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น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำาเนิดคลังออมสิน
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ธนาคารเพื่อสังคม
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ได้ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยพระราชปณิธาน
ที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย

และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี 
ซึ่งคลังออมสินได้ยืนหยัดในการทำาหน้าที่นี้ตลอดมา
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์

แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

และในปีพุทธศักราช 2489 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้นเป็น ธนาคารออมสิน 

โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น
เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน 

และได้เปิดดำาเนินการในรูปแบบธนาคาร
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2490
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ธนาคารออมสินในฐานะกลไก
สำาคัญของรัฐบาล ยังคงมุ่งมั่น

สานต่อภารกิจการเป็น
ธนาคารเพื่อสังคม

ภายใต้เป้าหมายในการ
ลดความเหลื่อมล้ำา และ 

การสร้างการเข้าถึงแหล่งเงิน
ที่เป็นธรรม

MESSAGE 
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THE
CHAIRMAN
สารประธานกรรมการ
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(นายประภาศ  คงเอียด)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

จากสถานการณ์์โควิดิ-19 ที่่�ยัังคงแพร่ระบาดอย่ัางต่่อเน่�อง
เป็็นระยัะเวิลากวิ่า 2 ป็ี ได้ส่งผลกระที่บต่่อกิจกรรมที่าง
เศรษฐกิจเป็็นวิงกวิ้าง ที่ำให้้ภาวิะเศรษฐกิจโลกในป็ี 2564  
ที่่�แม้จะเริ�มฟื้้�นต่ัวิ ก็ยัังคงต่้องเผชิิญกับป็ัจจัยัที่้าที่ายัต่่างๆ  
เชิ่น ป็ัญห้าเงินเฟื้้อและภาระห้น่�ที่่�เพิ�มสูงขึ้้�น ควิามเห้ล่�อมล�ำ 
ด้านรายัได้ที่ั�วิโลกเพิ�มขึ้้�น ราคาสินค้าโภคภัณ์ฑ์์ที่่�ผันผวิน
รนุแรง และโควิดิ-19 สายัพนัธุ์ุใ์ห้ม ่ซ้ึ่�งต่อ้งต่ดิต่ามสถานการณ์์
อย่ัางใกล้ชิดิต่่อไป็ สำห้รบัป็ระเที่ศไที่ยั เศรษฐกจิมก่ารขึ้ยัายัต่วัิ
เพิ�มขึ้้�นในห้ลายัภาคส่วินซึ่้�งเป็็นผลจากควิามพยัายัามขึ้อง
รัฐบาลในการฟื้้�นฟืู้ป็ระเที่ศ ด้วิยัการออกมาต่รการชิ่วิยัเห้ล่อ
เยั่ยัวิยัาโดยัการเพิ�มสภาพคล่อง การบรรเที่าภาระค่าใชิ้จ่ายั 
การเพิ�มรายัได้ให้้ผู้ป็ระกอบการผ่านการกระตุ่้นการบริการ
ภาคเอกชิน และการสนับสนุนการพัฒนาป็รับเป็ล่�ยันธุุ์รกิจ 
เพ่�อชิว่ิยัเห้ลอ่ที่ั�งในภาคป็ระชิาชินและภาคธุ์รุกิจอยัา่งต่อ่เน่�อง
ให้้ครอบคลุมมากที่่�สุด

ต่ลอดชิ่วิงเวิลาปี็ 2564 ธุ์นาคารออมสินในฐานะกลไก
สำคัญขึ้องรัฐบาล ยังัคงมุง่มั�นสานต่อ่ภารกิจการเป็น็ธุ์นาคาร
เพ่�อสังคม ภายัใต่้เป็้าห้มายัในการลดควิามเห้ล่�อมล�ำ และ 
การสร้างการเข้ึ้าถ้งแห้ลง่เงินที่่�เป็น็ธุ์รรม โดยัธุ์นาคารออมสิน
ไดด้ำเนินมาต่รการต่า่งๆ สนองนโยับายัรฐับาลและกระที่รวิง
การคลงั เพ่�อชิว่ิยัเห้ลอ่บรรเที่าควิามเดอ่ดรอ้นขึ้องป็ระชิาชิน 
และผูม้ร่ายัได้นอ้ยัที่่�ได้รบัผลกระที่บจากสถานการณ์โ์ควิิด-19 
เป็็นจำนวินมาก ที่ั�งป็ัญห้าควิามเคร่ยัดที่่�เกิดจากภาระห้น่�สิน 
ห้ร่อค่าใชิ้จ่ายัในการดำรงชิ่วิิต่ที่่�เพิ�มมากขึ้้�น การขึ้าดรายัได้
จากการเลิกจ้างงานห้ร่อต้่องห้ยัุดกิจการ ซ้ึ่�งธนาคาร 
ได้้แบ่่งการช่่วยเหลืือเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่ ระยะสั้้�น ธนาคารได้้ 

เติิมเงินเข้้าระบ่บ่ด้้วยการออกสั้ินเช่ื�อที่่�ม่เงื�อนไข้ผ่่อนป็รน  
เพื่ื�อแก้ปั็ญหาการข้าด้สั้ภาพื่คล่ือง ระยะกลืาง ได้้ออกมาติรการ
เพื่ื�อช่่วยลืด้ภาระแลืะบ่รรเที่าความเด้ือด้ร้อนด้้วยการ 
พื่ก้ช่ำระหน่� แลืะระยะฟ้ื้�นฟื้ ูได้้ออกสั้นิเช่ื�อสั้ร้างงาน สั้ร้าง
อาช่พ่ื่ เพืื่�อช่่วยให้ป็ระช่าช่นที่่�เดื้อด้ร้อนจากการติกงาน หรือ
ข้าด้รายได้้เนื�องจากการแพื่ร่ระบ่าด้ข้องโควิด้-19 ด้้วย 
การส่ั้งเสั้รมิการเรย่นรูส้ั้ำหรบ้่ป็ระกอบ่อาช่พ่ื่ แลืะให้เงนิที่นุ
ที่่�ใช้่เสั้รมิสั้ภาพื่คล่ืองในการป็ระกอบ่อาช่พ่ื่ พร้อมผ่อนป็รน 
ห้ลักเกณ์ฑ์์เง่�อนไขึ้การให้้สินเชิ่�อเพ่�อให้้เขึ้้าถ้งป็ระชิาชิน 
ผู้มร่ายัได้น้อยัได้มากที่่�สุด  

โอกาสน่� ในนามขึ้องคณ์ะกรรมการธุ์นาคารออมสิน  
ผู้บริห้าร พนักงานและลูกจ้าง ขึ้อขึ้อบคุณ์ผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยั
ทีุ่กภาคส่วิน ต่ลอดจนลูกค้าที่่�ให้้ควิามเช่ิ�อมั�นและไวิ้วิางใจ
ธุ์นาคารออมสินเสมอมา ที่ั�งน่� คณ์ะกรรมการฯ พร้อม
สนับสนุนบุคลากรขึ้องธุ์นาคารออมสินในทีุ่กด้าน เพ่�อให้้
สามารถป็ฏิิบัต่ิงานได้อย่ัางเต็่มศักยัภาพ รวิมที่ั�งสนับสนุน 
การดำเนินงานภาครัฐในการขัึ้บเคล่�อนเศรษฐกิจและสังคม 
ให้้ก้าวิผ่านวิิกฤต่และควิามยัากลำบากน่�ไป็ด้วิยักัน
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ปี็ 2564 ธุ์นาคารออมสนิ กบัการขึ้บัเคล่�อนภารกิจภายัใต้่
ยัุที่ธุ์ศาสต่ร์ “ธนาคารเพื่ื�อสั้้งคม : Social Bank” อยั่าง 
เต่็มกำลัง เพ่�อชิ่วิยัเห้ล่อป็ระชิาชินที่่�ม่รายัได้น้อยัและ 
ผู้ป็ระกอบการรายัย่ัอยัท่ี่�ได้รับผลกระที่บทัี่�งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องโควิิด-19 
ควิบคู่ไป็กับการเสริมสร้างควิามแขึ้็งแกร่งให้้กับองค์กร โดยั 
ณ์ วัินที่่� 31 ธัุ์นวิาคม 2564 ธุ์นาคารม่ยัอดสินที่รัพยั์รวิม 
3,045,000 ลา้นบาที่ มย่ัอดเงนิฝากรวิม 2,576,934 ล้านบาที่ 
ยัอดสินเช่ิ�อรวิม 2,270,281 ล้านบาที่ โดยัเป็็นการป็ล่อยั 
สินเชิ่�อให้ม่รวิมกวิ่า 590,000 ล้านบาที่ สูงที่่�สุดเป็็น

MESSAGE 
FROM

PRESIDENT
& CEO

สารผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

ป็ระวัิต่ิการณ์์ ควิบคุมห้น่�ที่่�ไม่ก่อให้้เกิดรายัได้ (NPLs) ให้้อยัู่
ในระดับต่�ำ 2.5% ขึ้องสินเช่ิ�อรวิม และมเ่งินสำรองเพ่�อรองรับ
ควิามเส่ยัห้ายัจากห้น่�เส่ยั รวิม 93,000 ล้านบาที่ สูงที่่�สุดใน
รอบห้ลายัปี็ สะที่้อนควิามมั�นคงม่เสถ่ยัรภาพขึ้องธุ์นาคาร 
ที่่�ระดบั 165.09%  นอกจากน่� ยังัไดด้ำเนนิโครงการลดต่น้ที่นุ
การดำเนนิงาน  (Cost Reduction Program) ที่ำให้ส้ามารถ
ลดค่าใช้ิจ่ายัได้เป็็นจำนวินกวิ่า 12,000 ล้านบาที่ต่่อปี็ และ
ที่ำกำไรได้ในระดับที่่�เห้มาะสม โดยัได้จัดสรรกำไรสำห้รับ 
ที่ำภารกิจช่ิวิยัสังคมต่ามนโยับายัรัฐ และนำส่งเป็็นรายัได้ 
แผ่นดนิจำนวินกวิ่า 16,000 ล้านบาที่ 

ธนาคารออมสินได้สนองนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงการคลัง 

ในการช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 และ
ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำานวนมาก 

ผ่านมาตรการเยียวยา ฟื้นฟู และ
เสริมสภาพคล่องอย่างครบวงจร
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ด้วิยับที่บาที่ภารกิจธุ์นาคารเพ่�อสังคมในปี็ที่่� ผ่านมา 
ธุ์นาคารออมสินได้สนองนโยับายัรัฐบาลและกระที่รวิงการคลัง 
ในการชิ่วิยัเห้ล่อผู้ได้รับผลกระที่บจากสถานการณ์์โควิิด-19 
และผู้ม่รายัได้น้อยัเป็็นจำนวินมาก ผ่านมาต่รการเยั่ยัวิยัา 
ฟื้้�นฟืู้ และเสริมสภาพคล่องอยั่างครบวิงจรต่่อเน่�องจากปี็ 
2563 รวิม 36 โครงการ สามารถช่ิวิยัเห้ล่อป็ระชิาชินได้มาก
ถ้ง 11.6 ล้านรายั คิดเป็็นเงินรวิมกวิ่า 1.8 ล้านล้านบาที่ ใน
จำนวินน่�เป็น็การช่ิวิยัเห้ล่อป็ระชิาชินที่่�กอ่นห้น้าน่�ไมส่ามารถ
เขึ้้าถ้งแห้ล่งเงินในระบบ ได้รับสินเช่ิ�อเป็็นครั�งแรก รวิม 2.16 
ล้านรายั รวิมถ้งควิามร่วิมม่อกับพันธุ์มิต่รในการร่วิมทีุ่น 
ในบริษัที่เงินสดที่ันใจ เพ่� อให้้สินเชิ่� อจำนำที่ะเบ่ยัน 
รถมอเต่อร์ไซึ่ค์/รถยันต์่ซ้ึ่�งเป็็นรูป็แบบธุุ์รกิจห้ร่อภารกิจให้ม่
เพ่�อชิ่วิยัเห้ล่อผู้ม่รายัได้น้อยั ให้้เขึ้้าถ้งแห้ล่งเงินด้วิยัต้่นทีุ่น 
ที่่�ถูกลงและเป็็นธุ์รรม ส่งผลให้้เกิดกระแสการป็รับลด
โครงสร้างดอกเบ่�ยัธุุ์รกิจจำนำที่ะเบ่ยันทัี่�งต่ลาดให้้เห้ล่อเพ่ยัง
ร้อยัละ 16 - 18 ต่่อป็ี จากเดิมที่่�ม่อัต่ราดอกเบ่�ยัสูงถ้งร้อยัละ 
24 - 28 ต่่อปี็ ซึ่้�งเป็น็สว่ินห้น้�งในการแกไ้ขึ้ป็ญัห้าห้น่�นอกระบบ 

จากผลงานและการบริห้ารจัดการองค์กรที่่�โดดเด่น 
ในป็ี 2564 ที่ำให้้ธุ์นาคารออมสินได้รับรางวิัลแห้่งควิาม 
ภาคภูมิใจ ที่ั�งในระดับป็ระเที่ศและระดับนานาชิาติ่ อาทิี่  
The Asian Banker Thailand Awards 2021 : Most  
Helpful Bank During Covid - 19 in Thailand จากนิต่ยัสาร 
The Asian Banker, The Prestigious Asia Pacific  
Enterprise Awards (APEA) 2021 : Corporate  
Excellence องค์กรที่่�ม่การบริห้ารจัดการเป็็นเลิศป็ระจำป็ี 
2021 ป็ระเภที่ธุ์รุกจิการเงนิ จากองค์กรอสิระ Enterprise Asia 

และ Best Retail Bank of the Year 2021 รางวิัลธุ์นาคาร
เพ่�อลูกค้ารายัยั่อยัแห้่งป็ี 2564 จากวิารสารการเงินธุ์นาคาร 
ต่ิดต่่อกันเป็็นป็ีที่่� 6

สั้ถานการณ์์การแพื่ร่ระบ่าด้ข้องโควิด้-19 ติลือด้ 2 ป็ี 
ที่่�ผ่่านมา ที่ำให้ป็ระช่าช่นติ้องติกงาน ถูกเลืิกจ้าง แลืะ 
ข้าด้รายได้้ในการป็ระกอบ่อาช่่พื่ ธนาคารออมสิั้นน้บ่เป็็น
หน่วยงานหลื้กในการส่ั้ง ต่ิอความช่่วยเหลืือใ ห้ก้บ่ 
ภาคป็ระช่าช่น แลืะภาคธุรกิจอย่างติ่อเนื�อง ผ่านมาต่รการ
เยั่ยัวิยัา ฟื้้�นฟืู้ และเสริมสภาพคล่องครบวิงจร พร้อม 
เค่ยังข้ึ้างพ่�น้องคนไที่ยัให้้กลับมายัน่ได้อก่ครั�ง ดงันั�น ในป็ี 2565  
ธุ์นาคารจ้งมุ่งมั�นดำเนินการภารกิจเพ่�อสังคมอย่ัางต่่อเน่�อง  

จากผลงานและการบริหาร
จัดการองค์กรที่โดดเด่น 

ในปี 2564 ทำาให้
ธนาคารออมสินได้รับรางวัล

แห่งความภาคภูมิใจ ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ

012 ธนาคารออมสิน



ผ่านโครงการ ออมสั้ิน สั้ร้างงาน สั้ร้างอาช่่พื่ ชิ่วิยัเห้ล่อ
สนบัสนุนดา้นทัี่กษะ เงินที่นุ อปุ็กรณ์ป์็ระกอบอาชิพ่ และพ่�นที่่�
ค้าขึ้ายั เพ่�อสร้างโอกาสและรายัได้ ให้้ทีุ่กคนสามารถเล่�ยังดู
ต่นเองและครอบครวัิได้ต่่อไป็ รวิมถง้ การจ้ด้ที่ำโครงการสั้ิน
เช่ื�อท่ี่�ด้นิแลืะข้ายฝาก เพ่�อชิว่ิยัเห้ลอ่ผูท้ี่่�เดอ่ดรอ้นจากห้น่�นอก
ระบบ ด้วิยัโครงสร้างอัต่ราดอกเบ่�ยัที่่�เป็็นธุ์รรม การยกระด้้บ่
บ่ริการอนุม้ติิสั้ินเช่ื�อผ่่านแอป็ MyMo (Digital Lending)  
ให้้สมบูรณ์์ยัิ�งขึ้้�นด้วิยัการพัฒนาระบบวิิเคราะห้์ขึ้้อมูล  
Alternative Data Analytic และการข้ยายบ่ที่บ่าที่สั้่งเสั้ริม
การออมโด้ยให้ความสั้ำค้ญก้บ่การวางแผ่นเกษี่ยณ์ เพ่�อ
เต่รย่ัมควิามพร้อมให้ป้็ระชิาชินก้าวิเข้ึ้าสูสั่งคมสูงวัิยั ต่ลอดจน
การข้้บ่เคลืื�อนองค์กรติามกรอบ่แนวคิด้ ESG แลืะ BCP 

Model ที่่�ชัิดเจนเป็น็รปู็ธุ์รรมผา่นการบรหิ้ารจดัการองคก์รใน
มิต่ิต่่างๆ โดยัคำน้งถ้งควิามสมดุลขึ้องป็ัจจัยัควิามสำเรจ็ 3 P 
(People - Planet - Profit) อนันำไป็สูเ่ป้็าห้มายัการพัฒนา 
อยั่างยัั�งยั่นที่ั�งระดับองค์กร สังคม และระดับป็ระเที่ศ

ในนามขึ้องผูบ้รหิ้าร พนกังาน และลูกจา้งธุ์นาคารออมสิน 
ขึ้อขึ้อบคุณ์พันธุ์มิต่รที่างธุ์ุรกิจที่ั�งภาครัฐและเอกชิน ผู้ม่ 
ส่วินได้ส่วินเส่ยั ต่ลอดจนลูกค้าที่่�ให้้ควิามไว้ิวิางใจ และให้้ 
การสนับสนุนธุ์นาคารเสมอมา ธนาคารออมสิั้นข้อให้คำม้�น
ว่าจะมุ่งม้�นทีุ่่มเที่ในการป็ฏิิบ่้ติิงานอย่างมืออาช่่พื่แลืะ 
ยดึ้หลืก้ธรรมาภบิ่าลื เพื่ื�อเสั้รมิสั้รา้งความม้�นคงที่างการเงนิ
แลืะสั้น้บ่สั้นุนการด้ำเนินงานข้องภาคร้ฐในการข้้บ่เคลืื�อน
เศรษีฐกิจแลืะสั้้งคม แลืะพื่ร้อมช่่วยเหลืือป็ระช่าช่นภายใติ้
ภารกิจธนาคารเพืื่�อสั้ง้คม โดยัธุ์นาคารออมสินขึ้อเป็น็อก่ห้น้�ง
ฟื้ันเฟื้้องที่่�จะสร้างโอกาสและส่งต่่อควิามสุขึ้ที่่�ยัั�งยั่นให้้กับ 
คนไที่ยัทุี่กคน ขึ้อเป็็นกำลังใจให้้กับทุี่กภาคส่วินให้้สามารถ 
ก้าวิผ่านปั็ญห้า อปุ็สรรค และควิามยัากลำบากต่่างๆ ไป็ด้วิยักนั

ธนาคารออมสิน
ขอเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือง

ที่จะสร้างโอกาส
และส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน

ให้กับคนไทยทุกคน

 (นายวิทัย  รัตนากร)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

รายงานประจำาปี 2564 013



บทพ�สูจน�แห�งความภาคภูมิใจ ภายใต�การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ธนาคารออมสินได�รับรางวัลการบร�หารจัดการองค�กรดีเด�นติดต�อกันเป�นป�ที่ 3 

และรางวัลบร�การดีเด�นในงานมอบรางวัลรัฐว�สาหกิจดีเด�น (SOE Award) 
ประจำป� 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ (สคร.) 

