำ�ค�รจตัรุสัิจ�มจรุ ้ชั่�น G 319 ห�อำงท้� 124-125 ถ.พัญ่�ไท  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114 
โทรสิ�ร 0-2160-5113 
E-mail : bm0055@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทองหล่อ  
159/7-8 ซิ.สุิขุมวิท 55 (ทอำงหล่อำ) แขวงคลอำงตันเหน่อำ 
เขตวัฒน� กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2392-5581 
โทรสิ�ร 0-2392-5583 
E-mail : bm0145@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัเวิีลด์
ห�อำงเลขท้� B401/1 ชั่�น 4 โซิน B ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลเวิลด์  
เลขท้� 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ร�ช่ดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2251-0008-9 
โทรสิ�ร 0-2251-0010 
E-mail : bm0155@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กรงุเทพ ทาวีเวีอร์
ห�อำงเลขท้� G04 ชั่�น G อำ�ค�รกรุงเทพั ท�วเวอำร์ 
เลขท้� 2170 ถ.เพัช่รบุร้ตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ 
เขตห�วยขว�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2308-0088-9 
โทรสิ�ร 0-2308-0088-9 ต่อำ 12 
E-mail : bm0188@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ออล ซ่ซัี่�นส์ เพลส 
ห�อำงเลขท้� 215A ชั่�น 2 อำ�ค�รซ้ิอำ�ร์ซ้ิ ท�วเวอำร์ เลขท้� 87  
ถ.วิทย ุแขวงลุมพิัน้ เขตปทุมวัน กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2654-0499 
โทรสิ�ร 0-2654-0599 
E-mail : bm0191@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เกทเวีย์ เอกมยั
ห�อำงเลขท้� 3127 ชั่�น 3 ศ้นย์ก�รค��เกทเวย์ เอำกมัย 
เลขท้� 982/22 ถ.สุิขุมวิท แขวงพัระโขนง เขตคลอำงเตย  
กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2108-2691-2 
โทรสิ�ร 0-2108-2691-2 ต่อำ 15 
E-mail : bm0190@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คอลมัน์ ทาวีเวีอร์
อำ�ค�รคอำลัมน์ ท�วเวอำร์ บริเวณชั่�น G  
เลขท้� 199 ถ.รัช่ด�ภิเษก แขวงคลอำงเตย เขตคลอำงเตย  
กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2259-3397-8  
โทรสิ�ร 0-2259-3397-8 ต่อำ 17 
E-mail : bm0195@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตัสั พระราม 4 
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 020P2002 ศ้นย์ก�รค��เทสิโก�โลตัสิ  
พัระร�ม 4 เลขท้� 3300 ถ.พัระร�ม 4 แขวงคลอำงตัน  
เขตคลอำงเตย กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2350-3041  
โทรสิ�ร 0-2350-3042 
E-mail : bm0199@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรีุตัดัใหม่
1769 ถ.เพัช่รบุร้ตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ  
เขตห�วยขว�ง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2257-0137 
โทรสิ�ร 0-2257-0138 
E-mail : bm0070@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัระโขึ้นง 
1176 ช่ั�น 3 ถ.สิขุมุวทิ 48 แขวงพัระโขนง  
เขตคลอำงเตย กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2391-6034-7 
โทรสิ�ร 0-2391-6034-7 ต่อำ 16 
E-mail : loan8208@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พระโขนง  
1176 ถ.สุิขุมวิท 48 แขวงพัระโขนง เขตคลอำงเตย  
กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370 
โทรสิ�ร 0-2712-4115 
E-mail : bm0040@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองตันั 
219, 221 ถ.พััฒน�ก�ร แขวงสิวนหลวง เขตสิวนหลวง 
กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465 
โทรสิ�ร 0-2719-8465 ต่อำ 20 
E-mail : bm0122@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัเฟ้สตัวิีลั อสีต์ัวิีลล์
ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลเฟสิติวัล อ้ำสิต์วิลล์ ชั่�น 3 ห�อำงเลขท้� 308-309 
เลขท้� 69, 69/1, 69/2, 69/4 ถ.ประดิษฐ์มน้ธรรม  
แขวงล�ดพัร��ว เขตล�ดพัร��ว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2553-6200-1  
โทรสิ�ร 0-2553-6201 
E-mail : bm0063@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัลั
ศ้นย์ก�รค��เดอำะคริสิตัล อำ�ค�ร I ชั่�น 3  
ห�อำงเลขท้� 302-303 เลขท้� 213, 215 แขวงล�ดพัร��ว  
เขตล�ดพัร��ว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2102-2007 
โทรสิ�ร 0-2102-2007 
E-mail : bm0064@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตมีนบุรี 
212 ช่ั�น 3 ถ.สิ้หบุร�นุกิจ แขวงม้นบุร้  
เขตม้นบุร้ กรุงเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2540-2168-70 
โทรสิ�ร 0-2540-2168-70 กด 18 
E-mail : loan8296@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มนีบุรีุ 
212 ชั่�น 2 ถ.ส้ิหบุร�นุกิจ แขวงม้นบุร้  
เขตม้นบุร้ กรุงเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908 
โทรสิ�ร 0-2517-1241 
E-mail : bm0105@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองจัอก 
30 ถ.เช่่�อำมสัิมพัันธ์ แขวงกระทุ่มร�ย  
เขตหนอำงจอำก กรุงเทพัฯ 10530 
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185  
โทรสิ�ร 0-2543-1185 ต่อำ 17 
E-mail : bm0104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลาดกระบุงั 
1793 ถ.ล�ดกระบัง แขวงล�ดกระบัง เขตล�ดกระบัง  
กรุงเทพัฯ 10520 
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392 
โทรสิ�ร 0-2326-9955 ต่อำ 17 
E-mail : bm0106@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะพรอมานาด  
เลขท้� 589/7-9 ภ�ยในศ้นย์ก�รค��เดอำะ พัรอำม�น�ด 
ถ.ร�มอิำนทร� แขวงคันน�ย�ว เขตคันน�ย�ว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2947-5949-50 
โทรสิ�ร 0-2947-5949 
E-mail : bm0130@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีเคหะร่มเกล้า
ห�อำงเลขท้� F1/4-5 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิ เคหะร่มเกล��  
เลขท้� 8/2 ถ.เคหะร่มเกล�� แขวงคลอำงสิอำงต�นนุ่น  
เขตล�ดกระบัง กรุงเทพัฯ 10520 
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292 
โทรสิ�ร 0-2329-9393 
E-mail : bm0131@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีหทยัราษฎร์
458/2 ถ.เล้ยบคลอำง 2 แขวงบ�งชั่น  
เขตคลอำงสิ�มว� กรุงเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2183-0182-3 
โทรสิ�ร 0-2183-0183 
E-mail : bm0148@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แฟ้ชั�นไอส์แลนด์ 2
ภ�ยในศ้นย์ก�รค��แฟชั่�นไอำส์ิแลนด์ (ห�อำงเลขท้� B004 ชั่�น B) 
เลขท้� 587, 589, 589/7-9 ถ.ร�มอิำนทร� แขวงคันน�ย�ว  
เขตคันน�ย�ว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2508-3840-2 
โทรสิ�ร 0-2508-3840-2 ต่อำ 18 
E-mail : bm0182@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ไอเพลส นคิมอุตัสาหกรรมลาดกระบัุง
ภ�ยในศ้นย์ก�รค��ไอำเพัลสิ นิคมอุำตสิ�หกรรมล�ดกระบัง  
ห�อำงเลขท้� B3-B4 ชั่�น 2 เลขท้� 1 ซิอำยฉลอำงกรุง 31 ถ.ฉลอำงกรุง
แขวงลำ�ปล�ทิว เขตล�ดกระบัง กรุงเทพัฯ 10520  
โทร. 0-2360-5211-12 
โทรสิ�ร 0-2360-5211-12 
E-mail : bm0198@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีสวิุีนทวีงศ์
ห�อำงเลขท้� 2CR243 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิ สุิวินทวงศ์  
เลขท้� 123 ถ.สุิวินทวงศ์ แขวงม้นบุร้ เขตม้นบุร้ กรุงเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2540-0034 
โทรสิ�ร 0-2540-0035 
E-mail :  bm0066@gsb.or.th

40 ช่ั�น 2 อำ�ค�ร ง. ถ.ร�ช่ดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ 
เขตพัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2225-4825-7 
โทรสิ�ร 0-2225-4825-7 ต่อำ 2027 
E-mail : rm3@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิภาค 3 (ที�ตัั�งสำานกังานชั�วีคราวี)
709 ชั่�น 3 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบ�งหว��  
เขตภ�ษ้เจริญ่ กรุงเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2403-1770-2 
โทรสิ�ร 0-2403-1770-2 ต่อำ 2027 
E-mail : rm3@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-งานธีรุกจิัเงินฝาก
(ปิรบัุเปิลี�ยนโครงสร้างใหม่)
40 อำ�ค�ร ง. ถ.ร�ช่ดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3 
โทรสิ�ร 0-2224-1893 
E-mail : bm9801@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ (ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคราวี)
20 อำ�ค�ร 6 ถ.ร�ช่ดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1905 ต่อำ 26, 0-2224-1887 ต่อำ 18 
โทรสิ�ร 0-2224-0229 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-งานการขายและการบุริการ
(ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคราวี)
20 อำ�ค�ร 6 ถ.ร�ช่ดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1887 ต่อำ 11-12 
โทรสิ�ร 0-2224-1893 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-ส่วีนสนบัุสนนุสนิเชื�อ
(ปิรบัุเปิลี�ยนโครงสร้างใหม่) 
40 อำ�ค�ร ง. ถ.ร�ช่ดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905 
โทรสิ�ร 0-2224-0229 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-งานการตัลาดสนิเชื�อ
(ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคราวี)
20 อำ�ค�ร 6 ถ.ร�ช่ดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1887 ต่อำ 13-14, 0-2224-1905 ต่อำ 22 
โทรสิ�ร 0-2224-1893 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-งานสนบัุสนุนสนิเชื�อ
(ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคราวี)
20 อำ�ค�ร 6 ถ.ร�ช่ดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1905 ต่อำ 24 
โทรสิ�ร 0-2224-0229 
E-mail : bm9802@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตศิริร�ช่
87 ถ.พัร�นนก แขวงศริริ�ช่ เขตบ�งกอำกน�อำย  
กรงุเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2848-9189 ต่อำ 11-16 
โทรสิ�ร 0-2848-9189 ต่อำ 17 
E-mail : loan8211@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศริิราช
87 ถ.พัร�นนก แขวงศิริร�ช่ เขตบ�งกอำกน�อำย  
กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935  
โทรสิ�ร 0-2411-2085 
E-mail : bm0118@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เจัริญพาศน์ 
379/20 ถ.อิำสิรภ�พั แขวงวัดอำรุณ เขตบ�งกอำกใหญ่่  
กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638 
โทรสิ�ร 0-2466-1815 
E-mail : bm0117@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ (ที�ตัั�งสำานกังาน
ชั�วีคราวี กำาหนดย้าย วีนัที� 21 ธีนัวีาคม 2563)
299 อำ�ค�รเดช่� 3 ชั่�น 1 ถ.รัช่ด�ภิเษก (ท่�พัระ – ต�กสิิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุร้ กรุงเทพัฯ 10600
โทร. 08-9757-9337, 08-7804-8696 
E-mail : bm0142@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า ปิิ�นเกล้า
ห�อำงเลขท้� 405 ชั่�น 4 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� ปิ�นเกล��  
เลขท้� 7/222 ถ.บรมร�ช่ช่นน้ แขวงอำรุณอำมรินทร์  
เขตบ�งกอำกน�อำย กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2433-9755 
โทรสิ�ร 0-2433-9754 
E-mail : bm0154@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หน้าพระลาน
25-27 ถ.หน��พัระล�น แขวงพัระบรมมห�ร�ช่วัง
เขตพัระนคร กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2224-8060-1 
โทรสิ�ร 0-2224-8060 ต่อำ 13 
E-mail : bm0004@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มหาดไทย
ภ�ยในกระทรวงมห�ดไทย ถ.เฟ่�อำงนคร แขวงวัดร�ช่บพิัธ  
เขตพัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2223-8287 
โทรสิ�ร 0-2223-8287 
E-mail : bm0006@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางลำาภบูุน
23-26 ถ.สิิบสิ�มห��ง แขวงตล�ดยอำด เขตพัระนคร  
กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307 
โทรสิ�ร 0-2281-9687 ต่อำ 18 
E-mail : bm0007@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทเวีศร์
250/7-9 ถ.สิ�มเสิน แขวงบ�งขุนพัรหม เขตพัระนคร  
กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2282-6365 - 66 
โทรสิ�ร 0-2282-6366 ต่อำ 16 
E-mail : bm0008@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิากคลองตัลาด
239 ถ.อัำษฎ�งค์ แขวงวังบ้รพั�ภิรมย์ เขตพัระนคร  
กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377  
โทรสิ�ร  0-2223-2377 ต่อำ 16 
E-mail : bm0019@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางพลดั 
3 ถ.จรัญ่สินิทวงศ์ แขวงบ�งพัลัด เขตบ�งพัลัด  
กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2424-7630 
โทรสิ�ร 0-2435-6353 
E-mail : bm0121@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งแค
709 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบ�งหว�� เขตภ�ษเ้จรญิ่ กรงุเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903 
โทรสิ�ร 0-2413-2234 ต่อำ 25 
E-mail : loan8212@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางแค
709 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบ�งหว�� เขตภ�ษ้เจริญ่ กรุงเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857 
โทรสิ�ร 0-2413-1519 ต่อำ 3 
E-mail : bm0110@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลิ�งชนั 
66/1 ถนนชั่ยพัฤกษ์ แขวงคลอำงชั่กพัระ เขตตลิ�งชั่น
กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2881-4170 
โทรสิ�ร 0-2434-6242 
E-mail : bm0120@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หมู่บุ้านเศรษฐกจิั 
1797 ถ.เพัช่รเกษม แขวงหลักสิอำง เขตบ�งแค กรุงเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936 
โทรสิ�ร 0-2444-0501 ต่อำ 11 
E-mail : bm0133@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ขนส่งสายใต้ั
24/6 หม่้ท้� 8 ถ.บรมร�ช่ช่นน้ แขวงฉิมพัล้ เขตตลิ�งชั่น  
กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2894-6052-4  
โทรสิ�ร 0-2894-6052 ต่อำ 17 
E-mail : bm0054@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ บุางแค
ห�อำงเลขท้� 3S-F8-F9 ชั่�น 3 ศ้นย์ก�รค��เดอำะมอำลล์ บ�งแค  
เลขท้� 518 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบ�งแคเหน่อำ เขตบ�งแค  
กรุงเทพัฯ 10160 
โทร. 0-2454-7001 
โทรสิ�ร 0-2454-7001 
E-mail : bm0135@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งครุ 
52 ถ.ประช่�อุำทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพัฯ 10140 
โทร. 0-2426-0415-6 
โทรสิ�ร 0-2426-0416 
E-mail : bm0163@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนบุางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หม่้บ��นเพัช่รช่�ยทะเล ถ.บ�งขุนเท้ยน-ช่�ยทะเล 
แขวงแสิมดำ� เขตบ�งขุนเท้ยน กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2464-5610 
โทรสิ�ร 0-2464-5611 
E-mail : bm0170@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีพระราม 2
ห�อำงเลขท้� GCR117 ชั่�น 1 ห��งบิ�กซ้ิ พัระร�ม 2  
เลขท้� 127 ถ.พัระร�มท้� 2 แขวงแสิมดำ� เขตบ�งขุนเท้ยน  
กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2415-7356-7 
โทรสิ�ร 0-2415-7357 
E-mail : bm0177@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีบุางปิะกอก
ห�อำงเลขท้� 3CR309 ชั่�น 3 ห��งบิ�กซ้ิ บ�งปะกอำก  
เลขท้� 278 หม่้ท้� 1 ถ.สุิขสิวัสิดิ� แขวงบ�งปะกอำก  
เขตร�ษฎร์บ้รณะ กรุงเทพัฯ 10140 
โทร. 0-2427-7951-2 
โทรสิ�ร 0-2427-7951-2 ต่อำ 106 
E-mail : bm0178@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางบุอน (ตัลาดปิิ�นทอง)
315 ถ.เอำกชั่ย แขวงบ�งบอำน เขตบ�งบอำน กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2415-9690 
โทรสิ�ร 0-2415-9690 ต่อำ 17 
E-mail : bm0180@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า พระราม 2
ห�อำงเลขท้� 326 ชั่�น 3 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� พัระร�ม 2 
เลขท้� 160 ถ.พัระร�ม 2 แขวงแสิมดำ� เขตบ�งขุนเท้ยน 
กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2416-2903 
โทรสิ�ร 0-2416-2903 ต่อำ 16 
E-mail : bm0187@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดาวีคะนอง 
1060 ถ.สิมเด็จพัระเจ��ต�กสิิน แขวงบุคคโล  
เขตธนบรุ ้กรงุเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2468-9233, 0-2468-2836  
โทรสิ�ร 0-2876-1824 ต่อำ 12 
E-mail : bm0128@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งคอำแหลม 
2350/22 ถ.เจรญิ่กรงุ แขวงบ�งคอำแหลม  
เขตบ�งคอำแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-4180-1 
โทรสิ�ร 0-2291-4182 
E-mail : loan8214@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิเขตับุางคอแหลม (ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคราวี) 
2350/2-3 ถ.เจริญ่กรุง แขวงบ�งคอำแหลม 
เขตบ�งคอำแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-4180-2 
โทรสิ�ร 0-2291-4182 
E-mail : loan8214@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางคอแหลม 
2350/22 ถ.เจริญ่กรุง แขวงบ�งคอำแหลม 
เขตบ�งคอำแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125 
โทรสิ�ร 0-2292-0125 
E-mail : bm0016@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางคอแหลม (ที�ตัั�งสำานกังานชั�วีคราวี)  
2350/2-3 ถ.เจริญ่กรุง แขวงบ�งคอำแหลม 
เขตบ�งคอำแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125 
โทรสิ�ร 0-2292-0125 
E-mail : bm0016@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งมหาเมฆ 
572/1-2 ถ.สิ�ทรใต� แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตสิ�ทร กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297 
โทรสิ�ร 0-2677-5731 
E-mail : bm0015@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สาธีปุิระดษิฐ์ 
604/128,134 ถ.สิ�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพังพั�ง  
เขตย�นน�ว� กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397 
โทรสิ�ร 0-2284-0486 
E-mail : bm0045@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา บุางโพงพาง 
247/1-3 ซิอำยประด่้ 1 ถ.สิ�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพังพั�ง  
เขตย�นน�ว� กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705 
โทรสิ�ร 0-2294-8701 
E-mail : bm0048@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทรี ออน ธีรี 
ห�อำงเลขท้� TR 5/1-2 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��ทร้ อำอำน ธร้
เลขท้� 295 แขวงบ�งคอำแหลม เขตบ�งคอำแหลม กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2291-4882 
โทรสิ�ร 0-2291-4880 
E-mail : bm0139@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า พระราม 3
ห�อำงเลขท้� 436 ชั่�น 4 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� พัระร�ม 3  
เลขท้� 79 ถ.สิ�ธุประดิษฐ์ แขวงช่่อำงนนทร้ เขตย�นน�ว� 
กรุงเทพัฯ 10120  
โทร. 0-2164-0057-8 
โทรสิ�ร 0-2164-0059 
E-mail : bm0146@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้ากรีนเพลส พลาซ่า
ห�อำงเลขท้� 106 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��กร้นเพัลสิ พัล�ซิ�  
เลขท้� 88/8 ซิ.จันทร์ 43 แขวงบ�งโคล่  
เขตบ�งคอำแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2212-5236 
โทรสิ�ร 0-2212-5237 
E-mail : bm0176@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เจัริญกรุง 107 (แฉล้มนมิติัร)
458, 460 ซิ.เจริญ่กรุง 107 แขวงบ�งโคล่  
เขตบ�งคอำแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-3661 
โทรสิ�ร 0-2291-3662 
E-mail : bm0181@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อนิท์-อินเตัอร์เซ่ค
A11, A12 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��อิำนท์-อิำนเตอำร์เซิค เลขท้� 982
ถ.พัระร�มท้� 3 แขวงบ�งโพังพั�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2294-3482-3 
โทรสิ�ร 0-2294-3482-3 
E-mail : bm0189@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สมเด็จัเจ้ัาพระยา 
291-293 ถ.สิมเด็จเจ��พัระย� แขวงคลอำงสิ�น 
เขตคลอำงสิ�น กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442 
โทรสิ�ร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อำ 24 
E-mail : bm0114@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เจัริญนคร
1411 ถ.เจริญ่นคร แขวงบ�งลำ�ภ้ล่�ง เขตคลอำงสิ�น  
กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201 
โทรสิ�ร 0-2439-3858 ต่อำ 13 
E-mail : bm0126@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ไอคอนสยาม
ห�อำงเลขท้� 503-504 ชั่�น 5 ศ้นย์ก�รค��ไอำคอำนสิย�ม 
เลขท้� 299 ซิอำยเจริญ่นคร 5 ถ.เจริญ่นคร 
แขวงคลอำงต�นไทร เขตคลอำงสิ�น กรงุเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2005-5243, 0-2005-5343 
โทรสิ�ร  0-2005-5243 ต่อำ 19  
E-mail : bm0072@gsb.or.th

927/16 ช่ั�น 4 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มห�ช่ยั อำ.เมอ่ำงสิมทุรสิ�คร 
จ.สิมุทรสิ�คร 74000 
โทร. 0-3441-3146-7  
โทรสิ�ร - 
E-mail : rm4@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเพัช่รบุรี
204 ช่ั�น 3 หม้ท่้� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต.ไร่สิ�ม อำ.เมอ่ำงเพัช่รบุร้ 
จ.เพัช่รบรุ ้76000 
โทร. 0-3240-1409  
โทรสิ�ร 0-3240-1409 
E-mail : loan8215@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เพชรบุุรี
204 ชั่�น 2 หม่้ท้� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต.ไร่สิ�ม อำ.เม่อำงเพัช่รบุร้ 
จ.เพัช่รบุร้ 76000 
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159 
โทรสิ�ร 0-3242-5159 ต่อำ 15 
E-mail : bm1101@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา สี�แยกทศกัณัฐ์
612/5 ถ.พัุทธมณฑ์ลสิ�ย 2 แขวงบ�งไผู้่ เขตบ�งแค กรุงเทพัฯ 
10160 
โทร. 0-2410-1490-1 
โทรสิ�ร 0-2410-1491 ต่อำ 18 
E-mail : bm0164@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สวีนผกั
105/2 หม่้ท้� 11 แขวงตลิ�งชั่น เขตตลิ�งชั่น กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2435-3058-9 
โทรสิ�ร 0-2435-3059 
E-mail : bm0166@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองแขม
16/12-13 หม่้บ��นช่วนช่่�น เพัช่รเกษม 81 ถ.ม�เจริญ่  
(เพัช่รเกษม81) แขวงหนอำงแขม เขตหนอำงแขม กรุงเทพัฯ 10160 
โทร. 0-2431-2618-9 
โทรสิ�ร 0-2431-2618-9 ต่อำ 4 
E-mail : bm0179@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ซ่คีอน บุางแค
333 ชั่�น 3 ศ้นย์ก�รค��ซ้ิคอำน บ�งแค เลขท้� 607 ถ.เพัช่รเกษม 
แขวงบ�งหว�� เขตภ�ษ้เจริญ่ กรุงเทพัฯ 10160 
โทร. 0-2458-2475-6 
โทรสิ�ร 0-2458-2476 
E-mail : bm0193@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะพาซ่โิอ พาร์ค กาญจันาภเิษก 
ห�อำงเลขท้� W-02 อำ�ค�ร W ชั่�น 1 โซินพัล�ซิ�  
ศ้นย์ก�รค��เดอำะพั�ซิิโอำ พั�ร์ค ก�ญ่จน�ภิเษก  
เลขท้� 8/9 ถ.ก�ญ่จน�ภิเษก แขวงศ�ล�ธรรมสิรรพัน์  
เขตทว้วัฒน� กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2111-3941-2 
โทรสิ�ร 0-2111-3942 
E-mail : bm0168@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดพลู 
852-854 ถ.เทอำดไท แขวงตล�ดพัล้ เขตธนบุร้  
กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017 
โทรสิ�ร 0-2466-4177 ต่อำ 16 
E-mail : bm0111@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าพระ 
31/14-16 ถ.จรัญ่สินิทวงศ์ แขวงวัดท่�พัระ  
เขตบ�งกอำกใหญ่่ กรุงเทพัฯ 10600  
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946 
โทรสิ�ร 0-2467-3866 ต่อำ 20 
E-mail : bm0115@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จัรญัสนทิวีงศ์ 
180/13-15 ถนนจรัญ่สินิทวงศ์ แขวงบ��นช่่�งหล่อำ
เขตบ�งกอำกน�อำย กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2412-8781 
โทรสิ�ร 0-2411-2115 
E-mail : bm0116@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�ษ์ฏิร์บ้รณะ 
1771, 1773, 1775 ถ.สิขุสิวสัิดิ� แขวงบ�งปะกอำก  
เขตร�ษฎร์บร้ณะ กรงุเทพัฯ 10140  
โทร. 0-2428-2733-5  
โทรสิ�ร 0-2428-2733-5 ต่อำ 22 
E-mail : loan8213@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ราษฎร์บุรูณัะ 
1771, 1773, 1775 ถ.สุิขสิวัสิดิ� แขวงบ�งปะกอำก  
เขตร�ษฎร์บ้รณะ กรุงเทพัฯ 10140  
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674 
โทรสิ�ร 0-2428-1679 
E-mail : bm0107@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงเวีียนใหญ่
12 ถ.ในวงเว้ยน แขวงบ�งย้�เร่อำ เขตธนบุร้ กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776  
โทรสิ�ร 0-2465-3231 ต่อำ 15  
E-mail : bm0112@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีดัไทร 
8/45 หม่้ท้� 10 ถ.เอำกชั่ย แขวงบ�งขุนเท้ยน  
เขตจอำมทอำง กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379   
โทรสิ�ร 0-2415-1370 ต่อำ 20  
E-mail : bm0123@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พระราม 2 ซ่อย 64
324, 326, 328 ถ.พัระร�ม 2 แขวงแสิมดำ�  
เขตบ�งขุนเท้ยน กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2451-4597-8 
โทรสิ�ร 0-2451-4597-8 ต่อำ 111 
E-mail : bm0156@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ท่ายาง
233/1 หม่้ท้� 1 ถ.ใหญ่่ ต.ท่�ย�ง อำ.ท่�ย�ง จ.เพัช่รบุร้ 76130 
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555 
โทรสิ�ร 0-3246-1555 
E-mail : bm1102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านแหลม
386/2 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รบุร้-บ��นแหลม ต.บ��นแหลม  
อำ.บ��นแหลม จ.เพัช่รบุร้ 76110 
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978 
โทรสิ�ร 0-3248-1096 
E-mail : bm1103@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ชะอำา
499/34 ถ.เพัช่รเกษม ต.ช่ะอำำ� อำ.ช่ะอำำ� จ.เพัช่รบุร้ 76120 
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135 
โทรสิ�ร 0-3243-3743 
E-mail : bm1104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เขาย้อย
120 หม่้ท้� 5 ถ.เพัช่รเกษม ต.เข�ย�อำย อำ.เข�ย�อำย  
จ.เพัช่รบุร้ 76140 
โทร. 0-3256-2234 
โทรสิ�ร 0-3256-2234 
E-mail : bm1105@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สะพานจัอมเกล้า
1 ถ.พังษ์สุิริย� ต.ท่�ร�บ อำ.เม่อำงเพัช่รบุร้ จ.เพัช่รบุร้ 76000 
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338 
โทรสิ�ร 0-3241-8222 
E-mail : bm1106@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าปิล้อง 
130 หม่้ท้� 4 ต.หนอำงหญ่��ปล�อำง อำ.หนอำงหญ่��ปล�อำง  
จ.เพัช่รบุร้ 76160 
โทร. 0-3249-4388 
โทรสิ�ร 0-3249-4388 
E-mail : bm1107@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แก่งกระจัาน
444/5 หม่้ท้� 1 ต.แก่งกระจ�น อำ.แก่งกระจ�น จ.เพัช่รบุร้ 76170 
โทร. 0-3278-8499 
โทรสิ�ร 0-3278-8499 ต่อำ 14 
E-mail : bm1108@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านลาด
42/29 หม่้ท้� 6 ต.บ��นล�ด อำ.บ��นล�ด จ.เพัช่รบุร้ 76150  
โทร. 0-3249-2051 
โทรสิ�ร 0-3249-2052 
E-mail : bm1111@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โรบุนิสัน เพชรบุรีุ
ชั่�น 2F ห�อำง RR-218 ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัิน เพัช่รบุร้  
เลขท้� 162 หม้ท้่� 1 ต.สิมอำพัลอ่ำ อำ.บ��นล�ด จ.เพัช่รบุร ้76150 
โทร. 0-3249-1834-5 
โทรสิ�ร 0-3249-1834 ต่อำ 17 
E-mail :  bm1112@gsb.or.th

หน่วียให้บุริการ มหาวิีทยาลยัราชภัฎเพชรบุรีุ
เลขท้� 38 หม่้ท้� 8 ถ.ห�ดเจ��สิำ�ร�ญ่ ต.น�วุ�ง  
อำ.เม่อำงเพัช่รบุร้ จ.เพัช่รบุร้ 76000 
โทร. 0-3240-5541 
โทรสิ�ร 0-3240-5542 
E-mail : bm1106@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตประจวบคีรีขึ้ันธ์
5 ช่ั�น 3 ถ.ก�อำงเก้ยรติ ต.ประจวบคร้ข้นัธ์  
อำ.เมอ่ำงประจวบค้รข้นัธ์ จ.ประจวบคร้ข้นัธ์ 77000 
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810 
โทรสิ�ร 0-3261-1810, 0-3260-3439 
E-mail : loan8216@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิระจัวีบุครีีขันธ์ี 
5 ชั่�น 2 ถ.ก�อำงเก้ยรติ ต.ประจวบค้ร้ขันธ์  
อำ.เม่อำงประจวบค้ร้ขันธ์ จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77000 
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015 
โทรสิ�ร 0-3261-1015, 0-3261-1550 
E-mail : bm1201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หวัีหิน
21/2 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน อำ.หัวหิน จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77110 
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155 
โทรสิ�ร 0-3251-1041, 0-3253-2155 
E-mail : bm1202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ทบัุสะแก
174 หม่้ท้� 11 ต.ทับสิะแก อำ.ทับสิะแก จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77130 
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996 
โทรสิ�ร 0-3267-1024, 0-3267-1996 
E-mail : bm1203@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ค่ายธีนะรชัต์ั
125 หม่้ท้� 3 ศ้นย์ก�รทห�รร�บค่�ยธนะรัช่ต์ ต.เข�น�อำย  
อำ.ปร�ณบุร้ จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77160 
โทร.  0-3262-1695 
โทรสิ�ร 0-3262-1695 
E-mail : bm1204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางสะพาน 
167/10 หม่้ท้� 1 ถ.เพัช่รเกษม-ช่�ยทะเล ต.กำ�เนิดนพัคุณ 
อำ.บ�งสิะพั�น จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77140 
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876 
โทรสิ�ร 0-3269-1234, 0-3269-1876 
E-mail : bm1205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิราณับุุรี
26/2 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต.เข�น�อำย อำ.ปร�ณบุร้ 
จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77120 
โทร. 0-3262-1441 
โทรสิ�ร 0-3262-1441 
E-mail : bm1206@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กยุบุุรี
603 หม่้ท้� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต.กุยบุร้ อำ.กุยบุร้  
จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77150 
โทร. 0-3268-1710 
โทรสิ�ร 0-3268-1221 
E-mail :  bm1207@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สามร้อยยอด
28 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต.ไร่ใหม่ อำ.สิ�มร�อำยยอำด 
จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77180 
โทร. 0-3257-3275-6 
โทรสิ�ร 0-3257-3276 
E-mail :  bm1208@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดฉัตัรไชย (หวัีหนิ)
13/12-14 ถ.สิระสิรง ต.หัวหิน อำ.หัวหิน  
จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77110 
โทร. 0-3251-6325-6  
โทรสิ�ร 0-3251-6326 
E-mail : bm1209@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิากนำ�าปิราณั
9/92 - 93 หม่้ท้� 2 ต.ป�กนำ��ปร�ณ อำ.ปร�ณบุร้ 
จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77220 
โทร. 0-3263-1456-7 
โทรสิ�ร  0-3263-1457 
E-mail : bm1210@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางสะพานน้อย 
54/2 หม่้ท้� 4 ต.บ�งสิะพั�น อำ.บ�งสิะพั�นน�อำย  
จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77170 
โทร. 0-3269-9588-9 
โทรสิ�ร 0-3269-9588 
E-mail : bm1211@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุลพูอร์ตั หัวีหิน
ศ้นย์ก�รค��บล้พัอำร์ต หัวหิน ร้สิอำร์ท มอำลล์ ห�อำงเลขท้� B06  
เลขท้� 8/89 ซิอำยหม่้บ��นหนอำงแก ต.หนอำงแก  
อำ.หัวหิน จ.ประจวบค้ร้ขันธ์ 77110 
โทร. 0-3252-3258 
โทรสิ�ร 0-3252-3258 
E-mail : bm1212@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�ช่บุรี
209 ถ.วรเดช่ ต.หน��เม่อำง อำ.เม่อำงร�ช่บุร้ 
จ.ร�ช่บุร้ 70000 
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321 
โทรสิ�ร 0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อำ 17 
E-mail : loan8217@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ราชบุุรี
207 ถ.วรเดช่ ต.หน��เม่อำง อำ.เม่อำงร�ช่บุร้ จ.ร�ช่บุร้ 70000 
โทร. 0-3233-7045 
โทรสิ�ร 0-3233-7045 ต่อำ 18 
E-mail : bm0901@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านโป่ิง
169 ถ.แสิงช้่โต ต.บ��นโป่ง อำ.บ��นโป่ง จ.ร�ช่บุร้ 70110 
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034 
โทรสิ�ร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อำ 17 
E-mail : bm0902@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพธีาราม
105 ถ.โพัธ�ร�ม ต.โพัธ�ร�ม อำ.โพัธ�ร�ม  
จ.ร�ช่บุร้ 70120 
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602 
โทรสิ�ร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อำ 18 
E-mail : bm0903@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ดำาเนนิสะดวีก
259 หม่้ท้� 8 ถ.สิมุทรสิงคร�ม-บ�งแพั ต.ดำ�เนินสิะดวก
อำ.ดำ�เนินสิะดวก จ.ร�ช่บุร้ 70130 
โทร. 0-3234-6235 
โทรสิ�ร 0-3224-1001 
E-mail : bm0904@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิากท่อ 
462/1 หม่้ท้� 1 ถ.ร�ษฎร์เกษม ต.ป�กท่อำ อำ.ป�กท่อำ  
จ.ร�ช่บุร้ 70140 
โทร. 0-3228-1472 
โทรสิ�ร 0-3228-1150 
E-mail : bm0905@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จัอมบึุง 
225 หม่้ท้� 3 ต.จอำมบ้ง อำ.จอำมบ้ง จ.ร�ช่บุร้ 70150 
โทร. 0-3226-1241 
โทรสิ�ร 0-3226-1241 
E-mail : bm0906@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางแพ
314/6 หม่้ท้� 5 ถ.สิมุทรสิงคร�ม-บ�งแพั ต.บ�งแพั  
อำ.บ�งแพั จ.ร�ช่บุร้ 70160 
โทร. 0-3238-1005 
โทรสิ�ร 0-3238-1005 
E-mail : bm0907@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สวีนผึ�ง
314/20-21 หม่้ท้� 1 ถ.ร�ช่บุร้-สิวนผู้้�ง ต.ป่�หว�ย  
อำ.สิวนผู้้�ง จ.ร�ช่บุร้ 70180 
โทร. 0-3273-1832 
โทรสิ�ร 0-3273-1859  
E-mail : bm0908@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีดัเพลง
129/14 หม่้ท้� 5 ต.วัดเพัลง อำ.วัดเพัลง จ.ร�ช่บุร้ 70170  
โทร. 0-3239-8072 
โทรสิ�ร 0-3239-8073  
E-mail : bm0912@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีสริุยวีงศ์
143/15-16 ถ.ศร้สุิริยวงศ์ ต.หน��เม่อำง  
อำ.เม่อำงร�ช่บุร้ จ.ร�ช่บุร้ 70000 
โทร. 0-3232-5473 
โทรสิ�ร 0-3232-5474 
E-mail : bm0909@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา รอยลัพาร์ค
ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��รอำยลัพั�ร์ค เลขท้� 11/11 ถ.คฑ์�ธร  
ต.หน��เม่อำง อำ.เม่อำงร�ช่บุร้ จ.ร�ช่บุร้ 70000 
โทร. 0-3232-7994 
โทรสิ�ร 0-3232-7995  
E-mail : bm0910@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีบุ้านโป่ิง
ห�อำงเลขท้� GCR 102-103 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิ  
ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ สิ�ข�บ��นโป่ง 
เลขท้� 58 หม่้ท้� 5 ต.หนอำงอำ�อำ อำ.บ��นโป่ง จ.ร�ช่บุร้ 70110 
โทร. 0-3222-1644 
โทรสิ�ร 0-3222-1645  
E-mail : bm0911@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิมุทุรสิ�คร
927/16 ช่ั�น 3 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มห�ช่ยั  
อำ.เมอ่ำงสิมุทรสิ�คร จ.สิมทุรสิ�คร 74000 
โทร. 0-3441-3148-9 
โทรสิ�ร 0-3441-3149 
E-mail : loan8218@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สมุทรสาคร
927/16 ชั่�น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชั่ย  
อำ.เม่อำงสิมุทรสิ�คร จ.สิมุทรสิ�คร 74000 
โทร. 0-3441-1111, 0-3481-0909 
โทรสิ�ร 0-3441-1111 
E-mail : bm0701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กระทุ่มแบุน
1322 ถ.สุิคนธวิท ต.ตล�ดกระทุ่มแบน อำ.กระทุ่มแบน 
จ.สิมุทรสิ�คร 74110 
โทร. 0-3447-1555 
โทรสิ�ร 0-3447-1555 ต่อำ 16 
E-mail : bm0702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านแพ้วี
332/47-49 หม่้ท้� 1 ต.หลักสิ�ม อำ.บ��นแพั�ว 
จ.สิมุทรสิ�คร 74120 
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333 
โทรสิ�ร 0-3448-1333 
E-mail : bm0703@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา กำาแพงแสน
182 หม่้ท้� 1 ต.กำ�แพังแสิน อำ.กำ�แพังแสิน จ.นครปฐม 73140 
โทร.  0-3435-1379 
โทรสิ�ร 0-3435-1379 
E-mail : bm0806@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สนามจัันทร์
243/33 ถ.ร�ช่วิถ้ ต.พัระปฐมเจด้ย์ อำ.เม่อำงนครปฐม  
จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979 
โทรสิ�ร 0-3425-3979 ต่อำ 19 
E-mail : bm0807@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอนตัมู
33/1 หม่้ท้� 5 ต.สิ�มง่�ม อำ.ดอำนต้ม จ.นครปฐม 73150 
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393 
โทรสิ�ร 0-3438-1392 
E-mail : bm0809@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โฮมโปิร นครปิฐม
ห�อำงเลขท้� RT-3 ชั่�น 1 อำ�ค�ร A ศ้นย์ก�รค��โฮมโปร นครปฐม 
ถ.เพัช่รเกษม ต.ห�วยจระเข� อำ.เม่อำงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3421-2195 
โทรสิ�ร 0-3421-2196 
E-mail : bm0811@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สามพราน 
41 หม่้ท้� 7 ถ.เข��ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำสิ�มพัร�น ต.สิ�มพัร�น 
อำ.สิ�มพัร�น จ.นครปฐม 73110 
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357 
โทรสิ�ร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อำ 16 
E-mail : bm0802@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อ้อมใหญ่
11/4 หม่้ท้� 8 ถ.เพัช่รเกษม ต.อำ�อำมใหญ่่ อำ.สิ�มพัร�น  
จ.นครปฐม 73160 
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655 
โทรสิ�ร 0-2420-3655 ต่อำ 201, 203-206 
E-mail : bm0804@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครชยัศรี
136/13-15 หม่้ท้� 1 ต.นครชั่ยศร้ อำ.นครชั่ยศร้ จ.นครปฐม 73120 
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097 
โทรสิ�ร 0-3433-1564 ต่อำ 202 
E-mail : bm0805@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศาลายา
26/24, 26/25 หม่้ท้� 5 ถ.ศ�ล�ย�-นครชั่ยศร้ ต.ศ�ล�ย�  
อำ.พุัทธมณฑ์ล จ.นครปฐม 73170 
โทร. 0-2441-0987-8 
โทรสิ�ร 0-2441-0987 ต่อำ 16 
E-mail : bm0808@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีอ้อมใหญ่
17/17 หม่้ท้� 8 ต.อำ�อำมใหญ่่ อำ.สิ�มพัร�น จ.นครปฐม 73160 
โทร. 0-2431-1364-6 
โทรสิ�ร 0-2431-1366 
E-mail : bm0810@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พุทธีมณัฑลสาย 4
169/142-143 หม่้ท้� 7 ต.กระทุ่มล�ม อำ.สิ�มพัร�น จ.นครปฐม 73220 
โทร. 0-2497-3880-1 
โทรสิ�ร 0-2497-3880 ต่อำ 103 
E-mail : bm0812@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอนหวีาย
71/9-10 หม่้ท้� 13 ต.ไร่ขิง อำ.สิ�มพัร�น จ.นครปฐม 73210 
โทร. 0-3431-8685-7 
โทรสิ�ร 0-3431-8685-7 ต่อำ 108 
E-mail : bm0813@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า ศาลายา
ชั่�น 3 ห�อำงเลขท้� 334 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� ศ�ล�ย�  
เลขท้� 99/19, 99/20 หม่้ท้� 2 ต.บ�งเตย อำ.สิ�มพัร�น 
จ.นครปฐม 73210 
โทร. 0-2429-6935-7 
โทรสิ�ร 0-2429-6935 ต่อำ 102 
E-mail : bm0814@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตก�ญจนบุรี
210 ชั่�น 3 ถ.แสิงช้่โต ต.บ��นเหน่อำ อำ.เม่อำงก�ญ่จนบุร้ 
จ.ก�ญ่จนบุร้ 71000 
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287 
โทรสิ�ร 0-3451-7038 
E-mail : loan8220@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา กาญจันบุุรี
210 ชั่�น 2 ถ.แสิงช้่โต ต.บ��นเหน่อำ อำ.เม่อำงก�ญ่จนบุร้ 
จ.ก�ญ่จนบุร้ 71000 
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582 
โทรสิ�ร  0-3451-1582 
E-mail : bm1301@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าม่วีง
241/1 หม่้ท้� 3 ถ.แสิงช้่โต ต.ท่�ม่วง อำ.ท่�ม่วง  
จ.ก�ญ่จนบุร้ 71110 
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614 
โทรสิ�ร 0-3461-2812 
E-mail : bm1302@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าเรือ (กาญจันบุุรี)
281 ถ.แสิงช้่โต ต.ท่�เร่อำ อำ.ท่�มะก� จ.ก�ญ่จนบุร้ 71130 
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019  
โทรสิ�ร 0-3456-1194 ต่อำ 16 
E-mail : bm1303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่ามะกา
1/22-23 ม. 2 ถ.แสิงช้่โต อำ.ท่�มะก�  
จ.ก�ญ่จนบุร้ 71120 
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235 
โทรสิ�ร 0-3454-3235 
E-mail : bm1304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พนมทวีน 
248 หม่้ท้� 3 ถ.อ่้ำทอำง-ก�ญ่จนบุร้ ต.พันมทวน  
อำ.พันมทวน จ.ก�ญ่จนบุร้ 71140 
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443 
โทรสิ�ร 0-3463-0443 
E-mail : bm1305@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลกูแก
82 หม่้ท้� 6 ต.ดอำนขมิ�น อำ.ท่�มะก� จ.ก�ญ่จนบุร้ 71120 
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513 
โทรสิ�ร 0-3456-6446 
E-mail : bm1306@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทองผาภมูิ
301 หม่้ท้� 1 ต.ท่�ขนุน อำ.ทอำงผู้�ภ้มิ จ.ก�ญ่จนบุร้ 71180 
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312 
โทรสิ�ร 0-3459-9312 ต่อำ 20 
E-mail :  bm1307@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลาดหญ้า
152/12-13 หม่้ท้� 1 ต.ล�ดหญ่�� อำ.เม่อำงก�ญ่จนบุร้  
จ.ก�ญ่จนบุร้ 71190 
โทร. 0-3458-8019, 0-3458-8020 
โทรสิ�ร 0-3458-8019 ต่อำ 14 
E-mail : bm1308@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ่อพลอย
256/2 หม่้ท้� 1 ต.บ่อำพัลอำย อำ.บ่อำพัลอำย จ.ก�ญ่จนบุร้ 71160 
โทร. 0-3458-1581 
โทรสิ�ร 0-3458-1199 
E-mail : bm1309@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดผาสกุ
160/179-180 ต.บ��นเหน่อำ อำ.เม่อำงก�ญ่จนบุร้ จ.ก�ญ่จนบุร้ 71000 
โทร. 0-3451-8881 
โทรสิ�ร 0-3451-8880 
E-mail : bm1310@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้วียกระเจัา
54 หม่้ท้� 6 ต.ห�วยกระเจ� อำ.ห�วยกระเจ� จ.ก�ญ่จนบุร้ 71170 
โทร. 0-3467-7328  
โทรสิ�ร 0-3467-7327 
E-mail : bm1311@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ด่านมะขามเตัี�ย
5/3 หม่้ท้� 1 ต.ด่�นมะข�มเต้�ย อำ.ด่�นมะข�มเต้�ย  
จ.ก�ญ่จนบุร้ 71260 
โทร. 0-3467-2581 
โทรสิ�ร 0-3467-2583 
E-mail : bm1312@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ช่องสะเดา
(เดิมเป็นสิ�ข�เอำร�วัณ) ย��ยเม่�อำวันท้� 26 ธ.ค. 61 
79/2 หม่้ 3 ริมถนนสิ�ย 3199 (ถนนล�ดหญ่��-เอำร�วัณ ก.ม.ท้� 36)
ต.ช่่อำงสิะเด� อำ.เม่อำงก�ญ่จนบุร้ จ.ก�ญ่จนบุร้ 71190 
โทร. 0-3451-0308 
โทรสิ�ร 0-3451-0309 
E-mail : bm1313@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนนทุบุรี 1
145 ถ.ตวิ�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อำ.เมอ่ำงนนทบรุ้  
จ.นนทบุร ้11000 
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774 
โทรสิ�ร 0-2589-9774 ต่อำ 15, 16/0-2589-9884 ต่อำ 15, 16 
E-mail : loan8297@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัวิีานนท์
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อำ.เม่อำงนนทบุร้ จ.นนทบุร้ 11000 
โทร. 0-2951-3491-3 
โทรสิ�ร 0-2951-3494 
E-mail : bm0209@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา มหาชัย
822 ถ.สิคุนธวทิ ต.มห�ช่ยั อำ.เมอ่ำงสิมทุรสิ�คร  
จ.สิมทุรสิ�คร 74000 
โทร. 0-3441-1112 
โทรสิ�ร 0-3441-1112  
E-mail : bm0704@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพธิี�แจ้ั 
19/47-48 หม่้ท้� 4 ต.คอำกกระบ่อำ อำ.เม่อำงสิมุทรสิ�คร 
จ.สิมุทรสิ�คร 74000 
โทร. 0-3449-4648 
โทรสิ�ร 0-3449-4649 
E-mail : bm0705@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พนัท้ายนรสงิห์ 
189/131-133 หม่้ท้� 5 ต.พัันท��ยนรสิิงห์  
อำ.เม่อำงสิมุทรสิ�คร จ.สิมุทรสิ�คร 74000 
โทร. 0-3445-8078 
โทรสิ�ร 0-3445-8079 
E-mail : bm0706@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนเศรษฐกิจั 1 
144/801-802 หม่้ท้� 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลอำงมะเด่�อำ 
อำ.กระทุ่มแบน จ.สิมุทรสิ�คร 74110 
โทร. 0-3447-4802 
โทรสิ�ร 0-3447-4803 
E-mail : bm0707@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สมทุรสงคราม 
330/38 ถ.ไกรช่นะ ต.แม่กลอำง  
อำ.เม่อำงสิมุทรสิ�คร จ.สิมุทรสิงคร�ม 75000 
โทร. 0-3471-0160, 0-3471-0161 
โทรสิ�ร 0-3471-0160 
E-mail : bm0601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อมัพวีา 
16 ถ.พัวงสิมบ้รณ์ ต.อัำมพัว� อำ.อัำมพัว� จ.สิมุทรสิงคร�ม 75110 
โทร. 0-3475-2019, 0-3475-1195 
โทรสิ�ร 0-3475-1195 
E-mail : bm0602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางคนที 
44/2 หม่้ท้� 6 ต.กระดังง� อำ.บ�งคนท้ จ.สิมุทรสิงคร�ม 75120 
โทร. 0-3476-2019 
โทรสิ�ร 0-3476-1533 
E-mail : bm0603@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เพชรสมทุร
592 ถ.เพัช่รสิมุทร ต.แม่กลอำง อำ.เม่อำงสิมุทรสิงคร�ม 
จ.สิมุทรสิงคร�ม 75000 
โทร. 0-3471-0036 
โทรสิ�ร 0-3471-0035 
E-mail : bm0604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลั พลาซ่า มหาชยั
ศ้นย์ก�รค��เซิน็ทรลั พัล�ซิ� มห�ช่ยั ห�อำงเลขท้� 286 ช่ั�น 2  
98 หม่้ท้� 4 ต.น�ด ้อำ.เมอ่ำงสิมทุรสิ�คร จ.สิมทุรสิ�คร 74000 
โทร. 0-3446-6889, 0-3446-6885 
โทรสิ�ร 0-3446-6885 
E-mail : bm0708@gsb.or.th