และหลากหลายรางวัลอันทรงคุณค�า การันตีความสำเร็จ 
สะท�อนบทบาทการดำเนินงานที่โดดเด�น ในการทำหน�าที่ธนาคารเพ�่อสังคม 

เพ�่อสร�างความสุขที่ยั่งยืน เพ�่อพ�่น�องคนไทย

รางวัลเกียรติยศ
SOE Award 2564รางวัล แห�งความ

ภาคภูมิใจ
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บทพ�สูจน�แห�งความภาคภูมิใจ ภายใต�การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ธนาคารออมสินได�รับรางวัลการบร�หารจัดการองค�กรดีเด�นติดต�อกันเป�นป�ที่ 3 

และรางวัลบร�การดีเด�นในงานมอบรางวัลรัฐว�สาหกิจดีเด�น (SOE Award) 
ประจำป� 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ (สคร.) 

และหลากหลายรางวัลอันทรงคุณค�า การันตีความสำเร็จ 
สะท�อนบทบาทการดำเนินงานที่โดดเด�น ในการทำหน�าที่ธนาคารเพ�่อสังคม 

เพ�่อสร�างความสุขที่ยั่งยืน เพ�่อพ�่น�องคนไทย

รางวัลเกียรติยศ
SOE Award 2564รางวัล แห�งความ

ภาคภูมิใจ

รายงานประจำาปี 2564 015
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ออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564
ตามแนวทาง ESG 

(Environmental Social Governance)

ธุ์นาคารออมสินเป็็นรัฐวิิสาห้กิิจในสังกัดกระที่รวิงการคลัง ม่บที่บาที่ที่่�สำคัญในการเป็็นพลังขึ้ับเคล่�อนเศรษฐกิจ  
ต่ามกรอบยัุที่ธุ์ศาสต่ร์ชิาต่ิในการแก้ไขึ้ปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมล�ำ การลดป็ัญห้าควิามยัากจน ภายัใต่้บที่บาที่ธุ์นาคารเพ่�อสังคม 

สำห้รับด้านการพัฒนาสู่ควิามยัั�งยั่นนั�น ธุ์นาคารได้ให้้ควิามสำคัญต่่อการดำเนินภารกิจเพ่�อสังคมและชิุมชินอยั่าง 
ม่ธุ์รรมาภิบาล คำนง้ถง้เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวิดล้อม ต่ามแนวิที่าง ESG (Environmental, Social and Governance) 
ผ่านการดำเนนิงานที่่�สำคญัต่่างๆ เช่ิน การส่งเสรมิการออมและสร้างวินิยััที่างการเงนิ การสร้างควิามรู ้สร้างอาชิพ่ สร้างต่ลาด 
สร้างรายัได้ ยักระดับคุณ์ภาพชิ่วิิต่ และสร้างวิินัยัที่างการเงินให้้แก่เศรษฐกิจฐานราก เยัาวิชินและผู้สูงวิัยั ต่ลอดจนการบริห้าร
จัดการภารกิจด้านสังคมและนโยับายัรัฐอยั่างม่ป็ระสิที่ธุ์ิภาพ 

รายงานประจำาปี 2564 017



E - Environment
“กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำา”
   ธุ์นาคารออมสินได้เล็งเห็้นถ้งควิามสำคัญขึ้อง 
การบริห้ารจัดการ ดูแล และฟื้้�นฟืู้ที่รัพยัากรน�ำซึ่้�งถ่อเป็็น
สมบตั่สิาธุ์ารณ์ะขึ้องชิาติ่ ให้ค้งอยัูแ่ละมใ่ช้ิอยัา่งยัน่ยัาวิ จง้ได้
ดำเนนิ “กจิกรรมฟ้ื้�นฟื้ทูี่รพัยัากรธุ์รรมชิาต่ ิและสิ�งแวิดล้อม :  
การจัดการน�ำ” มาอยั่างต่่อเน่�องเป็็นระยัะเวิลา 4 ป็ี ต่ั�งแต่่ 
ป็ี 2561 เป็็นต่้นมา จนถ้งปั็จจุบัน 

โดยัให้้การสนบัสนนุการจดัการน�ำไป็แล้วิที่ั�งห้มด 51 แห่้ง 
ม่ผู้รับป็ระโยัชิน์มากกวิ่า 120,000 รายั ด้วิยัการสร้างคุณ์ค่า 
ร่วิมกับชิุมชินต่ามแนวิที่าง CSV (Creating Shared Value) 
และยัังคงมุ่งมั�นในการดำเนินงานเพ่�อส่งเสริมการบริห้าร
จดัการน�ำในระดบัชิมุชินให้เ้กดิป็ระสทิี่ธุ์ภิาพและป็ระสทิี่ธุ์ผิล
สูงสุดต่ามลักษณ์ะสภาพแวิดล้อมในแต่่ละพ่�นท่ี่� ก่อให้้เกดิ
ควิามอยัู่ด่ม่สุขึ้ (Well-Being) ขึ้องชิุมชินในด้านต่่างๆ อาที่ิ

ด้า้นสั้ิ�งแวด้ล้ือม :ด้า้นสั้ิ�งแวด้ล้ือม :  ชิมุชินมน่�ำใช้ิเพย่ังพอ คณุ์ภาพน�ำในชิมุชินดข่ึ้้�น ที่รพัยัากรที่างที่ะเลได้รบัการอนรุกัษ์ และฟ้ื้�นฟื้มูากขึ้้�น ชุิมชินมน่�ำใช้ิเพย่ังพอ คณุ์ภาพน�ำในชิมุชินดข่ึ้้�น ที่รพัยัากรที่างที่ะเลได้รบัการอนรุกัษ์ และฟ้ื้�นฟื้มูากขึ้้�น 
จากควิามร่วิมม่อขึ้องคนในชิุมชินจากควิามร่วิมม่อขึ้องคนในชิุมชิน
ด้้านเศรษีฐกิจ :ด้้านเศรษีฐกิจ :  สามารถลดค่าใชิ้จ่ายัในด้านต่่างๆ ได้ เชิ่น ค่าใชิ้จ่ายัในการซึ่่�อวิัต่ถุดิบเพ่�อป็ระกอบอาห้ารในครัวิเร่อนสามารถลดค่าใชิ้จ่ายัในด้านต่่างๆ ได้ เชิ่น ค่าใช้ิจ่ายัในการซึ่่�อวิัต่ถุดิบเพ่�อป็ระกอบอาห้ารในครัวิเร่อน
และค่าใช้ิจ่ายัในการสูบน�ำเพ่�อที่ำการเกษต่ร ส่งผลให้้มเ่งนิเห้ลอ่พอเพ่�อการออม และเพย่ังพอเพ่�อใช้ิห้น่�และค่าใช้ิจ่ายัในการสูบน�ำเพ่�อที่ำการเกษต่ร ส่งผลให้้มเ่งนิเห้ลอ่พอเพ่�อการออม และเพย่ังพอเพ่�อใช้ิห้น่�
ด้้านสุั้ข้ภาพื่แลืะความม้�นคงในช่่วิติ :ด้้านสุั้ข้ภาพื่แลืะความม้�นคงในช่่วิติ :  สมาชิิกในครอบครัวิม่เวิลาเพ่�อพักผ่อน ห้ร่อที่ำกิจกรรมต่่างๆ และได้ใช้ิเวิลา สมาชิิกในครอบครัวิม่เวิลาเพ่�อพักผ่อน ห้ร่อที่ำกิจกรรมต่่างๆ และได้ใชิ้เวิลา 
กับครอบครัวิเพิ�มมากขึ้้�นกับครอบครัวิเพิ�มมากขึ้้�น
ด้้านสั้้งคมแลืะว้ฒนธรรมท้ี่องถิ�น :ด้้านสั้้งคมแลืะว้ฒนธรรมท้ี่องถิ�น :  ชิุมชินร่วิมม่อกันที่ำกิจกรรมต่่างๆ เพ่�อสร้างควิามสัมพันธุ์์ที่่�ด่ต่่อกัน รู้ส้กรัก ชุิมชินร่วิมม่อกันที่ำกิจกรรมต่่างๆ เพ่�อสร้างควิามสัมพันธุ์์ที่่�ด่ต่่อกัน รู้ส้กรัก 
และเป็็นเจ้าขึ้องที่รัพยัากรที่างธุ์รรมชิาต่ิ ร่วิมกันดูแลอนุรักษ์และรักษาไวิ้ให้้ลูกห้ลานและเป็็นเจ้าขึ้องที่รัพยัากรที่างธุ์รรมชิาต่ิ ร่วิมกันดูแลอนุรักษ์และรักษาไว้ิให้้ลูกห้ลาน

นอกจากน่�ชิุมชินผู้เขึ้้าร่วิมโครงการยัังได้รับควิามรู้ และเที่คนิคด้านการเกษต่รให้ม่ๆ ที่่�สามารถนำมาพัฒนาที่ักษะ นอกจากน่�ชิุมชินผู้เขึ้้าร่วิมโครงการยัังได้รับควิามรู้ และเที่คนิคด้านการเกษต่รให้ม่ๆ ที่่�สามารถนำมาพัฒนาที่ักษะ 
ด้านการเกษต่รและการบริห้ารจัดการน�ำจนสามารถเป็ล่�ยันแป็ลงพฤต่ิกรรม ควิามคิด และที่ัศนคต่ิ ในการบริห้ารจัดการและ ด้านการเกษต่รและการบริห้ารจัดการน�ำจนสามารถเป็ล่�ยันแป็ลงพฤต่ิกรรม ควิามคิด และที่ัศนคต่ิ ในการบริห้ารจัดการและ 
การอนุรักษ์ที่รัพยัากรน�ำ และสร้างควิามสัมพันธุ์์ที่่�ด่ระห้วิ่างธุ์นาคารกับชิุมชินที่่�เขึ้้าร่วิมกิจกรรมอ่กด้วิยัการอนุรักษ์ที่รัพยัากรน�ำ และสร้างควิามสัมพันธุ์์ที่่�ด่ระห้วิ่างธุ์นาคารกับชิุมชินที่่�เขึ้้าร่วิมกิจกรรมอ่กด้วิยั
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S – Social
กิจกรรม “ออมสินห่วงใย ส่งกำาลังใจให้สังคม”
โครงการเคียงข้างพี่น้องประชาชนฝ่าวิกฤตโควิด-19

จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดขึ้อง COVID-19 
ธุ์นาคารเล็งเห็้นควิามเด่อนร้อนขึ้องผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยั 
ป็ระกอบด้วิยั ผู้ป็ระกอบการรายัยั่อยั ห้น่วิยังานภาครัฐ  
ภาคเอกชิน ชิมุชิน ป็ระชิาชินฐานราก จง้ได้วิางแผนเพ่�อจดัที่ำ
โครงการออมสินห้่วิงใยั ส่งกำลังใจให้้สังคม ซ้ึ่�งเป็็นกิจกรรม
ควิามรับผิดชิอบต่อ่สังคมที่่�ช่ิวิยัเห้ลอ่ผูท้ี่่�ได้รบัผลกระที่บจาก
การแพร่ระบาดขึ้อง COVID-19 โดยัธุ์นาคารที่ั�งสำนกังานให้ญ่
และส่วินภูมิภาคเป็็นผู้ดำเนินการวิางแผน กำห้นดรูป็แบบ 
ร่วิมบรรจุกล่อง/ถุงออมสินห้่วิงใยั ได้แก่ อาห้ารแห้้ง  
ชิุด Home Isolation อุป็กรณ์ท์ี่างการแพที่ย์ั เป็็นต้่น และ
ได้จัดห้าอาห้ารกล่องจากร้านค้า Street Food เพ่�อสร้างรายัได้ให้้แก่ผู้ป็ระกอบการที่่�เป็็นลูกค้าขึ้องธุ์นาคารที่่�ได้รับผลกระที่บ
จาก COVID-19 รวิมถ้งการจัดรถตู่้/Rider บริการส่งขึ้องเพ่�อนำไป็แจกจ่ายัให้้กับป็ระชิาชิน ชุิมชินที่่�ได้รับควิามเด่อดร้อน  
โดยัร่วิมม่อกับห้น่วิยังานภาครัฐและกลุ่มเพจอาสาสมัคร 

 โครงการน่� เป็น็การสรา้งรปู็แบบขึ้องการชิว่ิยัเห้ลอ่ให้มท่ี่่�ธุ์นาคารเป็น็ผูด้ำเนนิการจดัที่ำ และป็ระสานให้ค้วิามชิว่ิยัเห้ลอ่
สังคมในรูป็แบบ Collaborative เพ่�อสร้างเคร่อขึ้่ายัควิามชิ่วิยัเห้ล่อป็ระชิาชิน ชิุมชิน ที่่�ได้รับควิามเด่อดร้อนจากสถานการณ์์
การแพร่ระบาดขึ้อง COVID-19 รวิมถง้ช่ิวิยัเห้ล่อสนับสนุนงบป็ระมาณ์ จัดซึ่่�อเคร่�องอุป็โภคบริโภค เวิชิภัณ์ฑ์์ยัาและอุป็กรณ์์
ที่างการแพที่ย์ั ให้กั้บห้น่วิยังานที่ั�งภาครัฐและเอกชิน สนับสนุนศูนย์ัพกัคอยั โรงพยัาบาล และโรงพยัาบาลสนาม ที่ำให้เ้กิดพลัง
การชิ่วิยัเห้ล่อที่่�รวิดเร็วิ และที่ั�วิถ้ง 

รายงานประจำาปี 2564 019



โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เป็น็การดำเนนิการต่ามนโยับายัการขึ้บัเคล่�อนธุ์นาคารสูก่ารเป็น็ธุ์นาคารเพ่�อสงัคม (Social Bank) และมุง่เนน้ชิว่ิยัแกไ้ขึ้

ปั็ญห้าขึ้องป็ระชิาชินอย่ัางชัิดเจนและเป็น็รูป็ธุ์รรมในการช่ิวิยัเห้ลอ่และบรรเที่าควิามเดอ่ดร้อนขึ้องผูป้็ระสบภัยัอย่ัางทัี่นท่ี่วิงท่ี่
ก่อให้้เกิดสัมพันธุ์ภาพท่ี่�ด่กับผู้ได้รับผลกระที่บท่ี่�เป็็นผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยักับธุ์นาคาร โดยัได้ชิ่วิยัเห้ล่อผู้ที่่�ป็ระสบภัยั ได้แก่  
ผู้ป็ระสบอุที่กภัยั วิาต่ภัยั และอัคค่ภัยั เป็็นต่้น

โครงการธนาคารภูมิปัญญา
ธุ์นาคารได้จัดที่ำ “โครงการธุ์นาคารภูมิปั็ญญา” เพ่�อเก็บรักษาอนุรักษ์ ฟื้้�นฟืู้ สบ่สานพัฒนา ต่่อยัอดภูมิป็ัญญาสูส่ากล

ซ้ึ่�งต้่องอาศยััควิามคดิ ควิามรูส้ก้ และควิามพยัายัามสงู เพราะคณุ์ค่าขึ้องภูมิปั็ญญาสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างองค์ควิามรู้  
และสร้างผลิต่ภัณ์ฑ์์ได้มากมายัห้ลากห้ลายั ยัิ�งที่ั�งห้มดถูกผสานเข้ึ้ากับวิิถ่ช่ิวิิต่ได้อย่ัางกลมกล่นแล้วิ ก็จะนำไป็สู่การพัฒนา
ป็รับป็รุง การต่่อยัอดสร้างอาช่ิพ สร้างงาน และสร้างรายัได้ อ่กที่ั�งกระตุ่้นให้้คนไที่ยักลับถิ�นฐานรักบ้านเกิด นำควิามรู ้
ควิามสามารถ กลับไป็สร้างสรรค์พัฒนาภูมิป็ัญญาท้ี่องถิ�น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน
ธุ์นาคารออมสิน ร่วิมกับสำนักงานคณ์ะกรรมการการศก้ษาขึ้ั�นพ่�นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยัภาพเยัาวิชิน

และครูผู้สอน มุ่งเน้นการส่งเสริมควิามสามารถในการอ่าน คิดวิิเคราะห์้ เช่ิ�อมโยัง โดยัม่กระบวินการที่่�ให้้โอกาสนักเร่ยันครู 
ในโรงเร่ยันขึ้นาดกลางและขึ้นาดเล็กที่่�ป็ระพฤติ่ต่นเป็็นคนด่ ม่คุณ์ธุ์รรมจริยัธุ์รรม ได้พัฒนาต่นเอง เร่ยันรู้ และสร้างทัี่กษะ
กระบวินการอ่าน คิด เชิ่�อมโยัง เน่�องจากเป็็นกระบวินการสำคัญในการจัดการเร่ยันการสอนและการสอบวิัดผลในยัุคป็ัจจุบัน 
ลดควิามเห้ล่�อมล�ำและเพิ�มโอกาสให้้กับนักเร่ยันและครูในพ่�นที่่�ห้่างไกล ป็ระกอบด้วิยั  2 กิจกรรม ค่อ

1. กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติ่มฝัน ปั็�นดาวิคุณ์ธุ์รรม นำสูร่ั�วิมห้าวิทิี่ยัาลัยั) โดยัการจัดการสอนเสริมเพิ�มเติ่มควิามรู้ 
General Aptitude Test (GAT) เป็็นการสอน GAT เชิ่�อมโยังภาษาไที่ยัและ ภาษาอังกฤษให้้กับนักเร่ยัน เพ่�อใชิ้ในการสอบเขึ้้า
ศ้กษาต่่อในสถาบันการศ้กษาต่่างๆ

•  เต่ร่ยัมควิามพร้อมการสอบ General Aptitude Test (GAT) เพ่�อการสอบเขึ้้าศ้กษาต่่อในระดับอุดมศ้กษา และ
สถาบันต่่างๆ ขึ้องนักเร่ยันชิั�นมัธุ์ยัมศ้กษาปี็ที่่� 6

•  เพิ�มที่ักษะควิามรู้และโอกาสด้านการศ้กษาให้้กับนักเร่ยันชัิ�นมัธุ์ยัมศ้กษาป็ีที่่� 6 และครูผู้สอน เพ่�อนำไป็ป็รับใชิ้ 
ในการจัดการเร่ยันการสอน แบบการอ่าน คิดวิิเคราะห้์ เชิ่�อมโยัง

• ส่งเสริมเพิ�มโอกาสและพัฒนาศักยัภาพในการเร่ยันรู้ให้้กับนักเร่ยันและครูในโรงเร่ยันขึ้นาดเล็ก ห้ร่อขึ้นาดกลาง  
แต่ม่่ควิามป็ระพฤต่ิด่ ม่คุณ์ธุ์รรมจริยัธุ์รรม

•   ต่อบสนองนโยับายัรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการศ้กษาให้้กับผู้ด้อยัโอกาส
•   สอดคล้องกับนโยับายั สพฐ. นโยับายัที่่� 4 ดา้นการสร้างโอกาสในการเข้ึ้าถง้บริการการศ้กษาที่่�มคุ่ณ์ภาพ มม่าต่รฐาน

และการลดควิามเห้ล่�อมล�ำที่างการศ้กษา
2. กิจกรรม เสริมสร้างศักยัภาพและส่งเสริมคุณ์ธุ์รรมจริยัธุ์รรมครูผู้สอน ภายัใต่้ห้ลักสูต่ร การสอนเพ่�อการพัฒนา 

ควิามสามารถการอ่าน คดิวิเิคราะห์้ เชิ่�อมโยัง ขึ้องนกัเรย่ันรห้สัห้ลักสูต่ร 63001 ซึ่้�งเป็็นการ Re Skill และ Up Skill สำห้รบัครผูู้สอน
•  เพ่�อให้ผู้้เขึ้้ารับการอบรมม่ควิามรู้ ควิามจดจำ และเขึ้้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเร่ยันการสอน เพ่�อพัฒนา

ศักยัภาพนักเร่ยันให้้เขึ้้าใจอยั่างค่อยัเป็็นค่อยัไป็ ในเร่�องการอ่าน คิดวิิเคราะห้์ เชิ่�อมโยัง
•  เพ่�อให้้ผูเ้ข้ึ้ารบัการอบรมมทั่ี่กษะ สามารถวิิเคราะห์้ ป็ระยักุต์่ บรูณ์าการเที่คนคิ กลวิธิุ์ ่การจดัการเรย่ันรู ้ป็ระเมนิผล 

และสร้างสรรค์ ออกแบบการจัดการเร่ยันรู้ เพ่�อพัฒนาศักยัภาพนักเร่ยันให้้เขึ้้าใจอยั่างค่อยัเป็็นค่อยัไป็ ในเร่�องการอ่าน  
คิดวิิเคราะห้์ เชิ่�อมโยัง จากงานเขึ้่ยันที่่�ห้ลากห้ลายัลักษณ์ะ
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โครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง
ด้วิยับที่บาที่การเป็็น “ธุ์นาคารเพ่�อสงัคม” มุง่เน้นดแูลผูม้ร่ายัได้น้อยั ผูป้็ระกอบการรายัย่ัอยั และองค์กรชุิมชิน เพ่�อช่ิวิยั 

ลดควิามเห้ล่�อมล�ำที่างสงัคม และห้ลดุพ้นควิามยัากจน จง้จำเป็็นต้่องคำนง้ถง้ห้ลกัการ ESG คอ่ มค่วิามรบัผดิชิอบต่่อสิ�งแวิดล้อม  
สังคม และม่ธุ์รรมภิบาล จากการศ้กษาข้ึ้อมูลขึ้องสำนักงานคณ์ะกรรมการการศก้ษาขึ้ั�นพ่�นฐาน (สพฐ.) กระที่รวิงศ้กษาธุ์ิการ 
พบวิา่มเ่ดก็นกัเรย่ันจำนวินมากที่่�ต่อ้งการควิามชิว่ิยัเห้ล่อในเร่�องขึ้องอาห้ารกลางวินั ซึ่้�งนกัเรย่ันสว่ินให้ญม่ฐ่านะที่างครอบครวัิ
ที่่�ค่อนขึ้้างยัากจน

ดังนั�น ในโอกาสครบรอบ 108 ป็ีขึ้องธุ์นาคารออมสินจ้งได้จัดที่ำโครงการ “ออมสิน 108 ป็ี อิ�มน่�เพ่�อน้อง” ร่วิมกับ
สำนักงานคณ์ะกรรมการการศ้กษาขัึ้�นพ่�นฐาน กระที่รวิงศ้กษาธุ์ิการ ม่วัิต่ถุป็ระสงค์เพ่�อส่งเสริมให้้นักเร่ยันม่อาห้ารกลางวิัน 
รบัป็ระที่านอยัา่งเพย่ังพอ โดยัการสนบัสนนุให้โ้รงเรย่ันจดัที่ำโครงการอาห้ารกลางวัินดว้ิยัการให้นั้กเรย่ันที่ำการเกษต่รพอเพย่ัง 
ป็ลูกผัก เล่�ยังสัต่ว์ิ เพ่�อนำมาใช้ิในการบริโภคเป็็นอาห้ารกลางวัิน ซ้ึ่�งก่อให้้เกิดป็ระโยัชิน์ต่่อสุขึ้ภาพ พลานามัยั ส่งผลต่่อ 
การเรย่ันรู ้และคณุ์ภาพการศก้ษา อก่ที่ั�งยังัถอ่เป็็นการเพิ�มที่กัษะด้านเกษต่รแก่เดก็ สามารถบรูณ์าการกบัแผนการเรย่ันการสอน 
ขึ้องที่างโรงเร่ยัน รวิมถ้งยังัช่ิวิยัแบ่งเบาภาระค่าใช้ิจ่ายัและบรรเที่าควิามเดอ่นร้อนให้้กบัผูป้็กครองได้อก่ด้วิยัโดยัธุ์นาคารออมสิน
สนับสนุนงบป็ระมาณ์โรงเร่ยันละ 100,000 บาที่ จำนวิน 108 แห้่ง เพ่�อใช้ิในการดำเนินโครงการอาห้ารกลางวิันและบริห้าร
จัดการให้้เกิดควิามยัั�งยั่น

โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล
โครงการธุ์นาคารโรงเรย่ัน เป็็นโครงการที่่�สนบัสนุนบที่บาที่และวิสัิยัที่ศัน์ขึ้องธุ์นาคารออมสนิ ในการเป็็นผู้นำในการส่งเสรมิ 

การออม และสร้างวิินัยัที่างการเงินให้ก้ับกลุ่มเด็กและเยัาวิชินด้วิยัการดำเนินชิว่ิิต่ที่่�เป็ล่�ยันไป็ในยัุคป็ัจจุบัน ธุ์นาคารโรงเร่ยัน
ได้พัฒนารูป็แบบการออมให้้ม่ควิามเห้มาะสมสอดคล้องกับการออมในยุัคดิจิที่ัล โดยัม่ผู้บริห้าร ครู/อาจารย์ั และนักเร่ยัน/
นักศ้กษาเป็็นผู้ดำเนินงานด้วิยัต่นเอง และธุ์นาคารออมสินสนับสนุนในส่วินขึ้องเคร่�องคอมพิวิเต่อร์ เอกสารสิ�งพิมพ์ และ 
วิัสดุเคร่�องใชิ้สำนักงานที่่�เก่�ยัวิข้ึ้องสำห้รับการดำเนินงาน รวิมที่ั�งการให้้ควิามรู้ คำป็ร้กษา การใชิ้ระบบงานอยั่างถูกต่้อง

กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ
ต่ามแผนพัฒนาคุณ์ภาพชิ่วิติ่คนพิการแห้่งชิาต่ิ ฉบับที่่� 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็็นแผนยัุที่ธุ์ศาสต่ร์ที่่� 3 เสริมพลังอำนาจ

ให้้คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร เพ่�อควิามมั�นคงและควิามก้าวิห้น้าด้านอาชิพ่ ห้รอ่การที่ำงานการป็ระกอบอาชิพ่อสิระที่่�ดำเนนิการ
ภายัใต่้พระราชิบัญญัต่ิส่งเสริมและพัฒนาคุณ์ภาพชิ่วิิต่คนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขึ้เพิ�มเต่ิม (ฉบับที่่� 2) พ.ศ. 2556 และระเบ่ยับ
คณ์ะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณ์ภาพชิ่วิิต่คนพิการแห่้งชิาติ่ วิ่าด้วิยัห้ลักเกณ์ฑ์์ วิิธุ์่การ และเง่�อนไขึ้การให้้สัมป็ที่าน 
จัดสถานที่่�จำห้น่ายัสินค้าห้ร่อบริการจัดจ้างเห้มาชิ่วิงงานห้ร่อจ้างเห้มาบริการ โดยัวิิธุ์่กรณ์่พิเศษ ฝึกงาน ห้ร่อจัดให้้ม่อุป็กรณ์์ 
ห้ร่อสิ�งอำนวิยัควิามสะดวิก ล่ามภาษามอ่ ห้ร่อให้้ควิามชิ่วิยัเห้ล่ออ่�นใดแก่คนพิการห้ร่อผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558

ด้วิยัยัุที่ธุ์ศาสต่ร์และนโยับายัการดำเนินงานขึ้องธุ์นาคารออมสิน ที่่�ดำเนินธุ์ุรกิจอยั่างม่ธุ์รรมาภิบาลและเป็็นธุ์นาคาร
เพ่�อสงัคม ดแูลป็ระชิาชินฐานราก ผูด้อ้ยัโอกาส รวิมถง้คนพกิาร ธุ์นาคารไดส่้งเสรมิให้ค้นพิการสามารถเขึ้า้ถง้สิที่ธุ์อิยัา่งแที่จ้รงิ
สรา้งที่างเลอ่กและสรา้งโอกาสการห้ารายัไดใ้ห้แ้กค่นพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร และครอบครวัิ รวิมที่ั�งพฒันาศกัยัภาพกำลงัแรงงาน
ฝึกที่ักษะฝีม่อเพ่�อการป็ระกอบอาชิ่พ เพ่�อมร่ายัได้ในการดำรงชิ่พได้อยั่างยัั�งยั่น
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โครงการเด็กดีของสังคม
ธุ์นาคารไดจ้ดัที่ำโครงการ “เดก็ดข่ึ้องสงัคม” ดว้ิยัเล็งเห้น็และให้้ควิามสำคญัขึ้องเดก็ และเยัาวิชิน ที่่�จะเต่บิโต่เป็น็อนาคต่

ขึ้องชิาต่ิ โดยัการสนับสนุนทีุ่นการศ้กษาให้้แก่เยัาวิชินที่่�ม่จิต่สำน้กด้านคุณ์ธุ์รรม จริยัธุ์รรม ม่จิต่สาธุ์ารณ์ะ ช่ิวิยัเห้ล่อผู้อ่�น  
ม่ควิามรับผิดชิอบ ควิามกต่ัญญููกต่เวิที่ ่มก่ารออม น้อมนำห้ลักป็รัชิญาขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยังไป็ใชิ้ในชิ่วิิต่ป็ระจำวิัน และเพ่�อ
แบ่งเบาภาระขึ้องครอบครัวิจากผลกระที่บขึ้องการแพร่ระบาดขึ้อง COVID-19

ด้วิยัพันธุ์กิจขึ้องธุ์นาคารในปี็ 2564 ในการเป็็น
ธุ์นาคารเพ่�อสงัคมและคำนง้ถง้สิ�งแวิดล้อม กจิกรรมสร้างสมัพนัธ์ุ์ 
ชิมุชินรอบรั�วิธุ์นาคาร (บวิร) เป็็นห้น้�งกิจกรรมช่ิวิยัเห้ล่อชุิมชิน
ที่่� คำน้ งถ้ งสั งคมและสิ� งแวิดล้อม โดยัเริ� มขึ้ยัายัผล 
จากภายัในธุ์นาคารออกสู่ชุิมชินบริเวิณ์รอบออมสิน เป็็น 
การรับผิดชิอบและป็ฏิิบัต่ิต่่อผู้ม่ส่วินได้เส่ยัทุี่กกลุ่มขึ้อง
ธุ์นาคารอย่ัางเท่ี่าเที่ย่ัม เป็็นธุ์รรม สร้างควิามเชิ่�อมั�น ควิามไว้ิวิางใจ
ต่่อผู้ม่ส่วินได้เส่ยั ก่อให้้เกิดป็ระโยัชิน์และนำไป็สู่การพ้�งพา
ต่นเองในระยัะยัาวิ อ่กทัี่�งเป็็นการกระจายัโอกาสแก่ 
ป็ระชิาชินให้้ม่ส่วินร่วิมในการแสดงควิามคิดเห้็นเก่�ยัวิกับ 
การดำเนินการใดๆ ที่่�อาจม่ผลกระที่บต่่อสังคม สิ�งแวิดล้อม 
สุขึ้ภาพอนามัยั คุณ์ภาพช่ิวิิต่ ควิามเป็็นอยัู่ขึ้องชุิมชินและ
สังคมโดยัรวิม

G – Governance
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชนรอบรั้วธนาคาร (บวร) 
108 ปี ธนาคารออมสิน ห่วงใย ใส่ใจเพื่อนบ้าน
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ธนาคารยังคงสานต่อบทบาทการเป็น 

ธนาคารเพี่อสังคม (Social Bank)
ที่สร้างผลกระทบเชิงบวก และสร้างความสมดุลใน

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักการ 

ธนาคารที่มีความรับผิดชอบ 

โดยมุ่งเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำา 
สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม

“
“
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ทิศทาง
และนโยบาย
การดำาเนินงาน
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ทิศทางและนโยบายการดำาเนินงานปี 2565 
ธุ์นาคารออมสินยัังคงสานต่่อบที่บาที่การเป็็น “ธุ์นาคารเพ่�อสังคม (Social Bank)”  