145 ถ.ตวิ�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อำ.เมอ่ำงนนทบรุ ้จ.นนทบรุ้ 11000 
โทร. 0-2951-1573-6 
โทรสิ�ร 0-2951-1572 
E-mail : rm5@gsb.or.th, rm5a@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครปฐม 
24, 26, 28 ช่ั�น 3 ถ.ทห�รบก ต.พัระปฐมเจด้ย์  
อำ.เม่อำงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3427-2552 
โทรสิ�ร 0-3427-2552  
E-mail : loan8298@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครปิฐม
24, 26, 28 ช่ั�น 2 ถ.ทห�รบก ต.พัระปฐมเจด้ย์  
อำ.เม่อำงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3424-3951 
โทรสิ�ร 0-3425-4636 
E-mail : bm0801@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางเลน
45/3 หม่้ท้� 8 ถ.พัลดำ�ริห์ ต.บ�งเลน อำ.บ�งเลน  
จ.นครปฐม 73130 
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123 
โทรสิ�ร 0-3439-1047 
E-mail : bm0803@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสินสาขา นนทบุรีุ
22/31 หม่้ท้� 4 ถ.ประช่�ร�ษฎร์ ต.สิวนใหญ่่  
อำ.เม่อำงนนทบุร้ จ.นนทบุร้ 11000  
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207  
โทรสิ�ร 0-2525-0216, 0-2526-6518, 
  0-2967-3207 ต่อำ 15 
E-mail : bm0201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิากเกร็ด 
100/19-21 ถ.แจ�งวัฒนะ ต.ป�กเกร็ด อำ.ป�กเกร็ด  
จ.นนทบุร้ 11120 
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376 
โทรสิ�ร 0-2583-3376 
E-mail : bm0206@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แคราย 
115/30-32 ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ่ อำ.เม่อำงนนทบุร้ 
จ.นนทบุร้ 11000 
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572 
โทรสิ�ร 0-2588-4779 ต่อำ 24 
E-mail : bm0207@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ งามวีงศ์วีาน
ห�อำงเลขท้� 528 ชั่�น 5 ภ�ยในศ้นย์ก�รค��เดอำะมอำลล์ ง�มวงศ์ว�น
เลขท้� 30/39-50 ถ.ง�มวงศ์ว�น ต.บ�งเขน อำ.เม่อำงนนทบุร้ 
จ.นนทบุร้ 11000 ต้�ปณ.65 ปณฝ่.ง�มวงศ์ว�น นนทบุร้ 11001 
โทร. 0-2550-1147 
โทรสิ�ร 0-2550-0418 
E-mail : bm0211@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า แจ้ังวีฒัินะ
ห�อำงเลขท้� 417 ชั่�น 4 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� แจ�งวัฒนะ  
เลขท้� 99 หม่้ท้� 2 ถ.แจ�งวัฒนะ ต.บ�งตล�ด อำ.ป�กเกร็ด 
จ.นนทบุร้ 11120 
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215 
โทรสิ�ร 0-2193-8214 
E-mail : bm0213@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า รตัันาธีเิบุศร์
ห�อำงเลขท้� 264 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� รัตน�ธิเบศร์ 
เลขท้� 562, 566 หม่้ท้� 8 ถ.รัตน�ธิเบศร์ ต.บ�งกระสิอำ 
อำ.เม่อำงนนทบุร้ จ.นนทบุร้ 11000 
โทร. 0-2527-8716-7 
โทรสิ�ร 0-2527-8716 ต่อำ 17 
E-mail : bm0214@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่านำ�านนทบุุรี
137 หม่้ท้� 4 ถ.ประช่�ร�ษฎร์ ต.สิวนใหญ่่  
อำ.เม่อำงนนทบุร้ จ.นนทบุร้ 11000 
โทร. 0-2967-2015 
โทรสิ�ร 0-2967-2016 
E-mail : bm0217@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เมอืงทองธีานี
55/622-623 ต.บ�งพ้ัด อำ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุร้ 11120 
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823 
โทรสิ�ร 0-2503-3822 
E-mail : bm0208@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดรวีมใจั (เมอืงทองธีาน)ี
101-101/1 ถ.ป๊อำปป้ล่� ต.บ��นใหม่ อำ.ป�กเกร็ด  
จ.นนทบุร้ 11120 
โทร. 0-2980-7001-2 
โทรสิ�ร 0-2980-7003 
E-mail : bm0219@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สมัมากร เพลส ราชพฤกษ์
ศ้นย์ก�รค��สัิมม�กร เพัลสิ ร�ช่พัฤกษ์  
เลขท้� 62/32 หม่้ท้� 1 ตำ�บลอำ�อำมเกร็ด  
อำำ�เภอำป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุร้ 11120 
โทร. 0-2924-4719-20 
โทรสิ�ร 0-2924-4680 
E-mail : bm0221@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้าสลากไทย
ตั�งอำย้่ชั่�น 2 โครงก�รศ้นย์ก�รค��สิล�กไทย  
เลขท้� 347 ถ.สิน�มบินนำ�� ต.ท่�ทร�ย  
อำ.เม่อำงนนทบุร้ จ.นนทบุร้ 11000 
โทร. 0-2580-6227-8  
โทรสิ�ร 0-2580-6229 
E-mail : bm0222@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนนทุบุรี 2
92-92/1 หม่้ท้� 1 ถ.ไทรน�อำย-วดัต�นเช่อ่ำก  
ต.คลอำงขว�ง อำ.ไทรน�อำย จ.นนทบุร ้11150 
โทร. 0-2597-1490, 08-7805-6279, 08-6028-8511,   
 0-86028-8540, 08-7805-6234 
โทรสิ�ร 0-2597-1491 
E-mail : loan8221@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา บุางบุวัีทอง 
26/1 หม่้ท้� 2 ถ.บ�งกรวย-ไทรน�อำย ต.โสินลอำย  
อำ.บ�งบัวทอำง จ.นนทบุร้ 11110 
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460 
โทรสิ�ร 0-2571-7970 ต่อำ 13 
E-mail :  bm0203@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางกรวีย 
99/99 หม่้ท้� 3 ต.วัดช่ลอำ อำ.บ�งกรวย  
จ.นนทบุร้ 11130 
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837 
โทรสิ�ร 0-2883-7837 ต่อำ 17 
E-mail : bm0204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางใหญ่ 
107 หม่้ท้� 2 ต.บ�งม่วง อำ.บ�งใหญ่่  
จ.นนทบุร้ 11140 
โทร. 0-2595-1625 
โทรสิ�ร 0-2595-1625 ต่อำ 21 
E-mail : bm0205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ไทรใหญ่ 
101 หม่้ท้� 2 ถ.ตลิ�งชั่น-สุิพัรรณบุร้ ต.ไทรใหญ่่ 
อำ.ไทรน�อำย จ.นนทบุร้ 11150 
โทร. 0-2581-8670, 08-6027-5388, 08-5664-1145 
โทรสิ�ร 0-2598-9112 
E-mail : bm0210@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อินเด็กซ์่ บุางใหญ่
ห�อำงเลขท้� R-3 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��อิำนเด็กซ์ิ ลิฟวิ�งมอำลล์ บ�งใหญ่่ 
เลขท้� 87 หม่้ท้� 6 ถ.ตลิ�งชั่น-สุิพัรรณบุร้ ต.เสิ�ธงหิน อำ.บ�งใหญ่่
จ.นนทบุร้ 11140 
โทร. 0-2595-0351-2  
โทรสิ�ร 0-2595-0300 
E-mail : bm0215@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา การไฟ้ฟ้้าฝ่ายผลติับุางกรวีย
6/6-7 หม่้ท้� 1 ถ.บ�งกรวย-ไทรน�อำย ต.บ�งกรวย  
อำ.บ�งกรวย จ.นนทบุร้ 11130 
โทร. 0-2446-6336-8 
โทรสิ�ร 0-2446-6336 
E-mail : bm0216@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บัุวีทองสแควีร์ 
ชั่�น 1 ห�อำงเลขท้� 5/62-63 และชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 5/76 หม่้ท้� 1 
โครงก�รบัวทอำงสิแควร์ ถ.บ�งกรวย-ไทรน�อำย ต.บ�งบัวทอำง 
อำ.บ�งบัวทอำง จ.นนทบุร้ 11110 
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799 
โทรสิ�ร 0-2925-8900 
E-mail : bm0218@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ไทรน้อย
92-92/1 หม่้ท้� 1 ถ.ไทรน�อำย-วัดต�นเช่่อำก ต.คลอำงขว�ง 
อำ.ไทรน�อำย จ.นนทบุร้ 11150 
โทร. 0-2597-1492 
โทรสิ�ร 0-2597-1493 
E-mail : bm0220@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัล เวีสต์ัเกตั
ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัล เวสิต์เกต ชั่�น 3 ห�อำงเลขท้� 340  
เลขท้� 199, 199/1, 199/2 หม่้ท้� 6 ต.เสิ�ธงหิน  
อำ.บ�งใหญ่่ จ.นนทบุร้ 11140 
โทร. 0-2194-2986 
โทรสิ�ร 0-2194-2987 
E-mail : bm0223@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะคริสตัลั ราชพฤกษ์
ศ้นย์ก�รค��เดอำะคริสิตัล ร�ช่พัฤกษ์ ชั่�น 1 อำ�ค�ร C  
ห�อำงเลขท้� 118-120 เลขท้� 555/9 หม่้ท้� 1 ต.บ�งขนุน 
อำ.บ�งกรวย จ.นนทบุร้ 11130 
โทร. 0-2102-3502-3 
โทรสิ�ร 0-2102-3503 
E-mail : bm0224@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดเจ้ัาพระยา
ชั่�น 1 ห�อำง 1B เจ��พัระย�พัล�ซ่ิ� เลขท้� 67/12 หม่้ท้� 10 
ถ.บ�งกรวย-ไทรน�อำย ต.บ�งเลน อำ.บ�งใหญ่่ จ.นนทบุร้ 11140 
โทร. 0-2117-4113 
โทรสิ�ร 0-2117-4116 
E-mail : bm0225@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุพัรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก�ว ต.ท่�พ้ั�เล้�ยง อำ.เม่อำงสุิพัรรณบุร้ 
จ.สุิพัรรณบุร้ 72000 
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044 
โทรสิ�ร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อำ 16 
E-mail : loan8222@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา สพุรรณับุุรี
24/15 ถ.เณรแก�ว ต.ท่�พ้ั�เล้�ยง อำ.เม่อำงสุิพัรรณบุร้ 
จ.สุิพัรรณบุร้ 72000 
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188 
โทรสิ�ร 0-3552-3020 ต่อำ 24  
E-mail : bm1001@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สองพี�น้อง 
61 ถ.บ�งล้�-หนอำงวัลย์เปร้ยง ต.สิอำงพ้ั�น�อำง อำ.สิอำงพ้ั�น�อำง
จ.สุิพัรรณบุร้ 72110 
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833 
โทรสิ�ร 0-3553-1014 
E-mail : bm1002@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สามชกุ 
890 หม่้ท้� 2 ถ.มิตรสัิมพัันธ์ ต.สิ�มชุ่ก  
อำ.สิ�มชุ่ก จ.สุิพัรรณบุร้ 72130 
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019 
โทรสิ�ร 0-3557-2019  
E-mail : bm1003@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีปิระจันัต์ั 
552-553 หม่้ท้� 3 ถ.สุิพัรรณบุร้-ชั่ยน�ท ต.ศร้ประจันต์ 
อำ.ศร้ประจันต์ จ.สุิพัรรณบุร้ 72140 
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570 
โทรสิ�ร 0-3558-1481  
E-mail : bm1004@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดมิบุางนางบุวีช 
350 หม่้ท้� 5 ต.เข�พัระ อำ.เดิมบ�งน�งบวช่  
จ.สุิพัรรณบุร้ 72120 
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-8510 
โทรสิ�ร 0-3557-8410  
E-mail : bm1005@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางปิลาม้า 
263 หม่้ท้� 5 ต.โคกคร�ม อำ.บ�งปล�ม��  
จ.สุิพัรรณบุร้ 72150 
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514 
E-mail : bm1006@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อ่่ทอง 
158 หม่้ท้� 6 ถ.ท��วอ่้ำทอำง ต.อ่้ำทอำง อำ.อ่้ำทอำง  
จ.สุิพัรรณบุร้ 72160 
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044 
โทรสิ�ร 0-3555-1083 ต่อำ 15 
E-mail : bm1007@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ด่านช้าง 
470 หม่้ท้� 1 ถ.สิ�มชุ่ก-ด่�นช่��ง ต.ด่�นช่��ง อำ.ด่�นช่��ง 
จ.สุิพัรรณบุร้ 72180 
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495 
โทรสิ�ร 0-3559-5495  
E-mail : bm1008@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ดอนเจัดีย์
1649 หม่้ท้� 5 ต.ดอำนเจด้ย์ อำ.ดอำนเจด้ย์  
จ.สุิพัรรณบุร้ 72170 
โทร. 0-3559-1658-9 
โทรสิ�ร 0-3559-1658 ต่อำ 13 
E-mail : bm1009@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าไซ่
570/4 หม่้ท้� 5 ต.หนอำงหญ่��ไซิ อำ.หนอำงหญ่��ไซิ  
จ.สุิพัรรณบุร้ 72240 
โทร. 0-3557-7255-6 
โทรสิ�ร 0-3557-7136 
E-mail : bm1010@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนนางพิม
170/9 ถ.น�งพิัม ต.ท่�พ้ั�เล้�ยง  
อำ.เม่อำงสุิพัรรณบุร้ จ.สุิพัรรณบุร้ 72000 
โทร. 0-3552-5780-1 
โทรสิ�ร 0-3552-5782 
E-mail : bm1011@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบุนิสนั สพุรรณับุุรี
ห�อำงเลขท้� 206 ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัิน สุิพัรรณบุร้ 
เลขท้� 449 หม่้ท้� 5 ต.ท่�ระหัด อำ.เม่อำงสุิพัรรณบุร้ 
จ.สิุพัรรณบุร้ 72000 
โทร. 0-3545-4370-1 
โทรสิ�ร 0-3545-4244 
E-mail : bm1012@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งคอก
111/11-12 หม่้ท้� 10 ต.ทุ่งคอำก  
อำ.สิอำงพ้ั�น�อำง จ.สุิพัรรณบุร้ 72190 
โทร. 0-3558-9411-2 
โทรสิ�ร 0-3558-9413 
E-mail : bm1013@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสินสาขา หันคา
274/2 หม่้ท้� 1 ถ.บรรจบวิถ้ อำ.หันค� 
จ.ชั่ยน�ท 17130  
โทร.  0-5641-0510, 0-5645-1009 
โทรสิ�ร  0-5645-1009 
E-mail :  bm3204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สรรคบุรุี
4/13 หม่้ท้� 8 ถ.เจ��ย้�พัระย� ต.แพัรกศร้ร�ช่�  
อำ.สิรรคบุร้ จ.ชั่ยน�ท 17140  
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280  
โทรสิ�ร  0-5648-1111 
E-mail :  bm3205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สรรพยา
347 หม่้ท้� 4 ถ.ชั่ยน�ท-สิิงห์บุร้ อำ.สิรรพัย� 
จ.ชั่ยน�ท 17150  
โทร.  0-5649-9100, 0-5649-9238  
โทรสิ�ร  0-5649-9100 
E-mail :  bm3206@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่ ชัยนาท
363/6-7 ถนนท�งหลวง 340 ต.บ��นกล�วย 
อำ.เม่อำงชั่ยน�ท จ.ชั่ยน�ท 17000 
โทร.  0-5641-1165-6 
โทรสิ�ร  0-5641-1165 ต่อำ 22 
E-mail :  bm3207@gsb.or.th 

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัิจิตร 
18-20 ถ.แดงทอำงด้เหน่อำ ต.ตะพั�นหิน 
อำ.ตะพั�นหิน จ.พัิจิตร 66110 
โทร.  0-5662-1422  
โทรสิ�ร  0-5662-1422 ต่อำ 21 
E-mail :  loan8226@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัะพานหิน 
22-28 ถ.แดงทอำงด้ ต.ตะพั�นหิน  
อำ.ตะพั�นหิน จ.พิัจิตร 66110 
โทร.  0-5662-1265, 0-5662-2092 
โทรสิ�ร  0-5662-1265 
E-mail :  bm3102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พิจัิตัร 
602/1 ถ.บุษบ� ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงพิัจิตร 
จ.พิัจิตร 66000 
โทร.  0-5661-1264, 0-5661-3555 
โทรสิ�ร  0-5661-1264 
E-mail :  bm3101@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางมูลนาก 
41 ถ.ประเท่อำงถิ�น ต.บ�งม้ลน�ก  
อำ.บ�งม้ลน�ก จ.พิัจิตร 66120 
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559 
โทรสิ�ร  0-5663-1070 
E-mail :  bm3103@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สามง่าม 
190 หม่้ท้� 13 ถ.พิัจิตร-กำ�แพังเพัช่ร  
อำ.สิ�มง่�ม จ.พิัจิตร 66140 
โทร.  0-5666-5562, 0-5669-1166 
โทรสิ�ร  0-5669-1166 
E-mail : bm3104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ราชรถ 
20/137 ถ.คลอำงคะเช่นทร์ ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงพิัจิตร  
จ.พิัจิตร 66000 
โทร.  0-5699-0800 
โทรสิ�ร  0-5699-0899 
E-mail :  bm3105@gsb.or.th 
ธีนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก 
282/9 หม่้ท้� 1 ถ.วังทอำง-เข�ทร�ย ต.สิ�กเหล็ก  
อำ.สิ�กเหล็ก จ.พิัจิตร 66160 
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265 
โทรสิ�ร 0-5669-9232 
E-mail : bm3106@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โพทะเล 
763 หม่้ท้� 2 ถ.โพัทะเล-บ�งม้ลน�ก ต.โพัทะเล  
อำ.โพัทะเล จ.พิัจิตร 66130 
โทร. 0-5668-1147 
โทรสิ�ร 0-5668-1253 
E-mail : bm3107@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ทับุคล้อ 
350/2-3 หม่้ท้� 9 ต.ทับคล�อำ อำ.ทับคล�อำ จ.พิัจิตร 66150 
โทร. 0-5664-1744-5 
โทรสิ�ร  0-5664-1744-5 
E-mail :  bm3108@gsb.or.th

ธีนาคารออมสินสาขา ตัาคลี 
300 ถ.พัหลโยธิน ต.ต�คล้ อำ.ต�คล้ จ.นครสิวรรค์ 60140 
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039 
โทรสิ�ร 0-5626-1541  
E-mail : bm2505@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ท่าตัะโก 
371/14 หม่้ท้� 1 ถ.ท่�ตะโก-นครสิวรรค์ ต.ท่�ตะโก  
อำ.ท่�ตะโก จ.นครสิวรรค์ 60160 
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038 
โทรสิ�ร 0-5624-9333 
E-mail : bm2507@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัากฟ้้า 
68 หม่้ท้� 1 ถ.พัหลโยธิน อำ.ต�กฟ้� จ.นครสิวรรค์ 60190 
โทร. 0-5624-1362  
โทรสิ�ร 0-5624-1362 
E-mail : bm2508@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองบัุวี 
51 หม่้ท้� 8 ถ.หนอำงบัว-ชุ่มแสิง ต.หนอำงบัว อำ.หนอำงบัว 
จ.นครสิวรรค์ 60110 
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146 
โทรสิ�ร 0-5625-1333, 0-5632-3146 
E-mail : bm2509@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ชุมแสง 
19-21 ถ.แสิงสัินติสุิข ต.ชุ่มแสิง อำ.ชุ่มแสิง จ.นครสิวรรค์ 60120 
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697 
โทรสิ�ร 0-5628-2166, 0-5628-2697 
E-mail : bm2503@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ไพศาลี 
399/1-3 หม่้ท้� 5 ต.ไพัศ�ล้ อำ.ไพัศ�ล้ จ.นครสิวรรค์ 60220 
โทร. 0-5625-9553 
โทรสิ�ร 0-5625-9554 
E-mail : bm2514@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุทุัยธ�นี
220/1 ถ.ท่�ช่��ง ต.อำทุยัใหม่ อำ.เม่อำงอำทุยัธ�น้ 
จ.อำทุยัธ�น ้61000  
โทร. 0-5651-4577  
โทรสิ�ร 0-5651-4577 
E-mail : loan8225@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา อุทัยธีานี
220/1 ถ.ท่�ช่��ง ต.อุำทัยใหม่ อำ.เม่อำงอุำทัยธ�น้ 
จ.อุำทัยธ�น้ 61000  
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487 
โทรสิ�ร 0-5651-1070 
E-mail : bm3301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองฉาง
276/1 หม่้ท้� 5 ถ.หนอำงฉ�ง-อุำทัยธ�น้  
อำ.หนอำงฉ�ง จ.อุำทัยธ�น้ 61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077 
โทรสิ�ร 0-5653-1077 
E-mail : bm3302@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ลานสัก
53/4 ถ.หนอำงฉ�ง-ล�นสัิก อำ.ล�นสัิก จ.อุำทัยธ�น้ 61160  
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085 
โทรสิ�ร 0-5653-7085 
E-mail : bm3303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านไร่
45/6-8 หม่้ท้� 1 ต.บ��นไร่ อำ.บ��นไร่ จ.อุำทัยธ�น้ 61140 
โทร. 0-5653-9264 
โทรสิ�ร 0-5653-9264 
E-mail : bm3304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงชั่ยน�ท จ.ชั่ยน�ท 17000 
โทร.  0-5641-1693, 0-5641-2576  
โทรสิ�ร 0-5641-2576 
E-mail : bm3201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา มโนรมย์
45/1 หม่้ท้� 3 ถ.มโนรมย์-อุำทัยธ�น้ ต.คุ�งสิำ�เภ�  
อำ.มโนรมย์ จ.ชั่ยน�ท 17110  
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478  
โทรสิ�ร 0-5649-1111 
E-mail : bm3202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีัดสิงห์
51 ถ.ภ้วสุิวรรณวิถ้ ต.วัดสิิงห์ อำ.วัดสิิงห์ จ.ชั่ยน�ท 17120  
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264  
โทรสิ�ร  0-5646-1111 
E-mail : bm3203@gsb.or.th

310/12 ถ.สิวรรค์วิถ้ ต.ป�กนำ��โพั อำ.เม่อำงนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419  
โทรสิ�ร 0-5622-2350, 0-5623-1564 
E-mail : rm6@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครสิวรรค์ 
310/12 ถ.สิวรรค์วิถ้ ต.ป�กนำ��โพั อำ.เม่อำงนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-6510 
โทรสิ�ร 0-5622-6510 
E-mail : loan8223@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สวีรรค์วีิถี
310/12 ถ.สิวรรค์วิถ้ ต.ป�กนำ��โพั อำ.เม่อำงนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453 
โทรสิ�ร 0-5622-2436 
E-mail : bm2510@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นครสวีรรค์ 
46 ถ.เวสิสุิวรรณ ต.ป�กนำ��โพั อำ.เม่อำงนครสิวรรค์  
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104 
โทรสิ�ร 0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อำ 18 
E-mail : bm2501@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี 
170/5 หม่้ท้� 4 ถ.ศร้พัยหุะ ต.พัยุหะ อำ.พัยุหะค้ร้  
จ.นครสิวรรค์ 60130 
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017 
โทรสิ�ร 0-5634-1053 
E-mail : bm2502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุรรพตัพิสัย 
123/1 หม่้ท้� 2 ถ.บรรพัตพิัสัิย-หนอำงสัิงข์ ต.ท่�งิ�ว  
อำ.บรรพัตพิัสัิย จ.นครสิวรรค์ 60180 
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510 
โทรสิ�ร 0-5627-9103 
E-mail : bm2504@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ลาดยาวี 
765 หม่้ท้� 6 ถ.ล�ดย�ว-นครสิวรรค์ ต.ล�ดย�ว  
อำ.ล�ดย�ว จ.นครสิวรรค์ 60150 
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340 
โทรสิ�ร 0-5627-1008 
E-mail : bm2506@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โกรกพระ 
143/1 หม่้ท้� 4 ถ.สุิข�ภิบ�ล 4 ต.โกรกพัระ อำ.โกรกพัระ 
จ.นครสิวรรค์ 60170 
โทร. 0-5629-1212 
โทรสิ�ร 0-5629-1291 
E-mail : bm2511@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัลาดศรีนคร
558/68-69 หม่้ท้� 9 ต.นครสิวรรค์ตก อำ.เม่อำงนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5688-1619-20 
โทรสิ�ร 0-5688-1619 
E-mail : bm2512@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองปิลิง
704-705 หม่้ท้� 2 ต.หนอำงปลิง อำ.เม่อำงนครสิวรรค์  
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5625-6026-7 
โทรสิ�ร 0-5625-6027 
E-mail : bm2513@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองเบุน
248/4-6 หม่้ท้� 15 ต.หนอำงกระโดน อำ.เม่อำงนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60240 
โทร.  0-5629-6320 
โทรสิ�ร 0-5629-6319 
E-mail :  bm2515@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ชุมตัาบุง 
139/4-5 หม่้ท้� 5 ต.ชุ่มต�บง อำ.ชุ่มต�บง จ.นครสิวรรค์ 60150 
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137 
โทรสิ�ร 0-5629-3135 
E-mail : bm2516@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุิ�กซี่ (วีี-สแควีร์) นครสวีรรค์
ห��งสิรรพัสิินค��บิ�กซ้ิ นครสิวรรค์ 1 บริษัท นิภ�พัรพััฒน์ จำ�กัด 
เลขท้� 320/11 ถ.สิวรรค์วิถ้ ต.ป�กนำ��โพั อำ.เม่อำงนครสิวรรค์
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5623-3393-4 
โทรสิ�ร 0-5623-3395 
E-mail : bm2517@gsb.or.th
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� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตลพับุรี  
ช่ั�น 3 เลขท้� 321 หม่้ท้� 1 ถ.ลพับุร้-สิิงห์บุร้ ต.ท่�วุ�ง 
อำ.ท่�วุ�ง จ.ลพับุร้ 15150 
โทร. 0-3648-1500-1 
โทรสิ�ร 0-3648-1500 ต่อำ 26  
E-mail : loan8227@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ท่าวีุ้ง  
ชั่�น 2 เลขท้� 321 หม่้ท้� 1 ถ.ลพับุร้-สิิงห์บุร้ ต.ท่�วุ�ง  
อำ.ท่�วุ�ง จ.ลพับุร้ 15150 
โทร.  0-3648-1172, 0-3648-1188 
โทรสิ�ร  0-3648-1188  
E-mail :  bm1708@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ลพบุุรี  
26/1 ถ.วิช่�เยนทร์ ต.ท่�หิน อำ.เม่อำงลพับุร้ จ.ลพับุร้ 15000  
โทร.  0-3641-1072, 0-3641-2585  
โทรสิ�ร  0-3641-1072 ต่อำ 16 
E-mail :  bm1701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม 
75/1 หม่้ท้� 7 ถ.พัหลโยธิน ต.เข�พัระง�ม  
อำ.เม่อำงลพับุร้ จ.ลพับุร้ 15160  
โทร.  0-3648-6217  
โทรสิ�ร  0-3648-6561 
E-mail :  bm1702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โคกสำาโรง 
2 ถ.ศร้สิำ�โรง ต.โคกสิำ�โรง อำ.โคกสิำ�โรง จ.ลพับุร้ 15120 
โทร.  0-3644-1348, 0-3644-1800  
โทรสิ�ร  0-3644-1800 
E-mail :  bm1703@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านหมี�
61 ถ.เทศบ�ล ต.บ��นหม้� อำ.บ��นหม้� จ.ลพับุร้ 15110 
โทร.  0-3647-1074 
โทรสิ�ร  0-3647-1074 ต่อำ 20 
E-mail :  bm1704@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พัฒินานิคม  
140 หม่้ท้� 6 ต.พััฒน�นิคม อำ.พััฒน�นิคม จ.ลพับุร้ 15140  
โทร.  0-3649-1471, 0-3649-1500  
โทรสิ�ร  0-3649-1471  
E-mail :  bm1705@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ลำานารายณั์ 
23 หม่้ท้� 5 ถ.สุิรน�ร�ยณ์ ต.ลำ�น�ร�ยณ์  
อำ.ชั่ยบ�ด�ล จ.ลพับุร้ 15130  
โทร.  0-3646-1181 
โทรสิ�ร  0-3646-1181 ต่อำ 18 
E-mail :  bm1706@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีงเวีียนสระแก้วี 
226/36-38 ถ.น�ร�ยณ์มห�ร�ช่ ต.ทะเลชุ่บศร  
อำ.เม่อำงลพับุร้ จ.ลพับุร้ 15000 
โทร.  0-3641-4256 ต่อำ 12, 14, 17  
โทรสิ�ร  0-3641-4256 ต่อำ 17 
E-mail :  bm1707@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองม่วีง 
535 หม่้ท้� 1 ต.หนอำงม่วง อำ.หนอำงม่วง จ.ลพับุร้ 15170  
โทร. 0-3643-2249-50  
โทรสิ�ร 0-3643-2249  
E-mail : bm1710@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โรบุินสัน ลพบุุรี 
(เดิมเป็นสิ�ข�เทสิโก�โลตัสิ ลพับุร้) ย��ยวันท้� 16 ธ.ค. 59 
ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัิน ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� RLB-2F-RR-TBC  
เลขท้� 555/5 หม่้ท้� 4 ถ.พัหลโยธิน ต.กกโก อำ.เม่อำงลพับุร้ 
จ.ลพับุร้ 15000 
โทร. 0-3668-7801-2 
โทรสิ�ร 0-3668-7802 
E-mail : bm1711@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขาบุิ�กซ่ี ลพบุุรี 1 
บริษัท บิ�กซ้ิ ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ จำ�กัด (มห�ช่น)  
สิ�ข�ลพับุร้ 1 ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 2 CR203  
เลขท้� 2 หม่้ 1 ถ.พัหลโยธิน ต.ท่�ศ�ล� อำ.เม่อำงลพับุร้  
จ.ลพับุร้ 15000 
โทร. 0-3678-4498-9 
โทรสิ�ร 0-3678-4498-9 ต่อำ 19 
E-mail : bm1712@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเพัช่รบ้รณ์
30/1 ถ.พัระพัทุธบ�ท ต.ในเมอ่ำง  
อำ.เมอ่ำงเพัช่รบร้ณ์ จ.เพัช่รบร้ณ์ 67000 
โทร. 0-5671-2450 
โทรสิ�ร 0-5671-2450 ต่อำ19 
E-mail : loan8228@gsb.or.th

ธีนาคารออมสินสาขา เพชรบุูรณั์
30/1 ถ.พัระพุัทธบ�ท ต.ในเม่อำง 
อำ.เม่อำงเพัช่รบร้ณ์ จ.เพัช่รบ้รณ์ 67000 
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754 
โทรสิ�ร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754 
E-mail : bm3001@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หล่มสัก 
356 ถ.วจ้ ต.หล่มสัิก อำ.หล่มสัิก จ.เพัช่รบ้รณ์ 67110 
โทร.  0-5670-1040, 0-5670-2401 
โทรสิ�ร  0-5670-1040, 0-5670-2401 
E-mail :  bm3002@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หนองไผ่ 
194 หม่้ท้� 16 ถ.สิระบุร้-หล่มสัิก อำ.หนอำงไผู่้  
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67140 
โทร.  0-5678-1624, 0-5678-1881 
โทรสิ�ร  0-5678-1624, 0-5678-1881 
E-mail :  bm3003@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ซ่ับุสมอทอด 
128-129 หม่้ท้� 4 ถ.สิระบุร้-หล่มสัิก ต.ซัิบสิมอำทอำด  
อำ.บ้งสิ�มพััน จ.เพัช่รบ้รณ์ 67160 
โทร.  0-5673-1221, 0-5673-1559 
โทรสิ�ร  0-5673-1221, 0-5673-1559 
E-mail :  bm3004@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หล่มเก่า 
580 หม่้ท้� 5 ถ.นฤพััฒน์ ต.วังบ�ล อำ.หล่มเก่�  
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67120 
โทร.  0-5670-9238, 0-5674-7185 
โทรสิ�ร  0-5670-9238, 0-5674-7185 
E-mail :  bm3005@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีิเชียรบุุรี 
908 หม่้ท้� 13 ถ.บุศร�คัม ต.ท่�โรง อำ.วิเช้่ยรบุร้ 
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67130 
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444 
โทรสิ�ร 0-5675-4058, 0-5679-1444 
E-mail : bm3006@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ชนแดน
1101 หม่้ท้� 12 ถ.ช่มฐ้ระเวช่ ต.ช่นแดน อำ.ช่นแดน  
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67150 
โทร. 0-5676-1590-1 
โทรสิ�ร 0-5676-1590-1 
E-mail : bm3007@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ
36/6 หม่้ท้� 5 ถ.สิระบุร้-หล่มสัิก ต.สิระกรวด  
อำ.ศร้เทพั จ.เพัช่รบ้รณ์ 67170 
โทร. 0-5679-8821 
โทรสิ�ร 0-5679-8822 
E-mail : bm3008@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตััส เพชรบูุรณั์
929 หม่้ท้� 2 ต.สิะเด้ยง อำ.เม่อำงเพัช่รบ้รณ์ จ.เพัช่รบ้รณ์ 67000 
โทร. 0-5671-2564-5 
โทรสิ�ร 0-5671-2565 
E-mail : bm3009@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัลาดท่าพล
38/1 หม่้ท้� 12 ต.ท่�พัล อำ.เม่อำงเพัช่รบ้รณ์ จ.เพัช่รบ้รณ์ 67250 
โทร. 0-5673-6575 
โทรสิ�ร 0-5673-6574  
E-mail : bm3010@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุิ�กซ่ี หล่มสัก
70 ถ.สิ�มัคค้ชั่ย ต.หล่มสัิก อำ.หล่มสัิก จ.เพัช่รบ้รณ์ 67110 
โทร. 0-5670-4855 
โทรสิ�ร 0-5670-4856 
E-mail : bm3011@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีังโปิ่ง
688 หม่้ท้� 1 ต.วังโป่ง อำ.วังโป่ง จ.เพัช่รบ้รณ์ 67240 
โทร. 0-5692-3649-50 
โทรสิ�ร 0-5692-3649 ต่อำ 15 
E-mail : bm3012@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัลาดพุเตัย
199-199/2 หม่้ท้� 3 ต.พุัเตย อำ.วิเช้่ยรบุร้ จ.เพัช่รบ้รณ์ 67180 
โทร. 0-5679-7850 
โทรสิ�ร 0-5679-7851 
E-mail : bm3013@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เขาค้อ
98/1-2 หม่้ท้� 8 ต.แคมป์สิน อำ.เข�ค�อำ  
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67280 
โทร. 0-5671-3313 
โทรสิ�ร  - 
E-mail : bm3014@gsb.or.th

หน่วียให้บุริการ หล่มสัก 
119 ถ.วจ้ ต.หล่มสัิก อำ.หล่มสัิก จ.เพัช่รบ้รณ์ 67110 
โทร.  0-5670-1803 
โทรสิ�ร  0-5670-1803 
E-mail :  bm3011@gsb.or.th

192 ถ.บรมอำ�สิน์ ต.ท่�อำฐิ อำ.เมอ่ำงอำตุรดติถ์  
จ.อำตุรดติถ์ 53000 
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 
 0-5540-3667, 0-5540-3668 
โทรสิ�ร 0-5540-3664, 0-5540-3668 
E-mail : rm7@gsb.or.th, rm7a@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัิษ์ณุโลก 1 
902 ถ.มิตรภ�พั ต.ในเมอ่ำง อำ.เม่อำง จ.พัษิณโุลก 65000 
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8985 
โทรสิ�ร 0-5524-3710 
E-mail : loan8229@ gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พิษณัุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำง จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557 
โทรสิ�ร 0-5525-8557 
E-mail : bm2701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ท่ามะปิราง
262/53 ถ.บรมไตรโลกน�รถ ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำง จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524 
โทรสิ�ร 0-5524-1524  
E-mail : bm2708@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นางพญา
902 ถ.มิตรภ�พั ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำง จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร. 0-5525-8572 
โทรสิ�ร 0-5525-8572 
E-mail : bm2703@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางระกำา
57/1 หม่้ท้� 7 ต.บ�งระกำ� อำ.บ�งระกำ� จ.พิัษณุโลก 65140 
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511  
โทรสิ�ร 0-5537-1039 
E-mail : bm2707@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา มิตัรภาพ
16/113-114 ถ.มิตรภ�พั ต.ในเม่อำง 
อำ.เม่อำง จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร. 0-5524-8762-3 
โทรสิ�ร 0-5524-8762 
E-mail : bm2710@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุิ�กซ่ี พิษณัุโลก
ห�อำงเลขท้� 2CR204/1A-1B ชั่�น 2 บิ�กซ้ิ พิัษณุโลก  
เลขท้� 939 ถ.พิัชั่ยสิงคร�ม ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำง จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร. 0-5530-2282-3 
โทรสิ�ร. 0-5530-2282 
E-mail : bm2712@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโคกมะตัูม
132/10-11 ถ.พัระอำงค์ดำ� ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำง
จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร. 0-5530-1624-5 
โทรสิ�ร. 0-5530-1625 
E-mail : bm2715@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เซ่็นทรัลพลาซ่า พิษณัุโลก
ห�อำงเลขท้� 328-329 ชั่�น 3 ห��งสิรรพัสิินค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ�
พิัษณุโลก เลขท้� 9/99 หม่้ท้� 5 ต.พัล�ยชุ่มพัล  
อำ.เม่อำง จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร 0-5533-8454-5 
โทรสิ�ร 0-5533-8454 
E-mail : bm2716@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตััส พิษณัุโลก ท่าทอง
เลขท้� 444 หม่้ท้� 6 ต.ท่�ทอำง อำ.เม่อำง  
จ.พิัษณุโลก 65000 
โทร. 0-5533-0424, 0-5533-0425 
โทรสิ�ร  0-5533-0425 
E-mail : bm2718@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัิษ์ณุโลก 2 
517 หม่้ท้� 1 ต.วังทอำง อำ.วังทอำง จ.พัษิณโุลก 65130 
โทร. 0-5531-1798-9 
โทรสิ�ร  0-5531-1798-9 
E-mail : loan8230@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีกำาแพงเพชร
ห�อำงเลขท้� 2CR201 ชั่�น 2 ห��งสิรรพัสิินค��บิ�กซ้ิ  
กำ�แพังเพัช่ร เลขท้� 613/1 ถ.เจริญ่สุิข  
ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำง จ.กำ�แพังเพัช่ร 62000 
โทร.  0-5585-3861 
โทรสิ�ร  0-5585-3862 
E-mail : bm2906@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลานกระบุอื 
60/1 หม่้ท้� 6 ถ.กำ�แพังเพัช่ร-พิัษณุโลก ต.ล�นกระบ่อำ  
อำ.ล�นกระบ่อำ จ.กำ�แพังเพัช่ร 62170 
โทร.  0-5576-9473 
โทรสิ�ร  0-5576-9472 
E-mail : bm2907@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตัสั ขาณัวุีรลกัษบุุรี
ห�อำงเลขท้� 102 ชั่�น G ภ�ยในห��งสิรรพัสิินค��เทสิโก�โลตัสิ 
ข�ณุวรลักษบุร้ เลขท้� 435 หม่้ท้� 5 ต.สิลกบ�ตร 
อำ.ข�ณุวรลักษบุร้ จ.กำ�แพังเพัช่ร 62140
โทร.  0-5577-2049  
โทรสิ�ร  0-5577-2050  
E-mail : bm2908@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองลาน
เลขท้� 225/4-6 หม่้ท้� 4 ต.คลอำงนำ��ไหล อำ.คลอำงล�น  
จ.กำ�แพังเพัช่ร 62180 
โทร.  0-5578-6306 
โทรสิ�ร  0-5578-6307 
E-mail : bm2909@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตต�ก 
299/4 ถ.อำินทรค้ร้ ต.แม่สิอำด  
อำ.แม่สิอำด จ.ต�ก 63110 
โทร. 0-5553-4404-5 
โทรสิ�ร  0-5553-4405 
E-mail : loan8233@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แม่สอด
299/4 ถ.อิำนทรค้ร้ ต.แม่สิอำด  
อำ.แม่สิอำด จ.ต�ก 63110 
โทร. 0-5553-1084, 0-5554-2547 
โทรสิ�ร  0-5553-1084 
E-mail : bm2802@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัาก 
319 ถ.ต�กสิิน ต.หนอำงหลวง  
อำ.เม่อำง จ.ต�ก 63000 
โทร.  0-5551-1147 
โทรสิ�ร  0-5551-1147 
E-mail : bm2801@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แม่ระมาด  
205/1 หม่้ท้� 4 ถ.โสิภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระม�ด  
อำ.แม่ระม�ด จ.ต�ก 63140 
โทร.  0-5558-1175 
โทรสิ�ร  0-5558-1175 
E-mail : bm2803@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พบุพระ 
99/5 หม่้ท้� 15 ต.ช่่อำงแคบ อำ.พับพัระ จ.ต�ก 63160 
โทร.  0-5580-4241  
โทรสิ�ร  0-5580-4241 
E-mail : bm2804@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา อุ้มผาง 
495 หม่้ท้� 1 ต.อุำ�มผู้�ง อำ.อุำ�มผู้�ง จ.ต�ก 63170 
โทร.  0-5556-1600 
โทรสิ�ร  0-5556-1601 
E-mail : bm2805@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านตัาก
98 หม่้ท้� 8 ต.ต�กตก อำ.บ��นต�ก จ.ต�ก 63120 
โทร.  0-5559-1511 
โทรสิ�ร.  0-5559-1522 
E-mail : bm2806@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บิุ�กซ่ ีตัาก
ห�อำงเลขท้� GCR 112 ชั่�น 1 ห��งสิรรพัสิินค��บิ�กซ้ิ ต�ก 
เลขท้� 18/3 ถ.พัหลโยธิน ต.ระแหง  
อำ.เม่อำง จ.ต�ก 63000 
โทร  0-5589-2398 
โทรสิ�ร  0-5589-2389 
E-mail : bm2807@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัลาดพาเจัริญ 
7/9 ถ.ชิ่ดลม ต.แม่สิอำด อำ.แม่สิอำด จ.ต�ก 63110 
โทร.  0-5553-6536 
โทรสิ�ร.  0-5553-6537 
E-mail : bm2808@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีสชันาลยั
690 หม่้ท้� 1 ถ.ศร้สัิช่น�ลัย ต.ห�ดเส้ิ�ยว  
อำ.ศร้สัิช่น�ลัย จ.สุิโขทัย 64130 
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479 
โทรสิ�ร  0-5567-1479 
E-mail : bm2604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งเสลี�ยม
187/3 หม่้ท้� 8 ถ.เข��อำำ�เภอำ ต.ทุ่งเสิล้�ยม อำ.ทุ่งเสิล้�ยม  
จ.สุิโขทัย 64150 
โทร.  0-5565-9021, 0-5565-9192 
โทรสิ�ร  0-5565-9192 
E-mail : bm2605@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กงไกรลาศ
66/5 หม่้ท้� 2 ถ.สิิงหวัฒน์ ต.บ��นกร่�ง  
อำ.กงไกรล�ศ จ.สุิโขทัย 64170 
โทร.  0-5569-1031, 0-5569-1232 
โทรสิ�ร  0-5569-1232 
E-mail : bm2606@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ครีีมาศ
20 หม่้ท้� 16 ถ.กำ�แพังเพัช่ร-สุิโขทัย ต.โตนด  
อำ.ค้ร้ม�ศ จ.สุิโขทัย 64160 
โทร.  0-5569-3161 
โทรสิ�ร  0-5569-3162 
E-mail : bm2607@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านด่านลานหอย
49/3 หม่้ท้� 1 ต.ล�นหอำย อำ.บ��นด่�นล�นหอำย 
จ.สุิโขทัย 64140 
โทร. 0-5568-9172-3 
โทรสิ�ร. 0-5568-9173 
E-mail : bm2608@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีนคร
81-83 หม่้ท้� 3 ถ.ศร้นคร-ปล�ยร�ง ต.ศร้นคร  
อำ.ศร้นคร จ.สุิโขทัย 64180 
โทร.  0-5565-2386-7 
โทรสิ�ร.  0-5565-2387 
E-mail : bm2609@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีสโุขทยั
ห�อำงเลขท้� GCR149 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิ  
ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ สิ�ข�สุิโขทัย เลขท้� 68 หม่้ท้� 2  
ต.บ��นกล�วย อำ.เม่อำง จ.สุิโขทัย 64000 
โทร.  0-5561-0081 
โทรสิ�ร.  0-5561-0082 
E-mail : bm2610@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตกำ�แพังเพัช่ร 
160/12 หม้่ท้� 5 ต.นครชุ่ม อำ.เม่อำง  
จ.กำ�แพังเพัช่ร 62000 
โทร.  0-5579-9141  
โทรสิ�ร  0-5579-9141 ต่อำ 16 
E-mail : loan8232@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กำาแพงเพชร
30 ถ.เทศ� 1 ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำง จ.กำ�แพังเพัช่ร 62000 
โทร.  0-5571-1136 
โทรสิ�ร  0-5571-1136 ต่อำ 15 
E-mail : bm2901@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พรานกระต่ัาย 
5 หม่้ท้� 4 ถ.ประเวศไพัรวัน ต.พัร�นกระต่�ย  
อำ.พัร�นกระต่�ย จ.กำ�แพังเพัช่ร 62110 
โทร.  0-5576-1507, 0-5576-1403 
โทรสิ�ร  0-5576-1403 
E-mail : bm2902@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สลกบุาตัร
1012 หม่้ท้� 1 ถ.พัหลโยธิน ต.สิลกบ�ตร  
อำ.ข�ณุวรลักษบุร้ จ.กำ�แพังเพัช่ร 62140 
โทร.  0-5572-6375, 0-5577-1400 
โทรสิ�ร  0-5577-1400 ต่อำ 16 
E-mail : bm2903@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองขลุง 
61 หม่้ท้� 2 ต.คลอำงขลุง อำ.คลอำงขลุง จ.กำ�แพังเพัช่ร 62120 
โทร.  0-5578-1437 
โทรสิ�ร  0-5578-1437 ต่อำ 12 
E-mail : bm2904@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครชมุ
160/12 หม่้ท้� 5 ถ.พัหลโยธิน ต.นครชุ่ม  
อำ.เม่อำง จ.กำ�แพังเพัช่ร 62000 
โทร.  0-5579-9639, 0-5579-9139 
โทรสิ�ร  0-5579-9639 
E-mail : bm2905@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา พรหมพิราม
271-2 หม่้ท้� 2 ถ.พัรหมวิถ้ ต.พัรหมพิัร�ม  
อำ.พัรหมพิัร�ม จ.พิัษณุโลก 65150 
โทร.  0-5529-0546, 0-5536-9063 
โทรสิ�ร  0-5536-9063 
E-mail : bm2702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วัีงทอง
517 หม่้ท้� 1 ต.วงัทอำง อำ.วงัทอำง จ.พัษิณโุลก 65130 
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427 
โทรสิ�ร  0-5531-1427 
E-mail : bm2705@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครไทย
303/1 หม่้ท้� 6 ถ.อุำดรดำ�ริห์ ต.นครไทย อำ.นครไทย  
จ.พิัษณุโลก 65120 
โทร.  0-5538-9027, 0-5538-9833 
โทรสิ�ร  0-5538-9027 
E-mail : bm2706@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชาตัติัระการ
116 หม่้ท้� 6 ถ.ศร้สิงคร�ม ต.ป่�แดง อำ.ช่�ติตระก�ร  
จ.พิัษณุโลก 65170 
โทร. 0-5538-1448 
โทรสิ�ร  0-5538-1448 
E-mail : bm2709@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วัีดโบุสถ์ 
289-289/1 หม่้ท้� 4 ถ.วัดโบสิถ์-แควน�อำย ต.วัดโบสิถ์  
อำ.วัดโบสิถ์ จ.พิัษณุโลก 65160 
โทร.  0-5536-1388 
โทรสิ�ร  0-5536-1389 
E-mail : bm2711@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางกระทุ่ม
146 หม่้ท้� 4 ถ.อำอำมสิินอุำทิศ ต.บ�งกระทุ่ม อำ.บ�งกระทุ่ม
จ.พิัษณุโลก 65110 
โทร. 0-5529-6351 
โทรสิ�ร 0-5539-1122 
E-mail : bm2704@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทรพัย์ไพรวีลัย์
222/1-3 หม่้ท้� 7 ต.แก่งโสิภ� อำ.วังทอำง  
จ.พิัษณุโลก 65220 
โทร.  0-5529-3243-4 
โทรสิ�ร.  0-5529-3243 
E-mail : bm2713@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองตัม
953/3 หม่้ท้� 1 ต.วงฆ�อำง อำ.พัรหมพิัร�ม  
จ.พิัษณุโลก 65180 
โทร.  0-5536-6150 
โทรสิ�ร.  0-5536-6151 
E-mail : bm2714@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เนนิมะปิราง
643 หม่้ท้� 4 ต.เนินมะปร�ง อำ.เนินมะปร�ง  
จ.พิัษณุโลก 65190 
โทร.  0-5539-9498 
โทรสิ�ร.  0-5539-9499 
E-mail : bm2717@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุโขึ้ทุัย 
94 ถ.สิิงหวฒัน์ ต.ธ�น ้อำ.เมอ่ำง  
จ.สิโุขทยั 64000 
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063 
โทรสิ�ร 0-5561-3032 ต่อำ 24 
E-mail : loan8231@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สโุขทยั
94 ถ.สิิงหวัฒน์ ต.ธ�น้ อำ.เม่อำง จ.สุิโขทัย 64000 
โทร 0-5561-0487, 0-5561-1545 
โทรสิ�ร 0-5561-1545 
E-mail : bm2601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สวีรรคโลก
66 ถ.จรดวถ้ิถ่อำง ต.เม่อำงสิวรรคโลก  
อำ.สิวรรคโลก จ.สุิโขทัย 64110 
โทร.  0-5564-1613, 0-5564-1917 
โทรสิ�ร  0-5564-1613 
E-mail : bm2602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ศรีสำาโรง
243 หม่้ท้� 1 ถ.จรดวิถ้ถ่อำง ต.คลอำงต�ล  
อำ.ศร้สิำ�โรง จ.สุิโขทัย 64120 
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636 
โทรสิ�ร 0-5568-1636 
E-mail : bm2603@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าสองยาง
เลขท้� 127 หม่้ท้� 2 ถ.ประช่�สิ�มัคค้ ต.แม่ต��น  
อำ.ท่�สิอำงย�ง จ.ต�ก 63150 
โทร. 0-5558-9198 
โทรสิ�ร  0-5558-9199 
E-mail : bm2809@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขาโรบุนิสนั แม่สอด
ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัิน ไลฟ์สิไตล์เซ็ินเตอำร์ แม่สิอำด 
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 204 เลขท้� 99/115 ถ.สิ�ยเอำเช้่ย 
ต.แม่สิอำด อำ.แม่สิอำด จ.ต�ก 63110 
โทร.  0-5553-0439  
โทรสิ�ร  0-5553-0439  
E-mail : bm2810@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุตรดิตถ์
192 ถ.บรมอำ�สิน์ ต.ท่�อิำฐ อำ.เมอ่ำง  
จ.อำตุรดติถ์ 53000 
โทร. 0-5540-3734 
โทรสิ�ร  0-5540-3735 
E-mail : loan8234@gsb.or.th
ธีนาคารออมสาขา คลองโพ
192 ถ.บรมอำ�สิน์ ต.ท่�อิำฐ อำ.เม่อำง  
จ.อุำตรดิตถ์ 53000 
โทร. 0-5544-0799 
โทรสิ�ร  0-5540-3881 
E-mail : bm3705@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อุตัรดติัถ์
212/9 ถ.สิำ�ร�ญ่ร่�น ต.ท่�อิำฐ อำ.เม่อำง  
จ.อุำตรดิตถ์ 53000 
โทร.  0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955 
โทรสิ�ร  0-5541-1063 
E-mail : bm3701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พิชยั
190/1 หม่้ท้� 3 ถ.มห�ธ�ตุ ต.ในเม่อำง  
อำ.พิัชั่ย จ.อุำตรดิตถ์ 53120  
โทร.  0-5542-1032, 0-5542-1048 
โทรสิ�ร  0-5542-1032 
E-mail : bm3702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลบัุแล
180 ถ.ศร้พันมม�ศ ต.ศร้พันมม�ศ  
อำ.ลับแล จ.อุำตรดิตถ์ 53130 
โทร.  0-5543-1073, 0-5545-0282 
โทรสิ�ร  0-5543-1073 
E-mail : bm3703@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัรอน 
78/12 หม่้ท้� 2 ถ.รพัช่. ต.บ��นแก่ง  
อำ.ตรอำน จ.อุำตรดิตถ์ 53140 
โทร.  0-5582-5781, 0-5582-5783  
โทรสิ�ร  0-5582-5781 
E-mail : bm3704@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นำ�าปิาด
26/3 หม่้ท้� 4 ถ.กงไกรล�ศ ต.แสินตอำ  
อำ.นำ��ป�ด จ.อุำตรดิตถ์ 53110 
โทร.  0-5548-1117, 0-5548-1447 
โทรสิ�ร  0-5548-1117 
E-mail : bm3706@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มขุศาลา
9 ถ.มุขศ�ล� ต.ท่�อิำฐ อำ.เม่อำง  
จ.อำตุรดติถ์ 53000 
โทร. 0-5541-7577 
โทรสิ�ร 0-5541-7477 
E-mail :bm3707@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าปิลา
141/16-18 หม่้ท้� 1 ถ.สิ�ยอุำตรดิตถ์-เข่�อำนสิิริกิติ�  
ต.ร่วมจิต อำ.ท่�ปล� จ.อุำตรดิตถ์ 53190 
โทร.  0-5540-6125 
โทรสิ�ร  0-5540-6124-5 
E-mail : bm3708@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทองแสนขนั
เลขท้� 154-154/1 หม่้ท้� 2 ต.บ่อำทอำง  
อำ.ทอำงแสินขัน จ.อุำตรดิตถ์ 53230 
โทร. 0-5541-8230 
โทรสิ�ร 0-5541-8320 
E-mail : bm3709@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ฟ้ากท่า
123 หม่้ท้� 1 ต.ฟ�กท่� อำ.ฟ�กท่� จ.อุำตรดิตถ์ 53160 
โทร. 0-5548-9423 
โทรสิ�ร 0-5548-9425 
E-mail : bm3710@gsb.or.th

4 หม่้ท้� 5 ถ.เช่ย้งใหม่-สินักำ�แพัง ต.ท่�ศ�ล�  
อำ.เม่อำงเช่ย้งใหม่ จ.เช่ย้งใหม่ 50000 
โทร. 0-5311-6270-4 
โทรสิ�ร 0-5311-6275 
E-mail : rm8@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช่��งเผู้อ่ำก ต.ศรภ้ม้ ิอำ.เม่อำงเช่ย้งใหม่  
จ.เช่ย้งใหม่ 50200 
โทร. 0-5321-1525, 0-5322-4267-8 
โทรสิ�ร 0-5321-1525, 0-5322-4267-8 ต่อำ 22 
E-mail : loan8235@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระตัชู้างเผอืก
67/2 ถ.ช่��งเผู่้อำก ต.ศร้ภ้มิ อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50200 
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409 
โทรสิ�ร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อำ 5 
E-mail : bm3408@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงใหม่
18-24 ถ.ท่�แพั ต.ช่��งม่อำย อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50300 
โทร.  0-5325-2198, 0-5323-4068 
โทรสิ�ร  0-5323-4068 ต่อำ 24 
E-mail :  bm3401@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าแพ
312 ถ.ท่�แพั ต.ช่��งม่อำย อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576 
โทรสิ�ร 0-5323-3057 ต่อำ 15 
E-mail : bm3414@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองหอย 
330/12-13 ถ.เช้่ยงใหม่-ลำ�พ้ัน ต.วัดเกต  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50000 
โทร.  0-5314-0144, 0-5380-0880 
โทรสิ�ร  0-5314-0144 ต่อำ 14 
E-mail :  bm3415@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนทพิย์เนตัร
96 ถ.ทิพัย์เนตร ต.ห�ยย� อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่  
จ.เช้่ยงใหม่ 50100 
โทร.  0-5320-1500-1 
โทรสิ�ร  0-5320-1500 ต่อำ 12 
E-mail :  bm3418@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัล  
แอร์พอร์ตั พลาซ่่า เชยีงใหม่ 
ชั่�น G และ ชั่�น 3 เลขท้� 194/2 ถ.มหิดล ต.ห�ยย�  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50100 
โทร.  ชั่�น G 0-5327-0943, ชั่�น 3 0-5390-4129 
โทรสิ�ร  ชั่�น G 0-5327-0943, ชั่�น 3 0-5390-4129 
E-mail :  bm3425@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ช้างคลาน
164/101-102 ถ.ช่��งคล�น ต.ช่��งคล�น  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50100 
โทร. 0-5327-6758-9 
โทรสิ�ร 0-5327-6758-9 ต่อำ 15 
E-mail : bm3427@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นิมมานเหมนิทร์
15-15/1 ถ.นิมม�นเหมินทร์ ต.สุิเทพั  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50200 
โทร.  0-5321-4657-8 
โทรสิ�ร  0-5321-4658 
E-mail :  bm3426@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ช้างม่อย 
196, 198 ถ.ร�ช่วงศ์ ต.ช่��งม่อำย อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ 
จ.เช้่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5323-5521-2 
โทรสิ�ร 0-5323-5521-3 
E-mail : bm3429@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีเชยีงใหม่ (ดอนจัั�น)
(ย��ยม�จ�กสิ�ข� พัรอำมเมน�ด�) ห�อำงเลขท้� 2CR0210 
ช่ั�น 2 ศน้ย์ก�รค��บิ�กซิ ้เช่ย้งใหม่ 1 เลขท้� 208 หม้่ท้� 3 
ต.ท่�ศ�ล� อำ.เม่อำงเช่้ยงใหม่ จ.เช่้ยงใหม่ 50000 
โทร. 0-5314-2635
โทรสิ�ร 0-5314-2636
E-mail : bm3435@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลเฟ้สตัวิีลั เชยีงใหม่
ห�อำง 347 ชั่�น 3 เซ็ินทรัลเฟสิติวัล เช้่ยงใหม่  
หม่้ท้� 4 ถ.ซุิปเปอำร์ไฮเวย์ ต.ฟ้�ฮ่�ม  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50000 
โทร. 0-5328-8924 
โทรสิ�ร. 0-5328-8925 
E-mail : bm3438@gsb.or.th

ธีนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัสั คำาเที�ยง 
ห��งสิรรพัสิินค��เทสิโก�โลตัสิคำ�เท้�ยง ชั่�น 1  
เลขท้� 19 ถ.ตล�ดคำ�เท้�ยง ต.ป่�ตัน  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50300 
โทร.  0-5321-5166-7 
โทรสิ�ร  0-5321-5167 
E-mail :  bm3437@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เม-ญ่าเชยีงใหม่
ห�อำงเลขท้� 325 ชั่�น 3 ห��งเม-ญ่่� ไลฟ์สิไตล์ ช่�อำปปิ�งเซ็ินเตอำร์  
เลขท้� 55 หม่้ท้� 5 ต.ช่��งเผู่้อำก อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่  
จ.เช้่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5208-1586 
โทรสิ�ร 0-5208-1587 
E-mail : bm3440@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สามแยกสนัทราย
225/5-6 หม่้ท้� 2 ต.สัินพัระเนตร อำ.สัินทร�ย  
จ.เช้่ยงใหม่ 50210 
โทร.  0-5349-2289-90 
โทรสิ�ร.  0-5349-2289-90 ต่อำ 5 
E-mail :  bm3432@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการถนนห้วียแก้วี
อำ�ค�รศ้นย์บริก�รถนนห�วยแก�ว 
เลขท้� 8 ถ.ห�วยแก�ว ต.ช่��งเผู่้อำก
อำ.เมอ่ำงเช่ย้งใหม่ จ.เช่ย้งใหม่ 50300 
โทร.  0-5321-5787 
โทรสิ�ร.  - 
E-mail :  bm3440@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงใหม่ 2
39 หม้ท่้� 3 ต.เช่งิดอำย อำ.ดอำยสิะเกด็ จ.เช่ย้งใหม่ 50220 
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331   
โทรสิ�ร  0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อำ 5 
E-mail :  loan8236@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอยสะเก็ด 
39 หม่้ท้� 3 ต.เชิ่งดอำย อำ.ดอำยสิะเก็ด จ.เช้่ยงใหม่ 50220 
โทร. 0-5349-5507  
โทรสิ�ร 0-5349-5507 ต่อำ 18 
E-mail : bm3411@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มหาวิีทยาลยัเชยีงใหม่ 
239 อำ�ค�รจอำดรถ S1 ถ.ห�วยแก�ว ต.สุิเทพั  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50200 
โทร. 0-5321-8685-6 
โทรสิ�ร 0-5321-8685-6 ต่อำ 15 
E-mail : bm3405@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่โจ้ั
9 หม่้ท้� 9 ถ.เช้่ยงใหม่-พัร��ว ต.หนอำงห�ร  
อำ.สัินทร�ย จ.เช้่ยงใหม่ 50290 
โทร.  0-5335-3394-5 
โทรสิ�ร  0-5335-3394-5 ต่อำ 18  
E-mail :  bm3421@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สนัทราย 
307 หม่้ท้� 4 ต.สัินทร�ยหลวง อำ.สัินทร�ย  
จ.เช้่ยงใหม่ 50210 
โทร. 0-5349-1768 
โทรสิ�ร 0-5349-2973 
E-mail : bm3409@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มโีชคพลาซ่่า
ห�อำง F1 TS1-F1 TS2 ชั่�น 1 โครงก�รม้โช่คพัล�ซ่ิ�  
เลขท้� 206 หม่้ท้� 6 ถ.เช้่ยงใหม่-พัร��ว ต.ฟ้�ฮ่�ม  
อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50000 
โทร.  0-5323-0131-2, 0-5323-0110 
โทรสิ�ร  0-5323-0110 ต่อำ 19 
E-mail :  bm3428@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่ริม 
114 หม่้ท้� 1 ถ.เช้่ยงใหม่-ฝ่�ง ต.ริมใต�  
อำ.แม่ริม จ.เช้่ยงใหม่ 50180 
โทร.  0-5329-7545, 0-5386-2445 
โทรสิ�ร  0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อำ 16 
E-mail :  bm3410@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ฝาง 
55 หม่้ท้� 4 ถ.โช่ตน� ต.เว้ยง อำ.ฝ่�ง จ.เช้่ยงใหม่ 50110 
โทร.  0-5345-1153, 0-5345-1209  
โทรสิ�ร  0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อำ 16 
E-mail :  bm3406@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่แตัง 
193/1 หม่้ท้� 2 ต.สัินมห�พัน อำ.แม่แตง จ.เช้่ยงใหม่ 50150 
โทร.  0-5347-1312, 0-5347-1234 
โทรสิ�ร  0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อำ 16 
E-mail :  bm3412@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีลำาพูน
บริษัท บิ�กซ้ิ ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ จำ�กัด (มห�ช่น) สิ�ข�ลำ�พ้ัน  
ชั่�น 1 ห�อำงเลขท้� GCR134 เลขท้� 200 หม่้ท้� 4  
ต.บ��นกล�ง อำ.เม่อำงลำ�พ้ัน จ.ลำ�พ้ัน 51000 
โทร.  0-5309-1801-2 
โทรสิ�ร  0-5309-1801 
E-mail :  bm3607@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่ฮ่องสอน  
28 ถ.ประดิษฐ์จอำงคำ� ต.จอำงคำ� อำ.เม่อำงแม่ฮ่อำงสิอำน 
จ.แม่ฮ่อำงสิอำน 58000 
โทร.  0-5361-1029, 0-5361-2143 
โทรสิ�ร  0-5361-1029, 0-5361-2143  
E-mail :  bm4102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิาย
485/3-4 หม่้ท้� 8 ต.เว้ยงใต� อำ.ป�ย จ.แม่ฮ่อำงสิอำน 58130 
โทร.  0-5369-9906, 0-5369-9805 
โทรสิ�ร  0-5369-9906, 0-5369-9805 
E-mail :  bm4103@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่ลาน้อย
73/3 หม่้ท้� 1 ต.แม่ล�น�อำย อำ.แม่ล�น�อำย  
จ.แม่ฮ่อำงสิอำน 58120 
โทร.  0-5368-9421-2 
โทรสิ�ร  0-5368-9422 
E-mail :  bm4104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่สะเรียง  
164 หม่้ท้� 2 ถ.เว้ยงใหม่ ต.แม่สิะเร้ยง อำ.แม่สิะเร้ยง 
จ.แม่ฮ่อำงสิอำน 58110 
โทร.  0-5368-1164, 0-5368-1992 
โทรสิ�ร  0-5368-1992 ต่อำ 15 
E-mail :  bm4101@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ขุมยวีม 
481/8 หม่้ท้� 1 ต.ขุมยวม อำ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่อำงสิอำน 58140 
โทร.  0-5369-1220 
โทรสิ�ร  0-5369-1221 
E-mail :  bm4102@gsb.or.th

254 หม้ท่้� 3 ต.ป่�อำ�อำดอำนช่ยั อำ.เมอ่ำงเช่ย้งร�ย  
จ.เช่ย้งร�ย 57000 
โทร. 0-5372-7160, 0-5372-7163 
โทรสิ�ร  0-5372-7150 
E-mail :  rm9@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตลำ�ป�ง 
71 ถ.ประสิ�นไมตร้ ต.สิบตุ๋ย อำ.เม่อำงลำ�ป�ง  
จ.ลำ�ป�ง 52100 
โทร. 0-5423-1062, 0-5422-2056 
โทรสิ�ร 0-5423-1062 
E-mail : loan8240@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สบุตัุ�ย
71 ถ.ประสิ�นไมตร้ ต.สิบตุ๋ย อำ.เม่อำงลำ�ป�ง จ.ลำ�ป�ง 52100 
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365 
โทรสิ�ร 0-5422-3125 
E-mail : bm3506@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลำาปิาง 
15 ถ.บุญ่ว�ทย์ ต.หัวเว้ยง อำ.เม่อำงลำ�ป�ง จ.ลำ�ป�ง 52000 
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009 
โทรสิ�ร 0- 5422-7009 
E-mail : bm3501@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แจ้ัห่ม
314/4 หม่้ท้� 1 ถ.อัำกโขชั่ยค้ร้ ต.แจ�ห่ม อำ.แจ�ห่ม  
จ.ลำ�ป�ง 52120 
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692 
โทรสิ�ร 0-5427-1192 
E-mail : bm3507@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงัเหนอื
559 หม่้ท้� 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหน่อำ อำ.วังเหน่อำ จ.ลำ�ป�ง 52140 
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099 
โทรสิ�ร 0-5427-9099 
E-mail : bm3508@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีลำาปิาง
ห�อำงเลขท้� 2CR213 ชั่�น 2 บมจ. บิ�กซ้ิ ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์  
(สิ�ข�ลำ�ป�ง) เลขท้� 65 ถ.ไฮเวย์ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สิบตุ๋ย  
อำ.เม่อำงลำ�ป�ง จ.ลำ�ป�ง 52100 
โทร. 0-5423-1798, 0-5423-1799 
โทรสิ�ร 0-5423-1799 
E-mail : bm3510@gsb.or.th

โทร.  0-5344-7828-9 
โทรสิ�ร  0-5344-7828-9 ต่อำ 12  
E-mail :  bm3430@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่แจ่ัม
9/2-3 หม่้ท้� 12 ต.ช่่�งเคิ�ง อำ.แม่แจ่ม จ.เช้่ยงใหม่ 50270 
โทร.  0-5348-5225 
โทรสิ�ร  0-5348-5226 
E-mail :  bm3434@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่วีาง
4/10-12 หม่้ท้� 5 ต.บ��นก�ด อำ.แม่ว�ง จ.เช้่ยงใหม่ 50360 
โทร.  0-5348-9448-9 
โทรสิ�ร  0-5348-9448-9 
E-mail :  bm3436@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุวีกครกหลวีง 
4 หม่้ท้� 5 ต.ท่�ศ�ล� อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50000 
โทร.  0-5311-6276-7 
โทรสิ�ร  0-5311-6276-7 ต่อำ 4 
E-mail :  bm3413@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สนักำาแพง
8 หม่้ท้� 8 ถ.เช้่ยงใหม่-สัินกำ�แพัง ต.สัินกำ�แพัง  
อำ.สัินกำ�แพัง จ.เช้่ยงใหม่ 50130 
โทร.  0-5333-1200, 0-5333-1008 
โทรสิ�ร  0-5333-1200, 0-5333-1008  
E-mail :  bm3403@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ่อสร้าง
276-276/1 หม่้ท้� 3 ต.ต�นเป� อำ.สัินกำ�แพัง  
จ.เช้่ยงใหม่ 50130 
โทร.  0-5333-9292-3 
โทรสิ�ร  0-5333-9292-3 ต่อำ 4 
E-mail :  bm3431@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ แม่เหียะ
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� D2 ศ้นย์ก�รค��มะลิเพัลสิ เลขท้� 32/4  
หม่้ท้� 2 ต.แม่เห้ยะ อำ.เม่อำงเช้่ยงใหม่ จ.เช้่ยงใหม่ 50100 
โทร.  0-5311-1209 
โทรสิ�ร  0-5311-1209 
E-mail :  bm3430@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตลำ�พัูน
145 ถ.อำนิทยงยศ ต.ในเมอ่ำง อำ.เมอ่ำงลำ�พัน้ จ.ลำ�พัน้ 51000  
(สิำ�นกัง�นช่ั�วคร�ว ระยะเวล�ประม�ณ 3 ป้) 
โทร.  0-5356-3397-8 
โทรสิ�ร  0-5356-3397-8 ต่อำ 25 (สิำ�นักง�นช่ั�วคร�ว) 
E-mail :  loan8239@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลำาพูน
186 ถ.อิำนทยงยศ ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงลำ�พ้ัน จ.ลำ�พ้ัน 51000 
โทร.  0-5351-1056  
โทรสิ�ร  0-5351-1056 ต่อำ 12 
E-mail :  bm3601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ป่ิาซ่าง 
367 หม่้ท้� 1 ถ.ลำ�พ้ัน-ล้� ต.ป่�ซิ�ง อำ.ป่�ซิ�ง  
จ.ลำ�พ้ัน 51120 
โทร.  0-5352-0221, 0-5352-0552  
โทรสิ�ร  0-5352-0221 ต่อำ 16 
E-mail :  bm3602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลี� 
481 หม่้ท้� 4 ถ.พัหลโยธิน ต.ล้� อำ.ล้� จ.ลำ�พ้ัน 51110 
โทร. 0-5397-9774-5 
โทรสิ�ร 0-5397-9774-5 ต่อำ 11 
E-mail : bm3603@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นคิมอุตัสาหกรรมลำาพูน
107/17-18 หม่้ท้� 4 ต.บ��นกล�ง  
อำ.เม่อำงลำ�พ้ัน จ.ลำ�พ้ัน 51000 
โทร.  0-5358-2098-9 
โทรสิ�ร  0-5358-2098-9 ต่อำ 17 
E-mail :  bm3604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านโฮ่ง
115/1 หม่้ท้� 1 บ��นห�วยก�น ต.บ��นโฮ่ง  
อำ.บ��นโฮ่ง จ.ลำ�พ้ัน 51130 
โทร.  0-5398-0200-1 
โทรสิ�ร  0-5398-0200-1 ต่อำ 16 
E-mail :  bm3605@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กาดลำาพูนจัตัจุักัร
381/4-381/5 หม่้ท้� 18 ต.ป่�สัิก  
อำ.เม่อำงลำ�พ้ัน จ.ลำ�พ้ัน 51000 
โทร.  0-5309-3813 
โทรสิ�ร  0-5309-3813-4 ต่อำ 19 
E-mail :  bm3606@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงดาวี
399 หม่้ท้� 7 ต.เช้่ยงด�ว อำ.เช้่ยงด�ว จ.เช้่ยงใหม่ 50170 
โทร.  0-5345-5243 
โทรสิ�ร 0-5345-5243 ต่อำ 11 
E-mail : bm3417@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ไชยปิราการ
38/11 หม่้ท้� 2 ต.หนอำงบัว อำ.ไช่ยปร�ก�ร จ.เช้่ยงใหม่ 50320 
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951 
โทรสิ�ร 0-5345-7040 ต่อำ 14 
E-mail : bm3419@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พร้าวี
303 หม่้ท้� 4 ต.เว้ยง อำ.พัร��ว จ.เช้่ยงใหม่ 50190  
โทร. 0-5347-4141-2 
โทรสิ�ร 0-5347-4141 ต่อำ 15 
E-mail : bm3420@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่อาย
2 หม่้ท้� 7 ต.แม่อำ�ย อำ.แม่อำ�ย จ.เช้่ยงใหม่ 50280 
โทร. 0-5345-9268-9 
โทรสิ�ร 0-5345-9268-9 ต่อำ 14 
E-mail : bm3433@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เวีียงแหง
123 หม่้ท้� 3 ถ.เม่อำงง�ย-เป้ยงหลวง ต.เม่อำงแหง  
อำ.เว้ยงแหง จ.เช้่ยงใหม่ 50350 
โทร. 0-5347-7077 
โทรสิ�ร 0-5347-7123 
E-mail : bm3439@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ สะเมงิ
54 หม่้ท้� 10 ต.สิะเมงิใต� อำ.สิะเมงิ จ.เช่ย้งใหม่ 50250 
โทร. 085-669-1640 
โทรสิ�ร - 
E-mail : bm3410@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงใหม่ 3
288 หม้ท้่� 3 ถ.เช่ย้งใหม่-ฮอำด ต.ห�งดง อำ.ห�งดง  
จ.เช่ย้งใหม่ 50230 
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544 
โทรสิ�ร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อำ 22 
E-mail : loan8237@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หางดง
288 หม่้ท้� 3 ถ.เช้่ยงใหม่-ฮอำด ต.ห�งดง  
อำ.ห�งดง จ.เช้่ยงใหม่ 50230 
โทร.  0-5344-2071-2 
โทรสิ�ร  0-5344-2071-2 ต่อำ 19 
E-mail :  bm3416@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สนัป่ิาตัอง  
515 หม่้ท้� 10 ต.ยหุว่� อำ.สัินป่�ตอำง จ.เช้่ยงใหม่ 50120 
โทร.  0-5331-1085 
โทรสิ�ร  0-5331-1085 ต่อำ 15 
E-mail :  bm3402@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สารภี 
21/1 หม่้ท้� 3 ต.ย�งเนิ�ง อำ.สิ�รภ้ จ.เช้่ยงใหม่ 50140 
โทร.  0-5332-1251, 0-5332-1908 
โทรสิ�ร  0-5332-1251 ต่อำ 16 
E-mail :  bm3404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จัอมทอง 
175/1 หม่้ท้� 4 ต.บ��นหลวง อำ.จอำมทอำง จ.เช้่ยงใหม่ 50160 
โทร.  0-5334-1148 
โทรสิ�ร  0-5334-1148 ต่อำ 16 
E-mail :  bm3407@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ฮอด
479 หม่้ท้� 9 ต.ห�งดง อำ.ฮอำด จ.เช้่ยงใหม่ 50240 
โทร.  0-5346-1364 
โทรสิ�ร  0-5346-1366  
E-mail :  bm3422@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อมก�อย
102 หม่้ท้� 1 ต.อำมก๋อำย อำ.อำมก๋อำย จ.เช้่ยงใหม่ 50310 
โทร.  0-5346-7209-10 
โทรสิ�ร  0-5346-7209-10 ต่อำ 15 
E-mail :  bm3423@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอยเต่ัา
178/1 หม่้ท้� 3 ต.ท่�เด่�อำ อำ.ดอำยเต่� จ.เช้่ยงใหม่ 50260 
โทร.  0-5346-9239, 0-5346-9023 
โทรสิ�ร  0-5346-9023 
E-mail :  bm3424@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซี่ หางดง
ห�อำงเลขท้� GCR129/1 บรเิวณช่ั�น 1 ภ�ยในศน้ย์ก�รค��บิ�กซิ้ 
ซิป้เปอำร์เซิน็เตอำร์ เลขท้� 433/4-5 หม้ท่้� 7 ต.แม่เห้ยะ  
อำ.เมอ่ำงเช่ย้งใหม่ จ.เช่ย้งใหม่ 50100 
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ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า ลำาปิาง
ห�อำงเลขท้� 225 ชั่�น 2 โซินธน�ค�ร  
ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� ลำ�ป�ง เลขท้� 319  
ถ.ไฮเวย์ ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สิวนดอำก อำ.เม่อำงลำ�ป�ง  
จ.ลำ�ป�ง 52100 
โทร.  0-5481-1849 
โทรสิ�ร  0-5481-1849 
E-mail :  bm3512@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นำ�าโท้ง
267/7 หม่้ท้� 5 ต.บ่อำแฮ�ว อำ.เม่อำงลำ�ป�ง จ.ลำ�ป�ง 52100 
โทร.  0-5422-2250, 0-5422-2299 
โทรสิ�ร  0-5422-2250 
E-mail :  bm3513@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เกาะคา
441 หม่้ท้� 7 ถ.พัหลโยธิน ต.ศ�ล�  
อำ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง 52130 
โทร.  0-5428-1441, 0-5428-2017 
โทรสิ�ร  0-5428-2017 
E-mail :  bm3502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา งาวี
218 หม่้ท้� 4 ถ.พัหลโยธิน ต.หลวงเหน่อำ  
อำ.ง�ว จ.ลำ�ป�ง 52110 
โทร.  0-5426-1244, 0-5426-1255 
โทรสิ�ร  0-5426-1244 
E-mail :  bm3503@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เถนิ
129 หม่้ท้� 3 ถ.เถินบุร้ ต.ล�อำมแรด อำ.เถิน  
จ.ลำ�ป�ง 52160 
โทร.  0-5429-1189, 0-5429-2020 
โทรสิ�ร  0-5429-1189 
E-mail :  bm3504@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ห้างฉตััร 
116/1 หม่้ท้� 6 ถ.ห��งฉัตร-เก�ะค� ต.ห��งฉัตร  
อำ.ห��งฉัตร จ.ลำ�ป�ง 52190  
โทร.  0-5426-9120, 0-5433-9081 
โทรสิ�ร  0-5426-9120 
E-mail :  bm3505@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แม่ทะ
23 หม่้ท้� 3 ถ.แม่ทะ-ลำ�ป�ง ต.น�ครัว  
อำ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง 52150 
โทร.  0-5428-9251, 0-5433-1566 
โทรสิ�ร  0-5433-1566 
E-mail :  bm3509@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แม่เมาะ
548/1 หม่้ท้� 8 ต.แม่เม�ะ อำ.แม่เม�ะ จ.ลำ�ป�ง 52220 
โทร.  0-5426-6100, 0-5426-6095 
โทรสิ�ร  0-5426-6100 
E-mail :  bm3511@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตแพัร่
492 หม่้ท้� 1 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.สิง้เม่น  
อำ.สิง้เม่น จ.แพัร่ 54130 
โทร.  0-5454-3463, 0-5454-4163 
โทรสิ�ร  0-5454-3463 
E-mail :  loan8242@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สงูเม่น
492 หม้ท้่� 1 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.สิง้เม่น  
อำ.สิง้เม่น จ.แพัร่ 54130 
โทร. 0-5463-1637, 0-5454-1496 
โทรสิ�ร. 0-5463-1637, 0-5454-1496 
E-mail :  bm3805@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แพร่ 
76 ถ.เจริญ่เม่อำง ต.ในเว้ยง อำ.เม่อำงแพัร่ จ.แพัร่ 54000 
โทร.  0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343 
โทรสิ�ร  0-5462-7343 
E-mail :  bm3801@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เด่นชยั 
672 หม่้ท้� 7 ถ.ยนัตรกิจโกศล ต.เด่นชั่ย  
อำ.เด่นชั่ย จ.แพัร่ 54110 
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992 
โทรสิ�ร. 0-5461-3020 
E-mail :  bm3802@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สอง
4 หม่้ท้� 6 ถ.บริพัันธ์สิงเคร�ะห์ ต.บ��นกล�ง อำ.สิอำง  
จ.แพัร่ 54120 
โทร.  0-5459-1190, 0-5459-1626 
โทรสิ�ร  0-5459-1626 
E-mail :  bm3803@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ร้องกวีาง
53/1 หม่้ท้� 2 ถ.ยนัตรกิจโกศล ต.ร�อำงกว�ง  
อำ.ร�อำงกว�ง จ.แพัร่ 54140 
โทร.  0-5459-7044, 0-5459-7295 
โทรสิ�ร  0-5459-7295 
E-mail :  bm3804@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กาดนำ�าทอง แพร่ 
(เดิมเป็นสิ�ข�บิ�กซ้ิ แพัร่ )  
600/7-8 หม่้ท้� 9 ถ.นำ��ทอำง ต.น�จักร  
อำ.เม่อำงแพัร่ จ.แพัร่ 54000 
โทร.  0-5453-2833-4 
โทรสิ�ร  0-5453-2831 
E-mail :  bm3806@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลอง
205-205/1 หม่้ท้� 6 ต.ห�วยอำ�อำ อำ.ลอำง  
จ.แพัร่ 54150 
โทร.  0-5458-3228 
โทรสิ�ร  0-5458-3227 
E-mail :  bm3807@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งโฮ้ง
307/6 หม่้ท้� 2 ถ.ยนัตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ�ง 
อำ.เม่อำงแพัร่ จ.แพัร่ 54000 
โทร.  0-5452-4277 
โทรสิ�ร  0-5452-4278 
E-mail :  bm3808@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงัชิ�น
267 หม่้ท้� 1 ต.วังชิ่�น อำ.วังชิ่�น จ.แพัร่ 54160 
โทร.  0-5458-9088 
โทรสิ�ร  0-5458-9089 
E-mail :  bm3809@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตน่�น
478 ถ.สิมุนเทวร�ช่ ต.ในเวย้ง อำ.เม่อำงน่�น  
จ.น่�น 55000 
โทร.  0-5477-5530 
โทรสิ�ร  0-5477-5484 
E-mail :  loan8243@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา น่าน
478 ถ.สุิมนเทวร�ช่ ต.ในเว้ยง อำ.เม่อำงน่�น  
จ.น่�น 55000 
โทร.  0-5471-0252, 0-5477-1079 
โทรสิ�ร  0-5471-0252 
E-mail :  bm3901@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เวีียงสา
464 หม่้ท้� 4 ถ.เจ��ฟ้� ต.กล�งเว้ยง อำ.เว้ยงสิ�  
จ.น่�น 55110 
โทร.  0-5478-1175, 0-5478-1696 
โทรสิ�ร  0-5478-1175 
E-mail :  bm3902@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปัิวี
165 หม่้ท้� 3 ต.ปัว อำ.ปัว จ.น่�น 55120 
โทร.  0-5479-1576, 0-5479-1241 
โทรสิ�ร  0-5479-1241 
E-mail :  bm3903@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นาน้อย
316 หม่้ท้� 1 ถ.เจ��ฟ้� ต.น�น�อำย อำ.น�น�อำย  
จ.น่�น 55150 
โทร.  0-5478-9116, 0-5478-9127 
โทรสิ�ร  0-5478-9127 
E-mail :  bm3904@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าวีงัผา
651 หม่้ท้� 7 ถ.วรนคร ต.ท่�วังผู้� อำ.ท่�วังผู้�  
จ.น่�น 55140 
โทร.  0-5479-9110, 0-5479-9135 
โทรสิ�ร  0-5479-9110 
E-mail :  bm3905@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่จัริม 
243 หม่้ท้� 4 ต.หนอำงแดง อำ.แม่จริม จ.น่�น 55170 
โทร.  0-5476-9077, 0-5476-9079 
โทรสิ�ร  0-5476-9077 
E-mail :  bm3906@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้างนราไฮเปิอร์มาร์ท
ห��งนร�ไฮเปอำร์ม�ร์ท เลขท้� 155 ถ.สุิมนเทวร�ช่  
ต.ในเว้ยง อำ.เม่อำงน่�น จ.น่�น 55000 
โทร.  0-5477-1626 
โทรสิ�ร 0-5477-1627 
E-mail :  bm3907@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงกลาง
73-73/1 หม่้ท้� 11 ต.เช้่ยงกล�ง อำ.เช้่ยงกล�ง  
จ.น่�น 55160 
โทร. 0-5479-7534-5 
โทรสิ�ร  0-5479 -7534-5 ต่อำ 11 
E-mail :  bm3908@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งช้าง
105-105/1 หม่้ท้� 1 ต.ทุ่งช่��ง อำ.ทุ่งช่��ง จ.น่�น 55130 
โทร.  0-5479-5445 
โทรสิ�ร  0-5479-5444 
E-mail :  bm3909@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สองแควี
130/1-3 หม่้ท้� 5 ต.น�ไร่หลวง อำ.สิอำงแคว  
จ.น่�น 55160 
โทร.  0-5477-7066 
โทรสิ�ร  0-5477-7077 
E-mail :  bm3910@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เฉลมิพระเกยีรตัิ
298, 298/1 หม่้ท้� 1 ต.ห�วยโก๋น  
อำ.เฉลิมพัระเก้ยรติ จ.น่�น 55130 
โทร.  0-5469-3525-6 
โทรสิ�ร  0-5469-3526 
E-mail :  bm3911@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัะเย�
106 หม้ท่้� 3 ต.บญุ่เกดิ อำ.ดอำกคำ�ใต� จ.พัะเย� 56120 
โทร.  0-5449-1842 
โทรสิ�ร  0-5449-1843 
E-mail :  loan8244@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พะเยา 
20 ถ.ท่�กว๊�น ต.เว้ยง อำ.เม่อำงพัะเย� จ.พัะเย� 56000 
โทร.  0-5443-1043  
โทรสิ�ร  0-5448-1390 
E-mail :  bm4201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงคำา
457 หม่้ท้� 15 ต.หย่วน อำ.เช้่ยงคำ� จ.พัะเย� 56110 
โทร.  0-5441-5040 
โทรสิ�ร  0-5445-1976 
E-mail :  bm4202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จุัน
92 หม่้ท้� 4 ต.ห�วยข��วกำ�� อำ.จุน จ.พัะเย� 56150 
โทร.  0-5445-9229  
โทรสิ�ร  0-5445-9229 
E-mail :  bm4203@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิง
200 หม่้ท้� 1 ต.น�ปรัง อำ.ปง จ.พัะเย� 56140 
โทร. 0-5449-7230 
โทรสิ�ร  0-5449-7230 กด 11 
E-mail :  bm4204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอกคำาใต้ั
106 หม่้ท้� 3 ต.บุญ่เกิด อำ.ดอำกคำ�ใต� จ.พัะเย� 56120 
โทร. 0-5449-1480 
โทรสิ�ร  0-5441-8276 ต่อำ 600 
E-mail :  bm4205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มหาวิีทยาลยัพะเยา
211-211/1 หม่้ท้� 16 ต.แม่ก� อำ.เม่อำงพัะเย�  
จ.พัะเย� 56000 
โทร.  0-5487-0167 
โทรสิ�ร  0-5487-0168 
E-mail :  bm4206@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่ใจั
65 หม่้ท้� 1 ต.แม่ใจ อำ.แม่ใจ จ.พัะเย� 56130 
โทร.  0-5449-9661 
โทรสิ�ร  0-5449-9660 
E-mail :  bm4207@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท็อปิส์ พลาซ่่า พะเยา
ห�อำงเลขท้� RT132 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��ท็อำปส์ิ พัล�ซ่ิ�  
พัะเย� เลขท้� 500 หม่้ท้� 12 ต.ท่�วังทอำง  
อำ.เม่อำงพัะเย� จ.พัะเย� 56000 
โทร  0-5487-0588-9 
โทรสิ�ร  0-5487-0589 
E-mail : bm4208@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงร�ย
491 ถ.อำตุรกจิ ต.เวย้ง อำ.เม่อำงเช่ย้งร�ย  
จ.เช่ย้งร�ย 57000 
โทร.  0-5371-1430 
โทรสิ�ร  0-5371-1430 
E-mail :  loan8245@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ขุนตัาล
81 หม่้ท้� 2 ต.ต�� อำ.ขุนต�ล จ.เช้่ยงร�ย 57340 
โทร. 0-5379-7122 
โทรสิ�ร 0-5379-7123 
E-mail :  bm4015@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่ขะจัาน
137/3 หม่้ท้� 1 ต.แม่เจด้ย์ อำ.เว้ยงป่�เป้� จ.เช้่ยงร�ย 57260 
โทร.  0-5378-9262 
โทรสิ�ร  0-5378-9263 
E-mail :  bm4016@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ร่องขุ่น
254 หม่้ท้� 3 ต.ป่�อำ�อำดอำนชั่ย อำ.เม่อำงเช้่ยงร�ย  
จ.เช้่ยงร�ย 57000 
โทร. 0-5372-7218-9   
โทรสิ�ร. 0-5372-7162 
E-mail : bm4017@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ มหาวิีทยาลยัราชภฏั์เชยีงราย
ภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ช่ภัฏิเช้่ยงร�ย 
เลขท้� 80 หม่้ท้� 9 ถ.พัหลโยธิน อำ.เม่อำงเช้่ยงร�ย  
จ.เช่ย้งร�ย 57100 
โทร.  0-5377-6133 
โทรสิ�ร  0-5377-6132 
E-mail :  bm4014@gsb.or.th