ที่่�สร้างผลกระที่บเชิิงบวิก และสร้างควิามสมดุลในการดูแลผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยัที่ั�งภายันอก 
และภายัในองค์กร เพ่�อมุ่งสู่ควิามยัั�งยั่น ภายัใต่้ห้ลักการ “ธุ์นาคารที่่�ม่ควิามรับผิดชิอบ”  
ขึ้องสำนักงานโครงการสิ�งแวิดล้อมแห้่งสห้ป็ระชิาชิาติ่วิ่าด้วิยัขึ้้อริเริ�มที่างการเงิน (United 
Nations Environment Programme Finance Initiative : UNEP FI) โดยัมุ่งเป้็าห้มายั 
ในการ “ลืด้ความเหลืื�อมลื�ำ สั้ร้างการเข้้าถึงแหลื่งทีุ่นที่่�เป็็นธรรม” ที่่�สอดคล้องกับเป็้าห้มายั
การพัฒนาที่่�ยัั�งยั่น ห้ร่อ SDGs ขึ้องสห้ป็ระชิาชิาต่ิ ใน 2 ด้านที่่�สำคัญ ค่อ No Poverty และ 
Reduced Inequality ผ่านโครงการ/มาต่รการต่่างๆ ที่ั�งที่่�ธุ์นาคารดำเนินการเองและ 
เป็็นห้น่วิยังานห้ลักในการขัึ้บเคล่�อนโยับายัรัฐเพ่�อให้้ควิามช่ิวิยัเห้ล่อป็ระชิาชินและภาคธุุ์รกิจ 
โดยัเฉพาะกลุ่มผู้ม่รายัได้น้อยั และผู้ป็ระกอบการรายัย่ัอยั โดยัในปี็ 2565 ท่ี่�ป็ระเที่ศ 
ยัังต่้องเร่งฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจที่่�ได้รับควิามเส่ยัห้ายัจากการระบาดขึ้อง COVID-19 ภาคธุ์ุรกิจและ
ป็ระชิาชินได้รับผลกระที่บห้นัก โดยัธุ์นาคารยัังคงดำเนินการให้้ควิามชิ่วิยัเห้ล่ออยั่างต่่อเน่�อง 
ในขึ้ณ์ะเด่ยัวิกัน ธุ์นาคารยัังมุ่งสร้างควิามเขึ้้มแขึ้็งภายัในองค์กรที่ั�งการยักระดับศักยัภาพ 
สู่องค์กรดิจิที่ัล การพัฒนาบุคลากรให้้ม่ควิามพร้อมต่่อการเป็ล่�ยันแป็ลง และเป็็นองค์กร 
ที่่�โป็ร่งใสต่รวิจสอบได้ ควิบคู่กับการสร้างควิามเขึ้้มแขึ้็งที่างการเงินขึ้ององค์กร
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ค่านิยม
GSB Way วิถีออมสิน (เติมเต็มสังคมไทย คิดกว้างไกล เหนือขีดจำากัด)

วิสัยทัศน์
เป็็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างควิามสุขึ้และควิามมั�นคงขึ้องป็ระชิาชิน

เพ่�อการพัฒนาป็ระเที่ศอยั่างยัั�งยัน่ ด้วิยัเที่คโนโลยั่ดิจิทัี่ล

Giving for the Greater Good
เต่ิมเต่็มสร้างคุณ์ค่าสังคมไที่ยั 

Seeking for the Possibilities
คิดให้ม่ก้าวิไกลใฝ่สร้างสรรค์

Brave Beyond Boundaries
มุ่งมั�นสานต่่อเห้น่อขึ้่ดจำกัด

พันธกิจ
ส่งเสริมการออมและสร้างวิินัยัที่างการเงิน

สนับสนุนการลงทีุ่นและการพัฒนาป็ระเที่ศ

ส่งเสริมและยักระดบัเศรษฐกิจฐานรากและวิิสาห้กิจขึ้นาดกลางและขึ้นาดยั่อม 

เพ่�อลดควิามเห้ล่�อมล�ำและเพิ�มขึ้่ดควิามสามารถในการแขึ้่งขึ้ัน

เป็็นธุ์นาคารเพ่�อสังคม และคำน้งถ้งสิ�งแวิดล้อม

ให้้บริการที่างการเงินครบวิงจรที่่�ล�ำสมัยัด้วิยัเที่คโนโลยั่ดิจิที่ัล 
และเห้น่อควิามคาดห้วิังภายัใต่้ควิามเส่�ยังที่่�ยัอมรับได้

บริห้ารจัดการแบบม่ออาชิ่พ และม่ธุ์รรมาภิบาล

1

2

3

4

5

6
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การขึ้ับเคล่�อนภารกิจเชิิงสังคมอยั่างเต่็มรูป็แบบ ด้วิยัการส่งเสริมการเขึ้้าถ้งแห้ล่งเงินทีุ่น
ด้วิยัต่้นทีุ่นดอกเบ่�ยัที่่�เป็็นธุ์รรมและยักระดับศักยัภาพในการป็ระกอบอาชิ่พอยั่างครบวิงจร 
แก่ป็ระชิาชินฐานราก ผูป้็ระกอบการรายัย่ัอยั และชุิมชิน เพ่�อให้้มค่วิามเข้ึ้มแขึ้ง็และพ้�งพาต่นเองได้ 
ควิบคูก่บัการให้ค้วิามรูท้ี่างการเงิน สง่เสรมิการออมและสรา้งวินิยััที่างการเงนิเพ่�อยักระดบัคณุ์ภาพ
ชิ่วิิต่อยั่างยัั�งยั่น พร้อมขึ้ับเคล่�อนภารกิจเชิิงรุกในการต่อบสนองนโยับายัภาครัฐ ภายัใต่้ 
การดำเนินงานต่ามห้ลักการ “การเป็็นธุ์นาคารที่่�ม่ควิามรับผิดชิอบ”  

การสร้างควิามเข้ึ้มแข็ึ้งที่างการเงินขึ้ององค์กร ด้วิยัการเพิ�มป็ระสิที่ธิุ์ภาพขึ้องการบริห้าร
จัดการต่้นทีุ่นการดำเนินงานที่่�มุ่งเน้นควิามคุ้มค่าและสอดคล้องกับภารกิจการเป็็นธุ์นาคาร 
เพ่�อสังคม ควิบคู่กับการพัฒนาต่่อยัอดธุ์ุรกิจเชิิงพาณ์ิชิยั์ เพ่�อสร้างรายัได้และยักระดับศักยัภาพ
ที่างการแขึ้่งขึ้ัน (Commercial Mission) โดยันำผลกำไรที่่�ได้มาสนับสนุนภารกิจเชิิงสังคม  
(Social Mission) ผ่านแนวิที่างในการบริห้ารจัดการสินที่รัพยั์และห้น่�สิน พอร์ต่สินเชิ่�อ  
รวิมที่ั�งพอร์ต่การลงทีุ่น ให้้ม่ผลต่อบแที่นภายัใต่้ควิามเส่�ยังที่่�ยัอมรับได้ ควิบคู่กับการบริห้ารและ
ควิบคุมต่้นทุี่นดำเนินงานที่่�ไม่จำเป็็น พร้อมที่ั�งการยักระดับกระบวินการบริห้ารจัดการห้น่� 
ที่ั�งกระบวินการ (End to End) ที่ั�งด้านฐานขึ้้อมูล กระบวินการจัดการ และเคร่�องม่อสนับสนุน 
การขึ้ยัายัขึ้่ดควิามสามารถในการแขึ้่งขึ้ันขึ้องธุ์ุรกิจเชิิงพาณ์ิชิยั์ในกลุ่มลูกค้าที่่�ม่ศักยัภาพและ 
รายัได้สูง รวิมไป็ถ้งการพัฒนาศักยัภาพการสร้างรายัได้จากรูป็แบบธุ์ุรกิจให้ม่ผ่านสาขึ้าและ 
การขึ้ยัายัควิามร่วิมม่อกับห้น่วิยัพันธุ์มิต่ร

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2565 - 2569 
ธุ์นาคารม่แนวิที่างการดำเนินงานที่่�มุง่เน้นบที่บาที่การเป็็นธุ์นาคารเพ่�อสังคม (Social Bank) ด้วิยัการขึ้ับเคล่�อนและ

ขึ้ยัายัผลธุ์นาคารเพ่�อสงัคมในที่กุกระบวินการที่่�สำคญั ยักระดบัสูก่ารเป็็นธุ์นาคารที่่�มค่วิามรบัผดิชิอบอย่ัางเต่ม็รปู็แบบ (Responsible  
Banking) โดยัขึ้ับเคล่�อนผ่านนวิัต่กรรมดิจิที่ัลเพ่�อให้้เกิดผลเชิิงบวิกแก่สังคม โดยัมุ่งมั�นในการเป็็นผู้นำควิามร่วิมม่อกับ 
สถาบันการเงินขึ้องรัฐและพันธุ์มิต่รที่างธุ์ุรกิจให้้ดำเนินไป็ในแนวิที่างการเป็็นธุ์นาคารที่่�ม่ควิามรับผิดชิอบร่วิมกัน เพ่�อสร้าง
รากฐานที่างสงัคมที่่�มั�นคง พฒันาคณุ์ภาพชิว่ิติ่ สร้างเศรษฐกจิและสงัคมที่่�เข้ึ้มแขึ้ง็อย่ัางยัั�งยัน่ในระยัะยัาวิ ภายัใต้่ยัทุี่ธุ์ศาสต่ร์ 
การดำเนนิงาน 4 ด้านห้ลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนากลไก
การขับเคล่ือน

ภารกิจเชิงสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การบริหาร
คุณภาพสินทรัพย์  

ต้นทุน และ
การสร้างรายได้

ยุทธศาสตร�ที่ 4   การเพ��มศักยภาพโครงสร�างพ�้นฐาน

ยุทธศาสตร�ที่ 3   การยกระดับสู�องค�กรดิจ�ทัล

Social Mission Integration

Triple Bottom Line

Balanced
Stakeholders

SOCIAL
BANK

PEOPLE

ยุทธศาสตร�ที่ 2
การบร�หารคุณภาพส�นทรัพย�

ต�นทุน เเละการสร�างรายได�

ยุทธศาสตร�ที่ 1
การพัฒนากลไก

การขับเคล�่อนภารกิจสังคม

External
Sustainability

Internal
Sustainability

PLANET PROFIT

028 ธนาคารออมสิน



แผนงาน/โครงการที่สำาคัญในปี 2565
ยุที่ธศาสั้ติร์ที่่� 1 การพื่้ฒนากลืไกการข้้บ่เคลืื�อนภารกิจเช่ิงสั้้งคม  
•  แผนพัฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์และบริการที่่�ต่อบสนองลูกค้าในการเขึ้้าถ้งแห้ล่งเงินทีุ่นและฟื้้�นฟืู้เยั่ยัวิยัา
•  แผนการพัฒนาและส่งเสริมศักยัภาพผู้ป็ระกอบการรายัยั่อยั
•  แผนงานรองรับการดำเนินการต่ามนโยับายัรัฐ
•  แผนการส่งเสริมการออมและสร้างวิินัยัที่างการเงินต่ลอดชิ่วิงชิ่วิติ่ลูกค้า
•  แผนการดำเนินงานต่ามกรอบสู่ควิามยัั�งยั่น
ยุที่ธศาสั้ติร์ที่่� 2 การบ่ริหารคุณ์ภาพื่สั้ินที่ร้พื่ย์ ติ้นทีุ่น แลืะการสั้ร้างรายได้้
•  โครงการบริห้ารจัดการ/จำห้น่ายัห้น่�ด้อยัคุณ์ภาพ
•  โครงการป็รับป็รุงกระบวินการบริห้ารจัดการห้น่�อยั่างบูรณ์าการ
•  แผนยักระดับการพัฒนารูป็แบบธุ์ุรกิจ/กระบวินการ/ผลิต่ภัณ์ฑ์์และบริการผ่านชิ่องที่างสาขึ้า
ยุที่ธศาสั้ติร์ที่่� 3 การยกระด้้บ่สัู้่องค์กรด้ิจิที่้ลื 
•  โครงการพัฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์และบริการรูป็แบบ Digital
•  โครงการยักระดับการบริห้ารจัดการนวิัต่กรรม
•  แผนการส่งเสริมแนวิที่างการใชิ้ข้ึ้อมูลเพ่�อขึ้ับเคล่�อนองค์กร
ยุที่ธศาสั้ติร์ที่่� 4 การเพื่ิ�มศ้กยภาพื่โครงสั้ร้างพื่ื�นฐาน 
•  แผนงาน HR Transformation
•  แผนการวิางโครงสร้างพ่�นฐานด้าน IT เพ่�อเพิ�มขึ้่ดควิามสามารถในการแขึ้่งขึ้ัน 
•  แผนการพัฒนาเคร่�องม่อและระบบงาน รวิมถ้งบูรณ์าการการกำกับดูแลที่่�ด่ การบริห้ารควิามเส่�ยัง
   และควิบคุมภายัใน
•  แผนการป็รับป็รุงกระบวินการบริการจัดการองค์กรต่ามระบบป็ระเมินผลการดำเนินงานรัฐวิิสาห้กิจ (SE-AM)
อยั่างไรก็ต่าม ภายัใต่้สถานการณ์์ควิามเส่�ยัง สภาวิะที่่�มก่ารเป็ล่�ยันแป็ลงอยั่างรวิดเร็วิ จากปั็จจัยัแวิดล้อมต่่างๆ อาทิี่ 

แนวิโน้มเศรษฐกิจโลก นโยับายัและกฎระเบ่ยับขึ้องรัฐบาล การเป็ล่�ยันแป็ลงที่่�สำคัญขึ้องเที่คโนโลยั่ รวิมถ้งภัยัธุ์รรมชิาต่ิ และ
ภัยัคุกคามรูป็แบบให้ม่ ป็ระกอบกับสถานการณ์์การระบาดขึ้อง COVID-19 ที่่�ยัังคงเกิดขึ้้�นอยั่างต่่อเน่�อง ซึ่้�งอาจส่งผลให้้ 
การดำเนินงานไม่เป็็นไป็ต่ามแผนและเป้็าห้มายัที่่�กำห้นดไว้ิ ที่ั�งน่� ธุ์นาคารได้ม่แผนการบริห้ารควิามเส่�ยังภายัใต้่ภาวิะวิิกฤต่ 
ที่่�เห้มาะสม ที่ั�งการระบุควิามเส่�ยัง การป็ระเมินควิามเส่�ยัง การห้าแนวิที่างลดผลกระที่บและควิามรุนแรงขึ้องควิามเส่�ยัง และ
การติ่ดต่าม/เฝ้าระวัิง/ดูแลควิามเส่�ยังอย่ัางสม�ำเสมอ เพ่�อให้้ธุ์นาคารสามารถดูแลช่ิวิยัเห้ลอ่สังคมผ่านการดำเนินงานต่ามนโยับายัรัฐ  
ในขึ้ณ์ะที่่�ผลการดำเนินงานในภาพรวิมขึ้องธุ์นาคารอยัู่ในระดับที่่�ยัอมรับได้ 

การเพิ�มข่ึ้ดควิามสามารถด้านดิจทิี่ลัเพ่�อขัึ้บเคล่�อนภารกิจการเป็น็ธุ์นาคารเพ่�อสังคม รองรับ
กับการเป็ล่�ยันแป็ลงที่ั�งในป็ัจจุบันและอนาคต่ ด้วิยัการพัฒนานวิัต่กรรมที่างการเงินและยักระดับ
การให้้บริการผ่านช่ิองที่างดิจิที่ัล ควิบคู่กับการบริห้ารจัดการนวัิต่กรรมเพ่�อให้้เกิดผลลัพธุ์์และ 
สรา้งคุณ์ค่าต่อ่องค์กรอย่ัางเป็น็รูป็ธุ์รรม รวิมที่ั�งการผลักดันการใช้ิขึ้อ้มูลเพ่�อมุง่สูก่ารเป็น็องค์กรท่ี่�
ขึ้ับเคล่�อนด้วิยัขึ้้อมูล (Data Driven Organization) พร้อมป็รับรูป็แบบและโครงสร้างการที่ำงาน
ด้วิยัเที่คโนโลยั่ดิจิทัี่ลที่ั�วิที่ั�งองค์กร เพ่�อยักระดับสู่การเป็็นองค์กรดิจิที่ัล  

     
การเพิ�มศักยัภาพโครงสร้างพ่�นฐานและยักระดับการบริห้ารจัดการให้้รองรับการ

เป็ล่�ยันแป็ลงและสนับสนุนภารกิจขึ้ององค์กร ด้วิยัการบริห้ารและพัฒนาที่รัพยัากรมนุษยั์ ที่ั�งใน
ด้านโครงสร้างการบริห้ารอัต่รากำลัง การพัฒนาทัี่กษะควิามสามารถขึ้องบุคลากร รวิมถ้ง 
การป็รับป็รุงและพัฒนากระบวินการที่่�สำคัญให้้ม่ป็ระสิที่ธุ์ิภาพแขึ้่งขึ้ันได้ การพัฒนาเที่คโนโลยั่
สารสนเที่ศที่ั�งด้านโครงสร้างพ่�นฐานและควิามมั�นคงป็ลอดภัยัขึ้องระบบและขึ้้อมูล (IT Security 
& Data Privacy) ให้้รองรับการดำเนินธุ์ุรกิจในยัุคดิจิที่ัลและสนับสนุนภารกิจเชิิงสังคม พร้อมกับ
ยักระดับมาต่รฐานและบูรณ์าการการกำกับดูแลการบริห้ารควิามเส่�ยังการควิบคุมภายัใน และ 
การต่รวิจสอบภายัในที่่�เอ่�อต่่อการดำเนินธุ์ุรกิจและสอดคล้องกับเกณ์ฑ์์การกำกับภายันอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การยกระดับ
สู่องค์กรดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเพ่ิมศักยภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