39 หม่้ท้� 1 ถ.มติรภ�พั (อำดุรธ�น-้หนอำงค�ย)  
ต.หนอำงบวั อำ.เมอ่ำงอำดุรธ�น ้จ.อำดุรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4232-6622  
โทรสิ�ร  0-4232-6622 
E-mail :  rm10@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุดรธ�นี 1
39 หม่้ท้� 1 ถ.มติรภ�พั (อำดุรธ�น-้หนอำงค�ย)  
ต.หนอำงบวั อำ.เมอ่ำงอำดุรธ�น้ จ.อำดุรธ�น ้41000 
โทร.  0-4232-6274 ต่อำ 11-16 
โทรสิ�ร  0-4232-6274 ต่อำ 11 
E-mail :  loan8246@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อุดรธีานี 
108 ถ.หม�กแข�ง ต.หม�กแข�ง  
อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้ จ.อุำดรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4222-1143, 0-4224-7390 
โทรสิ�ร  0-4224-9778 
E-mail :  bm5801@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านผอื 
190 หม่้ท้� 10 ถ.ช่นบทบำ�รุง ต.บ��นผู่้อำ  
อำ.บ��นผู่้อำ จ.อุำดรธ�น้ 41160 
โทร.  0-4228-1507, 0-4228-1234  
โทรสิ�ร  0-4228-1234 ต่อำ 11 
E-mail :  bm5805@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นำ�าโสม 
5 หม่้ท้� 1 ถ.อำนุสิ�วร้ย์เม่อำงนำ��โสิม ต.ศร้สิำ�ร�ญ่  
อำ.นำ��โสิม จ.อุำดรธ�น้ 41210 
โทร.  0-4228-7056, 0-4228-7297 
โทรสิ�ร  0-4228-7297 
E-mail :  bm5808@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพศรี  
559/25-27 ถ.โพัศร้ ต.หม�กแข�ง อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้  
จ.อุำดรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4222-1888, 0-4234-3718 
โทรสิ�ร  0-4222-1888 
E-mail :  bm5810@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระชารักษา 
85/2 ถ.ประช่�รักษ� ต.หม�กแข�ง อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้  
จ.อุำดรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4224-3545, 0-4234-7922 
โทรสิ�ร 0-4224-3545 
E-mail :  bm5814@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุงคำา
39 หม่้ท้� 1 ถ.มิตรภ�พั (อุำดร-หนอำงค�ย) ต.หนอำงบัว  
อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้ จ.อุำดรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4232-6278 
โทรสิ�ร  0-4292-0141 
E-mail :  bm5816@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตัสั นาด ีอุดรธีานี
118 หม่้ท้� 2 ถ.อุำดร-หนอำงบัวลำ�ภ้ ต.น�ด้  
อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้ จ.อุำดรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4213-0607 
โทรสิ�ร  0-4213-0606 
E-mail :  bm5817@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดอุดรเมืองทองเจัริญศรี
214 /1 หม่้ท้� 14 ถ.นิตโย ต.หม�กแข�ง  
อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้ จ.อุำดรธ�น้ 41000  
โทร.  0-4232-1880, 0-4220-4914 
โทรสิ�ร  0-4220-4914 
E-mail :  bm5818@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กดุจับัุ
323 หม่้ท้� 1 ถ.อุำดร-กุดจับ ต.เม่อำงเพ้ัย  
อำ.กุดจับ จ.อุำดรธ�น้ 41250 
โทร.  0-4229-3315 
โทรสิ�ร  0-4229-3316 
E-mail :  bm5819@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า อุดรธีานี 
ห��งสิรรพัสิินค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� อุำดรธ�น้  
ชั่�น 3 เลขท้� 320 ต.หม�กแข�ง อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้  
จ.อุำดรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4292-1255 
โทรสิ�ร  0-4292-1254 
E-mail :  bm5820@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ยดู ีทาวีน์ อุดรธีานี 
ชั่�น 1 ห�อำงเลขท้� M 103 - 104 อำ�ค�ร M  
(The Next Zone) บริษัท อุำดรพัล�ซ่ิ� จำ�กัด  
เลขท้� 99/9 ถ.ทอำงใหญ่่ ต.หม�กแข�ง  
อำ.เม่อำงอุำดรธ�น้ จ.อุำดรธ�น้ 41000 
โทร.  0-4293-2960 
โทรสิ�ร  0-4293-2977 
E-mail :  bm5822@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุดรธ�นี 2
98 หม้ท่้� 10 ถ.อำภยัสิำ�ร�ญ่ ต.หนอำงห�น  
อำ.หนอำงห�น จ.อำดุรธ�น ้41130 
โทร.  0-4226-1555  
โทรสิ�ร  0-4226-1512, 0-4226-1555 ต่อำ 12  
E-mail :  loan8247@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองหาน 
98 หม่้ท้� 10 ถ.อำภัยสิำ�ร�ญ่ ต.หนอำงห�น  
อำ.หนอำงห�น จ.อุำดรธ�น้ 41130 
โทร.  0-4226-1153, 0-4226-1296 
โทรสิ�ร  0-4226-1153 
E-mail :  bm5803@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กมุภวีาปีิ 
93 หม่้ท้� 9 ถ.ศุภอำรรถวินิจ ต.กุมภว�ป้ 
อำ.กุมภว�ป้ จ.อุำดรธ�น้ 41110 
โทร.  0-4233-4690-91 
โทรสิ�ร  0-4233-4691 
E-mail :  bm5802@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เพ็ญ 
230 หม่้ท้� 8 ถ.อุำดรธ�น้-เพ็ัญ่ ต.เพ็ัญ่  
อำ.เพ็ัญ่ จ.อุำดรธ�น้ 41150 
โทร.  0-4227-9072, 0-4227-9262 
โทรสิ�ร  0-4227-9262 
E-mail :  bm5806@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านดงุ 
261 หม่้ท้� 10 ถ.บริบ�ลดำ�ริ ต.ศร้สุิทโธ  
อำ.บ��นดุง จ.อุำดรธ�น้ 41190 
โทร.  0-4227-1309, 0-4227-1321 
โทรสิ�ร  0-4227-1321 
E-mail :  bm5807@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โนนสะอาด 
347 หม่้ท้� 2 ถ.มิตรภ�พั-ขอำนแก่น 
ต.โนนสิะอำ�ด อำ.โนนสิะอำ�ด 
จ.อุำดรธ�น้ 41240 
โทร.  0-4239-2618, 0-4239-2657 
โทรสิ�ร  0-4239-2618 
E-mail :  bm5813@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงัสามหมอ  
146 หม่้ท้� 8 ถ.เจริญ่เม่อำง ต.วังสิ�มหมอำ  
อำ.วังสิ�มหมอำ จ.อุำดรธ�น้ 41280 
โทร.  0-4238-7752, 0-4238-7525 
โทรสิ�ร  0-4238-7525 
E-mail :  bm5815@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีธีาตัุ
207 หม่้ท้� 8 ถ.สิมศิริ ต.ศร้ธ�ตุ อำ.ศร้ธ�ตุ  
จ.อุำดรธ�น้ 41230 
โทร.  0-4238-2173 
โทรสิ�ร  0-4238-2172 
E- mail : bm5821@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา กลางเวีียง 
491 ถ.อุำตรกิจ ต.เว้ยง อำ.เม่อำงเช้่ยงร�ย จ.เช้่ยงร�ย 57000 
โทร.  0-5371-5080-1 
โทรสิ�ร  0-5371-5080 
E-mail :  bm4009@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงราย
513 ถ.ธน�ลัย ต.เว้ยง อำ.เม่อำงเช้่ยงร�ย จ.เช้่ยงร�ย 57000 
โทร.  0-5371-1774, 0-5371-6710  
โทรสิ�ร  0-5371-1774 ต่อำ 12 
E-mail :  bm4001@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พาน 
2097 หม่้ท้� 1 ต.เม่อำงพั�น อำ.พั�น จ.เช้่ยงร�ย 57120 
โทร.  0-5372-1910, 0-5372-1524  
โทรสิ�ร  0-5372-1910 ต่อำ 13, 0-5372-1524 
E-mail :  bm4002@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่จันั 
6 หม่้ท้� 2 ถ.หิรัญ่นคร ต.แม่จัน อำ.แม่จัน จ.เช้่ยงร�ย 57110 
โทร.  0-5377-1433, 0-5377-1456 
โทรสิ�ร  0-5377-1456 ต่อำ 15 
E-mail :  bm4003@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่สาย 
80 หม่้ท้� 1 ต.เว้ยงพั�งคำ� อำ.แม่สิ�ย จ.เช้่ยงร�ย 57130 
โทร.  0-5373-1695, 0-5364-0781  
โทรสิ�ร  0-5373-1695 ต่อำ 15 
E-mail :  bm4004@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงของ 
142 หม่้ท้� 8 ต.เว้ยง อำ.เช้่ยงขอำง จ.เช้่ยงร�ย 57140 
โทร.  0-5379-1153, 0-5379-1501 
โทรสิ�ร  0-5379-1153 
E-mail :  bm4005@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เวีียงป่ิาเป้ิา
17 หม่้ท้� 2 ต.เว้ยง อำ.เว้ยงป่�เป้� จ.เช้่ยงร�ย 57170 
โทร.  0-5364-8794, 0-5378-1494 
โทรสิ�ร  0-5378-1494 ต่อำ 16 
E-mail :  bm4006@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทงิ
38/2 หม่้ท้� 1 ถ.เทิง-เช้่ยงขอำง ต.เว้ยง อำ.เทิง  
จ.เช้่ยงร�ย 57160 
โทร.  0-5379-5503  
โทรสิ�ร  0-5379-5503 ต่อำ 12 
E-mail :  bm4007@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงแสน
718 หม่้ท้� 3 ถ.พัหลโยธิน ต.เว้ยง อำ.เช้่ยงแสิน  
จ.เช้่ยงร�ย 57150 
โทร.  0-5365-0812 
โทรสิ�ร  0-5365-0812 
E-mail :  bm4008@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มหาวิีทยาลยัแม่ฟ้้าหลวีง
333 หม่้ท้� 1 ต.ท่�สุิด อำ.เม่อำงเช้่ยงร�ย จ.เช้่ยงร�ย 57100 
โทร.  0-5391-2441-2 
โทรสิ�ร  0-5391-2443 
E-mail : bm4010@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า เชยีงราย
ห�อำงเลขท้� 230, 233 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ�  
เช้่ยงร�ย 99/9 หม่้ท้� 13 ถ.พัหลโยธิน ต.รอำบเว้ยง  
อำ.เม่อำง จ.เช้่ยงร�ย 57000 
โทร.  0-5317-9853 
โทรสิ�ร  0-5317-9854 
E-mail :  bm4011@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เวีียงเชยีงรุง้ 
236 หม่้ท้� 12 ต.ทุ่งก่อำ อำ.เว้ยงเช้่ยงรุ�ง  
จ.เช้่ยงร�ย 57350 
โทร.  0-5395-3168 
โทรสิ�ร  0-5395-3169 
E-mail :  bm4012@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แม่สรวีย
ภ�ยในปั�ม ปตท. แม่สิรวย เลขท้� 18 หม่้ท้� 7  
ต.แม่สิรวย อำ.แม่สิรวย จ.เช้่ยงร�ย 57180 
โทร.  0-5378-6241-2  
โทรสิ�ร.  0-5378-6241-2 ต่อำ 11  
E-mail : bm4013@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านดู่
287/3-5 หม่้ท้� 4 ต.บ��นด้ ่อำ.เมอ่ำงเช่ย้งร�ย  
จ.เช่ย้งร�ย 57100 
โทร. 0-5315-1615  
โทรสิ�ร. 0-5315-1616 
E-mail : bm4014@gsb.or.th
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� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเลย
119 ถ.เจรญิ่รฐั ต.กดุป่อำง อำ.เม่อำงเลย จ.เลย 42000 
โทร.  0-4281-4875, 0-4286-1970 
โทรสิ�ร  0-4281-4875 ต่อำ 21 
E-mail :  loan8248@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เลย
119 ถ.เจริญ่รัฐ ต.กุดป่อำง อำ.เม่อำงเลย จ.เลย 42000 
โทร.  0-4283-0632 
โทรสิ�ร  0-4281-3006 ต่อำ 20 
E-mail :  bm5601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงคาน 
371/1 หม่้ท้� 1 ถ.มลิวรรณ ต.เช้่ยงค�น  
อำ.เช้่ยงค�น จ.เลย 42110 
โทร.  0-4282-1020, 0-4282-1598 
โทรสิ�ร  0-4282-1020 
E-mail :  bm5602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิากชม 
460 หม่้ท้� 1 ถ.ป�กช่ม-ศร้เช้่ยงใหม่ ต.ป�กช่ม  
อำ.ป�กช่ม จ.เลย 42150 
โทร.  0-4288-1064 
โทรสิ�ร  0-4288-1003 
E-mail :  bm5604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ด่านซ้่าย 
157 หม่้ท้� 14 ถ.เลย-หล่มสัิก ต.ด่�นซิ��ย  
อำ.ด่�นซิ��ย จ.เลย 42120 
โทร.  0-4289-1600-1 
โทรสิ�ร  0-4289-1601 
E-mail :  bm5605@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ภกูระดึง
41/5 หม่้ท้� 8 ต.ห�วยสิ�ม อำ.ภ้กระด้ง  
จ.เลย 42180 
โทร.  0-4287-1469, 0-4287-1465 
โทรสิ�ร  0-4287-1465 
E-mail : bm5606@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ภเูรือ
474 หม่้ท้� 7 ต.หนอำงบัว อำ.ภ้เร่อำ  
จ.เลย 42160 
โทร.  0-4289-9332, 0-4289-9336 
โทรสิ�ร  0-4289-9332 ต่อำ 14 
E-mail : bm5607@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าลี�
233/4-5 หม่้ท้� 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่�ล้�  
อำ.ท่�ล้� จ.เลย 42140 
โทร.  0-4288-9145 
โทรสิ�ร  0-4288-9091 
E-mail : bm5608@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นาอาน
188/1 หม่้ท้� 6 ถ.มลิวรรณ ต.น�อำ�น  
อำ.เม่อำงเลย จ.เลย 42000 
โทร.  0-4284-4644 
โทรสิ�ร  0-4284-4645 
E-mail :  bm5609@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงัสะพุง 
369 หม่้ท้� 8 ถ.ภ้มวิถิ ้ต.วงัสิะพังุ อำ.วงัสิะพังุ  
จ.เลย 42130 
โทร.  0-4284-1376, 0-4284-1513 
โทรสิ�ร  0-4284-1376 ต่อำ 20 
E-mail :  bm5603@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิกลนคร
1707 ช่ั�น 3 ถ.ใจผู้�สิกุ ต.ธ�ตเุชิ่งช่มุ  
อำ.เมอ่ำงสิกลนคร จ.สิกลนคร 47000  
โทร.  0-4271-6658 
โทรสิ�ร  0-4271-6658 ต่อำ 13 
E-mail :  loan8249@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สกลนคร 
1707 หม่้ท้� 10 ถ.ใจผู้�สุิก ต.ธ�ตุเชิ่งชุ่ม  
อำ.เม่อำงสิกลนคร จ.สิกลนคร 47000 
โทร.  0-4271-1009, 0-4273-0463 
โทรสิ�ร  0-4271-1009 ต่อำ 21 
E-mail :  bm5401@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สว่ีางแดนดนิ 
374 หม่้ท้� 11 ถ.นิตโย ต.สิว่�งแดนดิน  
อำ.สิว่�งแดนดิน จ.สิกลนคร 47110 
โทร.  0-4272-1065, 0-4272-1995 
โทรสิ�ร  0-4272-1065 ต่อำ 19 
E-mail :  bm5402@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา วีานรนิวีาส 
353 หม่้ท้� 4 ถ.เด่�อำเจริญ่ ต.ว�นรนิว�สิ อำ.ว�นรนิว�สิ  
จ.สิกลนคร 47120 
โทร.  0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510 
โทรสิ�ร  0-4279-1127 ต่อำ 5 
E-mail :  bm5403@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พงัโคน 
76/12 หม่้ท้� 8 ถ.นิตโย ต.พัังโคน อำ.พัังโคน  
จ.สิกลนคร 47160 
โทร.  0-4277-1177, 0-4277-1500 
โทรสิ�ร  0-4277-1177 ต่อำ 21 
E-mail :  bm5404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนปิระชาราษฎร์
1734/1 หม่้ท้� 10 ถ.ประช่�ร�ษฎร์ ต.ธ�ตุเชิ่งชุ่ม  
อำ.เม่อำงสิกลนคร จ.สิกลนคร 47000 
โทร.  0-4271-4328, 0-4273-2615 
โทรสิ�ร  0-4271-4328 ต่อำ 5 
E-mail : bm5405@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กสุมุาลย์
154 หม่้ท้� 1 ถ.นิตโย ต.กุสุิม�ลย์ อำ.กุสุิม�ลย์ จ.สิกลนคร 47210 
โทร.  0-4276-9218-9 
โทรสิ�ร  0-4279-4478 
E-mail : bm5406@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านม่วีง
5 หม้ท่้� 1 ต.ม่วง อำ.บ��นม่วง จ.สิกลนคร 47140 
โทร.  0-4279-4524 
โทรสิ�ร  0-4279-4478 
E-mail :  bm5407@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คำาตัากล้า
27 หม่้ท้� 11 ถนนท�งหลวงหม�ยเลข 222  
(พัังโคน-บ้งก�ฬ) ต.คำ�ต�กล�� อำ.คำ�ต�กล��  
จ.สิกลนคร 47250 
โทร.  0-4279-6550 
โทรสิ�ร  0-4279-6551 
E-mail :  bm5408@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อากาศอำานวีย
171 หม่้ท้� 1 ถ.ร�ษฎร์พััฒน� ต.อำ�ก�ศ  
อำ.อำ�ก�ศอำำ�นวย จ.สิกลนคร 47170 
โทร.  0-4279-9230 
โทรสิ�ร  0-4279-9130 
E-mail :  bm5409@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบิุนสนั สกลนคร
ห�อำงเลขท้� 201 - 4 ชั่�น 2 ห��งสิรรพัสิินค��โรบนสัิน สิกลนคร  
เลขท้� 88/8 ถ.นิตโย ต.ธ�ตุเชิ่งชุ่ม อำ.เม่อำงสิกลนคร  
จ.สิกลนคร 47000 
โทร.  0-4297-1718 
โทรสิ�ร  0-4297-1719 
E-mail :  bm5410@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครพันม
34 ชั่�น 3 ถ.เฟ่�อำงนคร ต.ในเมอ่ำง อำ.เม่อำงนครพันม  
จ.นครพันม 48000 
โทร. 0-4251-4767-8 
โทรสิ�ร  0-4251-4767-8 
E-mail :  loan8250@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครพนม 
34 ชั่�น 2 ถ.เฟ่�อำงนคร ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครพันม  
จ.นครพันม 48000 
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355 
โทรสิ�ร  0-4251-3006 
E-mail :  bm5501@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ธีาตัพุนม 
301 หม่้ท้� 13 ถ.ช่ย�งกร้ ต.ธ�ตุพันม อำ.ธ�ตุพันม  
จ.นครพันม 48110 
โทร.  0-4254-1259, 0-4254-1280  
โทรสิ�ร  0-4254-1280 
E-mail :  bm5502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าอุเทน 
69 หม่้ท้� 1 ถ.หลักเม่อำง ต.ท่�อุำเทน อำ.ท่�อุำเทน  
จ.นครพันม 48120 
โทร.  0-4258-1259 
โทรสิ�ร  0-4258-1294 
E-mail :  bm5503@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นาแก  
443 หม่้ท้� 4 ถ.จันทวงศ์ ต.น�แก อำ.น�แก  
จ.นครพันม 48130 
โทร.  0-4257-1060, 0-4257-1229 
โทรสิ�ร  0-4257-1229 
E-mail :  bm5504@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านแพง 
16 หม่้ท้� 4 ถ.เจริญ่ยงค์ ต.บ��นแพัง อำ.บ��นแพัง  
จ.นครพันม 48140 
โทร.  0-4259-1224, 0-4259-1403 
โทรสิ�ร  0-4259-1403 
E-mail :  bm5505@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีสงคราม 
403 หม่้ท้� 1 ถ.ศร้สิงคร�ม - ท่�ดอำกแก�ว ต.ศร้สิงคร�ม 
อำ.ศร้สิงคร�ม จ.นครพันม 48150 
โทร.  0-4259-9233, 0-4259-9253 
โทรสิ�ร  0-4259-9253 
E-mail :  bm5506@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เรณันูคร 
81 หม่้ท้� 2 ถ.ธ�ตุน�อำย-น�เหน่อำ ต.โพันทอำง  
อำ.เรณ้นคร จ.นครพันม 48170 
โทร.  0-4257-9508 
โทรสิ�ร  0-4257-9508 
E-mail :  bm5507@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นาหว้ีา
191 หม่้ท้� 1 ถ.น�หว��-ดอำนเช้่ยงบ�น  
ต.น�หว�� อำ.น�หว�� จ.นครพันม 48180 
โทร.  0-4259-7281-2 
โทรสิ�ร  0-4259-7282 
E-mail :  bm5508@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพนสวีรรค์
575 หม่้ท้� 12 ต.โพันสิวรรค์ อำ.โพันสิวรรค์  
จ.นครพันม 48190 
โทร.  0-4259-5399 
โทรสิ�ร  0-4259-5400 
E-mail :  bm5509@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิลาปิาก
151 หม่้ท้� 2 ถ.ปล�ป�ก-โนนช่มภ้ ต.ปล�ป�ก 
อำ.ปล�ป�ก จ.นครพันม 48160 
โทร.  0-4258-9309 
โทรสิ�ร  0-4258-9308 
E-mail :  bm5510@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตหนอำงค�ย
736-738 ถ.ม้ช่ยั ต.ในเมอ่ำง อำ.เมอ่ำงหนอำงค�ย  
จ.หนอำงค�ย 43000 
โทร.  0-4242-2979 
โทรสิ�ร  0-4242-2979 ต่อำ 11 
E-mail :  loan8251@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองคาย 
736-738 ถ.ม้ชั่ย ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงหนอำงค�ย  
จ.หนอำงค�ย 43000 
โทร.  0-4241-1510, 0-4246-0900 
โทรสิ�ร  0-4241-1510 
E-mail :  bm5301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าบุ่อ 
382 หม่้ท้� 3 ถ.สัินติสุิข ต.ท่�บ่อำ อำ.ท่�บ่อำ  
จ.หนอำงค�ย 43110 
โทร.  0-4243-1025 
โทรสิ�ร  0-4243-1025 
E-mail :  bm5302@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพนพิสยั 
66 หม่้ท้� 13 ถ.พิัสัิยสิรเดช่ ต.จุมพัล  
อำ.โพันพิัสัิย จ.หนอำงค�ย 43120 
โทร.  0-4240-5466, 0-4247-1243 
โทรสิ�ร  0-4247-1243 
E-mail :  bm5303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีเชยีงใหม่ 
440 หม่้ท้� 1 ถ.ประช่�อุำทิศ ต.พัร�นพัร��ว 
อำ.ศร้เช้่ยงใหม่ จ.หนอำงค�ย 43130 
โทร.  0-4245-1025, 0-4245-1049 
โทรสิ�ร  0-4245-1025 ต่อำ 12 
E-mail :  bm5304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อศัวีรรณั ช้อปิปิิ�ง  
คอมเพล็กซ์่ หนองคาย
(เดิมเป็นสิ�ข�สิะพั�นมิตรภ�พัหนอำงค�ย )  
ห�อำงเลขท้� P6-A-3 ชั่�น 1  
ศ้นย์ก�รค��อำศัวรรณ ช่�อำปปิ�งคอำมเพัลก็ซ์ิ 1  
เลขท้� 308 หม้ท่้� 10 ถ.มติรภ�พั ต.โพัธิ�ช่ยั  
อำ.เมอ่ำงหนอำงค�ย จ.หนอำงค�ย 43000 
โทร.  0-4242-1435 
โทรสิ�ร  0-4242-1428 
E-mail :  bm5310@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา มหาวิีทยาลยัขอนแก่น
ห�อำงเลขท้� 1222-1225 ชั่�น 2 ศ้นย์อำ�ห�รและบริก�ร 2  
(คอำมเพัล็กซ์ิ) ภ�ยในมห�วิทย�ลัยขอำนแก่น ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงขอำนแก่น จ.ขอำนแก่น 40002 
โทร.  0-4320-4217-18 
โทรสิ�ร  0-4320-4218 
E-mail :  bm5016@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระตันูำ�าขอนแก่น
336/2-4 หม่้ท้� 12 ถ.มิตรภ�พั ต.เม่อำงเก่� อำ.เม่อำงขอำนแก่น
จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร. 0-4347-2273-4 
โทรสิ�ร  0-4347-2274 
E-mail :  bm5017@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เขาสวีนกวีาง
245/5 หม่้ท้� 10 ถ.มิตรภ�พั ต.คำ�ม่วง อำ.เข�สิวนกว�ง  
จ.ขอำนแก่น 40280 
โทร.  0-4344-9700 
โทรสิ�ร  0-4344-9699 
E-mail :  bm5019@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตขึ้อำนแก่น 2
427 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กดุเค�� อำ.มญั่จ�คร้ ้จ.ขอำนแก่น 40160 
โทร.  0-4328-9602-4 
โทรสิ�ร  0-4328-9555 
E-mail :  loan8253@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มญัจัาครีี
427 หม่้ท้� 13 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กุดเค�� อำ.มัญ่จ�ค้ร้  
จ.ขอำนแก่น 40160 
โทร.  0-4328-9200, 0-4328-9504 
โทรสิ�ร  0-4328-9504 
E-mail :  bm5006@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พล 
9 ถ.พั�นิช่เจริญ่ ต.เม่อำงพัล อำ.พัล จ.ขอำนแก่น 40120 
โทร.  0-4341-4528, 0-4341-4875 
โทรสิ�ร  0-4341-4875 ต่อำ 6 
E-mail :  bm5003@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชมุแพ
199/1 หม่้ท้� 8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุ่มแพั อำ.ชุ่มแพั  
จ.ขอำนแก่น 40130 
โทร.  0-4331-1331, 0-4331-2015 
โทรสิ�ร  0-4331-1331 ต่อำ 7 
E-mail :  bm5004@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ภเูวีียง
18 หม่้ท้� 4 ถ.กุดฉิม-ภ้เว้ยง ต.ในเม่อำง อำ.ภ้เว้ยง  
จ.ขอำนแก่น 40150 
โทร.  0-4329-1219, 0-4329-2102 
โทรสิ�ร  0-4329-2102 ต่อำ 5 
E-mail :  bm5007@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ภผูาม่าน
22 หม่้ท้� 1 ถ.หนอำงเข้ยด-วังสิว�บ ต.ภ้ผู้�ม่�น  
อำ.ภ้ผู้�ม่�น จ.ขอำนแก่น 40350 
โทร.  0-4339-6236, 0-4339-6238 
โทรสิ�ร  0-4339-6236-38 ต่อำ 102 
E-mail :  bm5012@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองสองห้อง
361 หม่้ท้� 3 ถ.เจนจบทิศ ต.หนอำงสิอำงห�อำง 
อำ.หนอำงสิอำงห�อำง จ.ขอำนแก่น 40190 
โทร.  0-4349-1767 
โทรสิ�ร  0-4349-1757 
E-mail :  bm5015@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สชีมพู
202/15-16 หม่้ท้� 10 ถ.ชุ่มแพั-อุำดรธ�น้ ต.วังเพิั�ม  
อำ.ส้ิช่มพ้ั จ.ขอำนแก่น 40220 
โทร.  0-4339-9005, 0-4339-9023 
โทรสิ�ร  0-4339-9023 ต่อำ 6 
E-mail :  bm5018@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองเรือ
76 หม่้ท้� 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนอำงเร่อำ อำ.หนอำงเร่อำ  
จ.ขอำนแก่น 40210 
โทร.  0-4329-4106 
โทรสิ�ร  0-4329-4106 
E-mail : bm5020@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ัยภู้มิ
151/9 ช่ั�น 3 ถ.หฤทยั ต.ในเมอ่ำง อำ.เม่อำงช่ยัภม้ิ 
จ.ช่ยัภ้ม ิ36000 
โทร.  0-4481-6444 
โทรสิ�ร  0-4481-6669 
E-mail :  loan8254@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา สงัคม
218 หม่้ท้� 3 ต.แก�งไก่ อำ.สัิงคม  
จ.หนอำงค�ย 43160 
โทร. 0-4244-1258, 0-4244-1259 
โทรสิ�ร  0-4244-1258 
E-mail :  bm5311@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตหนอำงบัวลำ�ภู้
89 หม้ท่้� 3 ถ.วไิสิยอุำดรกจิ ต.หนอำงบวั  
อำ.เมอ่ำงหนอำงบวัลำ�ภ ้จ.หนอำงบวัลำ�ภ ้39000 
โทร.  0-4231-2040 
โทรสิ�ร  0-4231-2041 
E-mail :  loan8302@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองบุวัีลำาภู
89 หม่้ท้� 3 ถ.วิไสิยอุำดรกิจ ต.หนอำงบัว  
อำ.เม่อำงหนอำงบัวลำ�ภ้ จ.หนอำงบัวลำ�ภ้ 39000 
โทร.  0-4231-2032, 0-4231-2165 
โทรสิ�ร  0-4231-2165 
E-mail :  bm7601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีบุุญเรือง
164/1 หม่้ท้� 13 ถ.สิอำนร่วมมิตร ต.เม่อำงใหม่  
อำ.ศร้บุญ่เร่อำง จ.หนอำงบัวลำ�ภ้ 39180 
โทร.  0-4235-3373, 0-4235-4068 
โทรสิ�ร  0-4235-3373 ต่อำ 12 
E-mail :  bm7602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โนนสงั 
13 หม่้ท้� 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัิง อำ.โนนสัิง  
จ.หนอำงบัวลำ�ภ้ 39140 
โทร.  0-4237-5325, 0-4237-5349 
โทรสิ�ร  0-4237-5325 
E-mail :  bm7603@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นากลาง
209 หม่้ท้� 14 ถ.อุำดรธ�น้-เลย ต.น�กล�ง  
อำ.น�กล�ง จ.หนอำงบัวลำ�ภ้ 39170 
โทร.  0-4235-9217, 0-4235-9268 
โทรสิ�ร  0-4235-9268 ต่อำ 11 
E-mail : bm7604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สวุีรรณัคหูา
155-155/1 หม่้ท้� 6 ถ.พัระไช่ยเช่ษฐ� ต.สุิวรรณค้ห� 
อำ.สุิวรรณค้ห� จ.หนอำงบัวลำ�ภ้ 39270 
โทร.  0-4237-2522 
โทรสิ�ร  0-4237-2521 
E-mail :  bm7605@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นาวีงั
234 หม่้ท้� 1 ถ.อุำดรธ�น้-เลย ต.น�เหล่� อำ.น�วัง  
จ.หนอำงบัวลำ�ภ้ 39170 
โทร.  0-4200-4085 
โทรสิ�ร  0-4200-4085 
E-mail :  bm7606@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบึงก�ฬ
45 หม้ท่้� 1 ช่ั�น 3 ถ.บำ�รงุร�ษฎร์ ต.บง้ก�ฬ อำ.เมอ่ำงบง้ก�ฬ 
จ.บง้ก�ฬ 38000
โทร. 0-4249-1881
โทรสิ�ร –
E- mail: loan8301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บึุงกาฬ                   
45 หม่้ท้� 1 ถ.บำ�รุงร�ษฎร์ ต.บ้งก�ฬ อำ.เม่อำงบ้งก�ฬ จ.บ้งก�ฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสิ�ร -
E- mail: bm7701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พรเจัริญ                                       
142 หม่้ท้� 7 ถ.พัรเจริญ่-โซ่ิพิัสัิย ต.พัรเจริญ่ 
อำ.พัรเจรญิ่ จ.บง้ก�ฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสิ�ร 0-4248-7044
E- mail: bm7702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิากคาด                                     
161 หม่้ท้� 5 ถ.หนอำงค�ย-บ้งก�ฬ  ต.โนนศิล� อำ.ป�กค�ด 
จ.บ้งก�ฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสิ�ร 0-4248-1107
E- mail: bm7703@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ่กา                                         
264  หม่้ท้� 10 ถ.ชุ่มนุมช่น ต.เซิก� อำ.เซิก� จ.บ้งก�ฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสิ�ร 0-4248-9110
E- mail: bm7704@gsb.or.th

293/1 ถ.หน��เมอ่ำง ต.ในเมอ่ำง อำ.เมอ่ำงขอำนแก่น  
จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629 
โทรสิ�ร 0-4323-6629, 0-4324-3487 
E-mail : rm11@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตขึ้อำนแก่น 1
293 ถ.หน��เมอ่ำง ต.ในเมอ่ำง อำ.เมอ่ำงขอำนแก่น  
จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร. 0-4323-7957-8 
โทรสิ�ร 0-4323-7957 
E-mail :  loan8252@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศนูย์ราชการ 
293/1 ถ.หน��เม่อำง ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงขอำนแก่น  
จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089 
โทรสิ�ร  0-4324-4945 ต่อำ 17 
E-mail :  bm5011@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ขอนแก่น
248 ถ.หน��เม่อำง ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงขอำนแก่น  
จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122,  
 0-4322-0575, 0-4322-0765 
โทรสิ�ร 0-4322-5190 
E-mail : bm5001@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเม่อำง อำ.บ��นไผู่้ 
จ.ขอำนแก่น 40110 
โทร.  0-4327-2683 
โทรสิ�ร  0-4327-2683 
E-mail :  bm5002@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นำ�าพอง 
309-312 ถ.แก�วพัรรณ� ต.หนอำงกุง อำ.นำ��พัอำง  
จ.ขอำนแก่น 40140 
โทร.  0-4343-1385, 0-4343-1441 
โทรสิ�ร  0-4343-1441 
E-mail :  bm5005@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มะลวิีลัย์  
180/1 หม่้ท้� 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงขอำนแก่น จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร.  0-4323-7892, 0-4333-2990 
โทรสิ�ร  0-4323-7892 
E-mail :  bm5008@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กระนวีน 
138/3 ถ.นิมิตเม่อำง ต.หนอำงโก อำ.กระนวน  
จ.ขอำนแก่น 40170 
โทร.  0-4325-1252, 0-4325-1717 
โทรสิ�ร  0-4325-1252 ต่อำ 11 
E-mail :  bm5009@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีจันัทร์ 
110/11-12 ถ.ศร้จันทร์ ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงขอำนแก่น จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร.  0-4322-0787, 0-4322-3044 
โทรสิ�ร  0-4322-3044 
E-mail :  bm5010@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่่า ขอนแก่น
ห�อำง 202 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซ่ิ� ขอำนแก่น  
เลขท้� 99, 99/1 ถ.ศร้จันทร์ ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงขอำนแก่น 
จ.ขอำนแก่น 40000 
โทร.  0-4332-1568 
โทรสิ�ร  0-4328-8435    
E-mail :  bm5014@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อุบุลรตััน์ 
248 หม่้ท้� 4 ถ.หน��เข่�อำนอุำบลรัตน์ ต.เข่�อำนอุำบลรัตน์  
อำ.อุำบลรัตน์ จ.ขอำนแก่น 40250 
โทร.  0-4344-6277 
โทรสิ�ร  0-4344-6010 
E-mail :  bm5013@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา โซ่่พิสยั
509 หม่้ท้� 3 ต.โซ่ิ อำ.โซ่ิพิัสัิย จ.บ้งก�ฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสิ�ร 0-4248-5215
E- mail: bm7705@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ชยัภมูิ
151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงชั่ยภ้มิ จ.ชั่ยภ้มิ 36000 
โทร.  0-4481-1719, 0-4482-2506, 0-4482-5470 
โทรสิ�ร  0-4481-1719 ต่อำ 19 
E-mail :  bm4701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ภเูขียวี 
20/1 หม่้ท้� 1 ถ.ภ้เข้ยว-ชุ่มแพั ต.ผัู้กปัง  
อำ.ภ้เข้ยว จ.ชั่ยภ้มิ 36110 
โทร.  0-4486-1553, 0-4486-1555  
โทรสิ�ร  0-4486-1553 
E-mail :  bm4702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จัตััรุสั 
344 ถ.ชั่ยภ้มิ-ส้ิคิ�ว ต.บ��นกอำก อำ.จัตุรัสิ จ.ชั่ยภ้มิ 36130 
โทร.  0-4485-1433, 0-4484-0721 
โทรสิ�ร  0-4485-1433 
E-mail :  bm4703@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แก้งคร้อ 
60 หม่้ท้� 12 ต.หนอำงไผู่้ อำ.แก�งคร�อำ จ.ชั่ยภ้มิ 36150 
โทร.  0-4488-2763, 0-4483-1572 
โทรสิ�ร  0-4483-1572 
E-mail :  bm4704@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เกษตัรสมบูุรณ์ั  
736 หม่้ท้� 1 ถ.เจริญ่สิิน ต.บ��นย�ง  
อำ.เกษตรสิมบ้รณ์ จ.ชั่ยภ้มิ 36120 
โทร.  0-4486-9104  
โทรสิ�ร  0-4486-9104 
E-mail :  bm4705@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองบุวัีแดง  
304/2 ถ.พั�ณิช่ย์จำ�ร้ญ่ ต.หนอำงบัวแดง  
อำ.หนอำงบัวแดง จ.ชั่ยภ้มิ 36210 
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141 
โทรสิ�ร 0-4487-2121 
E-mail : bm4706@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้าแยกโนนไฮ
270/16-17 หม่้ท้� 6 ถ.ชั่ยภ้มิ-ส้ิคิ�ว ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงชั่ยภ้มิ จ.ชั่ยภ้มิ 36000
โทร.  0-4481-6667-8
โทรสิ�ร  0-4481-6667
E-mail :  bm4707@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คอนสวีรรค์
44/8 หม่้ท้� 13 ถ.ล�ดใหญ่่-แก�งคร�อำ ต.คอำนสิวรรค์  
อำ.คอำนสิวรรค์ จ.ชั่ยภ้มิ 36140 
โทร.  0-4486-7659-60 
โทรสิ�ร  0-4486-7660 
E-mail :  bm4708@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองบุวัีระเหวี
567/1-2 หม่้ท้� 6 ถ.จัตุรัสิ-หนอำงบัวระเหว  
ต.หนอำงบัวระเหว อำ.หนอำงบัวระเหว จ.ชั่ยภ้มิ 36250 
โทร.  0-4489-7034, 0-4489-7041 
โทรสิ�ร  0-4489-7034 
E-mail :  bm4709@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทพสถติั
997-998 หม่้ท้� 1 ต.วะตะแบก อำ.เทพัสิถิต จ.ชั่ยภ้มิ 36230 
โทร.  0-4485-5079 
โทรสิ�ร  0-4485-5080 
E-mail :  bm4710@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุำาเหน็จัณัรงค์
218 หม่้ท้� 21 ต.บ��นเพัช่ร อำ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชั่ยภ้มิ 36160 
โทร.  0-4485-9363 
โทรสิ�ร  0-4485-9362 
E-mail :  bm4711@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านเขว้ีา
147-147/1 ถ.เทพันิมิตร ต.บ��นเขว�� อำ.บ��นเขว��  
จ.ชั่ยภ้มิ 36170 
โทร.  0-4489-1300 
โทรสิ�ร  0-4489-1301 
E-mail :  bm4712@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตมห�สิ�รค�ม
445 ชั่�น 3 ถ.นครสิวรรค์ ต.ตล�ด อำ.เม่อำงมห�สิ�รค�ม 
จ.มห�สิ�รค�ม 44000 
โทร. 0-4372-3183 
โทรสิ�ร 0-4372-1268 
E-mail : loan8255@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มหาสารคาม
445 ถ.นครสิวรรค์ ต.ตล�ด อำ.เม่อำงมห�สิ�รค�ม  
จ.มห�สิ�รค�ม 44000 
โทร.  0-4371-1002, 0-4372-3675 
โทรสิ�ร  0-4372-3675 
E-mail :  bm5101@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา โกสุมพิสยั  
136 ถ.ผู้ดุงประช่�กร ต.หัวขว�ง อำ.โกสุิมพิัสัิย  
จ.มห�สิ�รค�ม 44140 
โทร.  0-4376-1453, 0-4376-1830 
โทรสิ�ร  0-4376-1830 
E-mail :  bm5102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุรบืุอ  
713 หม่้ท้� 1 ถ.แจ�งสินิท ต.บรบ่อำ อำ.บรบ่อำ  
จ.มห�สิ�รค�ม 44130 
โทร.  0-4377-1489, 0-4377-1687 
โทรสิ�ร  0-4377-1687 
E-mail :  bm5103@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีาปีิปิทมุ  
69 ถ.กฤษม�นิต ต.หนอำงแสิง อำ.ว�ป้ปทุม  
จ.มห�สิ�รค�ม 44120 
โทร.  0-4379-9056, 0-4379-9385  
โทรสิ�ร  0-4379-9385 
E-mail :  bm5104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พยคัฆภมูพิิสยั  
370 ถ.วิชิ่ตร�ษฎร์บำ�รุง ต.ปะหล�น  
อำ.พัยคัฆภ้มิพิัสัิย จ.มห�สิ�รค�ม 44110 
โทร.  0-4379-1424, 0-4379-0098 
โทรสิ�ร  0-4379-0098 ต่อำ 6 
E-mail :  bm5105@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชยีงยนื 
511 หม่้ท้� 5 ถ.เช้่ยงยน่พััฒน� ต.เช้่ยงยน่  
อำ.เช้่ยงยน่ จ.มห�สิ�รค�ม 44160 
โทร.  0-4378-1328, 0-4378-1091 
โทรสิ�ร  0-4378-1091 
E-mail :  bm5106@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าขอนยาง
337/1-2 หม่้ท้� 1 ต.ท่�ขอำนย�ง อำ.กันทรวิชั่ย  
จ.มห�สิ�รค�ม 44150 
โทร.  0-4397-0044 
โทรสิ�ร  0-4397-0045 
E-mail :  bm5107@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นาเชอืก
65/18 ถ.น�เช่่อำก-น�ด้น ต.น�เช่่อำก อำ.น�เช่่อำก  
จ.มห�สิ�รค�ม 44170 
โทร.  0-4377-9458-9 
โทรสิ�ร  0-4377-9459 
E-mail :  bm5108@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์่
ห��งสิรรพัสิินค��เสิริมไทยคอำมเพัล็กซ์ิ ชั่�น 1  
เลขท้� 76/1-7 ถ.นครสิวรรค์ ต.ตล�ด  
อำ.เม่อำงมห�สิ�รค�ม จ.มห�สิ�รค�ม 44000 
โทร.  0-4397-0501 
โทรสิ�ร  0-4397-0504 
E-mail :  bm5109@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�อำยเอำ็ด
125 ชั่�น 3 ถ.สิรุยิะเดช่บำ�รงุ ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงร�อำยเอำด็ จ.ร�อำยเอำด็ 45000 
โทร.  0-4351-8474, 0-4351-4098 
โทรสิ�ร 0-4351-4098 
E-mail : loan8256@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ร้อยเอ็ด
125 ถ.สุิริยะเดช่บำ�รุง ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงร�อำยเอ็ำด จ.ร�อำยเอ็ำด 45000 
โทร.  0-4351-1401 
โทรสิ�ร  0-4351-1401 ต่อำ 110 
E-mail :  bm5201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สวุีรรณัภมิู 
328 หม่้ท้� 2 ถ.อำอำมสิินสิงเคร�ะห์ ต.สิระค้  
อำ.สุิวรรณภ้มิ จ.ร�อำยเอ็ำด 45130 
โทร.  0-4358-1401, 0-4358-0162 
โทรสิ�ร  0-4358-0162  
E-mail :  bm5202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพนทอง  
78 หม่้ท้� 2 ถ.นิคมดำ�ริห์ ต.แวง  
อำ.โพันทอำง จ.ร�อำยเอ็ำด 45110 
โทร.  0-4357-1401, 0-4357-1194,  
 0-4357-1332 
โทรสิ�ร  0-4357-1194 
E-mail :  bm5203@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เกษตัรวิีสยั 
447 หม่้ท้� 1 ถ.ปัทม�นนท์ ต.เกษตรวิสัิย  
อำ.เกษตรวิสัิย จ.ร�อำยเอ็ำด 45150 
โทร.  0-4358-9022, 0-4358-9376 
โทรสิ�ร  0-4358-9376 
E-mail :  bm5204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เสลภมูิ 
222 ถ.แจ�งสินิท ต.ขวัญ่เม่อำง อำ.เสิลภ้มิ จ.ร�อำยเอ็ำด 45120 
โทร.  0-4355-1401 
โทรสิ�ร  0-4355-1401 ต่อำ 18 
E-mail :  bm5205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จัตัรุพกัตัรพิมาน  
203 หม่้ท้� 1 ถ.ปัทม�นนท์ ต.หัวช่��ง  
อำ.จตุรพัักตรพิัม�น จ.ร�อำยเอ็ำด 45180 
โทร.  0-4356-1147, 0-4356-1116  
โทรสิ�ร  0-4356-1147 
E-mail :  bm5206@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พนมไพร 
43/2 หม่้ท้� 6 ถ.พันมไพัรพิัทักษ์  
ต.พันมไพัร อำ.พันมไพัร จ.ร�อำยเอ็ำด 45140 
โทร.  0-4359-1401, 0-4359-1091  
โทรสิ�ร  0-4359-1401  
E-mail :  bm5207@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อาจัสามารถ 
7 หม่้ท้� 7 ถ.รณชั่ยช่�ญ่ยทุธ ต.อำ�จสิ�ม�รถ  
อำ.อำ�จสิ�ม�รถ จ.ร�อำยเอ็ำด 45160 
โทร.  0-4359-9075 
โทรสิ�ร  0-4359-9075  
E-mail :  bm5208@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทวีาภบิุาล
149/1 ถ.เทว�ภิบ�ล ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงร�อำยเอ็ำด จ.ร�อำยเอ็ำด 45000  
โทร.  0-4351-6752, 0-4351-6753 
โทรสิ�ร  0-4351-6753 
E-mail :  bm5209@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิทมุรตััต์ั
31 หม่้ท้� 12 ถ.สุิข�ภิบ�ล ต.บัวแดง อำ.ปทุมรัตต์ จ.ร�อำยเอ็ำด 45190 
โทร.  0-4358-7617 
โทรสิ�ร  0-4358-7618  
E-mail :  bm5210@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพธิี�ชยั
258 หม่้ท้� 2 ต.ข�มเป้�ย อำ.โพัธิ�ชั่ย จ.ร�อำยเอ็ำด 45230 
โทร.  0-4356-7095 
โทรสิ�ร  0-4356-7097 
E-mail :  bm5211@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองพอก
56 หม่้ท้� 8 ต.หนอำงพัอำก อำ.หนอำงพัอำก จ.ร�อำยเอำด็ 45210 
โทร.  0-4357-9262 
โทรสิ�ร  0-4357-9261 
E-mail :  bm5212@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สี�แยกโรงพยาบุาลร้อยเอ็ด
166-166/1-2 ถ.สุิริยเดช่บำ�รุง ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงร�อำยเอ็ำด จ.ร�อำยเอ็ำด 45000 
โทร. 0-4351-4159 
โทรสิ�ร 0-4351-4163 
E-mail : bm5213@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบุนิสนั ร้อยเอ็ด
137 หม่้ท้� 3 ห�อำง 216/1 โซินสิถ�บันก�รเงิน ชั่�น 2  
ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัินร�อำยเอ็ำด ต.ดงล�น  
อำ.เม่อำงร�อำยเอ็ำด จ.ร�อำยเอ็ำด 45000 
โทร. 0-4354-0947 
โทรสิ�ร 0-4354-0948 
E-mail : bm5214@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตก�ฬสิินธุ์ 
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสินิธุ ์อำ.เมอ่ำงก�ฬสินิธุ ์จ.ก�ฬสินิธุ ์46000 
โทร  0-4381-1511 
โทรสิ�ร  0-4381-5800 
E-mail :  loan8257@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา กาฬสนิธ์ุี 
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสิินธ์ุ อำ.เม่อำงก�ฬสิินธ์ุ จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46000 
โทร.  0-4381-1707 
โทรสิ�ร  0-4381-1707 
E-mail :  bm5701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สมเด็จั 
165 ถ.ถ้น�นนท์ ต.สิมเด็จ อำ.สิมเด็จ จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46150 
โทร.  0-4386-1488, 0-4386-1508 
โทรสิ�ร  0-4386-1508 
E-mail :  bm5703@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีเมอืงใหม่
133 หม่้ท้� 2 ต.น�คำ� อำ.ศร้เม่อำงใหม่  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34250 
โทร.  0-4539-9654 
โทรสิ�ร  0-4539-9655 
E-mail :  bm4413@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ม่วีงสามสบิุ
246/5, 246/7, 474 หม่้ท้� 5 ถ.ช่ย�งก้ร ต.ม่วงสิ�มสิิบ 
อำ.ม่วงสิ�มสิิบ จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34140 
โทร.  0-4548-9464 
โทรสิ�ร  0-4548-9465 
E-mail :  bm4415@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ซ่ติัี�มอลล์ อุบุลราชธีานี
อำ�ค�รสุิน้ย์ท�วเวอำร์ ห�อำงท้� 105 ชั่�น 1  
เลขท้� 512/8 ถ.ช่ย�งก้ร ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงอุำบลร�ช่ธ�น้ จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34000 
โทร.  0-4531-7823 
โทรสิ�ร  0-4531-7833 
E-mail :  bm4417@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนแจ้ังสนทิ
319/4 ถ.แจ�งสินิท ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงอุำบลร�ช่ธ�น้  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34000 
โทร.  0-4531-6984 
โทรสิ�ร  0-4531-6983 
E-mail :  bm4418@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า อุบุลราชธีานี
ห�อำงเลขท้� 334 ชั่�น 3 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ�  
อุำบลร�ช่ธ�น้ เลขท้� 311 หม่้ท้� 7 ต.แจระแม  
อำ.เม่อำงอุำบลร�ช่ธ�น้ จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34000 
โทร.  0-4542-2368 
โทรสิ�ร  0-4542-2369 
E-mail :  bm4420@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอนมดแดง 
ณ ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำดอำนมดแดง หม่้ท้� 12  
ถ.คำ�ไฮใหญ่่-ท่�ศิล� ต.เหล่�แดง อำ.ดอำนมดแดง  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34000 
โทร.  0-4530-8221 
โทรสิ�ร  0-4530-8222 
E-mail : bm4421@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กุดข้าวีปุ้ิน
286 หม่้ท้� 1 ต.ข��วปุ้น อำ.กุดข��วปุ้น  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34270 
โทร.  0-4548-4156 
โทรสิ�ร  0-4548-4157 
E-mail :  bm4424@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุบลร�ช่ธ�นี 2
140 ช่ั�น 3 ถ.สิถติย์นิม�นก�ล ต.ว�รนิช่ำ�ร�บ  
อำ.ว�รนิช่ำ�ร�บ จ.อำบุลร�ช่ธ�น ้34190 
โทร.  0-4532-3440 
โทรสิ�ร  0-4532-3441 
E-mail :  loan8259@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีารินชำาราบุ
140 ถ.สิถิตย์นิม�นก�ล ต.ว�รินช่ำ�ร�บ  
อำ.ว�รินช่ำ�ร�บ จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34190 
โทร.  0-4532-3553 
โทรสิ�ร  0-4532-1760
E-mail :  bm4404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พิบุลูมงัสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต.พิับ้ล อำ.พิับ้ลมังสิ�ห�ร  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34110 
โทร.  0-4544-1368 
โทรสิ�ร  0-4544-1586 
E-mail :  bm4403@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เดชอุดม
49 หม่้ท้� 24 ถ.ประช่� ต.เม่อำงเดช่ อำ.เดช่อุำดม  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34160 
โทร.  0-4536-1944  
โทรสิ�ร  0-4536-1130 
E-mail :  bm4405@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เขื�องใน
661 หม่้ท้� 4 ถ.แจ�งสินิท ต.เข่�อำงใน อำ.เข่�อำงใน  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34150 
โทร.  0-4520-3409, 0-4539-1031 
โทรสิ�ร  0-4539-1031 
E-mail :  bm4406@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา คำาชะอี 
2 หม่้ท้� 6 ต.นำ��เท้�ยง อำ.คำ�ช่ะอ้ำ  
จ.มุกด�ห�ร 49110 
โทร.  0-4269-1493 
โทรสิ�ร  0-4269-1497 
E-mail :  bm7303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดพรเพชร
70/32-33 ถ.มุกด�ห�ร-ดอำนต�ล ต.ศร้บุญ่เร่อำง  
อำ.เม่อำงมุกด�ห�ร จ.มุกด�ห�ร 49000 
โทร.  0-4261-1251 
โทรสิ�ร  0-4261-1241 
E-mail :  bm7304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีมกุดาหาร
ห��งบิ�กซ้ิ ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ (สิ�ข�มุกด�ห�ร)  
เลขท้� 77/11 ถ.ช่ย�งก้ร ต.มุกด�ห�ร  
อำ.เม่อำงมุกด�ห�ร จ.มุกด�ห�ร 49000 
โทร.  0-4266-1963 
โทรสิ�ร  0-4266-1962 
E-mail :  bm7306@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นิคมคำาสร้อย
1 หม่้ท้� 5 ต.นิคมคำ�สิร�อำย อำ.นิคมคำ�สิร�อำย  
จ.มุกด�ห�ร 49130 
โทร.  0-4268-1193 
โทรสิ�ร  0-4268-1194 
E-mail :  bm7305@gsb.or.th

343 ช่ั�น 3 หม่้ท้� 9 ต.โนนผู้้�ง อำ.ว�รนิช่ำ�ร�บ  
จ.อำบุลร�ช่ธ�น ้34190 
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262,  
 0-4542-4267 
โทรสิ�ร 0-4542-4274, 0-4542-4278 
E-mail : rm12@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุบลร�ช่ธ�นี 1
1 ชั่�น 3 ถ.นพัคณุ ต.ในเมอ่ำง อำ.เม่อำงอำบุลร�ช่ธ�น้ 
จ.อำบุลร�ช่ธ�น ้34000 
โทร.  0-4525-4545 
โทรสิ�ร  0-4525-4545 
E-mail :  loan8258@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อุบุลราชธีานี
1 ชั่�น 2 ถ.นพัคุณ ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงอุำบลร�ช่ธ�น้  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34000 
โทร.  0-4524-0326, 0-4526-2218 
โทรสิ�ร  0-4524-3795 ต่อำ 19 
E-mail :  bm4401@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เขมราฐ
50 ถ.อำรุณประเสิริฐ ต.เขมร�ฐ อำ.เขมร�ฐ  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34170 
โทร.  0-4549-1212 
โทรสิ�ร  0-4549-1212 
E-mail :  bm4407@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนชยางกรู
779/7-8 ถ.ช่ย�งก้ร ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงอุำบลร�ช่ธ�น้ 
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34000 
โทร.  0-4547-5931 
โทรสิ�ร  0-4547-5932 
E-mail :  bm4410@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัระการพืชผล
366/5-6 หม่้ท้� 4 ต.ขุหลุ อำ.ตระก�รพ่ัช่ผู้ล  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34130 
โทร.  0-4548-1976 
โทรสิ�ร  0-4548-1977 
E-mail :  bm4411@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนยทุธีภณััฑ์
101 ถ.ยทุธภัณฑ์์ ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงอุำบลร�ช่ธ�น้  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34000 
โทร.  0-4524-0992 
โทรสิ�ร  0-4524-0992 
E-mail :  bm4412@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพธิี�ไทร 
222 ม.13 ต.โพัธิ�ไทร อำ.โพัธิ�ไทร จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34340 
โทร.  0-4549-6146 
โทรสิ�ร  0-4549-6147 
E-mail :  bm4409@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา กมลาไสย
25 หม่้ท้� 1 ถ.สัิญ่จรร�ช่กิจ ต.กมล�ไสิย อำ.กมล�ไสิย  
จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46130 
โทร.  0-4389-9134, 0-4383-1338 
โทรสิ�ร  0-4383-1338 
E-mail :  bm5704@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนีานนท์
20/47 ถ.ถ้น�นนท์ ต.ก�ฬสิินธ์ุ อำ.เม่อำงก�ฬสิินธ์ุ  
จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46000 
โทร.  0-4381-3292, 0-4382-1154 
โทรสิ�ร  0-4382-1154 
E-mail :  bm5705@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ยางตัลาด
237 หม่้ท้� 20 ถ.ถ้น�นนท์ ต.ย�งตล�ด อำ.ย�งตล�ด  
จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46120 
โทร.  0-4389-1581-2 
โทรสิ�ร  0-4389-1582 
E-mail :  bm5706@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตัสั กาฬสินธ์ุี
ห�อำง 115 ห��งสิรรพัสิินค��เทสิโก�โลตัสิ ก�ฬสิินธ์ุ  
เลขท้� 99/11 ถ.บ�ยพั�สิสิงเปล่อำย ต.ก�ฬสิินธ์ุ  
อำ.เม่อำงก�ฬสิินธ์ุ จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46000 
โทร.  0-4381-6941-2 
โทรสิ�ร  0-4381-6942 
E-mail :  bm5707@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คำาม่วีง
82/1-2 หม่้ท้� 10 ถ.ร่วมมิตรพััฒน�  
ต.ทุ่งคลอำง อำ.คำ�ม่วง จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46180 
โทร.  0-4387-9553-4 
โทรสิ�ร  0-4387-9554 
E-mail :  bm5708@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าคนัโท
158 หม่้ท้� 1 ต.ท่�คันโท อำ.ท่�คันโท จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46190 
โทร. 0-4387-7091, 0-4387-7099 
โทรสิ�ร  0-4387-7099 
E-mail :  bm5709@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองกงุศรี
201 หม่้ท้� 6 ต.หนอำงกุงศร้ อำ.หนอำงกุงศร้  
จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46220 
โทร.  0-4388-1187 
โทรสิ�ร  0-4388-1186 
E-mail :  bm5711@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สหัสขนัธ์ี
21 หม่้ท้� 1 ต.โนนบุร้ อำ.สิหัสิขันธ์ จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46140 
โทร.  0-4387-1632-33 
โทรสิ�ร  0-4387-1633 
E-mail :  bm5712@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กฉุนิารายณ์ั 
342 หม้ท่้� 13 ถ.สิมเดจ็-มกุด�ห�ร ต.บวัข�ว  
อำ.กฉุนิ�ร�ยณ์ จ.ก�ฬสินิธุ ์46110 
โทร.  0-4385-1278, 0-4385-1499 
โทรสิ�ร  0-4385-1499 
E-mail :  bm5702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เขาวีง
292 หม่้ท้� 18 ถ.เข�วง-น�ค้ ต.คุ�มเก่�  
อำ.เข�วง จ.ก�ฬสิินธ์ุ 46160 
โทร.  0-4385-9711 
โทรสิ�ร  0-4385-9611 
E-mail :  bm5710@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตมุกด�ห�ร 
122 ช่ั�น 3 ถ.พิัทกัษ์สินัตริ�ษฎร์ อำ.เมอ่ำงมกุด�ห�ร  
จ.มกุด�ห�ร 49000 
โทร.  0-4261-2566 
โทรสิ�ร  0-4261-2576 
E-mail :  loan8303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มุกดาหาร 
122 ถ.พัทิกัษ์สินัตริ�ษฎร์ อำ.เมอ่ำงมกุด�ห�ร  
จ.มกุด�ห�ร 49000 
โทร.  0-4261-1069, 0-4263-2657 
โทรสิ�ร  0-4261-1069 ต่อำ 23 
E-mail :  bm7301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอนตัาล 
24 ถ.มุกด�ห�ร-ดอำนต�ล ต.ดอำนต�ล  
อำ.ดอำนต�ล จ.มุกด�ห�ร 49120 
โทร.  0-4268-9125, 0-4268-9315 
โทรสิ�ร  0-4268-9315 
E-mail :  bm7302@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา นาจัะหลวีย 
65 หม่้ท้� 11 ต.น�จะหลวย อำ.น�จะหลวย  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34280 
โทร.  0-4537-9250  
โทรสิ�ร  0-4537-9250 
E-mail :  bm4408@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นำ�ายืน
49/1 หม่้ท้� 10 ต.ส้ิวิเช้่ยร อำ.นำ��ยน่ จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34260 
โทร.  0-4537-1427 
โทรสิ�ร  0-4537-1428 
E-mail :  bm4414@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนสถลมาร์ค
270 หม่้ท้� 4 ต.แสินสุิข อำ.ว�รินช่ำ�ร�บ  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34190 
โทร.  0-4542-5110 
โทรสิ�ร  0-4542-5111 
E-mail :  bm4416@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โขงเจีัยม
711/1-3 ต.โขงเจ้ยม อำ.โขงเจ้ยม  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34220 
โทร.  0-4535-1337 
โทรสิ�ร  0-4535-1338 
E-mail :  bm4419@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โนนผึ�ง
343 หม่้ท้� 9 ต.โนนผู้้�ง อำ.ว�รินช่ำ�ร�บ  
จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34190 
โทร.  0-4542-4280 
โทรสิ�ร  0-4542-4281 
E-mail :  bm4422@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนสถติัย์นิมานกาล 
(เดิมเป็นสิ�ข�บิ�กซ้ิ พิับ้ลมังสิ�ห�ร) 
1/31 1/32 และ 1/33 ถ.สิถิตย์นิม�นก�ล ต.พิับ้ล 
อำ.พิับ้ลมังสิ�ห�ร จ.อุำบลร�ช่ธ�น้ 34110
โทร.  0-4544-1814 
โทรสิ�ร  0-4544-1815 
E-mail :  bm4423@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตยโสิธร 
208 ช่ั�น 3 ถ.แจ�งสินทิ ต.ในเม่อำง  
อำ.เมอ่ำงยโสิธร จ.ยโสิธร 35000 
โทร.  0-4571-1076-8 
โทรสิ�ร 0-4571-1079 
E-mail : loan8260@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ยโสธีร 
208 ถ.แจ�งสินิท ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงยโสิธร  
จ.ยโสิธร 35000 
โทร.  0-4572-0826, 0-4571-2463 
โทรสิ�ร  0-4571-2463 ต่อำ 16 
E-mail :  bm4501@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เลิงนกทา 
24 หม่้ท้� 1 ถ.ช่ย�งก้ร ต.สิ�มแยก อำ.เลิงนกท�  
จ.ยโสิธร 35120 
โทร.  0-4578-1309, 0-4578-1008 
โทรสิ�ร  0-4578-1008 
E-mail :  bm4502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กดุชมุ 
409 ถ.ว�ร้ร�ช่เดช่ ต.กุดชุ่ม อำ.กุดชุ่ม จ.ยโสิธร 35140 
โทร.  0-4578-9077, 0-4578-9456 
โทรสิ�ร  0-4578-9456 
E-mail :  bm4503@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คำาเขื�อนแก้วี 
110/1 หม่้ท้� 2 ถ.เหล้�ยมประดิษฐ์ ต.ลุมพุัก  
อำ.คำ�เข่�อำนแก�ว จ.ยโสิธร 35110 
โทร.  0-4579-1299, 0-4579-1300 
โทรสิ�ร  0-4579-1300 
E-mail :  bm4504@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มหาชนะชยั 
260 หม่้ท้� 8 ถ.เร่อำงแสินกรรฐ์ ต.ฟ้�หย�ด  
อำ.มห�ช่นะชั่ย จ.ยโสิธร 35130 
โทร.  0-4579-9274, 0-4579-9275 
โทรสิ�ร  0-4579-9274 
E-mail :  bm4505@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนวิีทยะธีำารงค์
453/5-7 ถ.วิทยะธำ�รงค์ ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงยโสิธร จ.ยโสิธร 35000 
โทร.  0-4571-4200 
โทรสิ�ร  0-4571-4200 
E-mail :  bm4506@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา อำานาจัเจัริญ
640 หม่้ท้� 19 ถ.เจริญ่ผู้ล ต.บุ่ง อำ.เม่อำงอำำ�น�จเจริญ่ 
จ.อำำ�น�จเจริญ่ 37000 
โทร.  0-4545-1264, 0-4551-1036 
โทรสิ�ร  0-4551-1036 
E-mail :  bm7501@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิทมุราชวีงศา
103/7 หม่้ท้� 2 ถ.อำรุณประเสิริฐ ต.น�หว��  
อำ.ปทุมร�ช่วงศ� จ.อำำ�น�จเจริญ่ 37110 
โทร.  0-4546-5385 
โทรสิ�ร  0-4546-5386 
E-mail :  bm7502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลอือำานาจั
107 หม่้ท้� 2 ต.อำำ�น�จ อำ.ล่อำอำำ�น�จ จ.อำำ�น�จเจริญ่ 37000 
โทร.  0-4554-7235 
โทรสิ�ร  0-4554-7243 
E-mail :  bm7503@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตศรีสิะเกษ์
1042/9 ช่ั�น 3 ถ.อำบุล ต.เมอ่ำงใต� อำ.เม่อำงศร้สิะเกษ  
จ.ศรส้ิะเกษ 33000 
โทร.  0-4561-4000, 0-4564-3436 
โทรสิ�ร  0-4561-4000, 0-4564-3436 
E-mail :  loan8261@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุำบล ต.เม่อำงใต� อำ.เม่อำงศร้สิะเกษ  
จ.ศร้สิะเกษ 33000 
โทร.  0-4561-2659, 0-4561-1095  
โทรสิ�ร  0-4561-2659 
E-mail :  bm4801@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กนัทรลกัษ์
59 หม่้ท้� 8 ถ.สิินประดิษฐ์ ต.นำ��อำ�อำม อำ.กันทรลักษ์  
จ.ศร้สิะเกษ 33110 
โทร.  0-4566-1464, 0-4566-1822 
โทรสิ�ร  0-4566-1822 
E-mail :  bm4802@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ราษีไศล
39 หม่้ท้� 14 ถ.รัฐประช่� ต.เม่อำงคง อำ.ร�ษ้ไศล  
จ.ศร้สิะเกษ 33160 
โทร.  0-4568-1050, 0-4568-2507 
โทรสิ�ร  0-4568-1050 
E-mail :  bm4803@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กนัทรารมย์
85/7 หม่้ท้� 14 ถ.อุำบล-ศร้สิะเกษ ต.ด้น  
อำ.กันทร�รมย์ จ.ศร้สิะเกษ 33130 
โทร.  0-4565-1216, 0-4565-1254 
โทรสิ�ร  0-4565-1216 
E-mail :  bm4804@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ขุนหาญ
52/2 หม่้ท้� 6 ถ.ขุนห�ญ่-พัยุห์ ต.สิิ อำ.ขุนห�ญ่  
จ.ศร้สิะเกษ 33150 
โทร.  0-4567-9046, 0-4563-7615  
โทรสิ�ร  0-4567-9046 
E-mail :  bm4805@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ขุขนัธ์ี
766 หม่้ท้� 6 ถ.ขุขันธ์-ศร้สิะเกษ ต.ห�วยเหน่อำ  
อำ.ขุขันธ์ จ.ศร้สิะเกษ 33140 
โทร.  0-4563-0505, 0-4567-1314 
โทรสิ�ร  0-4563-0505 
E-mail :  bm4806@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อุทมุพรพิสยั
845 หม่้ท้� 7 ถ.เพ้ัยรพัจนกิจ ต.กำ�แพัง  
อำ.อุำทุมพัรพิัสัิย จ.ศร้สิะเกษ 33120 
โทร.  0-4563-8296, 0-4563-8273  
โทรสิ�ร  0-4563-8296 
E-mail :  bm4807@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนเทพา
444/2 ถ.เทพั� ต.เม่อำงเหน่อำ อำ.เม่อำงศร้สิะเกษ  
จ.ศร้สิะเกษ 33000 
โทร.  0-4561-3766 
โทรสิ�ร  0-4561-3555 
E-mail :  bm4808@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพธิี�ศรีสวุีรรณั
80 หม่้ท้� 13 ถ.ท�งหลวงช่นบทหม�ยเลข 2349 
ต.โดด อำ.โพัธิ�ศร้สุิวรรณ จ.ศร้สิะเกษ 33120 
โทร.  0-4560-4066 
โทรสิ�ร  0-4560-4065 
E-mail :  bm4809@gsb.or.th 

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุรินทุร์
356 ช่ั�น 3 ถ.ธนสิ�ร ต.ในเมอ่ำง อำ.เม่อำงสิรุนิทร์ 
จ.สิรุนิทร์ 32000  
โทร.  0-4451-5916 
โทรสิ�ร  0-4451-5917 
E-mail :  loan8262@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สริุนทร์
356 ถ.ธนสิ�ร ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงสุิรินทร์  
จ.สุิรินทร์ 32000 
โทร.  0-4451-4227, 0-4451-1010 
โทรสิ�ร  0-4451-1010 
E-mail :  bm4601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิราสาท
1 หม่้ท้� 2 ถ.สุิรินทร์-ช่่อำงจอำม ต.กังแอำน  
อำ.ปร�สิ�ท จ.สุิรินทร์ 32140 
โทร.  0-4455-1259, 0-4455-1738 
โทรสิ�ร  0-4455-1738 
E-mail :  bm4605@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ศขีรภมูิ
52 หม่้ท้� 2 ถ.เทพันิมิตร ต.ระแงง  
อำ.ศ้ขรภ้มิ จ.สุิรินทร์ 32110 
โทร.  0-4456-1286, 0-4456-1556 
โทรสิ�ร  0-4456-1286 
E-mail :  bm4602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ท่าตัมู
237 หม่้ท้� 7 ถ.ปัทม�นนท์ ต.ท่�ต้ม  
อำ.ท่�ต้ม จ.สุิรินทร์ 32120 
โทร.  0-4459-1129, 0-4459-1499 
โทรสิ�ร  0-4459-1499 
E-mail :  bm4603@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา รตัันบุุรี
138 หม่้ท้� 9 ถ.ศร้นคร ต.รัตนบุร้  
อำ.รัตนบุร้ จ.สุิรินทร์ 32130 
โทร.  0-4459-9095, 0-4459-9562 
โทรสิ�ร  0-4459-9095 
E-mail :  bm4604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สงัขะ
213/1 หม่้ท้� 1 ถ.อำภิสิ�ร ต.สัิงขะ อำ.สัิงขะ จ.สุิรินทร์ 32150 
โทร.  0-4457-1040, 0-4457-1395 
โทรสิ�ร  0-4457-1395 
E-mail :  bm4606@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แยกหนองบุวัี
328/1-3 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงสุิรินทร์  
จ.สุิรินทร์ 31000 
โทร.  0-4451-8822 
โทรสิ�ร  0-4451-8823 
E-mail :  bm4607@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ชมุพลบุุรี
334/2-3 หม่้ท้� 1 ต.ชุ่มพัลบุร้ อำ.ชุ่มพัลบุร้  
จ.สุิรินทร์ 32190 
โทร.  0-4459-6411 
โทรสิ�ร  0-4459-6400 
E-mail :  bm4608@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โรบุนิสนั สริุนทร์
ห�อำงเลขท้� 212/2 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��โรบินสัิน สุิรินทร์  
เลขท้� 338 หม่้ท้� 16 ต.สิลักได อำ.เม่อำงสุิรินทร์  
จ.สุิรินทร์ 32000 
โทร. 0-4404-2771 
โทรสิ�ร  0-4404-2772 
E-mail :  bm4609@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา จัอมพระ
50 หม่้ท้� 4 ต.จอำมพัระ อำ.จอำมพัระ จ.สุิรินทร์ 32180 
โทร. 0-4458-1045 
โทรสิ�ร  0-4458-1045 ต่อำ 17 
E-mail :  bm4610@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบุรีรัมย์
21 ช่ั�น 3 ถ.ธ�น้ ต.ในเมอ่ำง อำ.เม่อำงบรุร้มัย์  
จ.บรุร้มัย์ 31000 
โทร.  0-4461-6806 
โทรสิ�ร  0-4461-6806 
E-mail :  loan8263@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุุรีรัมย์
21 ถ.ธ�น้ ต.ในเมอ่ำง อำ.เม่อำงบรุร้มัย์ จ.บรุ้รมัย์ 31000 
โทร.  0-4461-1218 
โทรสิ�ร  0-4461-1600 
E-mail :  bm4901@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา บุวัีใหญ่
153 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่่ อำ.บัวใหญ่่ 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30120 
โทร.  0-4446-1642, 0-4446-2010 
โทรสิ�ร  0-4446-1642 ต่อำ 6 
E-mail :  bm4302@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชมุพวีง
79 หม่้ท้� 1 ถ.ชุ่มพัวง-ท�งพั�ด ต.ชุ่มพัวง อำ.ชุ่มพัวง 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30270 
โทร.  0-4447-7010, 0-4447-7030 
โทรสิ�ร  0-4447-7010 
E-mail :  bm4315@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระทาย
84 หม่้ท้� 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประท�ย อำ.ประท�ย  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30180 
โทร.  0-4447-9084, 0-4448-9173 
โทรสิ�ร  0-4447-9084 
E-mail :  bm4316@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ หมื�นไวีย
517/137 ถ.มิตรภ�พั-หนอำงค�ย ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม� จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4492-3131-2 
โทรสิ�ร  0-4492-3131 
E-mail :  bm4336@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครร�ช่สิีม� 2
525 ช่ั�น 2 ถ.จอำมพัล ต.ในเมอ่ำง อำ.เมอ่ำงนครร�ช่ส้ิม� 
จ.นครร�ช่สิม้� 30000 
โทร.  0-4425-6765-7 
โทรสิ�ร  0-4425-6767 ต่อำ 14 
E-mail :  loan8265@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครราชสมีา
428/1 ถ.มิตรภ�พั ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม� 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4425-7497, 0-4427-2239 
โทรสิ�ร.  0-4424-2003 
E-mail :  bm4301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนจัอมพล
525 ถ.จอำมพัล ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม�  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4425-7636, 0-4426-8053 
โทรสิ�ร  0-4425-7147 
E-mail :  bm4317@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระตัชูมุพล
8 ถ.มห�ดไทย ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม�  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4425-5081 
โทรสิ�ร  0-4426-0234 
E-mail :  bm4318@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โนนสงู
76 ถ.ศร้ธ�น ้ต.โนนสิง้ อำ.โนนสิง้ จ.นครร�ช่สิม้� 30160 
โทร.  0-4437-9379, 0-4437-9030 
โทรสิ�ร  0-4437-9030 
E-mail :  bm4309@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โนนไทย
768 หม่้ท้� 1 ถ.สิรุน�ร�ยณ์ ต.โนนไทย อำ.โนนไทย 
จ.นครร�ช่สิม้� 30220 
โทร.  0-4438-1180 
โทรสิ�ร  0-4438-1180, 0-4438-1434 
E-mail :  bm4314@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา จักัราช
299 หม่้ท้� 1 ถ.เพัช่รม�ตุคล� ต.จักร�ช่ อำ.จักร�ช่  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30230 
โทร.  0-4439-9067, 0-4439-9247 
โทรสิ�ร  0-4439-9067, 0-4439-9247 
E-mail :  bm4320@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หวัีทะเล
1108/5 หม่้ท้� 1 ต.หัวทะเล อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม�  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4492-5108 
โทรสิ�ร  0-4492-5021 
E-mail :  bm4330@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เทอมนิอล 21 โคราช
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 2040 ศ้นย์ก�รค��เทอำมินอำล 21 โคร�ช่  
เลขท้� 99 ถนนมิตรภ�พั-หนอำงค�ย ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม� จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4449-8577, 0-4449-8578 
โทรสิ�ร  0-4449-8577 
E-mail :  bm4335@gsb.or.th