รายงานประจำาปี 2564 029



หมายเหติุ 
1/  ป็ี 2561 ม่กำาไรจากการขึ้ายัหุ้้นสามัญ IRPC จำานวิน 7,382 ล้านบาที่ ป็ี 2562 ม่กำาไรจากการขึ้ายัเงินลงทีุ่นในบริษทัี่ร่วิม บลจ. ธุ์นชิาต่ จำานวิน 2,075 ล้านบาที่  
 ป็ี 2563 ม่ขึ้าดทีุ่นจากการด้อยัค่าต่ราสารทีุ่นเผ่�อขึ้ายั จำานวิน 1,326 ล้านบาที่ และป็ี 2564 ม่กำาไรจากการขึ้ายัหุ้้นสามัญขึ้อง บมจ. ที่ิพยัป็ระกันภัยั จำานวิน 1,800 ล้านบาที่ 

2/  ปี็ 2562 ม่ค่าใช้ิจ่ายัรายัการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้ิจ่ายัผลป็ระโยัชิน์พนักงานระยัะยัาวิ ต่าม IAS 19 เพิ�มจากการจ่ายัค่าชิดเชิยัเพ่�อต่อบแที่นควิามชิอบในการที่ำางานแก่พนักงาน 
 ที่่�เกษ่ยัณ์อายัุ ซึ่้�งที่ำางานครบ 20 ป็ีขึ้้�นไป็ จาก 300 วิัน เป็็น 400 วิัน จำานวิน 1,385 ล้านบาที่  ป็ี 2563 และ ป็ี 2564 ม่การบันที่้กค่าใชิ้จ่ายัผลป็ระโยัชิน์พนักงานจากวิันลาสะสม 
 จำานวิน 348 ล้านบาที่ และ 22 ล้านบาที่ ต่ามลำาดับ

2560 2561 2562 2563 2564 เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

งบ่กำาไรข้าด้ทีุ่น (ลื้านบ่าที่) 

   รายัได้ดอกเบ่�ยั 104,302 102,701  103,359 92,815 88,364  (4.8)  

   ค่าใชิ้จ่ายัดอกเบ่�ยั 46,418 38,510 44,680  35,899  28,325  (21.1)

   รายัได้ดอกเบ่�ยัสุที่ธุ์ิ 57,884 64,191 58,679  56,916  60,039  5.5

   รายัได้ค่าธุ์รรมเน่ยัมและบริการสุที่ธุ์ิ   5,701 5,973 4,691  3,931  3,110  (20.9)

   รายัได้จากการดำาเนินงานอ่�น   3,747 11,0101/ 6,3341/  3,7241/  8,3681/  124.7

   ค่าใชิ้จ่ายัจากการดำาเนินงานอ่�น 31,938 33,315 33,190  31,313  28,642  (8.5)

   กำาไรจากการด้ำาเนินงาน 35,394 47,859 36,514  33,258  42,875 28.9

   ห้น่�สูญ ห้น่�สงสัยัจะสูญ และขึ้าดทีุ่นจากการด้อยัค่า
  และป็รับโครงสร้างห้น่�

   4,184 17,017 12,306  14,598  17,615     20.7

   กำาไรสุั้ที่ธิ 31,210 30,842  24,208  18,660  25,260  35.4

   กำาไร (ขึ้าดทีุ่น) เบ็ดเสร็จอ่�นสุที่ธุ์ิ  16,894 (10,738) (10,994)  (6,413)  6,261  197.6

   กำาไร (ขึ้าดทีุ่น) เบ็ดเสร็จรวิม 48,104 20,104  13,214  12,247  31,521 157.4

ฐานะการเงิน (ลื้านบ่าที่)

   สินที่รัพยั์รวิม  2,663,828 2,667,000 2,797,068 2,889,147 3,045,015   5.4 

   เงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพยั์สุที่ธุ์ิ  237,395  256,200  312,832  441,351  476,580  8.0 

   เงินให้้สินเชิ่�อ  2,014,123 2,111,899 2,152,718 2,159,241 2,270,281  5.1 

   ห้น่�สินรวิม  2,461,939 2,465,061 2,594,592 2,689,369 2,829,694  5.2 

   เงินรับฝาก และต่ราสารห้น่�ที่่�ออกและเงินกู้ยั่ม  2,256,312 2,298,412 2,412,934 2,495,440 2,576,934  3.3 

   ส่วินขึ้องทีุ่น  201,889  201,939  202,476  199,778  215,321  7.8 

อ้ติราส่ั้วนที่างการเงินที่่�สั้ำาค้ญ (ร้อยลืะ)
   อัต่ราผลต่อบแที่นต่่อสินที่รัพยั์สุที่ธุ์ิเฉล่�ยั (ROA) 1.23 1.19 0.90 0.66 0.87 

   อัต่ราผลต่อบแที่นต่่อส่วินขึ้องทีุ่นเฉล่�ยั (ROE)  16.88  15.26  11.64  9.68  12.34 

   อตั่ราส่วินรายัได้ดอกเบ่�ยัสุที่ธุ์ิต่่อสินที่รัพยั์ที่่�ก่อให้้เกิด
   รายัได้ดอกเบ่�ยัเฉล่�ยั (NIM) 

 2.35  2.54  2.23  2.05  2.14 

   ค่าใชิ้จ่ายัดำาเนินงานต่่อรายัได้รวิมสุที่ธุ์ิ (Cost / Income)  47.44  41.01  47.61  48.45  40.02 

   เงินให้้สินเช่ิ�อต่่อเงินรับฝาก และต่ราสารห้น่�ท่ี่�ออกและเงินกู้ย่ัม (L/D)  89.25  91.86  89.20  86.51  88.09 

   อัต่ราส่วินเงินกองทีุ่นต่่อสินที่รัพยั์เส่�ยังที่ั�งสิ�น (CAR)  12.47  14.72  15.52  14.98  16.06 

   อัต่ราส่วินเงินกองทีุ่นต่่อสินที่รัพยั์เส่�ยังชิั�นที่่� 1 (Tier I Ratio)  11.85  13.56  13.96  12.85  13.66 

   อัต่ราส่วินสินเช่ิ�อท่ี่�ห้ยุัดรับรู้รายัได้ต่่อเงินให้้สินเช่ิ�อรวิม (gross NPLs)  2.05  2.81  2.65  2.13  2.49 

   อตั่ราส่วินค่าเผ่�อห้น่�สงสัยัจะสูญต่่อสินเชิ่�อที่่�ห้ยัุดรับรู้รายัได้ 
   (LLR / NPLs)

 134.47  114.23   122.84  171.03  165.09 

พนักงาน  16,286 16,410 16,815 16,611 16,558

สาขึ้า 1,059 1,061 1,062 1,057 1,054

ห้น่วิยัให้้บริการ  (ห้น่วิยัให้้บริการบนอำาเภอ รถ และเร่อเคล่�อนที่่�) 160 162 159 162 161

เคร่�องอตั่โนมัต่ิบริการต่นเอง (Self Service) 8,524 8,536 8,534 8,056 8,012

ธุ์นาคารโรงเร่ยัน 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ

2/2/ 2/

030 ธนาคารออมสิน



25

20

15

10

5

0

4

3

2

1

0

250

200

150

100

50

0

100

2

75

1

50

0

ล้านบาท
ร้อยละ

ร้อยละ
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ร้อยละ

ROA

LLR/NPLs

ROEROA ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ

NPLs Cost / Income

Cost (ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ) / Income

ROE ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ
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2560

25602561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562
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2564

2564

2564

2564

18,660

25,260

30,842

24,208

2560

55

50

45

40

35

31,210

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

หมายเหตุ 
1/   ปี 2561 มีกำ�ไรจ�กก�รข�ยหุ้นส�มัญ IRPC จำ�นวน 7,382 ล้�นบ�ท ปี 2562 มีกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในบริษัทร่วม บลจ. ธนช�ต จำ�นวน 2,075 ล�้นบ�ท  
 ปี 2563 มีข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ตร�ส�รทุนเผ่ือข�ย จำ�นวน 1,326 ล้�นบ�ท และปี 2564 มีกำ�ไรจ�กก�รข�ยหุ้นส�มัญของ บมจ. ทิพยประกันภัย จำ�นวน 1,800 ล้�นบ�ท

2/   ปี 2562 มีค่�ใช้จ�่ยร�ยก�รพิเศษ ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นระยะย�ว ต�ม IAS 19 เพิ่มจ�กก�รจ�่ยค่�ชดเชยเพื่อตอบแทนคว�มชอบในก�รทำ�ง�นแก่พนักง�น 
 ที่เกษียณอ�ยุ ซึ่งทำ�ง�นครบ 20 ปีขึ้นไป จ�ก 300 วัน เป็น 400 วัน จำ�นวน 1,385 ล�้นบ�ท  ปี 2563 และ ปี 2564 มีก�รบันทึกค่�ใช้จ�่ยผลประโยชน์พนักง�นจ�กวันล� 
 สะสม จำ�นวน 348 ล้�นบ�ท และ 22 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ
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กำาไรสุทธิ

1.29 1.25

1.00
0.70 0.88

0.66
0.870.90

1.191.23

17.65
16.04

12.87

10.33
12.50

9.68

12.34
11.64

15.26
16.88

89.25
91.86

89.20 86.51 88.09

2.05 2.13
2.49

2.81 2.65 47.44 47.61 48.45

40.02
41.01

134.47

171.03
165.09

114.23 122.84
45.31

39.08

43.92

46.49

39.55

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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โครงสร้างองค์กร

สายงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มลูกค้าบุคคล
กลุ่มลูกค้าฐานราก

และสนับสนุน
นโยบายรัฐ

สายงานกิจการสาขา 1
สายงานกิจการสาขา 2
สายงานกิจการสาขา 3
สายงานกิจการสาขา 4
สายงานกิจการสาขา 5
สายงานกิจการสาขา 6

• สายงานบริหารธุรกิจ 
 ลูกค้าบุคคล
• สายงานบริหารการขาย

• สายงานลูกค้ารายย่อย
   และองค์กรชุมชน
• สายงานลูกค้าบุคลากร
 ภาครัฐ
• สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 ผู้ประกอบการรายย่อย 
 และ SMEs Start up

• สายงานลูกค้าธุรกิจ  
 SMEs
• สายงานลูกค้าธุรกิจ
 ขนาดใหญ่และภาครัฐ

• สายงานบริหารการเงิน
• สายงานการลงทุน
• สายงานการเงิน

สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

กลุ่มตรวจสอบ ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

ฝ่ายเลขานุการธนาคารสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

• สายงานธุรกิจดิจิทัล
   และข้อมูลสารสนเทศ

• สายงานความมั่นคง  
 ปลอดภัยไซเบอร์
• สายงานวางแผน 
 และพัฒนาเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ
• สายงานปฏิบัติการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

• สายงานปฏิบัติการ      
  ธุรกิจ
• สายงานบริหาร 
  งานกลาง

• สายงานบริหารหนี้
• สายงานกฎหมาย 
 และบริหารทรัพย์สิน

•  สายงานนโยบาย 
   และยุทธศาสตร์
•  สายงานความยั่งยืน

• สายงานพัฒนา    
   ศักยภาพองค์กร
• สายงานบริหาร   
   ทรัพยากรบุคคล

•  สายงานกำากับและ   
   ควบคุม
•  สายงานบริหาร 
   ความเสี่ยง
• สายงานวิเคราะห์ 
   ความเสี่ยงสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการสรรหา
กรรมการธนาคารออมสิน

กลุ่มปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารหนี้
และกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มกำากับและ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มดิจิทัล
แบงก์กิ้ง

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล



คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน
1 นายวิทัย รัตนากร
 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

2 นายบุญสน เจนชัยมหกุล
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 นายอิสระ วงศ์รุ่ง
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล 

4 นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
 กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 

5 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

6 นายโชคชัย คุณาวัฒน์
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
 กลุ่มกำากับและบริหารความเสี่ยง 

7 นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
 กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 

1   นายประภาศ คงเอียด
 ประธานกรรมการ

2  นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 
 กรรมการอิสระ

3 นางวรนุช ภู่อิ่ม 
 กรรมการธนาคารออมสิน
 
4 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา  
 กรรมการธนาคารออมสิน 

5 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 
 กรรมการอิสระ

6  นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
 กรรมการอิสระ 

7 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 
 กรรมการอิสระ

8  นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
 กรรมการอิสระ

9  รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
 กรรมการอิสระ

10 นางธิดา พัทธธรรม
 กรรมการอิสระ

11 นายวิทัย รัตนากร
 กรรมการ และผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

8 นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ

9 นายสัณฐาน อยู่ศิริ
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ 

10 นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ 

11 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์     
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
 กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย 

12 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

13  นายสราวุธ ณ นคร
 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มดิจิทัลแบงก์กิ้ง

034 ธนาคารออมสิน
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คณะกรรมการ
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(แต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
  ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

อายุ 60 ปี
นายประภาศ คงเอียด 

International Tax Program Certificate and Master of 
Laws (ITP/LL.M.), Harvard Law School,  
Harvard University, Massachusetts, U.S.A.

ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มห�วิทย�ลัยร�มคำแหง

เนติบัณฑิิตไทย (น.บ.ท.) 
สำนักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิิตยสภ�

 การศึึกษา  

  หลักสูตร ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) 
 รุ่นที่ 56 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

  หลักสูตร ผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
 รุ่นที่ 21 วิทย�ลัยก�รยุติธรรม

  หลักสูตร นักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�ม  
 ก�รทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุน่ที่ 9 สำนักง�นคณะกรรมก�ร  
 ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.)

  หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น (วพน.) 
 รุ่นที่ 6 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

  หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.) 
 รุ่นที่ 21 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

การอบรม

  หลักสูตร นักบริห�รก�รเงินก�รคลังภ�ครัฐระดับสูง (บงส.) 
 รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกล�ง

  หลักสูตร วิทย�ก�รก�รจัดก�รสำหรับนักบริห�รระดับสูง   
 (วบส.) รุ่นที่ 1 สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

  หลักสูตร ก�รบริห�รเชิงนิติศ�สตร์ระดับสูง (วทน.) 
 รุ่นที่ 1 สภ�ทน�ยคว�ม

  หลักสูตร Director Certification Program (DCP),  
 Thai Institute of Directors (IOD)

  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP),  
 Thai Institute of Directors (IOD)

  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program    
 (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)

  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD),  
 Thai Institute of Directors (IOD)

  หลักสูตร Executive Development Program on   
 International Business Transactions and Taxation, 
 Duke University, U.S.A.

  หลักสูตร International Tax Law Course, Center for   
 Commercial Law Studies, Queen Mary, University of   
 London, UK

  หลักสูตร Certificate on International Taxation,   
 University of New South Wales, Australia
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พ.ศึ. 2564 - ปััจจุบัน อธิบดีกรมธน�รักษ์

พ.ศึ. 2564 - 2564 อธิบดีกรมบัญชีกล�ง

พ.ศึ. 2561 - 2564 ผู้อำนวยก�รสำนักง�นคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ

พ.ศึ. 2560 - 2561 ผู้อำนวยก�รสำนักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ 

พ.ศึ. 2558 - 2560 รองปลัดกระทรวงก�รคลัง 
(หัวหน้�กลุม่ภ�รกิจด้�นร�ยได้)

ปัระวััติการทำงาน 

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   กรรมก�รปฏิิรูปประเทศด้�นกฎหม�ย

  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ธน�รักษ์พัฒน�สินทรัพย์ จำกัด

   กรรมก�ร บริษัท ทิพย กรุ�ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลั 
ท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
 ไม่มี
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  สัมมน�เชิงปฏิิบัติก�รด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ 
 และคว�มตระหนักด้�นคว�มมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 
 (Cyber Resilience) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan  
 (HRP) รุ่นที่ 26/2020 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 
 บริษัทไทย (IOD) 

  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate   
 Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

   หลักสูตร ก�รกำกับดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและผู้บริห�ร  
 ระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์ก�รมห�ชน (PDI) รุ่นที่ 16   
 สถ�บันพระปกเกล้�ร่วมกับสำนักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ย  
 รัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2560

  หลักสูตร Board that make a difference (BMD) 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2559

   หลักสูตร ผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง (บยส.) 
 รุ่นที่ 20 สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รฝ่�่ยตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม 
 พ.ศ. 2558

ปริญญ�โท นิติศ�สตรมห�บัณฑิิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประก�ศนียบัตร เนติบัณฑิิตไทย 
สำนักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิิตยสภ� 
สมัยที่ 34 ปีก�รศึกษ� 2524

ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพั้นธ์์ 2565 และได้ำร้บแต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565 วัาระที่่� 2)
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

อายุ 63 ปี
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 

 การศึึกษา  การอบรม

038 ธนาคารออมสิน



พ.ศึ. 2558 - 2561 ที่ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ยและระเบียบก�รคลัง 
(ทรงคุณวุฒิ)

พ.ศึ. 2553 - 2557 ผู้อำนวยก�รสำนักกฎหม�ย กรมบัญชีกล�ง

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รกำกับ 
 สำนักง�นก�รบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

   ประธ�นอนุกรรมก�รกฎระเบียบในด้�นก�รบริห�รง�นภ�ยใน      
 สำนักง�นก�รบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

  ประธ�นอนุกรรมก�รกำกับดูแลกิจก�รที่ดี 
 สำนักง�นก�รบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

   อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสีย่ง 
 สถ�บันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์ก�รมห�ชน)

   อนุกรรมก�รใน อ.ก.พ. วิส�มัญเกีย่วกับก�รประเมินบุคคล  
 ตำแหน่งประเภทวิช�ก�ร

  หลักสูตร นักบริห�รง�นยุติธรรม หลักสูตร อัยก�รจังหวัด 
 รุ่นที ่31 สำนักง�นอัยก�รสูงสุด พ.ศ. 2554

  หลักสูตร ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลบนคว�มหล�กหล�ย   
 สำนักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554

  หลักสูตร นักบริห�รก�รคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถ�บันวิจัย    
 นโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง พ.ศ. 2553

  หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน่ที่ 53 
 วิทย�ลัยมห�ดไทย กระทรวงมห�ดไทย พ.ศ. 2552

  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่นที ่124/2552 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 
 บริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร ก�รบริห�รง�นตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 
 สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำรวจ กองบัญช�ก�รศึกษ� 
 พ.ศ. 2550

  หลักสูตร ประก�ศนียบัตรบัณฑิิตท�งกฎหม�ยมห�ชน รุ่นที่ 1 
 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ พ.ศ. 2542

ปัระวััติการทำงาน 

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 039



  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 307/2021 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย   
 (IOD) 

  หลักสูตร Boardroom Success through Financing  
 and Investment (BFI) รุ่นที่ 10/2021 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

  สัมมน�เชิงปฏิิบัติก�รด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้และ 
 คว�มตระหนักด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 (Cyber Resilience) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate   
 Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program  
 (ITG) รุ่นที่ 14/2020 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร ก�รกำกับดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและผู้บริห�ร  
 ระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์กรมห�ชน รุ่นที่ 21 ปี 2562   
 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 154/2018 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร ผูน้ำยุคใหม่ในระบบประช�ธิปไตย รุ่นที่ 3 
 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร ผูบ้ริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 
 สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รฝ่่�ยตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม

  หลักสูตร ประก�ศนียบัตรกฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� 
 เพื่อพัฒน�และเพิ่มมูลค่�ท�งธุรกิจ ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� 
 และก�รค้�ระหว่�งประเทศกล�ง ร่วมกบัชมรมผูพ้พิ�กษ�สมทบ 
 ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศกล�ง

  หลักสูตร Certificate in Administration and 
 Management, University of Washington

  หลักสูตร Certificate in Business for International   
 Professionals, University of Washington

(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพั้นธ์์ 2565 และได้ำร้บแต่่งต่้�งต่ามมติ่คณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565 วัาระที่่� 2)
  กรรมการอิสระ    กรรมการกำากับความเสี่ยง  กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 42 ปี
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ (MBA) ส�ข� Finance/Marketing 
Willamette University สหรัฐอเมริก�

ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตรบัณฑิิต (วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์)    
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 การศึึกษา  

การอบรม

040 ธนาคารออมสิน



พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รส�รสนเทศ
และก�รสือ่ส�ร บริษัท ธน�รักษ์พัฒน�สินทรัพย์ จำกัด

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน อนุกรรมก�รยุทธศ�สตร์และก�รส่งเสริม
คณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศึ. 2562 - ปััจจุบัน คณะกรรมก�ร สภ�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2561 - ปััจจุบัน อนุกรรมก�รขับเคลื่อนก�รเสริมสร้�ง
คุณค่�องค์กร สำนักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ 
และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน)

พ.ศึ. 2560 - ปััจจุบัน อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ประจำโครงง�น 
กลุม่เชิงปฏิิบัติ หลักสูตรประก�ศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ 
ในระบอบประช�ธิปไตย (ปนป.) สถ�บันพระปกเกล้�

พ.ศึ. 2558 - ปััจจุบัน อ�จ�รย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย 
มห�วิทย�ลัยศรีปทุม

พ.ศึ. 2563 - 2563 คณะทำง�นด้�นอุตส�หกรรมดิจิทัล 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะทำง�นประส�นง�น 
ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กรในเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก

พ.ศึ. 2562 - 2563 อนุกรรมก�รแนวท�งก�รใช้ประโยชน์ 
ด้�นลิขสิทธิ� สำนักทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์

พ.ศึ. 2561 - 2563 คณะรับรองม�ตรฐ�นอ�ชีพ ส�ข�วิช�ชีพ
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รและดิจิทัลคอนเทนต์ 
ส�ข�แอนนิเมชั่น สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน)

พ.ศึ. 2560 - 2563 อนุกรรมก�รเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ก�ร 
ให้บรกิ�รและบริห�รจดัก�รองค์กร ก�รท�งพเิศษแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2560 - 2562 กรรมก�ร สม�คมสม�พันธ์เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รแห่งประเทศไทย (TFIT)

พ.ศึ. 2560 - 2562 ที่ปรึกษ�ประจำคณะกรรม�ธิก�ร  
ก�รพ�ณิชย์ ก�รอุตส�หกรรม และก�รแรงง�น 
สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ

พ.ศึ. 2557 - 2561 น�ยกสม�คม อุตส�หกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย

พ.ศึ. 2560 - 2560 กรรมก�รร่�งหลักสูตรวิทย�ศ�สตรบัณฑิิต 
ส�ข�เกม วิทย�ลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ปัระวััติการทำงาน 

พ.ศึ. 2560 - 2560 คณะทำง�นจัดทำแผนก�รคุม้ครอง 
และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ของอุตส�หกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
สำนักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พ.ศึ. 2559 - 2559 คณะอนุกรรมก�รด้�นสื่อดิจิทัลสร้�งสรรค์ 
กระทรวงพ�ณิชย์

พ.ศึ. 2558 - 2559 กรรมก�ร Creative Digital Economy 
สภ�หอก�รค้�ไทย

พ.ศึ. 2556 - 2558 กรรมก�รธุรกิจเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
และก�รสื่อส�ร สภ�หอก�รค้�ไทย

พ.ศึ. 2556 - 2558 กรรมก�ร สม�คมผูป้ระกอบก�รแอนนเิมชัน่
และคอมพิวเตอร์กร�ฟิกไทย

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  รองประธ�น สภ�ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย

  กรรมก�ร องค์ก�รสุร�กรมสรรพส�มิต

  กรรมก�ร ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค

  กรรมก�ร บริษัท ย�ม�โมโต้ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 041



(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพั้นธ์์ 2565 และได้ำร้บแต่่งต่้�งต่ามมติ่คณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565 วัาระที่่� 2)
  กรรมการอิสระ    ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง   กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

อายุ 45 ปี
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 

ปริญญ�โท ส�ข�ก�รเงิน (MSc in Finance Focused on 
Financial Econometrics, Distinction), Imperial College,  
University of London, UK

ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตรบัณฑิิต (เกียรตินิยม) ส�ข�วิทย�ศ�สตร์
ก�รจัดก�รและคอมพิวเตอร์ (BSc (Hons) Management 
Science with Computing and a Year in Industry with 
Distinction), University of Kent at Canterbury, UK

 การศึึกษา  

  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
 รุ่นที่ 41/2021 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย   
 (IOD)

  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate   
 Leaders (RCL) รุ่นที่ 24/2021 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Director Leadership Certification Program   
 (DLCP) รุ่นที่ 2/2021 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
 Program (ITG) รุ่นที่ 18/2021 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  สัมมน�เชิงปฏิิบัติก�รด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้และ 
 คว�มตระหนักด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 (Cyber Resilience) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

การอบรม

  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
 รุ่นที่ 294/2020 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร ก�รกำกับดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและผู้บริห�ร  
 ระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์กรมห�ชน (PDI) 
 รุ่นที่ 22/2020 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร Fundamental Technical Analysis Workshop,   
 Bank of Thailand

  หลักสูตร Bankruptcy Protection against 
 Macroeconomic Shocks : the Case for a Super   
 Chapter II Seminar, Bank of Thailand

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

  หลักสูตร On the Job Training with Quantitative Team,  
 HSBC, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP 
 Morgan, Lehman Brothers, Salomon Smith Barney,   
 London and New York Head Office

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

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

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

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

042 ธนาคารออมสิน



พ.ศึ. 2556 - 2561 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ หวัหน้�เจ้�หน้�ที่
บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชือ่ ธน�ค�รทห�รไทย จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2548 - 2556 Global Head of Derivatives Work-out 
Advisor และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ หัวหน้�ส�ยง�น 
ฝ่่�ยบริห�รสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ธน�ค�รสแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ด 
(ไทย) จำกัด (มห�ชน)

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 นักวิเคร�ะห์ก�รเงิน ฝ่่�ยกำกับและพัฒน�
สถ�บันก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ปัระวััติการทำงาน 

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กรรมก�ร บริษัท บริห�รสินทรัพย์ 
 ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย จำกัด

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

  หลักสูตร Expanded-Exotics Options and Structured   
 FX Forward Workshop, Standard Chartered Bank, 
 Singapore

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

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

รายงานประจำาปี 2564 043



(แต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะรฐ้มนต่รี เม่�อวั้นที่่� 10 สิิงหาคม 2564 ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565 (วัาระที่่� 1) 
และไดำ้ร้บแต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565 วัาระที่่� 2)

   กรรมการอิสระ    กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

อายุ 56 ปี
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์

ปริญญ�โท Master of Business Administration (MBA)  
ส�ข� Finance, Money & Financial Market International 
Business, Columbia University สหรัฐอเมริก�

ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตรบัณฑิิต ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 การศึึกษา  
  สัมมน�เชิงปฏิิบัติก�รด้�น Cyber Resilience Leadership :   
 Herd Immunity จัดโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.)

  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุน่ที ่312/2021  
 สม�คมส่งเสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)

  หลักสูตร ผูบ้ริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)   
 รุ่นที่ 16

  หลักสูตร ประก�ศนียบัตรธรรม�ภิบ�ลท�งก�รแพทย์ 
 สำหรับผู้บริห�รระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 
 สถ�บันพระปกเกล้�และแพทยสภ�

การอบรม

พ.ศึ. 2561 - 2562 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
ส�ยง�นคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2560 - 2561 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
ส�ยง�นปฏิิบัติก�ร บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำกัด (มห�ชน) 

พ.ศึ. 2557 - 2559 รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส 
ส�ยง�นธุรกิจลูกค้�ร�ยย่อย ธน�ค�รกสิกรไทย จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2555 - 2557 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 
ส�ยง�นธุรกิจลูกค้�ร�ยย่อย ธน�ค�รกสิกรไทย จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2551 - 2555 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร  
ส�ยง�นธุรกิจลูกค้�เอสเอ็มอี ธน�ค�รกสิกรไทย จำกัด (มห�ชน)

ปัระวััติการทำงาน 

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กรรมก�รอิสระ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มห�ชน)

  ผูท้รงคุณวุฒิ ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�ง 
 และขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย

  ผูท้รงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs 
 (บสย. F.A. Center)

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

044 ธนาคารออมสิน



  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 312/2021  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) 
 รุ่นที่ 63 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 
 สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

  หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงวิทย�ก�รพลังง�น (วพน.) 
 รุ่นที่ 11 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

  หลักสูตร ก�รกำกับดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและผู้บริห�ร  
 ระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิส�หกิจ 
 และองค์ก�รมห�ชน รุ่นที่ 15 สถ�บันพระปกเกล้�

   หลักสูตร ก�รบริห�รก�รท่องเที่ยวสำหรับผูบ้ริห�รระดับสูง   
 (Tourism Management Program for Executive : TME) 
 รุ่นที่ 3 ปี 2562 ศูนย์พัฒน�วิช�ก�รด้�นตล�ดก�รท่องเที่ยว 
 (TAT Academy) ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

(แต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อว้ันที่่� 10 สิิงหาคม 2564 ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565 (วัาระที่่� 1) 
และได้ำร้บแต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565 วัาระที่่� 2)

   กรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)    กรรมการบริหาร
   กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

อายุ 56 ปี
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณทิต 
ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิิต ส�ข�ก�รเงิน  
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

 การศึึกษา  

การอบรม

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน ที่ปรึกษ�ด้�นพัฒน�รัฐวิส�หกิจ 
สำนักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ 
กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2559 - 2563 รองผู้อำนวยก�ร 
สำนักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ 
กระทรวงก�รคลัง

ปัระวััติการทำงาน 

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   รองประธ�นกรรมก�รกองทุนเพื่อก�รฟ้�นฟูและพัฒน� 
 ระบบสถ�บันก�รเงิน

   กรรมก�ร บริษัท โรงแรมเอร�วัณ จำกัด (มห�ชน)

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 045



(แต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565) 
  กรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

อายุ 57 ปี
นางวรนุช ภู่อิ่ม

ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิิต จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย

ประก�ศนียบัตรบัณฑิิตท�งกฎหม�ยมห�ชน 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 การศึึกษา  

  หลักสูตร ผู้ตรวจร�ชก�รระดับกระทรวง รุน่ที่ 64 พ.ศ. 2564 
 สำนักง�นปลัดสำนักน�ยกรัฐมนตรี

  หลักสูตร ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) 
 รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2562 สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

  หลักสูตร ผู้บริห�รง�นด้�นกฎหม�ยภ�ครัฐระดับสูง 
 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2562 สำนักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

  หลักสูตร นักบริห�รระดับสูง รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561 
 สำนักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

  หลักสูตร นักบริห�รง�นคลังระดับสูง 
 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกล�ง

  หลักสูตร ก�รบริห�รง�นภ�ครัฐและกฎหม�ยมห�ชน 
 รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร นักบริห�รระดับสูง “ธรรมศ�สตร์เพื่อสังคม” 
 รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรม

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รคลัง 
สำนักง�นปลัดกระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2561 - 2563 ที่ปรึกษ�ด้�นก�รบริห�รเหรียญกษ�ปณ์ 
และทรัพย์สินมีค่�

พ.ศึ. 2559 - 2561 ผู้อำนวยก�รสำนักกษ�ปณ์ กรมธน�รักษ์

พ.ศึ. 2556 - 2559 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นพัสดุและก�รคลัง 
กรมธน�รักษ์

ปัระวััติการทำงาน 

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โรงแรมเอร�วัณ จำกัด (มห�ชน)

  กรรมก�ร ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  กรรมก�ร สถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

046 ธนาคารออมสิน



(แต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565) 
  กรรมการอิสระ

อายุ 57 ปี
นางธิดา พัทธธรรม

ปริญญ�โท M.A., Energy Studies,  
The University of Sheffield ประเทศอังกฤษ

ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิิต 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตรบัณฑิิต ส�ข�ทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

 การศึึกษา  

  หลักสูตร นักบริห�รก�รงบประม�ณระดับสูง 
 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2562 สำนักง�นงบประม�ณ

การอบรม

พ.ศึ. 2564 - ปััจจุบัน รองเลข�ธิก�ร สำนักง�นสภ�พัฒน�ก�ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

พ.ศึ. 2560 - 2563 ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น 
สำนักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ    

พ.ศึ. 2557 - 2560 ผู้อำนวยก�รสำนักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุน
ภ�ครัฐ สำนักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งช�ติ

พ.ศึ. 2553 - 2556 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิเคร�ะห์ก�รลงทุน 
สำนักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ สำนักง�นคณะกรรมก�ร
พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

พ.ศึ. 2548 - 2553 ผู้อำนวยก�รส่วนวิเคร�ะห์ก�รลงทุนและ
ยุทธศ�สตร์ด้�นพลังง�น สำนักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ 
สำนักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ปัระวััติการทำงาน 

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  ไม่มี

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

  หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น 
 รุน่ที่ 12 พ.ศ. 2561 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

  หลักสูตร ผู้บริห�รง�นด้�นกฎหม�ยภ�ครัฐระดับสูง 
 รุน่ที่ 6 พ.ศ. 2560 สำนักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

  หลักสูตร ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) 
 รุน่ที่ 58 พ.ศ. 2559 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

  หลักสูตร นักบริห�รระดับสูง หลักสูตรที่ 1 
 รุน่ที่ 80 พ.ศ. 2557 สำนักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน

  หลักสูตร ก�รเสริมสร้�งสังคมสันติสุข 
 รุน่ที่ 4 พ.ศ. 2555 สถ�บันพระปกเกล้�

รายงานประจำาปี 2564 047



(แต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
  กรรมการอิสระ 

อายุ 63 ปี
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิิต ส�ข�ธุรกิจระหว่�งประเทศ 
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

ปริญญ�ตรี ศิลปศ�สตรบัณฑิิต ส�ข�ก�รบัญชี มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่

ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

 การศึึกษา  

   หลักสูตร ประก�ศนียบัตรธรรม�ภิบ�ลท�งก�รแพทย์สำหรับ 
 ผูบ้ริห�รระดับสูง (ปธพ.) รุน่ที่ 9 ปี พ.ศ. 2563 
 สถ�บันพระปกเกล้�และแพทยสภ�

   หลักสูตร Advanced Audit Committee (ACCP) 
 รุ่นที ่32 ปี พ.ศ. 2562 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร วิทย�ก�รจัดก�รสำหรับนักบริห�รระดับสูง 
 รุ่นที ่2 ปี พ.ศ. 2561 สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

   หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น (วพน.)  
 รุ่น 11 ปี พ.ศ. 2560 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น 

   หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25 ปี พ.ศ. 2559   
 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม

   หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation   
 Governance Matters Australia ปี พ.ศ. 2558