19 ถ.โยธ� ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่สิ้ม�  
จ.นครร�ช่สิม้� 30000 
โทร.  0-4426-3445-52  
โทรสิ�ร  0-4423-0154, 0-4424-1325 
E-mail :  rm13@gsb.or.th, rm13a@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครร�ช่สิีม� 1
19 ถ.โยธ� ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่สิ้ม�  
จ.นครร�ช่สิ้ม� 30000 
โทร.  0-4424-3817 
โทรสิ�ร  0-4424-3817 
E-mail :  loan8264@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สรุนารี
19 ถ.โยธ� ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม�  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4420-5364, 0-4424-1326 
โทรสิ�ร  0-4424-1326 
E-mail :  bm4311@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โชคชยั
149/11 หม่้ท้� 1 ถ.อำอำมสิิน ต.โช่คชั่ย อำ.โช่คชั่ย  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30190 
โทร.  0-4449-1292, 0-4449-1477 
โทรสิ�ร  0-4449-1292 
E-mail :  bm4308@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มุขมนตัรี
164/9 ถ.มุขมนตร้ ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม� 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000
โทร.  0-4425-7498, 0-4425-7598
โทรสิ�ร  0-4425-7498
E-mail :  bm4310@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ครบุรีุ
833 หม้่ท้� 4 ถ.ร�ษฎร์พััฒน� ต.แช่ะ อำ.ครบุร้  
จ.นครร�ช่สิ้ม� 30250 
โทร.  0-4444-4441, 0-4444-4021 
โทรสิ�ร  0-4444-4021 
E-mail :  bm4319@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เดอะมอลล์ นครราชสมีา
ศ้นย์ก�รค��เดอำะมอำลล์ นครร�ช่ส้ิม� ชั่�น B  
เลขท้� 1242/2 ถ.มิตรภ�พั ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม� จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4439-3582-4 
โทรสิ�ร  0-4439-3584 
E-mail :  bm4321@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โคกกรวีด
42 หม่้ท้� 6 ต.โคกกรวด อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม�  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30280 
โทร.  0-4430-5200-1 
โทรสิ�ร  0-4430-5202 
E-mail :  bm4323@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เสงิสาง
274-274/1 หม่้ท้� 11 ถ.เสิิงสิ�ง-โนนสิมบ้รณ์  
ต.เสิิงสิ�ง อำ.เสิิงสิ�ง จ.นครร�ช่ส้ิม� 30330 
โทร.  0-4444-7015-6 
โทรสิ�ร  0-4444-7015 
E-mail :  bm4328@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองบุญุมาก
245 หม่้ท้� 6 ต.หนอำงหัวแรต อำ.หนอำงบุญ่ม�ก  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30410 
โทร.  0-4449-0331-2 
โทรสิ�ร  0-4449-0332 
E-mail :  bm4329@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดเซ่ฟ้วีนั
2/27-28 ซิ.มิตรภ�พั 15 ต.ในเม่อำง  
อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม� จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4422-2042 
โทรสิ�ร  0-4422-2042 
E-mail :  bm4331@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า นครราชสมีา
ห�อำงเลขท้� 336 ชั่�น 3 ภ�ยในศ้นย์ก�รค�� 
เซ็ินทรัลพัล�ซิ� นครร�ช่ส้ิม� เลขท้� 990, 998 
ถ.มิตรภ�พั-หนอำงค�ย ต.ในเม่อำง อำ.เม่อำงนครร�ช่ส้ิม� 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30000 
โทร.  0-4422-9431-2 
โทรสิ�ร  0-4422-9432 
E-mail :  bm4336@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา นางรอง
371 ถ.โช่คชั่ย-เดช่อุำดม ต.น�งรอำง อำ.น�งรอำง  
จ.บุร้รัมย์ 31110 
โทร.  0-4462-2295 
โทรสิ�ร  0-4463-1998 
E-mail :  bm4902@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลำาปิลายมาศ 
742 หม่้ท้� 9 ถ.ร�ษฎร์ดำ�ริ ต.ลำ�ปล�ยม�ศ  
อำ.ลำ�ปล�ยม�ศ จ.บุร้รัมย์ 31130 
โทร.  0-4462-3120 
โทรสิ�ร  0-4466-1439 
E-mail :  bm4903@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระโคนชยั
297 หม่้ท้� 3 ถ.โช่คชั่ย-เดช่อุำดม ต.ประโคนชั่ย  
อำ.ประโคนชั่ย จ.บุร้รัมย์ 31140 
โทร.  0-4467-1245 
โทรสิ�ร  0-4467-1245 
E-mail :  bm4904@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สตึัก
49 หม่้ท้� 16 ถ.ท่�ช่��ง ต.นิคม อำ.สิต้ก 
จ.บุร้รัมย์ 31150 
โทร.  0-4462-7417 
โทรสิ�ร  0-4468-1075 
E-mail :  bm4905@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พุทไธีสง
388 หม่้ท้� 1 ถ.อำภัยร�ษฎร์ ต.พุัทไธสิง  
อำ.พุัทไธสิง จ.บุร้รัมย์ 31120 
โทร.  0-4468-9060 
โทรสิ�ร  0-4465-5022 
E-mail :  bm4906@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กระสงั
192 หม่้ท้� 9 ถ.สุิข�ภิบ�ล 1 ต.กระสัิง  
อำ.กระสัิง จ.บุร้รัมย์ 31160 
โทร. 0-4469-1286 
โทรสิ�ร 0-4469-1009 
E-mail : bm4907@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองกี�
83 หม่้ท้� 1 ถ.โช่คชั่ย-เดช่อุำดม ต.หนอำงก้� อำ.หนอำงก้�  
จ.บุร้รัมย์ 31210 
โทร. 0-4464-1413 
โทรสิ�ร 0-4464-1478 
E-mail : bm4908@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทวีีกจิั
274 หม่้ท้� 8 ถ.บุร้รัมย์-น�งรอำง ต.อิำสิ�ณ  
อำ.เม่อำงบุร้รัมย์ จ.บุร้รัมย์ 31000 
โทร. 0-4460-1841 
โทรสิ�ร 0-4460-1841 
E-mail : bm4909@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านกรวีด
304-304/1 หม่้ท้� 4 ต.ปร�สิ�ท อำ.บ��นกรวด  
จ.บุร้รัมย์ 31180 
โทร.  0-4467-9415 
โทรสิ�ร  0-4467-9415 
E-mail :  bm4910@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ละหานทราย
182 หม่้ท้� 1 ต.ละห�นทร�ย อำ.ละห�นทร�ย  
จ.บุร้รัมย์ 31170 
โทร.  0-4464-9497 
โทรสิ�ร  0-4464-9498 
E-mail :  bm4911@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านใหม่ไชยพจัน์
183 หม่้ท้� 1 ต.หนอำงแวง อำ.บ��นใหม่ไช่ยพัจน์  
จ.บุร้รัมย์ 31120 
โทร.  0-4461-0967 
โทรสิ�ร  0-4461-0968 
E-mail :  bm4912@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบุนิสนั บุรีุรมัย์
ห��งสิรรพัสิินค�� โรบินสัิน ไลฟ์สิไตล์เซ็ินเตอำร์ บุร้รัมย์ 
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 222 เลขท้� 125 หม่้ท้� 6 
ถ.บรุรั้มย์-น�งรอำง ต.กระสิงั อำ.เมอ่ำงบรุร้มัย์ 
จ.บรุรั้มย์ 31000 
โทร.  0-4460-0680 
โทรสิ�ร  0-4460-0680 
E-mail :  bm4913@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา พิมาย
292/1 หม่้ท้� 2 ถ.บ้ช่�ยนัต์ ต.ในเม่อำง อำ.พิัม�ย  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30110 
โทร.  0-4447-1821, 0-4447-1888 
โทรสิ�ร  0-4447-1821 ต่อำ 6 
E-mail :  bm4305@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คง
112 หม่้ท้� 8 ถ.สุิข�ภิบ�ล 1 ต.เม่อำงคง อำ.คง  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30260 
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022 
โทรสิ�ร  0-4445-9022 
E-mail :  bm4312@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แก้งสนามนาง
52 หม่้ท้� 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก�งสิน�มน�ง  
อำ.แก�งสิน�มน�ง จ.นครร�ช่สิม้� 30440 
โทร.  0-4497-5487-8 
โทรสิ�ร  0-4433-9019 
E-mail :  bm4324@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้วียแถลง
58/3 หม่้ท้� 1 ต.ห�วยแถลง อำ.ห�วยแถลง จ.นครร�ช่ส้ิม� 30240 
โทร.  0-4439-1302-3 
โทรสิ�ร  0-4439-1302 
E-mail :  bm4326@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุวัีลาย
121/9-10 หม่้ท้� 9 ต.บัวล�ย อำ.บัวล�ย จ.นครร�ช่ส้ิม� 30120 
โทร.  0-4449-5046, 0-4449-5048 
โทรสิ�ร  0-4449-5051 
E-mail :  bm4334@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครร�ช่สิีม� 3
12/3 หม่้ท้� 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สิคิ้�ว อำ.สิค้ิ�ว  
จ.นครร�ช่สิม้� 30140 
โทร.  0-4441-3199, 0-4441-3200 
โทรสิ�ร  0-4441-3200  
E-mail :  loan8267@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สคีิ�วี
12/3 หม่้ท้� 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.ส้ิคิ�ว อำ.ส้ิคิ�ว  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30140 
โทร.  0-4441-1486, 0-4441-1080 
โทรสิ�ร  0-4441-1080 
E-mail :  bm4307@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิากช่อง
558 ถ.มิตรภ�พั ต.ป�กช่่อำง อำ.ป�กช่่อำง  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30130 
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561 
โทรสิ�ร 0-4431-1561 
E-mail : bm4303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปัิกธีงชยั
320/8-9 หม่้ท้� 2 ถ.ส่ิบศิริ ต.เม่อำงปัก อำ.ปักธงชั่ย  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30150 
โทร.  0-4428-4390 
โทรสิ�ร  0-4444-1041 
E-mail :  bm4304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สงูเนนิ
867 หม่้ท้� 11 ถ.มิตรสัิมพัันธ์ อำ.ส้ิงเนิน 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30170 
โทร.  0-4441-9982, 0-4441-9214 
โทรสิ�ร  0-4441-9214 
E-mail :  bm4306@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ด่านขุนทด
9/1 หม่้ท้� 14 ถ.ส้ิคิ�ว-ชั่ยภ้มิ ต.ด่�นขุนทด อำ.ด่�นขุดทด 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30210 
โทร.  0-4438-9089 
โทรสิ�ร  0-4438-9089 
E-mail :  bm4313@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิาลโิอ เขาใหญ่ 
146/1 หม่้ท้� 4 กม.ท้� 17 ถ.ธนะรัช่ต์ ต.หม้ส้ิ อำ.ป�กช่่อำง 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30450 
โทร.  0-4436-5884-5 
โทรสิ�ร  0-4436-5886 
E-mail :  bm4322@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตัสั ปิากช่อง 
ชั่�น 1 ภ�ยในศ้นย์ก�รค��เทสิโก�โลตัสิ สิ�ข�ป�กช่่อำง  
เลขท้� 289 หม่้ท้� 18 ต.ป�กช่่อำง อำ.ป�กช่่อำง  
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30130 
โทร.  0-4492-9408 
โทรสิ�ร.  0-4492-9408 
E-mail :  bm4327@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา กลางดง
461/3-4 หม่้ท้� 12 ถ.มิตรภ�พั ต.กล�งดง อำ.ป�กช่่อำง 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30320 
โทร.  0-4436-2247 
โทรสิ�ร  0-4436-2248 
E-mail :  bm4332@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงันำ�าเขียวี
111 หม่้ท้� 6 สิถ�น้บริก�รนำ��มัน ปตท. บ.มุ่งปั�นด้ จก. 
ถ.ท�งหลวงแผู่้นดิน 304 ต.ไทยสิ�มัคค้ อำ.วังนำ��เข้ยว 
จ.นครร�ช่ส้ิม� 30370 
โทร.  0-4422-8097 
โทรสิ�ร  0-4422-8098 
E-mail :  bm4333@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปร�จีนบุรี
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ร ิต.หน��เมอ่ำง อำ.เม่อำงปร�จ้นบรุ้  
จ.ปร�จน้บรุ ้25000 
โทร.  0-3721-6082, 0-3721-6078 
โทรสิ�ร  0-3721-6082 ต่อำ 116 
E-mail :  loan8268@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิราจีันบุุรี 
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ริ ต.หน��เม่อำง อำ.เม่อำงปร�จ้นบุร้  
จ.ปร�จ้นบุร้ 25000 
โทร.  0-3721-1077, 0-3721-3963 
โทรสิ�ร  0-3721-1077 ต่อำ 21 
E-mail :  bm1901@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระจันัตัคาม  
376/2 หม่้ท้� 2 ถ.เจ��พัระย�บดินทร์ ต.ประจันตค�ม 
อำ.ประจันตค�ม จ.ปร�จ้นบุร้ 25130 
โทร.  0-3729-1386  
โทรสิ�ร  0-3729-1386 
E-mail :  bm1903@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีมหาโพธิี 
5 หม่้ท้� 3 ต.ศร้มห�โพัธิ อำ.ศร้มห�โพัธิ  
จ.ปร�จ้นบุร้ 25140 
โทร.  0-3727-9241, 0-3727-9272 
โทรสิ�ร  0-3727-9241 ต่อำ 11 
E-mail :  bm1905@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นคิมอุตัสาหกรรม 304
335-336 หม่้ท้� 10 ต.ท่�ต้ม อำ.ศร้มห�โพัธิ  
จ.ปร�จ้นบุร้ 25140 
โทร.  0-3727-4326 
โทรสิ�ร  0-3727-4325 
E-mail :  bm1906@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กบุนิทร์บุุรี
431 ถ.เจ��สิำ�อำ�งค์ ต.กบินทร์ อำ.กบินทร์บุร้  
จ.ปร�จ้นบุร้ 25110 
โทร.  0-3728-3194-5 
โทรสิ�ร  0-3728-3194 ต่อำ 17 
E-mail :  bm1902@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สี�แยกกบุนิทร์บุุรี
566 หม่้ท้� 17 ถ.สิ�ยกบินทร์บุร้-ฉะเชิ่งเทร�  
ต.เม่อำงเก่� อำ.กบินทร์บุร้ จ.ปร�จ้นบุร้ 25240 
โทร.  0-3728-2146 
โทรสิ�ร  0-3728-2146 
E-mail :  bm1904@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โคกอุดม
379/264-266 หม่้ท้� 10 ต.หนอำงก้� อำ.กบินทร์บุร้  
จ.ปร�จ้นบุร้ 25110 
โทร.  0-3745-5236-37 
โทรสิ�ร  0-3745-5239 
E-mail :  bm1907@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบิุนสนั ปิราจีันบุุรี
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 215 ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัิน ปร�จ้นบุร้ 
เลขท้� 72 หม่้ท้� 3 ต.บ�งบริบ้รณ์ อำ.เม่อำงปร�จ้นบุร้  
จ.ปร�จ้นบุร้ 25000 
โทร.  0-3745-4771 ต่อำ 2 
โทรสิ�ร  0-3745-4771 
E-mail :  bm1908@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครนายก 
1-380 ถ.ศร้เม่อำง ต.นครน�ยก อำ.เม่อำงนครน�ยก  
จ.นครน�ยก 26000 
โทร.  0-3731-1295, 0-3731-3565 
โทรสิ�ร  0-3731-1295 ต่อำ 20 
E-mail :  bm2001@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านนา 
24 หม่้ท้� 5 ถ.สุิวรรณศร ต.บ��นน� อำ.บ��นน�  
จ.นครน�ยก 26110 
โทร.  0-3738-1573, 0-3738-2019 
โทรสิ�ร  0-3738-1573 
E-mail :  bm2002@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา องครักษ์
148-150 หม่้ท้� 2 ถ.สิ�ยอำงครักษ์-บ�งนำ��เปร้�ยว  
ต.อำงครักษ์ อำ.อำงครักษ์ จ.นครน�ยก 26120  
โทร.  0-3739-1833, 0-3739-1818  
โทรสิ�ร  0-3739-1833 
E-mail :  bm2003@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิระแก�ว
268 ถ.สิวุรรณศร ต.สิระแก�ว อำ.เม่อำงสิระแก�ว  
จ.สิระแก�ว 27000 
โทร.  0-3742-1179 
โทรสิ�ร  0-3742-1173 
E-mail :  loan8304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สระแก้วี  
268 ถ.สุิวรรณศร ต.สิระแก�ว อำ.เม่อำงสิระแก�ว  
จ.สิระแก�ว 27000 
โทร.  0-3724-2978 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm7401@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา อรัญปิระเทศ   
56 ถ.ร�ษฎร์อุำทิศ ต.อำรัญ่ประเทศ  
อำ.อำรัญ่ประเทศ จ.สิระแก�ว 27120 
โทร.  0-3723-2416 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm7402@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีงันำ�าเย็น  
802 หม่้ท้� 1 ต.วังนำ��เยน็ อำ.วังนำ��เยน็ จ.สิระแก�ว 27210 
โทร.  0-3725-2014 
โทรสิ�ร  0-3725-1063 ต่อำ 19 
E-mail :  bm7403@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีฒัินานคร   
503 หม่้ท้� 10 ถ.สุิวรรณศร ต.วัฒน�นคร 
อำ.วัฒน�นคร จ.สิระแก�ว 27160 
โทร.  0-3726-1310 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm7404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัลาดโรงเกลือ
555/29 และ 555/31 หม่้ท้� 7 ต.ป่�ไร่  
อำ.อำรัญ่ประเทศ จ.สิระแก�ว 27120 
โทร.  0-3723-0958-9 
โทรสิ�ร  0-3723-0958 
E-mail :  bm7405@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงัสมบุรูณ์ั
92/1 หม่้ท้� 11 ต.วังสิมบ้รณ์ อำ.วังสิมบ้รณ์ จ.สิระแก�ว 27250 
โทร.  0-3744-9222 
โทรสิ�ร  0-3744-9200 
E-mail :  bm7406@gsb.or.th

129 หม่้ท้� 3 ต.คลอำงสิวนพัล ้อำ.พัระนครศร้อำยธุย� 
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13000 
โทร.  0-3533-6594, 0-3533-6596 
โทรสิ�ร  0-3533-6595, 0-3533-6597 
E-mail :  rm14@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปทุุมธ�นี 1 
24 ถ.ปทมุสิมัพันัธ์ ต.บ�งปรอำก  
อำ.เมอ่ำงปทมุธ�น ้จ.ปทมุธ�น้ 12000 
โทร.  0-2978-0413, 0-2978-0564,  
 0-2978-0412 
โทรสิ�ร  0-2978-0412 ต่อำ 26 
E-mail :  loan8269@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิทมุธีานี 
24 ถ.ปทุมสัิมพัันธ์ ต.บ�งปรอำก  
อำ.เม่อำงปทุมธ�น้ จ.ปทุมธ�น้ 12000 
โทร.  0-2581-7949, 0-2581-6120,  
 0-2581-3507, 0-2593-3532 
โทรสิ�ร  0-2581-6120 ต่อำ 25 
E-mail :  bm0501@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ภาชี 
154 หม่้ท้� 5 ต.ภ�ช้่ อำ.ภ�ช้่  
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13140 
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420 
โทรสิ�ร 0-3531-1123 ต่อำ 19 
E-mail : bm0404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อุทยั
1/1 หม่้ท้� 13 ต.อุำทัย อำ.อุำทัย
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13210 
โทร. 0-3535-6123 
โทรสิ�ร 0-3535-6222 
E-mail : bm0408@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางปิะอนิ
58 หม่้ท้� 6 ถ.ปร�สิ�ททอำง ต.บ��นเลน อำ.บ�งปะอิำน 
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13160 
โทร.  0-3526-1023, 0-3526-1440 
โทรสิ�ร  0-3526-1023 ต่อำ 14,  
  0-3526-1440 ต่อำ 14 
E-mail :  bm0409@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นครหลวีง
126/3 หม่้ท้� 1 ถ.นครหลวง-ภ�ช้่ ต.นครหลวง  
อำ.นครหลวง จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13260 
โทร.  0-3535-9100, 0-3535-9500 
โทรสิ�ร  0-3535-9500  
E-mail :  bm0411@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงัน้อย 
231-233 หม่้ท้� 7 ถ.พัหลโยธิน ต.ลำ�ไทร  
อำ.วังน�อำย จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13170 
โทร.  0-3521-5223, 0-3527-1630 
โทรสิ�ร  0-3527-1630 ต่อำ 20 
E-mail :  bm0413@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิระตันูำ�าพระอนิทร์
139/1-2 หม่้ท้� 7 ถ.พัหลโยธิน ต.เช้่ยงร�กน�อำย  
อำ.บ�งปะอิำน จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13180 
โทร.  0-3574-6044 
โทรสิ�ร  0-3574-6044 
E-mail :  bm0414@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อยธุียาพาร์ค
ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��อำยธุย�พั�ร์ค 126 หม่้ท้� 3  
ต.คลอำงสิวนพัล้ อำ.พัระนครศร้อำยธุย�  
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13000 
โทร.  0-3580-1252, 0-3580-1253 
โทรสิ�ร  0-3580-1252 
E-mail :  bm0417@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นคิมอุตัสาหกรรมบุางปิะอนิ
80/21 หม่้ท้� 2 ต.คลอำงจิก อำ.บ�งปะอิำน  
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13160 
โทร.  0-3527-4300-1 
โทรสิ�ร  0-3527-4300 
E-mail :  bm0419@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัระนครศรีอำยุธย� 2
9/51 ช่ั�น 3 ถ.นเรศวร ต.หอำรตันไช่ย  
อำ.พัระนครศร้อำยธุย� จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13000 
โทร.  0-3532-3745 ต่อำ 11-25,  
 0-3532-3205 ต่อำ 11-25 
โทรสิ�ร  0-3532-3745 ต่อำ 26,  
  0-3532-3205 ต่อำ 26  
E-mail :  loan8271@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เจ้ัาพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอำรัตนไช่ย อำ.พัระนครศร้อำยธุย� 
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13000 
โทร.  0-3524-4784, 0-3524-5666 
โทรสิ�ร  0-3524-4784 
E-mail :  bm0415@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พระนครศรีอยธุียา
84/11-13 ถ.อ่้ำทอำง ต.หอำรัตนไช่ย อำ.พัระนครศร้อำยธุย� 
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13000 
โทร.  0-3525-1131, 0-3525-2374 
โทรสิ�ร  0-3525-1131 ต่อำ 24 
E-mail :  bm0401@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เสนา
402 ถ.วิไลเสิน� ต.เสิน� อำ.เสิน�  
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13110 
โทร.  0-3520-1234 
โทรสิ�ร  0-3520-1234 ต่อำ 17 
E-mail :  bm0402@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา คลอง 10 ธีญับุุรี 
42/2 หม่้ท้� 4 ถ.รังสิิต-นครน�ยก ต.บ้งสินั�น  
อำ.ธัญ่บุร้ จ.ปทุมธ�น้ 12110  
โทร.  0-2546-1432, 0-2904-1178  
โทรสิ�ร  0-2546-1432 ต่อำ 18 
E-mail :  bm0507@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เมเจัอร์รงัสติั
439 หม่้ท้� 2 ถ.พัหลโยธิน ต.ประช่�ธิปัตย์ อำ.ธัญ่บุร้  
จ.ปทุมธ�น้ 12130 
โทร.  0-2567-5006 
โทรสิ�ร  0-2567-5009 
E-mail :  bm0509@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สมัมากร เพลส รงัสติั คลอง 2
819/1-3 ศ้นย์ก�รค��สัิมม�กร เพัลสิ ชั่�น 1
 ถ.รังสิิต-นครน�ยก ต.ประช่�ธิปัตย์ อำ.ธัญ่บุร้ 
จ.ปทุมธ�น้ 12130 
โทร.  0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352 
โทรสิ�ร  0-2549-8032 
E-mail :  bm0510@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ฟิ้วีเจัอร์พาร์ค รังสติั
ห�อำง PLZ.2.SHP043 ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��ฟิวเจอำร์พั�ร์ค รังสิิต  
เลขท้� 94 ถ.พัหลโยธิน ต.ประช่�ธิปัตย์ อำ.ธัญ่บุร้  
จ.ปทุมธ�น้ 12130 
โทร. 0-2958-5498-9 
โทรสิ�ร  0-2958-5499 
E-mail :  bm0511@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลำาไทร
146/1-2 หม่้ท้� 2 ต.ลำ�ไทร อำ.ลำ�ล้กก� จ.ปทุมธ�น้ 12150 
โทร.  0-2563-1525-6 
โทรสิ�ร  0-2563-1526 
E-mail :  bm0512@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลำาลกูกาคลอง 2  
ห�อำงเลขท้� 112 ชั่�น 1 โครงก�รเอ็ำม.ท้.อำ�ร้น่� สิปอำร์ต  
แอำนด์ ไลฟ์สิไตล์ มอำลล์ เลขท้� 222 หม่้ท้� 3 ถ.ลำ�ล้กก�  
ต.ค้คต อำ.ลำ�ล้กก� จ.ปทุมธ�น้ 12130 
โทร.  0-2987-2701-2 
โทรสิ�ร  0-2987-2701-2 
E-mail :  bm0514@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เทสโก้โลตัสั รงัสติัคลอง 7
ชั่�น 1 ห��งสิรรพัสิินค��เทสิโก�โลตัสิ สิ�ข�รังสิิตคลอำง 7  
เลขท้� 41/2 หม่้ท้� 2 ถ.รังสิิต-นครน�ยก ต.ลำ�ผัู้กก้ด 
อำ.ธัญ่บุร้ จ.ปทุมธ�น้ 12110 
โทร.  0-2957-2017 
โทรสิ�ร  0-2957-2018 
E-mail :  bm0515@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีลำาลกูกา 2
ห��งบิ�กซ้ิ เอ๊ำกซ์ิตร�� สิ�ข�ลำ�ล้กก� 2 ชั่�น 1  
เลขท้� 3/83 หม่้ท้� 7 ต.ล�ดสิว�ย อำ.ลำ�ล้กก�  
จ.ปทุมธ�น้ 12150 
โทร.  0-2563-3102 
โทรสิ�ร  0-2563-3102 
E-mail :  bm0517@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีลำาลกูกา 1
ชั่�น 1 ห��งสิรรพัสิินค��บิ�กซ้ิ ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ สิ�ข�ลำ�ล้กก� 1 
เลขท้� 10 หม่้ท้� 12 ต.บ้งคำ�พัร�อำย อำ.ลำ�ล้กก�  
จ.ปทุมธ�น้ 12150 
โทร.  0-2152-7767 
โทรสิ�ร  0-2152-7767 ต่อำ 18 
E-mail :  bm0521@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัระนครศรีอำยุธย� 1
129 หม่้ท้� 3 ต.คลอำงสิวนพัล ้อำ.พัระนครศรอ้ำยธุย� 
จ.พัระนครศรอ้ำยธุย� 13000 
โทร.  0-3534-6122 
โทรสิ�ร  0-3534-6122 ต่อำ 6 
E-mail :  loan8270@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองสวีนพลู
129 หม่้ท้� 3 ต.คลอำงสิวนพัล้ อำ.พัระนครศร้อำยธุย� 
จ.พัระนครศร้อำยุธย� 13000 
โทร.  0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อำ 25 
โทรสิ�ร  0-3534-6123 ต่อำ 26 
E-mail :  bm0416@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าเรือ (อยธุียา)
52 ถ.ท่�เร่อำ-พัระพุัทธบ�ท ต.ท่�เร่อำ อำ.ท่�เร่อำ 
จ.พัระนครศร้อำยุธย� 13130 
โทร.  0-3534-1123 
โทรสิ�ร  0-3534-1123 
E-mail :  bm0403@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา รงัสติั
265/42-43 หม่้ท้� 2 ถ.รังสิิต-ปทุมธ�น้  
ต.ประช่�ธิปัตย์ อำ.ธัญ่บุร้ จ.ปทุมธ�น้ 12130 
โทร.  0-2567-2236, 0-2531-3072  
โทรสิ�ร  0-2531-3072 ต่อำ 11 
E-mail :  bm0503@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลาดหลมุแก้วี
23 หม่้ท้� 4 ถ.ปทุมธ�น้-บ�งเลน ต.ระแหง  
อำ.ล�ดหลุมแก�ว จ.ปทุมธ�น้ 12140 
โทร.  0-2599-1238, 0-2976-3067 
โทรสิ�ร  0-2599-1238 ต่อำ 20 
E-mail :  bm0505@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นวีนคร
100 หม่้ท้� 13 ถ.พัหลโยธิน ต.คลอำงหน้�ง  
อำ.คลอำงหลวง จ.ปทุมธ�น้ 12120 
โทร. 0-2520-3789, 0-2529-3377 
โทรสิ�ร 0-2520-3789, 0-2529-3377 ต่อำ 20 
E-mail : bm0508@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หมู่บุ้านเมอืงเอก
51/085-2-3 หม่้บ��นเม่อำงเอำก ต.หลักหก  
อำ.เม่อำงปทุมธ�น้ จ.ปทุมธ�น้ 12000 
โทร.  0-2997-1501 
โทรสิ�ร  0-2997-1501 
E-mail :  bm0513@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทยีโูดม รงัสติั 
ท้ยโ้ดม พัล�ซ่ิ� ห�อำงเลขท้� B1-20 และ B1-21 พ่ั�นท้�โซิน B ชั่�น 1 
เลขท้� 98/16 หม่้ท้� 18 ถ.เช้่ยงร�ก ต.คลอำงหน้�ง อำ.คลอำงหลวง 
จ.ปทุมธ�น้ 12120 
โทร.  0-2516-1948-9 
โทรสิ�ร  0-2516-1948 
E-mail :  bm0516@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดพูนทรพัย์
ตล�ดพ้ันทรัพัย์ พ่ั�นท้�โซิน A เลขท้� 136/8-3  
หม่้ท้� 2 ต.บ��นกล�ง อำ.เม่อำงปทุมธ�น้ จ.ปทุมธ�น้ 12000 
โทร.  0-2581-1609 
โทรสิ�ร  0-2581-1608 
E-mail :  bm0518@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สามโคก
111/241-243 หม่้ท้� 2 โครงก�รภัทรไพัรเวท 2  
ต.สิ�มโคก อำ.สิ�มโคก จ.ปทุมธ�น้ 12160 
โทร.  0-2192-2356 
โทรสิ�ร  0-2192-2357 
E-mail :  bm0519@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีรงัสติั 2
ห�อำงเลขท้� GCR 117 บริเวณภ�ยในอำ�ค�รชั่�น 1  
ชั่�นท้� G-IN ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิ ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ สิ�ข�รังสิิต 2  
เลขท้� 70/1 หม่้ท้� 15 ถ.พัหลโยธิน ต.ค้คต อำ.ลำ�ล้กก� 
จ.ปทุมธ�น้ 12130 
โทร.  0-2531-6926-7 
โทรสิ�ร  0-2531-6927 ต่อำ 18 
E-mail :  bm0520@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดไท
32/402-403 หม่้ท้� 9 ต.คลอำงหน้�ง อำ.คลอำงหลวง  
จ.ปทุมธ�น้ 12120 
โทร.  0-2520-3062-3 
โทรสิ�ร  0-2520-3062-3 ต่อำ 18 
E-mail :  bm0522@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปทุุมธ�นี 2
45 หม่้ท้� 11 ถ.พัหลโยธิน-ลำ�ล้กก� ต.ลำ�ล้กก�  
อำ.ลำ�ล้กก� จ.ปทุมธ�น้ 12150 
โทร.  0-2987-0448, 0-2987-0384,  
 0-2987-0484 
โทรสิ�ร  0-2987-0384 ต่อำ 20 
E-mail :  loan8299@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลำาลกูกา
45 หม่้ท้� 11 ถ.พัหลโยธิน-ลำ�ล้กก� ต.ลำ�ล้กก�  
อำ.ลำ�ล้กก� จ.ปทุมธ�น้ 12150 
โทร.  0-2569-1308, 0-2569-1820 
โทรสิ�ร 0-2569-1308 ต่อำ 20 
E-mail :  bm0502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองหลวีง
91/1-2 หม่้ท้� 8 ถ.คลอำงหลวง ต.คลอำงหน้�ง  
อำ.คลอำงหลวง จ.ปทุมธ�น้ 12120 
โทร.  0-2516-8520, 0-2516-4949,  
 0-2902-9147, 0-2516-5552 
โทรสิ�ร  0-2516-5552 ต่อำ 22 
E-mail :  bm0504@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ผกัไห่
112/12 หม่้ท้� 4 ต.ผัู้กไห่ อำ.ผัู้กไห่  
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13120 
โทร.  0-3539-1323 
โทรสิ�ร  0-3539-1323 
E-mail :  bm0405@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านแพรก
59 หม่้ท้� 2 ถ.บ��นแพัรก-อ่ำ�งทอำง  
ต.สิำ�พัะเน้ยง อำ.บ��นแพัรก  
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13240 
โทร.  0-3538-6088, 0-3538-6492 
โทรสิ�ร  0-3538-6088 ต่อำ 13 
E-mail :  bm0406@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา มหาราช
3/1 หม่้ท้� 4 ถ.ช่�ญ่วิวัฒน์ ต.หัวไผู่้ อำ.มห�ร�ช่ 
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13150 
โทร.  0-3538-9123 
โทรสิ�ร  0-3538-9123 
E-mail :  bm0407@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางปิะหัน
4/6 หม่้ท้� 5 ถ.อำยธุย�-บ�งปะหัน ต.ขวัญ่เม่อำง  
อำ.บ�งปะหัน จ.พัระนครศร้อำยุธย� 13220 
โทร.  0-3538-1333, 0-3571-0059  
โทรสิ�ร  0-3538-1333 
E-mail :  bm0410@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ลาดบุวัีหลวีง
196/1 หม่้ท้� 3 ต.ล�ดบัวหลวง อำ.ล�ดบัวหลวง 
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13230 
โทร.  0-3537-9123 
โทรสิ�ร  0-3537-9123 
E-mail :  bm0412@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สวีนอุตัสาหกรรมโรจันะ
199/12 199/13 และ 199/14 
หม่้ท้� 23 ต.สิ�มเร่อำน อำ.บ�งปะอิำน 
จ.พัระนครศร้อำยธุย� 13160 
โทร.  0-3533-2080-1 
โทรสิ�ร  0-3533-2080 
E-mail :  bm0418@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำ่�งทุอำง
50/2 ถ.เทศบ�ล 2 ต.ตล�ดหลวง 
อำ.เมอ่ำงอ่ำ�งทอำง จ.อ่ำ�งทอำง 14000 
โทร.  0-3561-4500 
โทรสิ�ร  0-3561-4500 ต่อำ 23  
E-mail :  loan8272@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อ่างทอง
50/2 ถ.เทศบ�ล2 ต.ตล�ดหลวง  
อำ.เม่อำงอ่ำ�งทอำง จ.อ่ำ�งทอำง 14000 
โทร.  0-3561-1242, 0-3562-5115 
โทรสิ�ร  0-3561-1242 ต่อำ 19  
E-mail :  bm1401@gsb.or.th 
ธีนาคารออมสนิสาขา วิีเศษชยัชาญ
202/1 หม่้ท้� 7 ถ.แม่นำ��น�อำย ต.ศ�ลเจ��โรงทอำง  
อำ.วิเศษชั่ยช่�ญ่ จ.อ่ำ�งทอำง 14110 
โทร.  0-3562-2052, 0-3563-1190 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm1402@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพธิี�ทอง
483 หม่้ท้� 5 ถ.โพัธิ�ทอำง-แสิวงห� ต.อ่ำ�งแก�ว  
อำ.โพัธิ�ทอำง จ.อ่ำ�งทอำง 14120 
โทร.  0-3564-0050,  
 0-3569-1230 
โทรสิ�ร  0-3564-0050 ต่อำ 17-18 
E-mail :  bm1403@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ป่ิาโมก
554/ข หม่้ท้� 2 ต.ป่�โมก อำ.ป่�โมก จ.อ่ำ�งทอำง 14130 
โทร.  0-3566-1335, 0-3562-3149  
โทรสิ�ร  0-3566-1335  
E-mail :  bm1404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สงิห์บุุรี
891/15 ถ.ขุนสิรรค์ ต.บ�งพุัทร�  
อำ.เม่อำงสิิงห์บุร้ จ.สิิงห์บุร้ 16000 
โทร.  0-3652-1489, 0-3652-0223  
โทรสิ�ร  0-3652-1489 ต่อำ 14 
E-mail :  bm1801@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา อนิทร์บุุรี
533/11 หม่้ท้� 6 ต.อิำนทร์บุร้ อำ.อิำนทร์บุร้  
จ.สิงิห์บรุ ้16110
โทร. 0-3658-1049, 0-3658-1515 
โทรสิ�ร  0-3658-1515 ต่อำ 20 
E-mail :  bm1802@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางระจันั
126/1 หม่้ท้� 4 ต.สิิงห์ อำ.บ�งระจัน  
จ.สิิงห์บุร้ 16130 
โทร.  0-3659-1481 
โทรสิ�ร  0-3659-1481 ต่อำ 4 
E-mail :  bm1803@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าช้าง
2/1 หม่้ท้� 6 ต.ถอำนสิมอำ อำ.ท่�ช่��ง จ.สิิงห์บุร้ 16140 
โทร.  0-3659-5209, 0-3659-5244 
โทรสิ�ร  0-3659-5209  
E-mail :  bm1804@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท็อปิส์ พลาซ่่า สงิห์บุุรี
ห�อำงเลขท้� RT102 ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค�� ท็อำปส์ิ พัล�ซ่ิ� สิิงห์บุร้  
เลขท้� 105 หม่้ท้� 1 ท�งหลวงสิ�ยเอำเซ้ิย ต.บ�งมัญ่  
อำ.เม่อำงสิิงห์บุร้ จ.สิิงห์บุร้ 16000 
โทร.  0-3651-0969 
โทรสิ�ร  0-3651-0968 
E-mail :  bm1806@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิระบุรี
108 หม่้ท้� 5 ต.เสิ�ไห� อำ.เสิ�ไห� จ.สิระบรุ ้18160  
โทร.  0-3639-1107 
โทรสิ�ร  0-3639-1107 ต่อำ 18 
E-mail :  loan8273@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เสาไห้
108 หม่้ท้� 5 ต.เสิ�ไห� อำ.เสิ�ไห� จ.สิระบุร้ 18160  
โทร.  0-3639-1109 
โทรสิ�ร  0-3639-1109 ต่อำ 11 
E-mail :  bm1608@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สระบุุรี
509 ถ.พิัชั่ยรณรงค์สิงคร�ม ต.ป�กเพัร้ยว 
อำ.เม่อำงสิระบุร้ จ.สิระบุร้ 18000 
โทร.  0-3621-1029, 0-3622-4033 
โทรสิ�ร  0-3621-1029 ต่อำ 18 
E-mail :  bm1601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พระพุทธีบุาท
24 หม่้ท้� 7 ถ.พัหลโยธิน ต.ธ�รเกษม  
อำ.พัระพุัทธบ�ท จ.สิระบุร้ 18120 
โทร.  0-3626-6733, 03626-6994 
โทรสิ�ร  0-3626-6733 ต่อำ 11 
E-mail :  bm1602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แก่งคอย
236 ถ.สุิดบรรทัด ต.แก่งคอำย อำ.แก่งคอำย  
จ.สิระบุร้ 18110 
โทร.  0-3624-5163, 0-3624-4663 
โทรสิ�ร  0-3624-5163, 0-3624-4663 ต่อำ 20 
E-mail :  bm1603@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองแค
167 ถ.เศรษฐสัิมพัันธ์ ต.หนอำงแค อำ.หนอำงแค  
จ.สิระบุร้ 18140 
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234 
โทรสิ�ร  0-3637-1234 ต่อำ 108  
E-mail :  bm1604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านหมอ
2 หม่้ท้� 5 ต.บ��นหมอำ อำ.บ��นหมอำ จ.สิระบุร้ 18130 
โทร. 0-3620-1177 
โทรสิ�ร  0-3620-1177 ต่อำ 11 
E-mail :  bm1605@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มวีกเหล็ก
438 หม่้ท้� 9 ต.มิตรภ�พั อำ.มวกเหล็ก จ.สิระบุร้ 18180 
โทร.  0-3634-1054, 0-3634-1433 
โทรสิ�ร  0-3634-1054  
E-mail :  bm1606@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วิีหารแดง
383 หม่้ท้� 10 ถ.สุิวรรณศร ต.หนอำงสิรวง อำ.วิห�รแดง  
จ.สิระบุร้ 18150 
โทร.  0-3637-7065 
โทรสิ�ร  0-3637-7065  
E-mail :  bm1607@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา สขุอนนัต์ัปิาร์ค 
179/5 ชั่�น 1 ห��งสิรรพัสิินค��สุิขอำนันต์ป�ร์ค  
ถ.สุิดบรรทัด ต.ป�กเพัร้ยว อำ.เม่อำงสิระบุร้  
จ.สิระบุร้ 18000 
โทร.  0-3671-1882-3 
โทรสิ�ร  0-3671-1882-3 ต่อำ 16 
E-mail :  bm1609@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วีงัม่วีง 
93 หม่้ท้� 7 ต.คำ�พัร�น อำ.วังม่วง จ.สิระบุร้ 18220 
โทร.  0-3635-9163 
โทรสิ�ร  0-3635-9163 
E-mail :  bm1610@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หินกอง
203 หม่้ท้� 8 ต.ห�วยทร�ย อำ.หนอำงแค จ.สิระบุร้ 18230 
โทร.  0-3639-0169 
โทรสิ�ร  0-3639-0170 
E-mail :  bm1611@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบุนิสนั สระบุุรี
ห��งสิรรพัสิินค��โรบนิสินั สิระบรุ ้ห�อำงเลขท้� 223 ช่ั�น 2  
เลขท้� 99 หม้ท่้� 7 ต.ตลิ�งช่นั อำ.เม่อำงสิระบรุ้  
จ.สิระบรุ้ 18000 
โทร.  0-3635-1500-1 
โทรสิ�ร  0-3635-1501 
E-mail :  bm1612@gsb.or.th