   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 204  ปี พ.ศ. 2558 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Successful Formulation and Execution of  
 Strategy (SFE) รุน่ที่ 21 ปี พ.ศ. 2557 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) 
 รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 111 ปี พ.ศ. 2557 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)  
 รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2552 สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

   หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership  
 Program ปี พ.ศ. 2551 สถ�บัน The Wharton School  
 University of Pennsylvania
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พ.ศึ. 2564 - 2564 กรรมก�ร  
บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจ ค�ร์ด จำกัด

พ.ศึ. 2563 - 2563 กรรมก�ร บริษัท อสมท จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2561 - 2561 กรรมก�ร 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด

พ.ศึ. 2558 - 2561 กรรมก�ร บริษัท น้ำมัน ไออ�ร์พีซี จำกัด

พ.ศึ. 2558 - 2561 กรรมก�ร บริษัท ไออ�ร์พีซี โพลีออล จำกัด

พ.ศึ. 2558 - 2561 กรรมก�ร 
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มห�ชน) 

พ.ศึ. 2558 - 2561 กรรมก�ร 
บริษัท ไออ�ร์พีซี คลีน พ�วเวอร์ จำกัด

พ.ศึ. 2558 - 2561 กรรมก�ร 
บริษัท ไออ�ร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

พ.ศึ. 2558 - 2561 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยบัญชี 
และก�รเงิน บริษัท ไออ�ร์พีซี จำกัด (มห�ชน)

ปัระวััติการทำงาน ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ องค์ก�รสวนสัตว์ 

  กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 องค์ก�รสะพ�นปล�

  กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มห�ชน)

  กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 บริษัท ทีอ�ร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มห�ชน)

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี
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(แต่่งต่้�งต่ามมต่ิคณะร้ฐมนต่รี เม่�อวั้นที่่� 8 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
  กรรมการอิสระ 

อายุ 56 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย 

ปริญญ�เอก Doctor of Philosophy ส�ข� Applied Statics 
and Research Methods, University of Northern 
Colorado, USA

ปริญญ�โท พัฒนบริห�รศ�สตรมห�บัณฑิิต (เกียรตินิยมดี)  
ส�ข�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ-ว�งแผนเศรษฐกิจ  
สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตรบัณฑิิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ก�รเงิน มห�วิทย�ลัยร�มคำแหง 

 การศึึกษา  

  หลักสูตร Financial Statements for Directors 
 รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2559

  หลักสูตร Successful Formulation & Execution of   
 Strategy รุ่นที่ 26 ปี พ.ศ. 2559

  หลักสูตร ผูบ้ริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์  
 (Top Executive Program in Commerce and Trade :   
 TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 
 สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้� มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

  หลักสูตร หลักสูตรกรรมก�รของสม�คมส่งเสริมสถ�บัน  
 กรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 51  
 ปี พ.ศ. 2549 

  หลักสูตร ผูบ้ริห�รระดับสูงสถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน 
 รุ่นที่ 16  

  หลักสูตร ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ 57 
 สถ�บันวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

  หลักสูตร ผูบ้ริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น รุ่นที ่4   
 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

การอบรม

ปััจจุบัน อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

ที่ปรึกษ�หอก�รค้�ไทย

กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ม�ตรก�ร
ปกป้อง กรมก�รค้�ต่�งประเทศ กระทรวงพ�นิชย์

กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รกล�งว่�ด้วยร�ค�สินค้�
และบริก�ร กรมก�รค้�ภ�ยใน กระทรวงพ�ณิชย์

กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รกองทุนหมุนเวียน 
กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2559 - 2562 รองอธิก�รบดีอ�วุโสวิช�ก�รและง�นวิจัย 
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

ผู้อำนวยก�รศูนย์พย�กรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย 

กรรมก�รสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล ต�มคำสัง่รักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
ที่ 12/2558

กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมก�ร ก�รย�งแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2555 - 2559 รองอธิก�รบดีฝ่่�ยวิจัย 
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

พ.ศึ. 2552 - 2554 คณบดีคณะเศรษฐศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รท่องเที่ยว
แห่งช�ติ

กรรมก�รในคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยข้�วแห่งช�ติด้�นก�รตล�ด

กรรมก�รในอนุกรรม�ธิก�รติดต�มและประเมินผลภ�วะ
เศรษฐกิจมหภ�ค วุฒิสภ� 

กรรมก�รในคณะกรรมก�รแข่งขันท�งก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์

กรรมก�รในคณะกรรมก�รศึกษ�และพัฒน�ระบบธุรกิจค้� 
ปลีกค้�ส่ง กระทรวงพ�ณิชย์ 

กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิด้�นก�รบริห�รของสถ�บันระหว่�ง
ประเทศ เพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� (องค์ก�รมห�ชน)

กรรมก�รในคณะกรรมก�รเศรษฐกิจและวิช�ก�ร หอก�รค้�ไทย

ปัระวััติการทำงาน 
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พ.ศึ. 2549 - 2551 กรรมก�รจัดทำและกำกับโครงก�ร CFO 
กระทรวงก�รคลัง

กรรมก�รในคณะกรรมก�รเศรษฐกิจและวิช�ก�ร หอก�รค้�ไทย

พ.ศึ. 2549 กรรมก�รในคณะกรรมก�รเครือข่�ยวิส�หกิจ 
(Cluster) หอก�รค้�ไทย

พ.ศึ. 2548 กรรมก�รในคณะกรรมก�รธุรกิจก�รเงินและ 
ก�รลงทุน หอก�รค้�ไทย

กรรมก�รในคณะกรรมก�รประเมินประเด็นท�งเศรษฐกิจ 
สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2547 ที่ปรึกษ�ท�งด้�นเศรษฐกิจ ประธ�นหอก�รค้�ไทย 
(ดร. อ�ชว์ เต�ล�นนท์)

พ.ศึ. 2546 อนุกรรมก�รในคณะอนุกรรมก�รรับฟังคว�มคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของประช�ชนเกี่ยวกับม�ตรก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รระบบก�รเงินของประเทศ 
เพื่อป้องกันก�รเกิดวิกฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ ของ ศสปป.

ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ่่�ยวิจัยและวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน 
และหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด

อ�จ�รย์ประจำคณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

เศรษฐกร ฝ่่�ยนโยบ�ยเศรษฐกิจ ก�รไฟฟ้�ฝ่่�ยผลิต 
แห่งประเทศไทย

เศรษฐกร ฝ่่�ยวิจัยและว�งแผน ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำกัด

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กรรมก�รสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล สำนักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล

  กรรมก�ร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มห�ชน)  

  กรรมก�รนโยบ�ยก�รบริห�รทุนหมุนเวียน กระทรวงก�รคลัง

  กรรมก�รจัดทำยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นก�รสร้�งโอก�ส 
 และคว�มเสมอภ�คท�งสังคม สำนักง�นสภ�พัฒน�ก�ร 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

  กรรมก�รนโยบ�ยก�รบริห�รทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกล�ง

  กรรมก�รมูลนิธิม�ด�มแป้ง

  กรรมก�รอำนวยก�รหลักสูตรวิทย�กรเกษตรระดับสูง   
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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   กรรมการและเลขานุการ ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  กรรมการบริหาร
  กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการกำากับความเสี่ยง    กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 51 ปี
นายวิทัย รัตนากร

ปริญญ�โท
  เศรษฐศ�สตร์ก�รเมือง จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  กฎหม�ยธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  ก�รเงิน Drexel University, U.S.A. 

ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

 การศึึกษา  
  หลักสูตร ผูบ้ริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)   
 รุ่นที่ 28

  หลักสูตร นักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�ม  
 ก�รทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุน่ที่ 7 สำนักง�นคณะกรรมก�ร 
 ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

  หลักสูตร ผูบ้ริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
 รุ่นที่ 17 สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รฝ่่�ยตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม

  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5   
 มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�องค์กรภ�ครัฐ (IRDP)

  หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) 
 รุ่นที่ 75/2006 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร The Executive Program for Senior 
 Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 
 สถ�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง (สวค.)

การอบรม
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พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน ผู้อำนวยก�รธน�ค�รออมสิน

พ.ศึ. 2561 - 2563 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
กองทุนบำเหน็จบำน�ญข้�ร�ชก�ร

พ.ศึ. 2560 - 2561 กรรมก�ร และรักษ�ก�รผู้จัดก�ร 
ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2560 - 2561 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ด้�นเศรษฐกิจ 
สำนักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พ.ศึ. 2560 - 2561 กรรมก�ร บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน  
ธนช�ต จำกัด

พ.ศึ. 2559 - 2561 รองผู้อำนวยก�รธน�ค�รออมสิน 
กลุม่ลงทุนและบริห�รก�รเงิน

พ.ศึ. 2558 - 2559 รองผู้อำนวยก�รธน�ค�รออมสิน 
กลุม่ลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ

พ.ศึ. 2554 - 2557 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ส�ยก�รเงิน 
บริษัท ส�ยก�รบินนกแอร์ จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2553 - 2554 รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑิ์ จำกัด

พ.ศึ. 2550 - 2553 กรรมก�ร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนนครหลวงไทย จำกัด 
(ปัจจุบันเปลีย่นชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ภัทร จำกัด)

ปัระวััติการทำงาน ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   รองประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รลงทุน 
 และกรรมก�รบริห�ร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มห�ชน)

   กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร 
 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มห�ชน)

   กรรมก�ร บริษัท ทิพย กรุ�ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มห�ชน)

   กรรมก�ร บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด

   กรรมก�ร คณะกรรมก�รกำกับก�รแก้ไขหนี้สิน 
 ของประช�ชนร�ยย่อย

   น�ยกสม�คมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 053



   หลักสูตร โครงก�รอบรมก�รพัฒน�ผูบ้ริห�รระดับสูง 
 สำนักง�นตำรวจแห่งช�ติ พ.ศ. 2563

   หลักสูตร ผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
 รุ่นที ่23 พ.ศ. 2562 สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รฝ่�่ยตุล�ก�ร 
 ศ�ลยุติธรรม

   หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์  
 (TEPCoT) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561

   หลักสตูร ผู้บรหิ�รระดบัสูง สถ�บนัวทิย�ก�รตล�ดทนุ (วตท.)  
 รุ่นที ่24 พ.ศ. 2560

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลั 
ท่�เก่�ยวัเน่�องกับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน     
  ไม่มี

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน อธิบดีกรมศุลก�กร กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2561 - 2563 อธิบดีกรมสรรพส�มิต กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2560 - 2561 อธิบดีกรมธน�รักษ์ กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2559 - 2560 รองปลัดกระทรวงก�รคลัง 
หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจด้�นร�ยจ่�ยและหนี้สิน กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2558 - 2559 ทีป่รกึษ�ด้�นพฒัน�ระบบก�รเงนิก�รคลงั 
กรมบญัชกีล�ง กระทรวงก�รคลงั

พ.ศึ. 2558 รองอธบิดีกรมบญัชกีล�ง กระทรวงก�รคลงั

ปริญญ�โท Master of Business Administration (MBA), 
Shenandoah University สหรัฐอเมริก�

ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิิต (ก�รเงิน) มห�วิทย�ลัย
กรุงเทพ

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ  
 สถ�บันส่งเสริมก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี 
 สำนักง�น ก.พ.ร.

  กรรมก�รบริห�รศ�ลยุติธรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ด้�นพัฒน�องค์กร สำนักง�นศ�ลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

 กรรมก�ร และกรรมก�รสรรห�และกำหนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มห�ชน)

(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 17 มกุราคม 2565)
   ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

อายุ 50 ปี
นายพชร อนันตศิลป์

 การศึึกษา  

การอบรม

ปัระวััติการทำงาน 

   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 221/2016)  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลกัสูตร Financial Analysis, Hass School of Business,  
 University of California at Berkeley  
 ประเทศสหรฐัอเมรกิ� พ.ศ. 2555

  หลักสูตร นักบริห�รระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3  
 สำนักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน พ.ศ. 2554

  หลักสูตร นักบริห�รก�รทูต (นบท.) รุ่นที่ 3  
 กระทรวงก�รต่�งประเทศ พ.ศ. 2554

054 ธนาคารออมสิน



(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 17 มกุราคม 2565)
 กรรมการธนาคารออมสิน (ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั)   ประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์   ประธานกรรมการกำากับดแูลกจิการทีด่ี 

 ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

อายุ 59 ปี
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

   หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 ปี 2564 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
 Leaders (RCL) ปี 2564 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
 Program (ITG) ปี 2564 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร นักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร  
 ทุจริต รุ่นที่ 11 ปี 2563 สำนักง�นคณะกรรมก�รป้องกัน 
 และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

  หลกัสตูร ก�รป้องกนัร�ชอ�ณ�จกัร (วปอ.) รุน่ที ่60 ปี 2560  
 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ     

  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market   
 Intermediaries (CGI) ปี 2559 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

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

   หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549   
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

พ.ศึ. 2564 - ปััจจุบัน หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2561 - 2564 ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2559 - 2561 กรรมก�ร ธน�ค�รเพื่อก�รลงทุนโครงสร้�ง 
พืน้ฐ�นในเอเชยี (The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB))

พ.ศึ. 2558 - 2561 ที่ปรึกษ�ด้�นเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ 
สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

พ.ศึ. 2558 - 2558 ผูอ้ำนวยก�รสำนกันโยบ�ยเศรษฐกจิ 
ระหว่�งประเทศ สำนกัง�นเศรษฐกจิก�รคลงั

พ.ศึ. 2556 - 2558 กรรมก�รบรหิ�รสำรอง  
(Alternate Executive Director) ของกลุม่ธน�ค�รโลก

ปริญญ�โท
   Master of Economics, Macquarie University, Sydney,   

 Australia
   พัฒนบริห�รศ�สตรมห�บัณฑิิต (พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ) 

 สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ปริญญ�ตรี รัฐศ�สตรบัณฑิิต (สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย�) 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กรรมก�รบริห�รสำนักง�นคว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจ 
 ประเทศเพื่อนบ้�น

  กรรมก�ร องค์ก�รเภสัชกรรม

  กรรมก�ร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำกัด

  กรรมก�รบริห�รกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

การศึึกษา  

การอบรม

ปัระวััติการทำงาน 

พ.ศึ. 2553 - 2556 ผูอ้ำนวยก�รสำนักนโยบ�ยเศรษฐกจิมหภ�ค 
สำนกัง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

พ.ศึ. 2549 - 2553 อคัรร�ชทตู (ฝ่่�ยเศรษฐกจิและก�รคลงั) 
สำนกัง�นทีป่รกึษ�เศรษฐกิจและก�รคลัง 
ประจำสหร�ชอ�ณ�จกัรและยโุรป กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ

พ.ศึ. 2548 - 2549 ผูอ้ำนวยก�รสำนักนโยบ�ยระบบก�รเงนิ 
ก�รออมและก�รลงทนุ สำนกัง�นเศรษฐกจิก�รคลงั

รายงานประจำาปี 2564 055



  หลักสูตร Director Leadership Certification Program  
 (DLCP) รุ่นที่ 2/2564  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  สัมมน�เชิงปฏิบิัติก�ร ด้�น Cyber Resilience Leadership  
 Workshop ปี 2562 ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
 Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ปริญญ�โท บัญชีมห�บัณฑิิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  หลักสูตร IIA International Conference in California 
 ปี 2562 สถ�บัน The Institute of Internal Auditor

  หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561  
 สถ�บัน The Institute of Internal Auditor

  หลกัสูตร IIA International Conference in Sydney ปี 2560 
 สถ�บัน The Institute of Internal Auditor

  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
 รุน่ที ่25/2560 สม�คมส่งเสรมิสถ�บนักรรมก�รบริษทัไทย (IOD)

  หลักสูตร IIA International Conference in New York 
 ปี 2559 สถ�บัน The Institute of Internal Auditor

  หลักสูตร ก�รกำกับดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและผูบ้ริห�ร  
 ระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์กรมห�ชน (PDI) รุ่นที่ 14   
 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร ก�รบริห�รง�นภ�ครัฐและกฎหม�ยมห�ชน (ปรม.)   
 รุน่ที่ 12 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร นักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
 ก�รทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สถ�บันก�รป้องกัน 
 และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

  หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)  
 รุน่ที่ 9 สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
 รุน่ที่ 7/2547  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุน่ที่ 45/2547 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Telecommunication Management 
 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี
นายเจษฎา พรหมจาต

 การศึึกษา  

การอบรม

056 ธนาคารออมสิน



พ.ศึ. 2559 - 2563 กรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ  
ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย 

พ.ศึ. 2559 - 2562 กรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ  
บริษัท ไออ�ร์พีซี จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2559 - 2560 กรรมก�รบริห�ร บริษัท ชูไก จำกัด 
(มห�ชน)

พ.ศึ. 2558 - 2561 กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2558 - 2559 กรรมก�รตรวจสอบ และทีป่รกึษ� 
คณะกรรมก�รบริห�ร โรงพย�บ�ลจฬุ�ภรณ์

พ.ศึ. 2557 - 2559 กรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร 
บรษิทั ชไูก จำกดั (มห�ชน)

พ.ศึ. 2557 - 2557 รองประธ�นกรรมก�ร  
บรษิทั ซี�ด เอม็คอท จำกัด

พ.ศึ. 2556 - 2557 รองกรรมก�รผูอ้ำนวยก�รใหญ่ และปฏิบิติั
หน้�ท่ีหวัหน้�เจ้�หน้�ทีด้่�นก�รเงนิ (CFO)  
บรษิทั อสมท จำกดั (มห�ชน)

พ.ศึ. 2554 - 2555 กรรมก�ร บริษทั ทรูวชิัน่ จำกดั (มห�ชน)

พ.ศึ. 2552 - 2556 หวัหน้�เจ้�หน้�ทีด้่�นก�รเงนิ (CFO) 
บรษิทั อสมท จำกดั (มห�ชน)

พ.ศึ. 2552 - 2552 ผูช่้วยกรรมก�รผูจ้ดัก�ร  
บรษิทั โรงพย�บ�ลปิยะเวท จำกดั (มห�ชน)

พ.ศึ. 2551 - 2558 กรรมก�ร 
บรษิทั ดแีลนด์ ดเีวลลอปเม้นท์ จำกดั

พ.ศึ. 2551 - 2557 กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ 
บรษิทั ชไูก จำกดั (มห�ชน)

ปัระวััติการทำงาน 

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

 ที่ปรึกษ� บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

  กรรมก�ร บริษัท ทิพย กรุ�ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มห�ชน)

  กรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ 
 บริษัท อีสเทอร์น สต�ร์เรียลเอสเตท จำกัด (มห�ชน)

  อนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลระบบง�น 
 ด้�นก�รปร�บปร�มและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน  
 คณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติแห่งช�ต ิ(ป.ป.ช.)