55 ถ.สิขุมุวิท ต.แสินสิขุ อำ.เม่อำงช่ลบรุ ้จ.ช่ลบรุ้ 20130 
โทร.  0-3838-7022-4 
โทรสิ�ร  0-3838-7025-6 
E-mail :  rm15@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 1
55 ถ.สิขุมุวิท ต.แสินสิขุ อำ.เม่อำงช่ลบรุ้ จ.ช่ลบรุ้ 20130 
โทร.  0-3838-6181, 0-3838-2190 
โทรสิ�ร  0-3838-6181 ต่อำ 20 
E-mail :  loan8274@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชลบุุรี 
164 ถ.วชิ่รปร�ก�ร ต.บ�งปล�สิร�อำย 
อำ.เม่อำงช่ลบุร้ จ.ช่ลบุร้ 20000 
โทร.  0-3828-2108, 0-3827-3815,  
 0-3828-2384 
โทรสิ�ร  0-3828-2384 ต่อำ 24 
E-mail :  bm2101@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศรีราชา 
111 ถ.สุิรศักดิ� 1 ต.ศร้ร�ช่� อำ.ศร้ร�ช่� จ.ช่ลบุร้ 20110 
โทร.  0-3832-3111, 0-3831-1001  
โทรสิ�ร  0-3831-1001 ต่อำ 25 
E-mail :  bm2102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หนองมน
55 ถ.สุิขุมวิท ต.แสินสุิข อำ.เม่อำงช่ลบุร้ จ.ช่ลบุร้ 20130 
โทร.  0-3838-1002, 0-3838-2830 
โทรสิ�ร  0-3838-1002, 0-3838-2830 ต่อำ 19 
E-mail :  bm2106@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนสขุปิระยรู
726/25 ถ.สุิขประยร้ ต.บ�งปล�สิร�อำย อำ.เม่อำงช่ลบุร้  
จ.ช่ลบุร้ 20000  
โทร.  0-3827-3816 
โทรสิ�ร  0-3827-3816 ต่อำ 19 
E-mail :  bm2111@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา แปิซ่ฟิิ้ค พาร์ค ศรีราชา
ชั่�น 4 ห�อำง F407-8 ศ้นย์ก�รค��แปซิิฟิค พั�ร์ค ศร้ร�ช่�  
90 ถ.สุิขุมวิท ต.ศร้ร�ช่� อำ.ศร้ร�ช่� จ.ช่ลบุร้ 20110 
โทร.  0-3832-5482 
โทรสิ�ร  0-3832-5483 
E-mail :  bm2114@gsb.or.th 
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า ชลบุุรี
171 ชั่�น 1 อำ�ค�รศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� ช่ลบุร้  
เลขท้� 55/88-89 ถ.สุิขุมวิท ต.เสิม็ด อำ.เม่อำงช่ลบุร้  
จ.ช่ลบุร้ 20000 
โทร.  0-3805-3801-2 
โทรสิ�ร  0-3805-3802 
E-mail :  bm2119@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางทราย
137 หม่้ท้� 3 ต.บ�งทร�ย อำ.เม่อำงช่ลบุร้ จ.ช่ลบุร้ 20000 
โทร.  0-3828-8374-5 
โทรสิ�ร  0-3828-8375 
E-mail :  bm2131@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนทัพพระยา
316/26 หม่้ท้� 12 ต.หนอำงปร่อำ อำ.บ�งละมุง  
จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3825-1591 
โทรสิ�ร  0-3825-1590 
E-mail :  bm2125@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 3
700/37 หม่้ท้� 1 ต.คลอำงตำ�หร ุอำ.เม่อำง  
จ.ช่ลบรุ ้20000 
โทร.  0-3845-7667  
โทรสิ�ร  0-3845-7667 
E-mail :  loan8276@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พนสันคิม 
22 ถ.เม่อำงเก่� ต.พันัสินิคม อำ.พันัสินิคม  
จ.ช่ลบุร้ 20140 
โทร.  0-3846-1777, 0-3846-2960 
โทรสิ�ร  0-3846-2960 ต่อำ 18 
E-mail :  bm2104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านบึุง  
24 ถ.วิฑ้์รย์ดำ�ริ ต.บ��นบ้ง อำ.บ��นบ้ง 
จ.ช่ลบุร้ 20170 
โทร.  0-3844-3131, 0-3844-3980 
โทรสิ�ร  0-3844-3980 ต่อำ 20 
E-mail :  bm2107@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พานทอง 
85/10 หม่้ท้� 4 ถ.พั�นทอำง-หัวไผู่้ ต.พั�นทอำง  
อำ.พั�นทอำง จ.ช่ลบุร้ 20160 
โทร.  0-3845-1976, 0-3845-1115  
โทรสิ�ร  0-3845-1115 ต่อำ 18 
E-mail :  bm2108@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา หวัีกญุแจั 
204/7 หม่้ท้� 1 ต.คลอำงกิ�ว อำ.บ��นบ้ง  
จ.ช่ลบุร้ 20220 
โทร.  0-3874-2539 
โทรสิ�ร  0-3820-1153 
E-mail :  bm2109@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ดอนหัวีฬ่อ
117/5 หม่้ท้� 5 ต.ดอำนหัวฬ่อำ อำ.เม่อำงช่ลบุร้  
จ.ช่ลบุร้ 20000 
โทร  0-3844-0234 
โทรสิ�ร  0-3844-0440 
E-mail :  bm2113@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อมตัะนคร
69/18-19 หม่้ท้� 6 ถ.สุิขประยร้ ต.ดอำนหัวฬ่อำ  
อำ.เม่อำงช่ลบุร้ จ.ช่ลบุร้ 20000 
โทร.  0-3845-3097 
โทรสิ�ร  0-3845-3098 
E-mail :  bm2129@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นคิมอุตัสาหกรรมอมตัะนคร
700/37 หม่้ท้� 1 ต.คลอำงตำ�หรุ อำ.เม่อำงช่ลบุร้  
จ.ช่ลบุร้ 20000 
โทร.  0-3845-7661-2 
โทรสิ�ร  0-3845-7663 
E-mail :  bm2133@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เกาะโพธิี�
280 หม่้ท้� 4 ต.ท่�บุญ่ม้ อำ.เก�ะจันทร์  
จ.ช่ลบุร้ 20240 
โทร.  0-3820-9130-1 
โทรสิ�ร  0-3820-9131 
E-mail :  bm2134@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 4
285 ช่ั�น 2 หม้ท่้� 5 ซิอำยเนินพัลบัหว�น ถ.สิขุมุวิท 53  
ต.หนอำงปร่อำ อำ.บ�งละมุง จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3804-1258-9 
โทรสิ�ร  0-3804-1258-9 ต่อำ 18 
E-mail :  loan8305@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สตััหีบุ  
359 หม่้ท้� 1 ต.สัิตห้บ อำ.สัิตห้บ จ.ช่ลบุร้ 20180  
โทร.  0-3843-7437, 0-3843-8544 
โทรสิ�ร  0-3843-7437 ต่อำ 18 
E-mail :  bm2103@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สวีนอุตัสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หม่้ท้� 11 ถ.สุิข�ภิบ�ล 8 ต.หนอำงข�ม  
อำ.ศร้ร�ช่� จ.ช่ลบุร้ 20230 
โทร.  0-3848-1541 
โทรสิ�ร  0-3848-1542 
E-mail :  bm2112@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เนนิพลบัุหวีาน
285 หม่้ท้� 5 ซิอำยเนินพัลับหว�น ถ.สุิขุมวิท 53  
ต.หนอำงปร่อำ อำ.บ�งละมุง จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3804-1338 
โทรสิ�ร  0-3804-1339 
E-mail :  bm2115@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุุญสมัพนัธ์ี 
99/6-7 หม่้ท้� 5 ต.หนอำงปร่อำ อำ.บ�งละมุง  
จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3806-8938-9 
โทรสิ�ร  0-3806-8938 ต่อำ 18 
E-mail :  bm2116@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดบุ้านอำาเภอ
160 หม่้ท้� 9 ถ.สุิขุมวิท ต.น�จอำมเท้ยน อำ.สัิตห้บ  
จ.ช่ลบุร้ 20250 
โทร.  0-3823-5677-8 
โทรสิ�ร  0-3823-5677 
E-mail :  bm2121@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สขุุมวิีท-สตััหบีุ
4/57-58 หม่้ท้� 7 ต.สัิตห้บ อำ.สัิตห้บ จ.ช่ลบุร้ 20180 
โทร.  0-3843-8078-9 
โทรสิ�ร  0-3843-8078 
E-mail :  bm2122@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สยามคนัทรีคลบัุ
19/110-111 หม่้ท้� 6 ต.หนอำงปร่อำ อำ.บ�งละมุง  
จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3840-5063 
โทรสิ�ร  0-3840-5064 
E-mail :  bm2127@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุ่อวิีน
310/6-7 หม่้ท้� 3 ถ.สัิตห้บ-ฉะเชิ่งเทร� ต.บ่อำวิน  
อำ.ศร้ร�ช่� จ.ช่ลบุร้ 20230 
โทร.  0-3833-7368-9 
โทรสิ�ร  0-3833-7369 
E-mail :  bm2130@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตระยอำง
307/37 ถ.สิขุมุวิท ต.เนินพัระ อำ.เม่อำงระยอำง  
จ.ระยอำง 21000 
โทร.  0-3862-2936, 0-3862-2939  
โทรสิ�ร  0-3862-2939 ต่อำ 11 
E-mail :  loan8277@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ระยอง 
3 ถ.ต�กสิินมห�ร�ช่ ต.ท่�ประด่้ อำ.เม่อำงระยอำง  
จ.ระยอำง 21000 
โทร.  0-3861-1005, 0-3861-7270 
โทรสิ�ร  0-3861-1005 ต่อำ 4 
E-mail :  bm2201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แกลง  
16 ถ.สุินทรโวห�ร ต.ท�งเกว้ยน อำ.แกลง  
จ.ระยอำง 21110 
โทร.  0-3867-1784, 0-3867-1171 
โทรสิ�ร  0-3867-1171 ต่อำ 11 
E-mail :  bm2202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านค่าย 
113 หม่้ท้� 2 ถ.อำ�ทิตย์ประดิษฐ�น ต.บ��นค่�ย  
อำ.บ��นค่�ย จ.ระยอำง 21120 
โทร.  0-3864-1009, 0-3864-1767 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm2203@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านฉาง 
48/31 ถ.สุิขุมวิท ต.บ��นฉ�ง อำ.บ��นฉ�ง  
จ.ระยอำง 21130 
โทร.  0-3860-1043, 0-3888-0415 
โทรสิ�ร  0-3888-0415 ต่อำ 14 
E-mail :  bm2204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เพ 
232/1 หม่้ท้� 2 ถ.เพั-แกลง ต.เพั อำ.เม่อำงระยอำง  
จ.ระยอำง 21160 
โทร.  0-3865-3260 
โทรสิ�ร  0-3865-1765 
E-mail :  bm2205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา มาบุตัาพุด  
66 66/1 และ 66/2 ถ.สุิขุมวิท ต.ม�บต�พุัด 
อำ.เม่อำงระยอำง จ.ระยอำง 21150 
โทร.  0-3868-1300 
โทรสิ�ร  0-3868-1024 ต่อำ 22 
E-mail :  bm2206@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา อ่าวีอุดม
143/16-17 หม่้ท้� 8 ถ.สุิขุมวิท ต.ทุ่งสุิขล� อำ.ศร้ร�ช่�  
จ.ช่ลบุร้ 20230 
โทร. 0-3835-1818-9 
โทรสิ�ร  0-3835-1819 
E-mail :  bm2132@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนพระยาสจััจัา
178/17 หม่้ท้� 3 ต.เสิม็ด อำ.เม่อำงช่ลบุร้  
จ.ช่ลบุร้ 20000 
โทร.  0-3845-5313 
โทรสิ�ร  0-3845-5314 
E-mail :  bm2135@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ฮาร์เบุอร์ มอลล์ แหลมฉบัุง
ศ้นย์ก�รค��ฮ�ร์เบอำร์ มอำลล์ แหลมฉบัง ชั่�น B  
เลขท้� 4/222 หม่้ท้� 10 ถนนสุิขุมวิท  
ต.ทุ่งสุิขล� อำ.ศร้ร�ช่� จ.ช่ลบุร้ 20230 
โทร.  0-3849-3089 
โทรสิ�ร  0-3849-3098 
E-mail :  bm2136@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ EXIM BANK แหลมฉบัุง
53/71-74 หม่้ท้� 9 ถ.สุิขุมวิท ต.ทุ่งสุิขล� อำ.ศร้ร�ช่�  
จ.ช่ลบุร้ 20230 
โทร.  0-3849-0308 
โทรสิ�ร  0-3849-0309 
E-mail :  bm2102@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 2
285/203-204 หม่้ท้� 5 ซิ.น�เกล่อำ 16 ถ.พััทย�-น�เกล่อำ  
ต.น�เกลอ่ำ อำ.บ�งละมงุ จ.ช่ลบรุ้ 20150 
โทร.  0-3822-5630-1 
โทรสิ�ร  0-3822-5630-1 ต่อำ 13 
E-mail :  loan8275@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางละมงุ 
460 หม่้ท้� 4 ถ.พััทย�-น�เกล่อำ ต.น�เกล่อำ  
อำ.บ�งละมุง จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3822-2002 
โทรสิ�ร  0-3822-2012 
E-mail :  bm2105@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เมอืงพทัยา  
8/46-48 หม่้ท้� 6 ถ.พััทย�เหน่อำ ต.น�เกล่อำ  
อำ.บ�งละมุง จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3842-3690, 0-3842-3643  
โทรสิ�ร  0-3842-3643 ต่อำ 17 
E-mail :  bm2110@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พทัยาใต้ั
205/23-24 หม่้ท้� 10 ถ.พััทย�สิ�ย 2 ต.หนอำงปร่อำ  
อำ.บ�งละมุง จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3842-8749, 0-3842-5509 
โทรสิ�ร  0-3842-8749 
E-mail :  bm2117@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โพธีสิมัพนัธ์ี
285/200-202 หม่้ท้� 5 ซิ.น�เกล่อำ 16 ถ.พััทย�-น�เกล่อำ  
ต.น�เกล่อำ อำ.บ�งละมุง จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3822-5933-4 
โทรสิ�ร  0-3822-5933 
E-mail :  bm2118@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัเฟ้สตัวิีลั พทัยาบีุช
ห�อำงเลขท้� 419 ชั่�น 4 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลเฟสิติวัล พััทย�บ้ช่  
เลขท้� 333/99-100 หม่้ท้� 9 ต.หนอำงปร่อำ อำ.บ�งละมุง  
จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3804-3570 
โทรสิ�ร  0-3804-3569 
E-mail :  bm2120@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ฮาร์เบุอร์ พทัยา 
(เดิมเป็นสิ�ข�พััทย�กล�ง)  
ชั่�น B ห�อำงเลขท้� BS02 ศ้นย์ก�รค��ฮ�ร์เบอำร์ พััทย� 
เลขท้� 190/25 หม่้ท้� 9 ต.หนอำงปร่อำ อำ.บ�งละมุง  
จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3841-2360 
โทรสิ�ร  0-3841-2361 
E-mail :  bm2123@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีพัทยาใต้ั
ชั่�น 1 ห��งสิรรพัสิินค��บิ�กซ้ิ พััทย�ใต�  
ห�อำงเลขท้� GCR122 565/41 หม่้ท้� 10 ต.หนอำงปร่อำ  
อำ.บ�งละมุง จ.ช่ลบุร้ 20150 
โทร.  0-3837-3218 
โทรสิ�ร  0-3837-3219 
E-mail :  bm2124@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา เนนิพระ
307/37 ถ.สุิขุมวิท ต.เนินพัระ อำ.เม่อำงระยอำง  
จ.ระยอำง 21000 
โทร.  0-3861-9042-4 
โทรสิ�ร  0-3861-9042 ต่อำ 17 
E-mail :  bm2207@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เดอะสตัาร์ ระยอง
ห�อำง 1101A ชั่�น 1 ศ้นย์ก�รค��คอำมพิัวเตอำร์สิต�ร์ ระยอำง  
115 ถ.สุิขุมวิท ต.ท่�ประด่้ อำ.เม่อำงระยอำง 
จ.ระยอำง 21000 
โทร.  0-3861-0453 
โทรสิ�ร  0-3861-0454 
E-mail :  bm2208@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิลวีกแดง
625/68-69 หม่้ท้� 1 ต.ปลวกแดง อำ.ปลวกแดง  
จ.ระยอำง 21140 
โทร. 0-3802-5900-1 
โทรสิ�ร  0-3802-5900 ต่อำ 14 
E-mail :  bm2209@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา แพชชั�น ช้อปิปิิ�ง เดสตัเินชั�น 
(เดิมเป็นสิ�ข� แหลมทอำงพัล�ซิ� ระยอำง)  
ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��แพัช่ชั่�น  
ช่�อำปปิ�ง เดสิติเนชั่�น ระยอำง เลขท้� 554 ถ.สุิขุมวิท  
ต.เนินพัระ อำ.เม่อำงระยอำง จ.ระยอำง 21000 
โทร.  0-3802-3423-4 
โทรสิ�ร  0-3802-3424 
E-mail :  bm2210@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นคิมพฒัินา ระยอง
4/9 หม่้ท้� 2 ต.นิคมพััฒน� อำ.นิคมพััฒน�  
จ.ระยอำง 21180 
โทร.  0-3863-7863 
โทรสิ�ร  0-3863-7864 
E-mail :  bm2211@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า ระยอง
ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� ระยอำง ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 279  
เลขท้� 99, 99-1 ถ.บ�งน�-ตร�ด ต.เชิ่งเนิน 
อำ.เม่อำงระยอำง จ.ระยอำง 21000 
โทร.  0-3894-2634 
โทรสิ�ร  0-3894-2635 
E-mail :  bm2212@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตจันทุบุรี 
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วดัใหม่ อำ.เมอ่ำงจนัทบรุ้  
จ.จนัทบรุ ้22000 
โทร.  0-3932-2120-1, 0-3932-2300 
โทรสิ�ร  0-3932-2120-1 ต่อำ 15 
E-mail :  loan8278@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จันัทบุุรี 
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วัดใหม่ อำ.เม่อำงจันทบุร้  
จ.จันทบุร้ 22000 
โทร.  0-3931-1029, 0-3932-1993 
โทรสิ�ร  0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อำ 14 
E-mail :  bm2301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าใหม่  
53 ถ.ร�ช่กิจ ต.ท่�ใหม่ อำ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุร้ 22120 
โทร.  0-3943-1789, 0-3943-1066  
โทรสิ�ร  0-3943-1789 ต่อำ 18 
E-mail :  bm2302@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ขลงุ 
29/1 ถ.เทศบ�ลสิ�ย 1 ต.ขลุง อำ.ขลุง  
จ.จันทบุร้ 22110 
โทร.  0-3944-1065 
โทรสิ�ร  0-3944-1065 ต่อำ 17 
E-mail :  bm2303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนท่าแฉลบุ
573-575 ถ.ท่�แฉลบ ต.ตล�ด อำ.เม่อำงจันทบุร้  
จ.จันทบุร้ 22000 
โทร.  0-3932-1137, 0-3932-8015 
โทรสิ�ร  0-3932-8015 ต่อำ 15 
E-mail :  bm2304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สอยดาวี 
177 หม่้ท้� 1 ต.ปะตง อำ.สิอำยด�ว จ.จันทบุร้ 22180 
โทร.  0-3938-1010 
โทรสิ�ร  0-3938-1010 
E-mail :  bm2305@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้วียสะท้อน
249 หม่้ท้� 3 ต.ทุ่งเบญ่จ� อำ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุร้ 22170 
โทร.  0-3939-5494 
โทรสิ�ร  0-3939-5494 ต่อำ 16 
E-mail :  bm2306@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดเทศบุาล 2
20 ถ.ประช่�นิยม ต.วัดใหม่ อำ.เม่อำงจันทบุร้  
จ.จันทบุร้ 22000 
โทร.  0-3932-2126-7 
โทรสิ�ร  0-3932-2127 
E-mail :  bm2307@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เขาคชิฌกูฏ์ 
4/105 หม่้ท้� 10 ต.พัลวง อำ.เข�คิช่ฌก้ฏิ  
จ.จันทบุร้ 22210 
โทร.  0-3930-9194  
โทรสิ�ร  0-3930-9193 
E-mail :  bm2308@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เรนโบุว์ี พลาซ่า จันัทบุุรี
อำ�ค�รเรนโบว์ พัล�ซิ� ห�อำงเลขท้� A2 เลขท้�22/54-56  
หม่้ท้� 7 ต.จันทนิมิต อำ.เม่อำงจันทบุร้ จ.จันทบุร้ 22000 
โทร.  0-3932-8997 
โทรสิ�ร  0-3932-8998 
E-mail :  bm2309@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัราด 
81-82 ถ.สุิขุมวิท ต.บ�งพัระ อำ.เม่อำงจันทบุร้  
จ.ตร�ด 23000 
โทร.  0-3951-1083, 0-3953-2040 
โทรสิ�ร  0-3951-1083 ต่อำ 17 
E-mail :  bm2401@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เขาสมิง 
74/12-13 หม่้ท้� 1 ถ.สุิขุมวิท ต.เข�สิมิง อำ.เข�สิมิง  
จ.ตร�ด 23130 
โทร.  0-3959-9155 
โทรสิ�ร  0-3959-9155 
E-mail :  bm2402@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เกาะช้าง
23/10 หม่้ท้� 4 บ��นคลอำงพัร��ว ต.เก�ะช่��ง  
อำ.เก�ะช่��ง จ.ตร�ด 23170 
โทร.  0-3955-7399 
โทรสิ�ร  0-3955-7398 
E-mail :  bm2403@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองใหญ่
170/5 หม่้ท้� 2 ต.คลอำงใหญ่่ อำ.คลอำงใหญ่่ จ.ตร�ด 23110 
โทร.  0-3951-3475 
โทรสิ�ร  0-3951-3476 
E-mail :  bm2404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชยัมงคล-ตัราด
72 ถ.ชั่ยมงคล ต.บ�งพัระ อำ.เม่อำงตร�ด  
จ.ตร�ด 23000 
โทร.  0-3951-2434 
โทรสิ�ร  0-3951-2433 
E-mail :  bm2405@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ เกาะกูด
อำ�ค�รศ้นย์โอำทอำป อำงค์ก�รบริห�รส่ิวนตำ�บลเก�ะก้ด  
ต.เก�ะก้ด อำ.เก�ะก้ด จ.ตร�ด 23000 
โทร.  0-3951-0432 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm2405@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิมุทุรปร�ก�ร 1 
369/1 ถ.สิขุมุวทิ ต.ป�กนำ�� อำ.เม่อำงสิมทุรปร�ก�ร 
จ.สิมทุรปร�ก�ร 10270 
โทร.  0-2389-3346-7 
โทรสิ�ร  0-2389-3346-7 
E-mail :  loan8279@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สมทุรปิราการ 
154 ถ.ศร้สิมุทร ต.ป�กนำ�� อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร 
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10270 
โทร.  0-2389-4990, 0-2395-0613, 0-2388-0035 
โทรสิ�ร  0-2395-0613 ต่อำ 11 
E-mail :  bm0301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางพลี 
29 หม่้ท้� 8 ถ.สุิข�ภิบ�ล ต.บ�งพัล้ใหญ่่ อำ.บ�งพัล้  
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10540 
โทร.  0-2337-3304, 0-2337-3523 
โทรสิ�ร  0-2337-3523 ต่อำ 17 
E-mail :  bm0302@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางบุ่อ 
334 หม่้ท้� 1 ถ.รัตนร�ช่ ต.บ�งบ่อำ อำ.บ�งบ่อำ  
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10560 
โทร.  0-2338-1804, 0-2708-4581 
โทรสิ�ร  0-2708-4581 ต่อำ 15 
E-mail :  bm0303@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา คลองด่าน 
471 หม่้ท้� 11 ถ.สุิขุมวิท ต.คลอำงด่�น อำ.บ�งบ่อำ 
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10550 
โทร.  0-2330-1044, 0-2330-1112 
โทรสิ�ร  0-2330-1112 ต่อำ 17 
E-mail :  bm0304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนกิ�งแก้วี-สวุีรรณัภมูิ 
9/69 หม่้ท้� 6 ซิ.กิ�งแก�ว 46/2 ถ.กิ�งแก�ว  
ต.ร�ช่�เทวะ อำ.บ�งพัล้ จ.สิมุทรปร�ก�ร 10540 
โทร.  0-2175-2015-16 
โทรสิ�ร  0-2175-2016 
E-mail :  bm0310@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เมอืงสมทุร
369/1 ถ.สุิขุมวิท ต.ป�กนำ�� อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร 
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10270 
โทร.  0-2389-3348-9 
โทรสิ�ร  0-2389-3350 
E-mail :  bm0312@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นคิมอุตัสาหกรรมบุางปิู
989, 989/1-3 หม่้ท้� 6 ต.แพัรกษ� อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร 
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10280 
โทร.  0-2324-3342-3 
โทรสิ�ร  0-2324-3343 
E-mail :  bm0315@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เมกาบุางนา
39 หม่้ท้� 6 ศ้นย์ก�รค��เมก�บ�งน� ถ.บ�งน�-ตร�ด  
ต.บ�งแก�ว อำ.บ�งพัล้ จ.สิมุทรปร�ก�ร 10540 
โทร. 0-2186-8760 
โทรสิ�ร 0-2186-8761 
E-mail : bm0316@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีศรีนครินทร์
ห�อำง GCR 103 ชั่�น 1 เลขท้� 425 หม่้ท้� 5  
ถ.ศร้นครินทร์ ต.สิำ�โรงเหน่อำ อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร 
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10270 
โทร.  0-2758-8743 
โทรสิ�ร  0-2758-8744 
E-mail :  bm0320@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นคิมอุตัสาหกรรมบุางพลี
200/16-18 หม่้ท้� 1 ถ.เทพั�รักษ์ ต.บ�งเสิ�ธง  
อำ.บ�งเสิ�ธง จ.สิมุทรปร�ก�ร 10570  
โทร. 0-2181-7948 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm0318@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบุนิสนั สมทุรปิราการ
ห�อำงเลขท้� 302 ชั่�น 3 ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัิน  
สิมุทรปร�ก�ร เลขท้� 789 หม่้ท้� 2 ถนนสุิขุมวิท  
ต.ท��ยบ��นใหม่ อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร  
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10280 
โทร.  0-2174-2767 
โทรสิ�ร  0-2174-2766 
E-mail :  bm0321@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา มาร์เก็ตัวิีลเลจั สวุีรรณัภมูิ
ศ้นย์ก�รค��ม�ร์เก็ตวิลเลจ สิุวรรณภ้มิ ช่ั�น 3  
ห�อำงเลขท้� S310 เลขท้� 99/29 หม้่ท้� 1 ต.ร�ช่�เทวะ  
อำ.บ�งพัล้ จ.สิมุทรปร�ก�ร 10540 
โทร.  0-2007-5327 
โทรสิ�ร  0-2007-5328 
E-mail :  bm0322@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ เทศบุาลแพรกษา 
สิำ�นักง�นเทศบ�ลแพัรกษ� เลขท้� 999/995 หม่้ท้� 6 
ซิอำยรักพัันธ์ด้ 11/1 ถ.พุัทธรักษ� ต.แพัรกษ�  
อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร จ.สิมุทรปร�ก�ร 10280 
โทร.  08-4462-4890 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm0315@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิมุทุรปร�ก�ร 2 
9/7 หม้ท่้� 3 ต.ป�กคลอำงบ�งปล�กด 
อำ.พัระสิมทุรเจด้ย์ จ.สิมทุรปร�ก�ร 10290 
โทร.  0-2425-1094-6 
โทรสิ�ร  0-2425-1096 
E-mail :  loan8280@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สำาโรง 
407 หม่้ท้� 8 ถ.สุิขุมวิท (เชิ่งสิะพั�นสิำ�โรง)  
ต.สิำ�โรงเหน่อำ อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร  
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10270 
โทร.  0-2384-1410, 0-2394-2264 
โทรสิ�ร  0-2394-3670 
E-mail :  bm0305@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจัักรพรรดิ�
106/3 ถ.มห�จักรพัรรดิ� ต.หน��เม่อำง  
อำ.เม่อำงฉะเชิ่งเทร� จ.ฉะเชิ่งเทร� 24000 
โทร.  0-3881-2432  
โทรสิ�ร  0-3881-2589 
E-mail :  bm1505@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุิ�กซ่ี ฉะเชิงเทรา
อำ�ค�รศ้นย์ก�รค��เอำสิเอำฟ เมเจอำร์ ซ้ิน้เพัล็กซ์ิ ฉะเชิ่งเทร�  
เลขท้� 9/2 ถ.ฉะเชิ่งเทร�-บ�งปะกง ต.หน��เม่อำง  
อำ.เม่อำงฉะเชิ่งเทร� จ.ฉะเชิ่งเทร� 24000 
โทร.  0-3851-8953 
โทรสิ�ร  -  
E-mail :  bm1506@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางนำ�าเปิรี�ยวี
247/7-8 หม่้ท้� 5 ต.โพัรงอำ�ก�ศ อำ.บ�งนำ��เปร้�ยว  
จ.ฉะเชิ่งเทร� 24150 
โทร.  0-3858-1394 
โทรสิ�ร  0-3858-1395 
E-mail :  bm1507@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขตั
7/5-7/6 หม่้ท้� 4 ต.ค้�ย�ยหม้ อำ.สิน�มชั่ยเขต  
จ.ฉะเชิ่งเทร� 24160 
โทร.  0-3859-7804-5 
โทรสิ�ร  0-3859-7806 
E-mail :  bm1508@gsb.or.th

20/70 ช่ั�น 2 ถ.ร�ษฎร์อำทุศิ ต.ตล�ด  
อำ.เมอ่ำงสิรุ�ษฎร์ธ�น ้จ.สิรุ�ษฎร์ธ�น้ 84000 
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-3345,  
 0-7728-3126 
โทรสิ�ร  0-7727-2589 
E-mail :  rm16a@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตชุ่มพัร 1
101/10 ช่ั�น 3 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ�  
อำ.เม่อำงช่มุพัร จ.ช่มุพัร 86000 
โทร.  0-7750-6444 
โทรสิ�ร  0-7750-6444 ต่อำ 13 
E-mail :  loan8282@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ชุมพร
101/10 ชั่�น 2 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ�  
อำ.เม่อำงชุ่มพัร จ.ชุ่มพัร 86000 
โทร.  0-7751-1150, 0-7750-4828 
โทรสิ�ร  0-7751-1150 
E-mail :  bm6101@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ท่าแซ่ะ 
244 หม่้ท้� 16 ถ.เพัช่รเกษม ต.ท่�แซิะ  
อำ.ท่�แซิะ จ.ชุ่มพัร 86140 
โทร.  0-7759-9252 
โทรสิ�ร  0-7758-4225 
E-mail :  bm6104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิากนำ�าชุมพร   
106/3 หม่้ท้� 2 ต.ป�กนำ��ชุ่มพัร  
อำ.เม่อำงชุ่มพัร จ.ชุ่มพัร 86120 
โทร.  0-7752-1050, 0-7752-1059 
โทรสิ�ร  0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อำ 13 
E-mail :  bm6105@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิะทิวี  
51/6 หม่้ท้� 7 ถ.เจริญ่รัฐ ต.บ�งสิน  
อำ.ปะทิว จ.ชุ่มพัร 86160 
โทร.  0-7759-1111, 0-7758-6094  
โทรสิ�ร  0-7759-1111 
E-mail :  bm6106@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา มาบุอำามฤตั
65 หม่้ท้� 13 ต.ดอำนย�ง อำ.ปะทวิ  
จ.ช่มุพัร 86210 
โทร.  0-7765-6357 
โทรสิ�ร  0-7765-6342 
E-mail :  bm6110@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้าโอเชี�ยน
คอมเพล็กซ์่ ชมุพร
ห�อำงเลขท้� B-05 ชั่�น 2 ภ�ยในศ้นย์ก�รค�� 
โอำเช้่�ยนคอำมเพัล็กซ์ิ ชุ่มพัร เลขท้� 58 ถ.กรมหลวงชุ่มพัร  
ต.ท่�ตะเภ� อำ.เม่อำงชุ่มพัร จ.ชุ่มพัร 86000 
โทร.  0-7761-3410 
โทรสิ�ร.  0-7761-3413 
E-mail :  bm6112@gsb.or.th

ธีนาคารออมสินสาขา ปิู่เจั้าสมิงพราย 
14/8,14/10-11 หม่้ท้� 9 ถ.ป่้เจ��สิมิงพัร�ย  
ต.สิำ�โรงกล�ง อำ.พัระประแดง 
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10130 
โทร.  0-2183-2040-2 
โทรสิ�ร  0-2183-2042 ต่อำ 16 
E-mail :  bm0307@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พระปิระแดง 
48 ถ.ศร้เข่�อำนขันธ์ ต.ตล�ด อำ.พัระประแดง  
จ.สิมุทรปร�ก�ร 10130 
โทร.  0-2463-8764 
โทรสิ�ร  0-2463-9396 
E-mail :  bm0308@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สุขสวีัสดิ� 
119/25-26 หม่้ท้� 14 ถ.สุิขสิวัสิดิ� ต.บ�งพ้ั�ง  
อำ.พัระประแดง จ.สิมุทรปร�ก�ร 10130 
โทร.  0-2463-3509, 0-2463-5029 
โทรสิ�ร  0-2463-5029 ต่อำ 3, 0-2463-3509 ต่อำ 3 
E-mail :  bm0309@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวีิลด์ สำาโรง 
ศ้นย์ก�รค��อิำมพ้ัเร้ยล เวิลด์ สิำ�โรง ชั่�น 2 
เลขท้� 999 หม่้ท้� 1 ถ.สุิขุมวิท ต.สิำ�โรงเหน่อำ  
อำ.เมอ่ำงสิมทุรปร�ก�ร จ.สิมทุรปร�ก�ร 10270 
โทร.  0-2394-4005 
โทรสิ�ร  0-2394-4007 
E-mail :  bm0311@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจัดีย์
9/7 หม่้ท้� 3 ต.ป�กคลอำงบ�งปล�กด  
อำ.พัระสิมุทรเจด้ย์ จ.สิมุทรปร�ก�ร 10290 
โทร.  0-2425-1092-3 
โทรสิ�ร  0-2425-1092 
E-mail :  bm0314@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุิ�กซ่ี สำาโรง 2
ห�อำงเลขท้� 2CR214 ชั่�น 2 ห��งบิ�กซ้ิ จัมโบ�  
เลขท้� 1293 หม่้ท้� 4 ถ.สุิขุมวิท ต.เทพั�รักษ์  
อำ.เม่อำงสิมุทรปร�ก�ร จ.สิมุทรปร�ก�ร 10270 
โทร.  0-2380-0445-6 
โทรสิ�ร  0-2380-0446 
E-mail :  bm0317@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุิ�กซ่ี สุขสวีัสดิ�
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 2CR 203-204 บริษัท บิ�กซ้ิ ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ 
จำ�กัด (มห�ช่น) สิ�ข�บิ�กซ้ิสุิขสิวัสิดิ� เลขท้� 94 หม่้ท้� 18  
ถ.สุิขสิวัสิดิ� ต.บ�งพ้ั�ง อำ.พัระประแดง จ.สิมุทรปร�ก�ร 10130 
โทร.  0-2464-4271 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm0319@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตฉะเชิ่งเทุร�
106/3 ถ.มห�จกัรพัรรดิ� ต.หน��เม่อำง  
อำ.เมอ่ำงฉะเช่งิเทร� จ.ฉะเช่งิเทร� 24000 
โทร. 0-3851-7075, 0-3851-2075-6 
โทรสิ�ร 0-3851-7075 ต่อำ 24 
E-mail : loan8281@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา 
1-5 ถ.สัินติร�ษฎร์ ต.หน��เม่อำง อำ.เม่อำงฉะเชิ่งเทร�  
จ.ฉะเชิ่งเทร� 24000 
โทร.  0-3881-7716, 0-3851-1076 
โทรสิ�ร  0-3851-1076 ต่อำ 24 
E-mail :  bm1501@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางคล้า 
94 ถ.ระเบ้ยบกิจอำนุสิรณ์ ต.บ�งคล�� อำ.บ�งคล��  
จ.ฉะเชิ่งเทร� 24110 
โทร.  0-3854-1076, 0-3854-1899 
โทรสิ�ร  -  
E-mail :  bm1502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางปิะกง 
239 หม่้ท้� 10 ถ.สุิขุมวิท ต.บ�งปะกง อำ.บ�งปะกง  
จ.ฉะเชิ่งเทร� 24130 
โทร.  0-3853-2555, 0-3853-1016  
โทรสิ�ร  0-3853-1016 ต่อำ 7 
E-mail :  bm1503@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม
685/5 หม่้ท้� 1 ถ.พันมพััฒน� ต.พันมสิ�รค�ม  
อำ.พันมสิ�รค�ม จ.ฉะเชิ่งเทร� 24120 
โทร.  0-3855-1076, 0-3855-1555 
โทรสิ�ร  0-3855-1555 ต่อำ 22 
E-mail :  bm1504@gsb.or.th

ธีนาคารออมสินสาขา ระนอง  
256/4 ถ.ท่�เม่อำง ต.เข�นิเวศน์ อำ.เม่อำงระนอำง  
จ.ระนอำง 85000  
โทร.  0-7781-1542 
โทรสิ�ร  0-7781-1542 ต่อำ 115 
E-mail :  bm6201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา กระบุุรี  
151 หม่้ท้� 2 ถ.สิถ�พัร ต.นำ��จ่ด อำ.กระบุร้ จ.ระนอำง 85110 
โทร.  0-7789-1235, 0-7789-1322 
โทรสิ�ร  0-7789-1235 
E-mail :  bm6202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนเรืองราษฎร์
337 ถ.เร่อำงร�ษฎร์ ต.เข�นิเวศน์ อำ.เม่อำงระนอำง  
จ.ระนอำง 85000 
โทร.  0-7782-5755 
โทรสิ�ร  0-7782-5756 
E-mail :  bm6203@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สุขสำาราญ
13 หม่้ท้� 3 ถ.เพัช่รเกษม ต.กำ�พัวน อำ.สุิขสิำ�ร�ญ่  
จ.ระนอำง 85120 
โทร.  0-7789-3167 
โทรสิ�ร  0-7789-3168 
E-mail :  bm6204@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตชุ่มพัร 2
77/32 หม้ท่้� 6 ถ.ช่มุพัร-เข�ทะล ุต.ทุง่ตะไคร  
อำ.ทุง่ตะโก จ.ช่มุพัร 86220 
โทร.  0-7753-6830 
โทรสิ�ร  0-7753-6830 
E-mail :  loan8306@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สวีี
404 หม่้ท้� 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.น�โพัธิ� อำ.สิว้ จ.ชุ่มพัร 86130  
โทร.  0-7753-1205  
โทรสิ�ร  0-7753-1255 
E-mail :  bm6102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หลังสวีน 
16-18 ถ.หลังสิวน ต.หลังสิวน อำ.หลังสิวน จ.ชุ่มพัร 86110 
โทร.  0-7754-1151, 0-7754-1365 
โทรสิ�ร  0-7754-1151 
E-mail :  bm6103@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิฐมพร
229 หม่้ท้� 9 ถ.ชุ่มพัร-ระนอำง ต.วังไผู่้  
อำ.เม่อำงชุ่มพัร จ.ชุ่มพัร 86190 
โทร.  0-7757-6530-1  
โทรสิ�ร  0-7757-6531 
E-mail :  bm6107@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ทุ่งตัะโก
77/32 หม่้ท้� 6 ถ.ชุ่มพัร-เข�ทะลุ ต.ทุ่งตะไคร  
อำ.ทุ่งตะโก จ.ชุ่มพัร 86220 
โทร. 0-7753-6760-1 
โทรสิ�ร 0-7753-6760 
E-mail :  bm6108@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ละแม
197/6 หม่้ท้� 7 ต.ละแม อำ.ละแม จ.ชุ่มพัร 86170 
โทร.  0-7755-9314 
โทรสิ�ร  0-7755-9463 
E-mail :  bm6109@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พะโต๊ัะ
261/2 หม่้ท้� 8 ต.พัะโต๊ะ อำ.พัะโต๊ะ จ.ชุ่มพัร 86180 
โทร.  0-7753-9206 
โทรสิ�ร  0-7753-9207 
E-mail :  bm6111@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุร�ษ์ฎร์ธ�นี 1
20 ช่ั�น 2 ถ.ร�ษฎร์อำทุศิ ต.ตล�ด  
อำ.เม่อำงสิรุ�ษฎร์ธ�น้ จ.สิรุ�ษฎร์ธ�น ้84000 
โทร.  0-7728-8182, 0-7727-5794 
โทรสิ�ร  0-7727-5794 
E-mail :  loan8283@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สรุาษฎร์ธีานี 
490-494 ถ.หน��เมอ่ำง ต.ตล�ด อำ.เม่อำงสิรุ�ษฎร์ธ�น้ 
จ.สิรุ�ษฎร์ธ�น้ 84000 
โทร.  0-7727-2019, 0-7728-3125 
โทรสิ�ร  0-7727-2019 
E-mail :  bm5901@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัเฟ้สตัวิีลั สมยุ
ชั่�น 2 ห�อำงเลขท้� 237  
โครงก�รศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลเฟสิติวัล สิมุย 
เลขท้� 209, 209/1-2 หม่้ท้� 2 ต.บ่อำผุู้ด อำ.เก�ะสิมุย 
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จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84320 
โทร.  0-7741-0536 
โทรสิ�ร  0-7741-0537 
E-mail :  bm5916@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านนาสาร 
45 ถ.วิเวก ต.น�สิ�ร อำ.บ��นน�สิ�ร  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84120 
โทร.  0-7734-1373, 0-7724-9192  
โทรสิ�ร  0-7734-1373 
E-mail :  bm5903@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เกาะสมยุ 
12/1 หม่้ท้� 3 ถ.ทว้ร�ษฎร์ภักด้ ต.อ่ำ�งทอำง  
อำ.เก�ะสิมุย จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84140 
โทร.  0-7742-1119, 0-7742-0508 
โทรสิ�ร  0-7742-1119 ต่อำ 3 
E-mail :  bm5905@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา กาญจันดษิฐ์ 
102/2 หม่้ท้� 1 ถ.หน��อำำ�เภอำ ต.กะแดะ  
อำ.ก�ญ่จนดิษฐ์ จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84160 
โทร.  0-7737-9019, 0-7724-4883  
โทรสิ�ร  0-7737-9019 
E-mail :  bm5907@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เวีียงสระ 
209 หม่้ท้� 4 ต.บ��นสิ�อำง อำ.เว้ยงสิระ  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84190 
โทร.  0-7736-1575, 0-7736-1192  
โทรสิ�ร  0-7736-1192 
E-mail :  bm5909@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ดอนสัก 
3 หม่้ท้� 5 ถ.ช่ลคร�ม ต.ดอำนสัิก อำ.ดอำนสัิก  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84220 
โทร.  0-7737-1300, 0-7737-1280 
โทรสิ�ร  0-7737-1280 
E-mail :  bm5911@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทิศ
20 ถ.ร�ษฎร์อุำทิศ ต.ตล�ด อำ.เม่อำงสุิร�ษฎร์ธ�น้  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84000 
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977 
โทรสิ�ร 0-7728-4977 
E-mail : bm5913@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ่อผดุ
119/41 หม่้ท้� 1 ถ.รอำบเก�ะ ต.บ่อำผุู้ด อำ.เก�ะสิมุย 
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84320 
โทร.  0-7742-5130 
โทรสิ�ร  0-7742-5131 
E-mail :  bm5915@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เกาะพะงนั
50/10-11 หม่้ท้� 1 ต.เก�ะพัะงัน อำ.เก�ะพัะงัน  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84280 
โทร.  0-7737-7463, 0-7737-7580 
โทรสิ�ร  0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อำ 107 
E-mail :  bm5917@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล
83/12-13 หม่้ท้� 1 ถ.สุิร�ษฎร์-น�สิ�ร  
ต.ขุนทะเล อำ.เม่อำงสุิร�ษฎร์ธ�น้  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84000 
โทร. 0-7735-5112-3 
โทรสิ�ร 0-7735-5112 
E-mail :  bm5919@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านนาเดมิ
92/17-18 หม่้ท้� 2 ต.บ��นน� อำ.บ��นน�เดิม  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84240 
โทร. 0-7735-9752 
โทรสิ�ร 0-7735-9752 ต่อำ 5, 0-7735-9753 
E-mail : bm5920@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ละไม
108/10 หม่้ท้� 6 ต.มะเร็ต อำ.เก�ะสิมุย  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84310 
โทร. 0-7745-8192-3 
โทรสิ�ร 0-7745-8192-3  
E-mail : bm5921@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เซ็่นทรลัพลาซ่า สรุาษฎร์ธีานี
88 หม่้ท้� 10 ต.วัดประด่้ อำ.เม่อำงสุิร�ษฎร์ธ�น้  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84000 
โทร. 0-7748-9749 
โทรสิ�ร  0-7748-9750 
E-mail :  bm5922@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา สหไทย สรุาษฎร์ธีานี
ชั่�น 1 ห�อำงเลขท้� 106 ศ้นย์ก�รค��สิหไทย  
ก�ร์เด�น พัล�ซ่ิ� สุิร�ษฎร์ธ�น้ 
เลขท้� 528/1 ถ.ตล�ดใหม่ ต.ตล�ด 
อำ.เม่อำงสุิร�ษฎร์ธ�น้ จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84000 
โทร.  0-7727-5340 
โทรสิ�ร  0-7727-5341 
E-mail : bm5927@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุร�ษ์ฎร์ธ�นี 2
103 ชั่�น 3 ถ.ธร�ธิบด้ ต.ท่�ข��ม 
อำ.พันุพันิ จ.สิรุ�ษฎร์ธ�น ้84130 
โทร. 0-7731-1262 
โทรสิ�ร 0-7731-1262 
E-mail : loan8284@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ไชยา 
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตล�ดไช่ย� อำ.ไช่ย�  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84110 
โทร. 0-7743-1031  
โทรสิ�ร 0-7743-1031 
E-mail : bm5902@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พุนพิน 
103 ถ.ธร�ธิบด้ ต.ท่�ข��ม อำ.พุันพิัน จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84130 
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988 
โทรสิ�ร 0-7731-1314 
E-mail : bm5904@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พระแสง 
21/1 หม่้ท้� 1 ต.อิำปัน อำ.พัระแสิง จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84210 
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424 
โทรสิ�ร 0-7736-9116 
E-mail : bm5906@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าฉาง  
88/1 หม่้ท้� 6 ถ.พุันพิัน-ไช่ย� ต.เข�ถ่�น อำ.ท่�ฉ�ง 
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84150 
โทร. 0-7738-9113 
โทรสิ�ร 0-7738-9113 
E-mail : bm5908@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าชนะ   
393 หม่้ท้� 4 ถ.วิชิ่ตภักด้ อำ.ท่�ช่นะ  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84170 
โทร.  0-7738-1254, 0-7738-1242  
โทรสิ�ร  0-7738-1242 
E-mail :  bm5910@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ครีีรฐันคิม 
176 หม่้ท้� 1 ถ.หลังสิถ�น้รถไฟ ต.ท่�ขนอำน 
อำ.ค้ร้รัฐนิคม จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84180 
โทร.  0-7739-1116, 0-7739-1254 
โทรสิ�ร  0-7739-1116 
E-mail :  bm5912@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พนม 
326 หม่้ท้� 1 ถ.สุิร�ษฎร์-ตะกั�วป่� ต.พันม อำ.พันม  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84250 
โทร.  0-7739-9336  
โทรสิ�ร  0-7739-9303 
E-mail :  bm5914@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เคยีนซ่า
76/3 หม่้ท้� 2 ต.เค้ยนซิ� อำ.เค้ยนซิ� จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84260 
โทร.  0-7729-7429-30  
โทรสิ�ร  0-7729-7429-30 
E-mail :  bm5918@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บุางสวีรรค์
134 /1-2 หม่้ท้� 4 ต.บ�งสิวรรค์ อำ.พัระแสิง  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84210 
โทร. 0-7736-5326 
โทรสิ�ร 0-7736-5366 
E-mail : bm5923@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา วิีภาวีดี
40/34 หม่้ท้� 4 ต.ตะกุกเหน่อำ อำ.วิภ�วด้  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84180 
โทร.  0-7729-2159 
โทรสิ�ร  0-7729-2160 
E-mail :  bm5924@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชยับุุรี
7/22-23 หม่้ท้� 3 ต.สิอำงแพัรก อำ.ชั่ยบุร้  
จ.สิรุ�ษฎร์ธ�น ้84350 
โทร.  0-7736-7520 
โทรสิ�ร  0-7736-7520 
E-mail :  bm5925@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา บุ้านตัาขุน
34/3-4 หม่้ท้� 4 ต.เข�วง อำ.บ��นต�ขุน  
จ.สุิร�ษฎร์ธ�น้ 84230  
โทร.  0-7739-7464 
โทรสิ�ร  0-7739-7464 ต่อำ 106 
E-mail :  bm5926@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตภู้เก็ต
125 ช่ั�น 3 ถ.พัังง� ต.ตล�ดใหญ่่  
อำ.เมอ่ำงภ้เกต็ จ.ภเ้กต็ 83000 
โทร.  0-7621-9018 
โทรสิ�ร  0-7621-9018 
E-mail :  loan8285@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ภเูก็ตั
125 ชั่�น 2 ถ.พัังง� ต.ตล�ดใหญ่่ อำ.เม่อำงภ้เก็ต  
จ.ภ้เก็ต 83000 
โทร.  0-7622-3032, 0-7621-1113 
โทรสิ�ร  0-7621-1113 
E-mail :  bm6401@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ป่ิาตัอง   
132-138 ถ.พัระบ�รม้ ต.ป่�ตอำง อำ.กะท้� จ.ภ้เก็ต 83150 
โทร.  0-7634-6667-8 
โทรสิ�ร  0-7634-6668 
E-mail :  bm6402@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถลาง  
169/10 หม่้ท้� 1 ถ.เทพักระษัตร้ ต.เทพักระษัตร้  
อำ.ถล�ง จ.ภ้เก็ต 83110 
โทร.  0-7631-1990, 0-7631-1502  
โทรสิ�ร  0-7631-1990  
E-mail :  bm6403@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้าแยกฉลอง  
(เดิมเป็น สิ�ข�โฮมโปร ห��แยกฉลอำง)   
1/41-42 หม่้ท้� 9 ต.ฉลอำง  
อำ.เม่อำงภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต 83130 
โทร.  0-7638-4359-60 
โทรสิ�ร  0-7638-4359-60 
E-mail :  bm6404@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เชงิทะเล
141, 143 หม่้ท้� 1 ถ.ศร้สุินทร ต.เชิ่งทะเล  
อำ.ถล�ง จ.ภ้เก็ต 83110 
โทร. 0-7632-5298 
โทรสิ�ร  0-7632-5297 
E-mail :  bm6405@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรลัภเูก็ตั เฟ้สตัวิีลั
ห�อำงเลขท้� 437 ชั่�น 4 ห��งสิรรพัสิินค��เซ็ินทรัลภ้เก็ต เฟสิติวัล 
เลขท้� 74-75 หม่้ท้� 5 ถ.เฉลิมพัระเก้ยรติ 9 ต.วิชิ่ต  
อำ.เม่อำงภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต 83000 
โทร.  0-7630-7117 
โทรสิ�ร  0-7630-7118 
E-mail :  bm6407@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สามกอง 
371/51-54 ถ.เย�วร�ช่ ต.ตล�ดใหญ่่  
อำ.เม่อำงภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต 83000 
โทร.  0-7621-5611 
โทรสิ�ร  0-7621-5612 
E-mail :  bm6406@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนนาใน (ป่ิาตัอง) 
(เดิมเป็นสิ�ข�ป่�ตอำงโอำทอำป) 
140/42-43 ถ.น�ใน ต.ป่�ตอำง  
อำ.กะท้� จ.ภ้เก็ต 83150 
โทร.  0-7651-2117-8 
โทรสิ�ร  0-7651-2117-8 
E-mail :  bm6408@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนเทพกระษัตัรี
5/21-22 หม่้ท้� 3 ถ.เทพักระษัตร ้ต.รษัฎ�  
อำ.เมอ่ำงภ้เกต็ จ.ภเ้กต็ 83000 
โทร.  0-7621-3305 
โทรสิ�ร  0-7621-3306
E-mail :  bm6409@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กะทู้ 
(เดิมเป็นสิ�ข�กมล�) 
17/103-104 หม่้ท้� 6 ต.กะท้�  
อำ.กะท้� จ.ภเ้กต็ 83120  
โทร.  0-7632-1299   
โทรสิ�ร  0-7632-1299   
E-mail :  bm6410@gsb.or.th
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289 หม่้ท้� 5 ถ.นครศร้ฯ-ป�กพันัง ต.ป�กนคร  
อำ.เมอ่ำงนครศรธ้รรมร�ช่ จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80000 
โทร.  0-7534-0705, 0-7534-6971 
โทรสิ�ร  0-7534-6972 
E-mail :  rm17@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครศรีธรรมร�ช่ 1
1807 ถ.ยมร�ช่ ต.ท่�วัง อำ.เมอ่ำงนครศร้ธรรมร�ช่ 
จ.นครศรธ้รรมร�ช่ 80000 
โทร.  0-7535-6838-39 
โทรสิ�ร  0-7535-6840 
E-mail :  loan8287@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดหวัีอฐิ
137 หม่้ท้� 1 ถ.กะโรม ต.โพัธิ�เสิด็จ อำ.เม่อำงนครศร้ธรรมร�ช่ 
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80000 
โทร.  0-7534-5672, 0-7534-1013 
โทรสิ�ร  0-7534-1013 
E-mail :  bm6012@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นครศรีธีรรมราช 
1807 ถ.ยมร�ช่ ต.ท่�วัง อำ.เม่อำงนครศร้ธรรมร�ช่ 
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80000 
โทร.  0-7534-5670 
โทรสิ�ร  0-7534-5670 ต่อำ 20 
E-mail :  bm6001@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิากพนงั    
108 ถ.ช่�ยนำ�� ต.ป�กพันัง อำ.ป�กพันัง  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80140
โทร.  0-7551-7212  
โทรสิ�ร  0-7551-7212 
E-mail :  bm6003@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สชิล        
274 หม่้ท้� 1 ถ.สิิช่ล-นครศร้ธรรมร�ช่ ต.สิิช่ล  
อำ.สิิช่ล จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80120 
โทร.  0-7553-6233, 0-7553-6635 
โทรสิ�ร  0-7553-6635 
E-mail :  bm6006@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ท่าศาลา        
263/2 ถ.นครศร้ธรรมร�ช่-สุิร�ษฎร์ธ�น้ ต.ท่�ศ�ล�  
อำ.ท่�ศ�ล� จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80160 
โทร.  0-7533-0757, 0-7552-1129 
โทรสิ�ร  0-7552-1129 
E-mail :  bm6007@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เชยีรใหญ่    
4 หม่้ท้� 3 ถ.เก้ยรติดำ�รง ต.เช้่ยรใหญ่่ อำ.เช้่ยรใหญ่่ 
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80190 
โทร.  0-7538-6050, 0-7533-1189 
โทรสิ�ร  0-7538-6050 
E-mail :  bm6009@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หวัีไทร    
68/10-11 หม่้ท้� 8 ถ.หัวไทร-นครศร้ธรรมร�ช่ ต.หัวไทร 
อำ.หัวไทร จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80170 
โทร.  0-7538-9432, 0-7538-9638 
โทรสิ�ร  0-7538-9638 
E-mail :  bm6010@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ขนอม    
109 หม่้ท้� 3 ถ.อัำครวิถ้ ต.ขนอำม อำ.ขนอำม จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80210 
โทร.  0-7552-9019, 0-7552-8044  
โทรสิ�ร  0-7552-8044 
E-mail :  bm6011@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ลานสกา
17 หม่้ท้� 1 ถ.กะโรม ต.เข�แก�ว อำ.ล�นสิก� จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80230 
โทร  0-7537-4416 
โทรสิ�ร  0-7537-4417 ต่อำ 16 
E-mail :  bm6016@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โรบุนิสนั นครศรีธีรรมราช
ห�อำงเลขท้� 89/109-110 ถ.พััฒน�ก�รค้ขว�ง  
ต.คลัง อำ.เม่อำงนครศร้ธรรมร�ช่ จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80000 
โทร. 0-7534-0336-7 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm6018@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พรหมครีี
11 หม่้ท้� 1 ถ.นำ��ตกพัรหมโลก ต.พัรหมโลก  
อำ.พัรหมค้ร้ จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80320 
โทร  0-7539-6157-8 
โทรสิ�ร  0-7539-6158 ต่อำ 16 
E-mail :  bm6019@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 17 ธีนาคารออมสนิสาขา เซ็่นทรัลพลาซ่า นครศรีธีรรมราช
ชั่�น 3 ห�อำงเลขท้� 321-322 ศ้นย์ก�รค��เซ็ินทรัลพัล�ซิ� 
นครศร้ธรรมร�ช่ เลขท้� 8, 9/8 หม่้ท้� 7 ต.น�สิ�ร  
อำ.พัระพัรหม จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80000 
โทร.  0-7539-2846 
โทรสิ�ร  0-7539-2847 
E-mail :  bm6024@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา นาหลวีง
289 ถ.นครศร้ธรรมร�ช่-ป�กพันัง หม่้ท้� 5 ต.ป�กนคร  
อำ.เม่อำงนครศร้ธรรมร�ช่ จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80000 
โทร. 0-7534-2578-9 
โทรสิ�ร 0-7534-2578 ต่อำ 18 
E-mail : bm6025@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ มหาวิีทยาลยัวีลยัลกัษณ์ั
ชั่�น 1 อำ�ค�รไทยบุร้ ภ�ยในมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์  
เลขท้� 222 ต.ไทยบุร้ อำ.ท่�ศ�ล�  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80160 
โทร. 0-7538-4151 
โทรสิ�ร 0-7538-4151 
E-mail : bm6007@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครศรีธรรมร�ช่ 2
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพัรก อำ.ทุง่สิง  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80110  
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827 
โทรสิ�ร 0-7541-2931 ต่อำ 11 
E-mail : loan8288@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งสง   
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพัรก อำ.ทุ่งสิง  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80110  
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318 
โทรสิ�ร  0-7541-1008, 0-7542-1318 
E-mail :  bm6002@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ร่อนพิบุลูย์    
7/1 หม่้ท้� 12 ถ.ตล�ดนอำก ต.ร่อำนพิับ้ลย์  
อำ.ร่อำนพิับ้ลย์ จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80130 
โทร.  0-7533-6092, 0-7544-1111 
โทรสิ�ร  0-7533-6092 
E-mail :  bm6004@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ฉวีาง   
156 หม่้ท้� 2 ถ.ภักด้ร�ษฎร์ ต.ฉว�ง อำ.ฉว�ง  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80150 
โทร.  0-7548-1125, 0-7548-1511 
โทรสิ�ร  0-7548-1511 
E-mail :  bm6005@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา จันัดี    
73 หม่้ท้� 3 ถ.จันด้-สิวนขัน ต.จันด้ อำ.ฉว�ง  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80250 
โทร.  0-7548-6485, 0-7548-6763 
โทรสิ�ร  0-7548-6485 
E-mail :  bm6013@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งใหญ่
9 หม่้ท้� 2 ถ.ทุ่งใหญ่่-พัระแสิง ต.ท่�ย�ง อำ.ทุ่งใหญ่่
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80240 
โทร.  0-7548-9097, 0-7548-9229 
โทรสิ�ร  0-7548-9097 
E-mail :  bm6014@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ชะอวีด    
31 หม่้ท้� 1 ถ.ประช่�บำ�รุง ต.ช่ะอำวด อำ.ช่ะอำวด 
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80180 
โทร.  0-7538-1290, 0-7538-1511 
โทรสิ�ร  0-7538-1290 
E-mail :  bm6008@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ศนูย์การค้าไทยสมบุรูณ์ัทุ่งสง
ชั่�น 2 ศ้นย์ก�รค��ไทยสิมบ้รณ์ทุ่งสิง  
เลขท้� 303/2 ถ.ทุ่งสิง-สุิร�ษฎร์ ต.ป�กแพัรก  
อำ.ทุ่งสิง จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80110 
โทร.  0-7541-1898 
โทรสิ�ร  0-7541-1884 
E-mail :  bm6017@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พิปินู
182/1 หม่้ท้� 1 ต.พิัป้น อำ.พิัป้น  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80270 
โทร.  0-7549-9056 
โทรสิ�ร  0-7549-9156 
E-mail :  bm6020@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ถนนพูนผล
32/168-169 ถ.พ้ันผู้ล ต.ตล�ดเหน่อำ  
อำ.เม่อำงภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต 83000 
โทร.  0-7621-3475 
โทรสิ�ร  0-7621-3476 
E-mail :  bm6411@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สี�แยกท่าเรือ
114/49 หม่้ท้� 5 ต.ศร้สุินทร อำ.ถล�ง  
จ.ภ้เก็ต 83110 
โทร.  0-7635-0168 
โทรสิ�ร  0-7635-0169 
E-mail :  bm6412@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กะรน
279, 281 ถ.ปฏัิก ต.กะรน อำ.เม่อำงภ้เก็ต  
จ.ภ้เก็ต 83100  
โทร.  0-7639-6607 
โทรสิ�ร  0-7639-6608 
E-mail :  bm6413@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ เทศบุาลวิีชติั
เลขท้� 54/3 หม่้ท้� 1 ถ.เจ��ฟ้�ตะวันอำอำก  
ต.วิชิ่ต อำ.เม่อำงภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต 83000 
โทร.  0-7635-5336 
E-mail :  bm6401@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัังง�  
203 ช่ั�น 3 ถ.เพัช่รเกษม ต.ท��ยช่��ง  
อำ.เมอ่ำงพังัง� จ.พังัง� 82000 
โทร.  0-7641-3247 
โทรสิ�ร  0-7641-3248 
E-mail :  loan8286@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา พงังา  
203 ถ.เพัช่รเกษม ต.ท��ยช่��ง อำ.เม่อำงพัังง�  
จ.พัังง� 82000 
โทร.  0-7641-2110, 0-7643-0322 
โทรสิ�ร  0-7643-0322  
E-mail :  bm6301@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เกาะยาวี 
37/6 หม่้ท้� 2 ต.เก�ะย�วน�อำย อำ.เก�ะย�ว 
จ.พัังง� 82160 
โทร.  0-7659-7373, 0-7659-7231 
โทรสิ�ร  0-7659-7373 
E-mail :  bm6307@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โคกกลอย   
67 หม่้ท้� 2 ต.โคกกลอำย อำ.ตะกั�วทุ่ง จ.พัังง� 82140 
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763 
โทรสิ�ร 0-7658-1402 
E-mail : bm6303@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท้ายเหมอืง 
72 หม่้ท้� 4 ต.ท��ยเหม่อำง อำ.ท��ยเหม่อำง จ.พัังง� 82120 
โทร.  0-7657-1496, 0-7657-1194  
โทรสิ�ร  0-7657-1194  
E-mail :  bm6304@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ครุะบุรีุ 
419 หม่้ท้� 8 ต.คุระ อำ.คุระบุร้ จ.พัังง� 82150 
โทร.  0-7649-1333, 0-7649-1009  
โทรสิ�ร  0-7649-1009 
E-mail :  bm6305@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทบัุปิดุ
55/14 หม่้ท้� 1 ต.ทับปุด อำ.ทับปุด จ.พัังง� 82180 
โทร.  0-7659-9223-4 
โทรสิ�ร  0-7659-9224 
E-mail :  bm6306@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ย่านยาวี
2/21-23 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต.บ�งน�ยส้ิ อำ.ตะกั�วป่�  
จ.พัังง� 82110 
โทร.  0-7647-1221 
โทรสิ�ร  0-7647-1305 
E-mail :  bm6308@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เขาหลกั
56/116-117 หม่้ท้� 5 ต.ค้กคัก อำ.ตะกั�วป่� จ.พัังง� 82220 
โทร. 0-7648-6758 
โทรสิ�ร 0-7648-6759 
E-mail : bm6309@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ตัะกั�วีป่ิา  
1 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง ต.ตะกั�วป่� อำ.ตะกั�วป่� จ.พัังง� 82110 
โทร.  0-7642-5111-2 
โทรสิ�ร  0-7642-5112 
E-mail :  bm6308@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสนิสาขา ถำ�าพรรณัรา
289/1 หม่้ท้� 3 ถ.ถำ��พัรรณร�-ท�นพัอำ ต.ถำ��พัรรณร�  
อำ.ถำ��พัรรณร� จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80260 
โทร. 0-7530-6303 
โทรสิ�ร 0-7530-6304 
E-mail : bm6021@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุางขนั
99/9 หม่้ท้� 14 ต.บ��นลำ�น�ว อำ.บ�งขัน  
จ.นครศร้ธรรมร�ช่ 80360 
โทร.  0-7548-7878 
โทรสิ�ร  0-7548-7879 
E-mail :  bm6022@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตตรัง
121 ถ.พัระร�ม 6 ต.ทบัเท้�ยง อำ.เมอ่ำงตรงั  
จ.ตรงั 92000 
โทร.  0-7559-0165, 0-7521-6042 
โทรสิ�ร  0-7521-6042 ต่อำ 17 
E-mail :  loan8289@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัรงั 
121 ถ.พัระร�ม 6 ต.ทับเท้�ยง  
อำ.เม่อำงตรัง จ.ตรัง 92000 
โทร.  0-7521-8063, 0-7522-2913 
โทรสิ�ร  0-7521-8063  
E-mail:  bm6601@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ย่านตัาขาวี
1 ถ.ตรัง-ปะเหล้ยน ต.ย่�นต�ข�ว  
อำ.ย่�นต�ข�ว จ.ตรัง 92140 
โทร.  0-7528-2430, 0-7528-1432 
โทรสิ�ร  0-7528-1432 ต่อำ 16 
E-mail :  bm6602@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กนัตังั
130 ถ.สิถลสิถ�นพิัทักษ์ ต.กันตัง  
อำ.กันตัง จ.ตรัง 92110 
โทร.  0-7525-1037 
โทรสิ�ร  0-7525-2929 
E-mail:  bm6603@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ห้วียยอด 
454 ถ.เพัช่รเกษม ต.ห�วยยอำด  
อำ.ห�วยยอำด จ.ตรัง 92130 
โทร.0-75582-868, 0-7527-1026 
โทรสิ�ร  0-7527-1026 ต่อำ 18 
E-mail :  bm6604@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา โรบุนิสนั ตัรงั
ห�อำงเลขท้� 213 ชั่�น 2 ห��งสิรรพัสิินค��โรบินสัิน ตรัง 
138 ถ.พััทลุง ต.ทับเท้�ยง อำ.เม่อำงตรัง จ.ตรัง 92000 
โทร.  0-7582-0482-3 
โทรสิ�ร  0-7582-0484 
E-mail :  bm6605@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ทุ่งยาวี
24-25 ถ.ปะเหล้ยน-ทุ่งหว�� ต.ทุ่งย�ว  
อำ.ปะเหล้ยน จ.ตรัง 92180 
โทร. 0-7520-8051-2 
โทรสิ�ร  0-7520-8051 ต่อำ 16 
E-mail :  bm6606@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา รษัฎา
161 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต.คลอำงป�ง 
อำ.รัษฎ� จ.ตรัง 92160 
โทร. 0-7528-6308-9 
โทรสิ�ร  0-7528-6310 
E-mail :  bm6607@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สนามกฬีา ตัรงั
74/19-20 ถ.รัษฎ� ต.ทับเท้�ยง อำ.เม่อำงตรัง 
จ.ตรัง 92000 
โทร.  0-7521-5388, 0-7521-5389 
โทรสิ�ร  0-7521-5388 ต่อำ 16 
E-mail :  bm6608@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา สตัลู
13 ถ.บุร้ว�นิช่ ต.พิัม�น อำ.เม่อำงสิต้ล  
จ.สิต้ล 91000 
โทร.  0-7472-1080, 0-7471-1058 
โทรสิ�ร  0-7471-1058 ต่อำ 11 
E-mai :  bm6801@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา ละงู
384 หม่้ท้� 4 ถ.ละง้-ป�กบ�ร� ต.กำ�แพัง  
อำ.ละง้ จ.สิตล้ 91110
โทร 0-7478-2700 
โทรสิ�ร  0-7478-2700 ต่อำ 14 
E-mail :  bm6802@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ท่าแพ (สตัลู) 
306-306/1 ถ.ฉลุง-ละง้ ต.ท่�แพั อำ.ท่�แพั จ.สิต้ล 91150 
โทร.  0-7478-7337 
โทรสิ�ร  0-7478-7338 
E-mail :  bm6803@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตกระบี�
25 ถ.อำตุรกจิ ต.ป�กนำ�� อำ.เม่อำงกระบ้� จ.กระบ้� 81000 
โทร.  0-7562-2419 
โทรสิ�ร  0-7562-2414  
E-mail :  loan8290@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา กระบีุ�
27 ถ.อุำตรกิจ ต.ป�กนำ�� อำ.เม่อำงกระบ้� จ.กระบ้� 81000 
โทร.  0-7561-1251, 0-7563-0167 
โทรสิ�ร  0-7561-1251 ต่อำ 16 
E-mail :  bm7201@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อ่าวีนาง
420/2-3 หม่้ท้� 2 ต.อ่ำ�วน�ง อำ.เม่อำงกระบ้�  
จ.กระบ้� 81180 
โทร 0-7569-5641 
โทรสิ�ร  0-7569-5641 ต่อำ 18  
E-mail :  bm7206@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ตัลาดเก่า
36-36/1 ถ.ศร้พัังง� ต.กระบ้�ใหญ่่  
อำ.เม่อำงกระบ้� จ.กระบ้� 81000 
โทร.  0-7566-4440 
โทรสิ�ร  0-7566-4441 
E-mail :  bm7207@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา คลองท่อม
28/4 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต.คลอำงท่อำมใต�  
อำ.คลอำงท่อำม จ.กระบ้� 81120 
โทร.  0-7569-9207 
โทรสิ�ร  0-7569-9207 ต่อำ 116 
E-mail :  bm7202@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา อ่าวีลึก
3/10 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต.อ่ำ�วล้กเหน่อำ  
อำ.อ่ำ�วล้ก จ.กระบ้� 81110 
โทร  0-7561-0835  
โทรสิ�ร  0-7561-0836 
E-mail :  bm7203@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เหนอืคลอง
162 หม่้ท้� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต.เหน่อำคลอำง  
อำ.เหน่อำคลอำง จ.กระบ้� 81130 
โทร.  0-7569-1509 
โทรสิ�ร  0-7569-1364 
E-mail :  bm7204@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา เกาะลนัตัา
305/8-9 หม่้ท้� 3 ต.ศ�ล�ด่�น อำ.เก�ะลันต� จ.กระบ้� 81150 
โทร.  0-7568-4312 
โทรสิ�ร  0-7568-4313 
E-mail :  bm7205@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ลำาทับุ  
231/1 หม่้ท้� 10 ต.ลำ�ทับ อำ.ลำ�ทับ  
จ.กระบ้� 81190 
โทร.  0-7570-2192 
โทรสิ�ร  0-7570-2193 
E-mail :  bm7208@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา บิุ�กซ่ ีกระบีุ�
ชั่�น 1 ห�อำงเลขท้� GCR 102/2 ศ้นย์ก�รค��บิ�กซ้ิ กระบ้� 
เลขท้� 349 หม่้ท้� 11 ถ.เพัช่รเกษม ต.กระบ้�น�อำย  
อำ.เม่อำงกระบ้� จ.กระบ้� 81000 
โทร. 0-7570-1114 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm7209@gsb.or.th
ธีนาคารออมสนิสาขา ปิลายพระยา
121/54 ถ.อ่ำ�วล้ก-พัระแสิง ต.ปล�ยพัระย�  
อำ.ปล�ยพัระย� จ.กระบ้� 81160 
โทร.  0-7568-7272 
โทรสิ�ร  0-7568-7273  
E-mail :  bm7210@gsb.or.th

ธีนาคารออมสนิสาขา เขาพนม
371/11-12 ถ.เหน่อำคลอำง-ชั่ยบุร้ ต.เข�พันม  
อำ.เข�พันม จ.กระบ้� 81140 
โทร.  0-7568-9448 
โทรสิ�ร  0-7568-9449 
E-mail :  bm7211@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพััทุลุง
601 ถ.ร�เมศวร์ ต.ค้ห�สิวรรค์ อำ.เมอ่ำงพัทัลงุ จ.พัทัลงุ 93000 
โทร.  0-7467-3534 
โทรสิ�ร  0-7467-3535 
E-mail :  loan8291@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัะโหมด
17/3 หม่้ท้� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต.แม่ขร้  
อำ.ตะโหมด จ.พััทลุง 93160 
โทร.  0-7469-5037 
โทรสิ�ร  0-7469-5008 ต่อำ 12 
E-mail :  bm6705@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา พทัลงุ
601 ถ.ร�เมศวร์ ต.ค้ห�สิวรรค์ อำ.เม่อำงพััทลุง  
จ.พััทลุง 93000 
โทร.  0-7461-3081 
โทรสิ�ร  0-7461-3126  
E-mail :  bm6701@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิากพะยนู
795 ถ.ป�กพัะยน้-ห�รเท� ต.ป�กพัะยน้  
อำ.ป�กพัะยน้ จ.พััทลุง 93120 
โทร.  0-7469-9026 
โทรสิ�ร  0-7469-9121 ต่อำ 18 
E-mail :  bm6702@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เขาชยัสน
598 ถ.เข�ชั่ยสิน-จงเก ต.เข�ชั่ยสิน อำ.เข�ชั่ยสิน  
จ.พััทลุง 93130 
โทร.  0-7469-1245 
โทรสิ�ร  0-7469-1161 ต่อำ 14 
E-mail :  bm6703@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ควีนขนนุ
228 ถ.ควนขนุน-พััทลุง ต.ควนขนุน อำ.ควนขนุน  
จ.พััทลุง 93110  
โทร.  0-7468-1078 
โทรสิ�ร  0-7468-1206  
E-mail :  bm6704@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ป่ิาพะยอม
424-425 หม่้ท้� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต.บ��นพัร��ว 
อำ.ป่�พัะยอำม จ.พััทลุง 93210 
โทร.  0-7484-1299 
โทรสิ�ร  0-7484-1300 
E-mail :  bm6706@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ป่ิาบุอน
137/1 หม่้ท้� 10 ถ.เพัช่รเกษม ต.ป่�บอำน  
อำ.ป่�บอำน จ.พััทลุง 93170 
โทร.  0-7484-1533 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm6707@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ศรีนครินทร์
316 หม่้ท้� 1 ต.ลำ�สินิธุ ์อำ.ศร้นครนิทร์  
จ.พัทัลงุ 93000 
โทร.  0-7460-5755 
โทรสิ�ร  0-7460-5754 
E-mail :  bm6701@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ถนนนิวีาส
9-11 ถนนนิว�สิ ต.คห้�สิวรรค์ อำ.เมอ่ำงพัทัลงุ  
จ.พัทัลงุ 93000 
โทร.  0-7461-1295 
โทรสิ�ร.  0-7461-1296 
E-mail :  bm6701@gsb.or.th

30/6 ถ.วิเช้่ยรช่ม ต.บ่อำย�ง อำ.เม่อำงสิงขล�  
จ.สิงขล� 90000 (อำ�ค�รชั่�วคร�ว) 
11 ถ.สิ�ยบุร้ ต.บ่อำย�ง อำ.เม่อำงสิงขล� 
จ.สิงขล� 90000 (อำ�ค�รเก่�) 
โทร. 0-7431-1222 
โทรสิ�ร 0-7431-1222 ต่อำ 2013 
E-mail : rm18a@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่
156 ถ.นิพััทธ์อุำทิศ 1 ต.ห�ดใหญ่่ อำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 90110 
โทร.  0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615 
โทรสิ�ร  0-7424-3031 
E-mail : bm6502@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สะเดา
101 ถ.ก�ญ่จนวณิช่ ต.สิะเด� อำ.สิะเด� จ.สิงขล� 90120 
โทร.  0-7441-1069 
โทรสิ�ร  0-7441-2445 
E-mail :  bm6504@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา รัตัภูมิ
254 หม่้ท้� 1 ถ.ยนตรก�รกำ�ธร ต.กำ�แพังเพัช่ร  
อำ.รัตภ้มิ จ.สิงขล� 90180 
โทร. 0-7438-8014 
โทรสิ�ร  0-7438-9114 
E-mail :  bm6505@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา คลองแงะ 
474/51-52 หม่้ท้� 5 ถ.คลอำงแงะ-น�ทว้ ต.พัังล�  
อำ.สิะเด� จ.สิงขล� 90170  
โทร.  0-7454-1311 
โทรสิ�ร  0-7454-1031 
Email :  bm6507@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ศรีภูวีนารถ
54-54/1 ถ.ศร้ภ้วน�รถ ต.ห�ดใหญ่่ อำ.ห�ดใหญ่่  
จ.สิงขล� 90110 
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624 
โทรสิ�ร  0-7423-2624 
E-mail :  bm6511@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิาดังเบุซ่าร์ 
139 ถ.ศิริมงคล ต.ป�ดังเบซิ�ร์ อำ.สิะเด� จ.สิงขล� 90240  
โทร.  0-7444-4125 , 0-7452-1618 
โทรสิ�ร  0-7452-1618 ต่อำ 17  
E-mail :  bm6513@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่ใน
1064 ถ.เพัช่รเกษม ต.ห�ดใหญ่่ อำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 90110 
โทร.  0-7425-3930, 0-7425-2889 
โทรสิ�ร  0-7425-2889 ต่อำ 12 
E-mail :  bm6514@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ควีนเนียง
93 หม่้ท้� 2 ต.รัตภ้มิ อำ.ควนเน้ยง จ.สิงขล� 90220 
โทร.  0-7438-6602 
โทรสิ�ร  0-7438-6602 
E-mail :  bm6516@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านไทย-จัังโหลน
999/9, 11 หม่้ท้� 7 ถ.ก�ญ่จนวนิช่ ต.สิำ�นักข�ม  
อำ.สิะเด� จ.สิงขล� 90320 
โทร.  0-7455-7378 
โทรสิ�ร  0-7455-7379 
E-mail :  bm6518@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุุรีราเมศวีร์
333/25-26 หม่้ท้� 4 ถ.ลพับุร้ร�เมศวร์ ต.คลอำงแห  
อำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 90110 
โทร.  0-7421-4420-1 
โทรสิ�ร  0-7421-4420 
E-mail :  bm6519@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่
62/5 ถ.ร�ษฎร์อุำทิศ ต.ห�ดใหญ่่ อำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 90110 
โทร.  0-7425-7448-9 
โทรสิ�ร  - 
E-mail :  bm6520@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุ้านพรุ
432/5-6 ถ.ก�ญ่จนวนิช่ ต.บ��นพัรุ อำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 90250 
โทร.  0-7438-4995-6 
โทรสิ�ร  0-7438-4997 
E-mail :  bm6522@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เซ่็นทรัลเฟ้สตัิวีัล หาดใหญ่
ชั่�น 3 ห�อำงเลขท้� 333 โครงก�รเซ็ินทรัลเฟสิติวัล ห�ดใหญ่่ 
1518/1-2 ถ.ก�ญ่จนวณิช่ ต.ห�ดใหญ่่ อำ.ห�ดใหญ่่  
จ.สิงขล� 90110 
โทร.  0-7433-9910-11 
โทรสิ�ร  0-7433-9910 ต่อำ 106 
E-mail :  bm6524@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนกองบุิน 56 (หาดใหญ่)
179, 181 หม่้ท้�6 ถ.ช้่พัันธ์ ต.ควนลังอำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 
90110 
โทร.  0-7425-1800 
โทรสิ�ร  0-7425-1802 
E-mail :  bm6527@gsb.or.th

ธีนาคารออมสินสาขา บุิ�กซ่ี เอ็กซ่์ตัร้า หาดใหญ่
ชั่�น 1 ห�อำงเลขท้� CGR135 บริษัท บิ�กซ้ิ  
ซ้ิเปอำร์เซ็ินเตอำร์ จำ�กัด (มห�ช่น) สิ�ข�ห�ดใหญ่่ 2 
เลขท้� 677 ถ.เพัช่รเกษม ต.ห�ดใหญ่่  
อำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 90110 
โทร.  0-7455-5132 
โทรสิ�ร  0-7455-5133 
E-mail :  bm6528@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปัตต�นี
88 ถ.อำดุมวิถ ้ต.อำ�เน�ะร ้อำ.เมอ่ำงปัตต�น้  
จ.ปัตต�น ้94000 
โทร.  0-7333-6975, 0-7333-3221 
โทรสิ�ร  0-7333-6975 
E-mail :  loan8294@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ปิัตัตัานี
88 ถ.อุำดมวิถ้ ต.อำ�เน�ะร้ อำ.เม่อำงปัตต�น้ จ.ปัตต�น้ 94000 
โทร. 0-7333-4720 
โทรสิ�ร  0-7333-5107 
E-mail :  bm6901@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สายบุุรี
4/1 ถ.สุิริยะ ต.ตะลุบัน อำ.สิ�ยบุร้ จ.ปัตต�น้ 94110 
โทร.  0-7341-1416 
โทรสิ�ร  0-7341-1018 
E-mail :  bm6902@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา โคกโพธีิ�
120 หม่้ท้� 7 ถ.เพัช่รเกษม ต.โคกโพัธิ�  
อำ.โคกโพัธิ� จ.ปัตต�น้ 94120 
โทร.  0-7331-5487 
โทรสิ�ร  0-7343-1048 
E-mail :  bm6903@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจัิก ปิัตัตัานี
300/22 -23 หม่้ท้� 4 ถ.หนอำงจิก  
ต.ร้สิะมิแล อำ.เม่อำงปัตต�น้ จ.ปัตต�น้ 94000 
โทร.  0-7333-3206 
โทรสิ�ร  0-7333-3207 
E-mail :  bm6904@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ กะพ้อ 
ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำกะพั�อำ หม่้ท้� 2 ต.กะรุบ้  
อำ.กะพั�อำ จ.ปัตต�น้ 94230 
โทร.  0-7349-4195 
โทรสิ�ร  0-7349-4195 
E-mail :  bm6902@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ แม่ลาน 
ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำแม่ล�น (อำ�ค�รสิำ�นักง�นท้�ดินอำำ�เภอำแม่ล�น)  
หม่้ท้� 4 ต.แม่ล�น อำ.แม่ล�น จ.ปัตต�น้ 94180 
โทร.  0-7346-9454 
โทรสิ�ร  0-7346-9454 
E-mail :  bm6903@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ทุ่งยางแดง 
ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำทุ่งย�งแดง หม่้ท้� 1 ต.ตะโละแมะน�  
อำ.ทุ่งย�งแดง จ.ปัตต�น้ 94140 
โทร.  0-7348-9092 
โทรสิ�ร  0-7348-9092 
E-mail :  bm6904@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ยะลา
435 ถ.สิิโรรสิ-กรุงแสิง ต.สิะเตง อำ.เม่อำงยะล� 
จ.ยะล� 95000 
โทร.  0-7321-2390 
โทรสิ�ร  0-7324-4077 
E-mail :  bm7001@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เบุตัง
24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อำ.เบตง  
จ.ยะล� 95110 
โทร.  0-7323-0349 
โทรสิ�ร  0-7323-1413 
E-mail :  bm7002@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา บุันนังสตัา
85/7 ถ.สุิขย�งค์ ต.บันนังสิต� อำ.บันนังสิต�  
จ.ยะล� 95130 
โทร.  0-7328-9402 
โทรสิ�ร  0-7328-9462 
E-mail :  bm7003@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ยะหา
90 ถ.สัินติร�ษฎร์ ต.ยะห� อำ.ยะห� จ.ยะล� 95120 
โทร.  0-7329-1231 
โทรสิ�ร  0-7329-1231 
E-mail :  bm7004@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิงขึ้ล� 1
280/23 หม่้ท้� 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด ต.สิทิงหม�อำ  
อำ.สิิงหนคร จ.สิงขล� 90280 (สิำ�นักง�นชั่�วคร�ว) 
โทร. 0-7433-1377 
โทรสิ�ร  0-7433-1377 ต่อำ 24 
E-mail :  loan8292@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สงขลา
30/6 ถ.วิเช้่ยรช่ม ต.บ่อำย�ง อำ.เม่อำงสิงขล�  
จ.สิงขล� 90000 (อำ�ค�รชั่�วคร�ว) 
11 ถ.สิ�ยบุร้ ต.บ่อำย�ง อำ.เม่อำงสิงขล� 
จ.สิงขล� 90000 (อำ�ค�รเก่�) 
โทร.  0-7431-1018 
โทรสิ�ร 0-7431-1018 ต่อำ 21 
E-mail : bm6501@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ระโนด
1 ถ.สุิวรรณรังษ้ ต.ระโนด อำ.ระโนด จ.สิงขล� 90140 
โทร. 0-7439-3338, 0-7439-1095 
โทรสิ�ร 0-7439-3338 
E-mail :  bm6503@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สทิงพระ
13 หม่้ท้� 3 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด ต.จะทิ�งพัระ  
อำ.สิทิงพัระ จ.สิงขล� 90190 
โทร.  0-7439-7031 
โทรสิ�ร  0-7439-7196 
E-mail :  bm6506@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา จัะนะ
1 หม่้ท้� 2 ถ.ดำ�รงพััฒน� ต.บ��นน� อำ.จะนะ จ.สิงขล� 90130 
โทร.  0-7420-7445 
โทรสิ�ร  0-7420-7117 
E-mail :  bm6508@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เทพา
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพั� อำ.เทพั� จ.สิงขล� 90150 
โทร.  0-7437-6443 
โทรสิ�ร  0-7437-6288 
E-mail :  bm6509@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นาทวีี
4 หม่้ท้� 1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.น�ทว้ อำ.น�ทว้  
จ.สิงขล� 90160  
โทร.  0-7437-1998 
โทรสิ�ร  0-7437-1998 ต่อำ 18 
E-mail :  bm6510@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สะบุ้าย้อย
29 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง ต.สิะบ��ย�อำย อำ.สิะบ��ย�อำย  
จ.สิงขล� 90210 
โทร.  0-7437-7030 
โทรสิ�ร  0-7437-7173 
E-mail :  bm6512@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สิงหนคร
280/23 หม่้ท้� 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด อำ.สิิงหนคร  
จ.สิงขล� 90280 
โทร.0-7433-1720 , 0-7433-1958 
โทรสิ�ร 0-7433-1720 
E-mail : bm6515@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจันวีณัิช (สงขลา)
90/177-178 หม่้ท้� 10 ถ.ก�ญ่จนวนิช่ ต.เข�ร้ปช่��ง  
อำ.เม่อำงสิงขล� จ.สิงขล� 90000 
โทร.  0-7455-8036-7 
โทรสิ�ร  0-7455-8037 ต่อำ 108 
E-mail :  bm6517@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา วีชิราสงขลา
119 ถ.ร�ช่ดำ�เนินนอำก ต.บ่อำย�ง อำ.เม่อำงสิงขล�  
จ.สิงขล� 90000 
โทร. 0-7432-3175-7 
โทรสิ�ร  0-7432-3177 
E-mail :  bm6523@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตััส สงขลา
ห�อำง 110 เทสิโก�โลตัสิ เอ็ำกซ์ิตร�� สิงขล� 
64 หม่้ท้� 2 ถ.ก�ญ่จนวนิช่ ต.เข�ร้ปช่��ง 
อำ.เม่อำงสิงขล� จ.สิงขล� 90000 
โทร.  0-7430-7995-6 
โทรสิ�ร.  0-7430-7995-6 ต่อำ 106 
E-mail :  bm6526@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิงขึ้ล� 2
156 ถ.นิพััทธ์อุำทิศ 1 ต.ห�ดใหญ่่ อำ.ห�ดใหญ่่ จ.สิงขล� 90110 
โทร.  0-7426-1639 
โทรสิ�ร  0-7426-1969 ต่อำ 23 
E-mail :  loan8293@gsb.or.th
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ธีนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4
85, 87 ถ.อำ�ค�รสิงเคร�ะห์ ต.สิะเตง อำ.เม่อำงยะล�  
จ.ยะล� 95000 
โทร. 0-7322-2836 
โทรสิ�ร  0-7322-2846 
E-mail :  bm7005@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการธีารโตั 
ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำธ�รโต หม่้ท้� 1 ถ.สุิขย�งค์ ต.ธ�รโต  
อำ.ธ�รโต จ.ยะล� 95150 
โทร. 0-7329-7086 
โทรสิ�ร 0-7329-7086 
E-mail : bm7003@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการกาบุัง
200 หม่้ท้� 1 ต.ก�บัง อำ.ก�บัง จ.ยะล� 95120 
โทร. 0-7320-5969 
โทรสิ�ร 0-7320-5969 
E-mail : bm7004@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการกรงปิีนัง
ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำกรงปินัง หม่้ท้� 3 ต.สิะเอำะ  
อำ.กรงปินัง จ.ยะล� 95000 
โทร. 0-7323-8306 
โทรสิ�ร 0-7323-8306 
E-mail : bm7005@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนร�ธิว�สิ
368 ถ.พัชิ่ติบำ�รงุ ต.บ�งน�ค อำ.เมอ่ำงนร�ธวิ�สิ  
จ.นร�ธวิ�สิ 96000
โทร. 0-7351-2762
โทรสิ�ร 0-7351-2763
E-mail : loan8295@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา นราธีิวีาส
368 ถ.พิัชิ่ตบำ�รุง ต.บ�งน�ค อำ.เม่อำงนร�ธิว�สิ  
จ.นร�ธิว�สิ 96000 
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257 
โทรสิ�ร 0-7351-1068 ต่อำ 103 
E-mail : bm7101@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม ต.สุิไหงโก-ลก อำ.สุิไหงโก-ลก  
จ.นร�ธิว�สิ 96120 
โทร. 0-7361-5847 
โทรสิ�ร 0-7361-1047 
E-mail : bm7102@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัากใบุ
40/9-10 หม่้ท้� 3 ต.เจ๊ะเห อำ.ต�กใบ จ.นร�ธิว�สิ 96110 
โทร. 0-7358-1211 
โทรสิ�ร 0-7358-1211 
E-mail : bm7103@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา รือเสาะ
112/1-2 ถ.ร่อำเสิ�ะสินอำงกิจ ต.ร่อำเสิ�ะอำอำก  
อำ.ร่อำเสิ�ะ จ.นร�ธิว�สิ 96150 
โทร. 0-7357-1678 
โทรสิ�ร 0-7357-1008 
E-mail : bm7104@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา ตัันหยงมัส
8 ถ.เทศบ�ล 8 ต.ตันหยงมัสิ อำ.ระแงะ  
จ.นร�ธิว�สิ 96130 
โทร. 0-7367-1771  
โทรสิ�ร 0-7367-1042  
E-mail : bm7105@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สุไหงปิาดี
258 ถ.จ�รุเสิถ้ยร ต.ปะลุร้ อำ.สุิไหงป�ด้  
จ.นร�ธิว�สิ 96140 
โทร. 0-7365-1707 
โทรสิ�ร 0-7365-1707 
E-mail : bm7106@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สุคิริน 
115 หม่้ท้� 4 ต.สุิคิริน อำ.สุิคิริน จ.นร�ธิว�สิ 96190 
โทร. 0-7365-6366 
โทรสิ�ร 0-7365-6366  
E-mail : bm7107@gsb.or.th
ธีนาคารออมสินสาขา สุริยะปิระดิษฐ์
153/4-5 ถ.สุิริยะประดิษฐ์ ต.บ�งน�ค  
อำ.เม่อำงนร�ธิว�สิ จ.นร�ธิว�สิ 96000 
โทร. 0-7353-2448-49 
โทรสิ�ร 0-7353-2450 
E-mail : bm7108@gsb.or.th

หน่วียให้บุริการ เจัาะไอร้อง
ท้�ว่�ก�รอำำ�เภอำเจ�ะไอำร�อำง หม้ท่้� 1 ถ.เจ�ะไอำร�อำง-ไอำสิะเดย้ร์  
ต.จวบ อำ.เจ�ะไอำร�อำง จ.นร�ธิว�สิ 96130 
โทร. 0-7354-4169 
โทรสิ�ร 0-7354-4169
E-mail : bm7105@gsb.or.th
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