 กรรมก�ร และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
 บริษัท เอเอ็มอ�ร์ เอเชีย จำกัด

  อนุกรรมก�รก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รแข่งขันตล�ดทุน   
 สำนักง�นคณะกรรมก�รกำกับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
 (กลต.)

 กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร 
 บริษัท ว�ย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด

 กรรมก�รตรวจสอบ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์

รายงานประจำาปี 2564 057



(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
   กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี
นายก้อง  รุ่งสว่าง

ปริญญ�โท 
  ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยฮ�ว�ย ประเทศสหรัฐอเมริก�  
 (Master of Economics, University of Hawaii, USA) 
 [EWC Scholar]

  ส�ข�บริห�รธุรกิจ สถ�บันบัณฑิิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่ง  
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (Kellogg/Wharton/CU)  
 [Exxon Scholar]

  ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)   
 [German Government Scholar (DAAD)]

ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์ (เกียรตินิยม) 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 การศึึกษา  
  หลักสูตร ก�รกำกับดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและผู้บริห�ร  
 ระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิส�หกิจและ  
 องค์ก�รมห�ชน (PDI) รุ่นที่ 18 สถ�บันพระปกเกล้�ร่วมกับ  
 สำนักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ

  หลักสูตร ประก�ศนียบัตรชั้นสูงก�รบริห�รง�นภ�ครัฐและ  
 กฎหม�ยมห�ชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
 รุ่นที่ 37/2020 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Boardroom Success through Financing and   
 Investment (BFI) รุ่นที่ 10/2021  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร IT Governance And Cyber  
 Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 18/2021  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  สัมมน�เชิงปฏิิบัติก�รด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ 
 และคว�มตระหนักด้�นคว�มมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 
 (Cyber Resilience) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  หลักสูตร ก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 7   
 สม�คมวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (สวปอ.) 

  หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน (ภผ.) รุ่นที่ 4 
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

  หลักสูตร นักบริห�รระดับสูงธรรมศ�สตร์เพื่อสังคม (นมธ.) 
 รุ่นที่ 15 มูลนิธิสถ�บันวิทย�ก�รธรรมศ�สตร์เพื่อสังคม

  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
 รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถ�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง

  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 30/2003  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2015  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Roles of Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 44   
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ที่ 8   
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

การอบรม

058 ธนาคารออมสิน



  หลักสูตร Successful Formulation & Execution of  
 Strategy (SFE) รุ่นที่ 31  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Risk Management for Corporate  
 Leaders (RCL) รุ่นที่ 1 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Trailblazer (Leadership);  
 London Business School  

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

  หลกัสตูร Washington Campus; Georgetown University 

  หลักสูตร Modern Marketing Management (MMM) 
 รุ่นที่ 1 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

พ.ศึ. 2561 - 2564 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมก�รม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2560 - 2564 ประธ�นคณะอนุกรรมก�รกำกับดูแล 
กิจก�รที่ดี และประธ�นคณะอนุกรรมก�รก�รตล�ด 
ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

พ.ศึ. 2557 - 2562 เลข�นุก�ร/ที่ปรึกษ� คณะกรรม�ธิก�ร 
ก�รพลังง�น สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ (สนช.)

พ.ศึ. 2560 - 2561 กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร 
และผู้อำนวยก�รบริห�ร โรงพย�บ�ลวิชัยยุทธ

พ.ศึ. 2557 - 2560 กรรมก�รอำนวยก�ร กรรมก�รบริห�ร 
และรองผูอ้ำนวยก�ร สถ�บันบัณฑิิตบริห�รธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

พ.ศึ. 2552 - 2556 Director-Performance Acceleration 
Executive Vice President, Corporate Strategies  
Executive Vice President, Commercial and Marketing  
บริษัท ไออ�ร์พีซี จำกัด (มห�ชน)

พ.ศึ. 2550 - 2551 กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร  
และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร  
บริษัท ปตท.บริห�รธุรกิจค้�ปลีก จำกัด

ปัระวััติการทำงาน 

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

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กรรมก�ร ประธ�นคณะกรรมก�รกำกับดูแลกิจก�รที่ดีและ      
 บริห�รคว�มเสี่ยง ประธ�นคณะกรรมก�รก�รเงินงบประม�ณ  
 และก�รลงทุน และกรรมก�รคณะกรรมก�รก�รตล�ดและ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

  กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 โรงพย�บ�ลวิชัยยุทธ 

  กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิ และกรรมก�รตรวจสอบ 
 สถ�บันพล�สติกแห่งประเทศไทย

  กรรมก�รกลยุทธ์และนวัตกรรม 
 ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำเข้�แห่งประเทศไทย

  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 ก�รไฟฟ้�ฝ่่�ยผลิตแห่งประเทศไทย

  อ�จ�รย์พิเศษ หลักสูตร Director Certificate 
 หลักสูตร Strategy และหลักสูตร Risk Management  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 059



  หลักสูตร Director Leadership Certification Program   
 (DLCP) รุ่นที่ 2/2021 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate   
 Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสตูร IIA International Conference in Dubai ปี 2561      
 สถ�บัน The Institute of Internal Auditor

  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
 รุ่นที่ 26/2017  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้บริห�ร Advance Management   
 Program (AMP 178), Harvard Business School

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

  หลักสูตร Design Thinking, d.School,  
 Stanford University (2018)

  หลักสูตร ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 
 รุ่นที่ 21 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักรสถ�บัน 
 วิช�ก�รป้องกันประเทศ 

  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 21/2002 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ปริญญ�เอก เศรษฐศ�สตร์ Washington State University 
สหรัฐอเมริก� (ทุนฟุลไบรท์)

ปริญญ�โท พัฒนบริห�รศ�สตรมห�บัณฑิิต 
(พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ) สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตรบัณฑิิต (เศรษฐศ�สตร์ระหว่�งประเทศ) 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 
 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

 การศึึกษา  

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน ที่ปรึกษ�ประจำของสภ� 
มห�วิทย�ลัยและประธ�นโครงก�ร Harbour.Space @UTCC

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน คณะกรรมก�รสรรห�สภ�นโยบ�ย 
ผูท้รงคุณวุฒิในสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ�วิทย�ศ�สตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน กรรมก�รบริห�รสำนักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รรักษ�คว�มมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.)

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน กรรมก�รมูลนิธิหอก�รค้�ไทย

พ.ศึ. 2561 - ปััจจุบัน กรรมก�ร สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งช�ติ

พ.ศึ. 2559 - ปััจจุบัน กรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจเริม่ต้นแห่งช�ติ 
สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

พ.ศึ. 2559 - ปััจจุบัน ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ� คณะกรรม�ธิก�ร 
ขับเคลื่อนก�รปฏิิรูปประเทศ ด้�นก�รศึกษ�

พ.ศึ. 2554 - ปััจจุบัน ที่ปรึกษ� คณะกรรมก�รหอก�รค้�ไทย 
และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2554 - ปััจจุบนั กรรมก�รองค์กรต่อต้�นคอร์รปัชัน่ประเทศไทย

พ.ศึ. 2559 - 2563 กรรมก�รผูท้รงคณุวฒุคิณะกรรมก�รคดีพิเศษ (กคพ.)

พ.ศึ. 2555 - 2562 อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

พ.ศึ. 2560 - 2561 กรรมก�ร THAILAND SMEs CENTER 
หอก�รค้�ไทย ประจำปี 2560 - 2561

ปัระวััติการทำงาน 

การอบรม

060 ธนาคารออมสิน



พ.ศึ. 2560 - 2561 ทีป่รึกษ� คณะกรรมก�รส่งเสรมิและพฒัน� 
ผู้ประกอบก�รกรุงเทพมห�นคร หอก�รค้�ไทย 
ประจำปี 2560 - 2561

พ.ศึ. 2560 - 2561 กรรมก�รก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)

พ.ศึ. 2559 - 2560 ประธ�น คณะกรรมก�ร 
บริษัท รถไฟฟ้� ร.ฟ.ท. จำกัด

พ.ศึ. 2558 - 2560 น�ยกสม�คม สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน
แห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2554 - 2557 กรรมก�รนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน (กนส.) 
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2549 - 2551 กรรมก�รตล�ดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 บริษัท ยูเนี่ยนพล�สติก จำกัด (มห�ชน)

  กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 บริษัท The One Enterprise จำกัด (มห�ชน)

  ผู้อำนวยก�ร หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
 ด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์ (TEPCoT)

  ผู้อำนวยก�ร หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
 ด้�นนวัตกรรมก�รบริก�ร (ToPCATS)

  คณะทำง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รคอร์รัปชั่น   
 หอก�รค้�ไทย

  กรรมก�ร คณะกรรมก�รอำนวยก�ร 
 หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ิแห่งช�ติ (กอ.นตผ.)

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 061



(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
  กรรมการอิสระ    กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

ปริญญ�โท Master of Business Administration (MBA), 
Tarleton State University สหรัฐอเมริก�

Graduate Diploma ด้�นเศรษฐศ�สตร์ประยุกต์  
University of Canberra ออสเตรเลีย

Mini Master of Business Administration (MBA)
สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ปริญญ�ตรี นิเทศศ�สตรบัณฑิิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 การศึึกษา  

  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
 รุ่นที่ 33/2019 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2019  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร วุฒิบัตรกรรมก�ร (Director Certification  
 Program - DCP) รุ่นที่ 211/2015  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร วุฒิบัตรก�รกำกับดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและ 
 ผูบ้ริห�รระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์ก�รมห�ชน (PDI) 
 รุ่นที่ 13 ปี 2558 สถ�บันพระปกเกล้�

  หลักสูตร นักบริห�รระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ปี 2555   
 สำนักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.)

การอบรม

พ.ศึ. 2560 - 2561 รองผู้อำนวยก�รสำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 
สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง 

กรรมก�ร และกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิิบัติง�นและพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทนของผู้อำนวยก�รธน�ค�รออมสิน ธน�ค�รออมสิน

กรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ  
บริษัท ไทย-อะม�ดิอุสเซ�ท์อีสต์เอเชีย จำกัด

ประธ�นอนุกรรมก�รด้�นยุทธศ�สตร์ ประธ�นอนุกรรมก�รก�ร
ลงทุน กองทุนก�รออมแห่งช�ติ 
และประธ�นอนุกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิิบัติง�น เลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รกองทุนก�รออมแห่งช�ติ

พ.ศึ. 2558 - 2560 กรรมก�รบริห�ร ธน�ค�รพัฒน�เอเชีย 
(Asian Development Bank-ADB)

พ.ศึ. 2558 - 2558 รองผู้อำนวยก�รสำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 
สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2555 - 2558 ผู้อำนวยก�รสำนักนโยบ�ยเศรษฐกิจระหว่�ง
ประเทศ สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง

ปัระวััติการทำงาน 

  หลักสูตร ก�รพัฒน�ผู้บริห�รด้�นก�รเป็นผู้นำ ปี 2555   
 Stanford University สหรัฐอเมริก�

  หลักสูตร ก�รพัฒน�ผู้บริห�ร ปี 2547 (Executive  
 Development Program), Kellogg School of  
 Management สหรัฐอเมริก�
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ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ด้�นก�รเงินและก�รลงทุน 
 ประธ�นอนุกรรมก�รปรับปรุงกฎหม�ย  
 อนุกรรมก�รด้�นยุทธศ�สตร์ และอนุกรรมก�รประเมินผล 
 ก�รปฏิิบัติง�นเลข�ธิก�รฯ และรองเลข�ธิก�รฯ 
 กองทุนก�รออมแห่งช�ติ

 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 และประธ�นอนุกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิิบัติง�น 
 ของผูอ้ำนวยก�ร สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้� 
 และก�รพัฒน� (องค์ก�รมห�ชน)

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

พ.ศึ. 2551 - 2555 อัครร�ชทูต (ฝ่�่ยเศรษฐกิจและก�รคลัง) 
ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริก�

พ.ศึ. 2549 - 2551 ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจมหภ�ค 
และระหว่�งประเทศ สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 
กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2542 - 2548 เศรษฐกร 6 - 8 สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 
กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2538 - 2541 หัวหน้�ส่วนกำกับสม�ชิก 
และผู้อำนวยก�รฝ่่�ยส�รนิเทศ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2536 - 2537 เศรษฐกร 6 สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 
กระทรวงก�รคลัง

พ.ศึ. 2535 - 2535 หัวหน้�ส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์  
สำนักง�นคณะกรรมก�รกำกับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(กลต.)

พ.ศึ. 2527 - 2535 เศรษฐกร 3 - 5 สำนักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง 
กระทรวงก�รคลัง 

  กรรมก�รตรวจสอบ สำนกัง�นบรหิ�รและพฒัน�องค์คว�มรู ้  
 (องค์ก�รมห�ชน)

  กรรมก�รตรวจสอบ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

  กรรมก�รตรวจสอบ สำนักง�นคณะกรรมก�รก�รรักษ� 
 คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งช�ติ

รายงานประจำาปี 2564 063



  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 42/2021 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP)  
 รุ่นที่ 2/2021 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  สัมมน�เชิงปฏิิบัติก�รด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มรูแ้ละ 
 คว�มตระหนักด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 (Cyber Resilience) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  
 รุน่ที ่14/2020 สม�คมส่งเสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)

  หลักสูตร วิทย�ก�รก�รจัดก�รสำหรับนักบริห�รระดับสูง 
 คณะรัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์   
 (วบส.2)

   หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น (วพน.11)   
 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

  หลักสูตร ก�รกำกับและดูแลกิจก�รสำหรับกรรมก�รและ 
 ผู้บริห�รระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์ก�รมห�ชน (PDI)  
 รุ่นที่ 16 สถ�บันพระปกเกล้� สำนักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ย      
 รัฐวิส�หกิจ และสำนักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

  หลักสูตร นักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�ม  
 ก�รทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สถ�บันก�รป้องกัน 
 และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

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

  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
 รุ่นที่ 12 ปี 2557  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร นักบริห�รระดับสูงกิจก�รกระจ�ยเสียงและกิจก�ร 
 โทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ 1 (ดีเด่น) สำนักง�นคณะกรรมก�ร 
 กิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คม 
 แห่งช�ติ (สำนักง�น กสทช.)

  หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 13 

  หลักสูตร Directors Certification (DCP) รุ่นที่ 35  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

  สัมฤทธิบัตรก�รว�งแผนง�นก่อสร้�ง (เกียรตินิยม) 
 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

(ดำำารงต่ำาแหน่งถึึงวั้นที่่� 7 กุุมภาพ้ันธ์์ 2565)
 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 62 ปี
นายมงคล ลีลาธรรม

ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักดิ� 
ส�ข�วิช�ก�รพัฒน�ชีวิตและประกอบก�รชุมชน 
สถ�บันก�รเรียนรู้เพื่อปวงชน (มห�วิทย�ลัยชีวิต) 
มูลนิธิสถ�บันส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน (สสวช.)

ปริญญ�โท พัฒนบริห�รศ�สตรมห�บัณฑิิตท�ง 
พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ประก�ศนียบัตรขั้นสูงท�งพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ 
สถ�บันบัณฑิิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ปริญญ�ตรี
  บัญชีบัณฑิิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  เศรษฐศ�สตรบัณฑิิต มห�วิทย�ลัยร�มคำแหง

 การศึึกษา  การอบรม

064 ธนาคารออมสิน



พ.ศึ. 2562 - 2562 กรรมก�ร บริษทัหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จำกดั

พ.ศึ. 2561 - 2562 ประธ�นคณะอนุกรรมก�รก�รบูรณ�ก�ร
แนวท�งก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ก�รจัดตั้งระเบียง 
ภ�คตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) กระทรวงอุตส�หกรรม

พ.ศึ. 2561 - 2562 กรรมก�รฝ่่�ยน�ยจ้�ง คณะกรรมก�ร
แรงง�นรัฐวิส�หกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น 
กระทรวงแรงง�น 

พ.ศึ. 2561 - 2562 ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รส�ยง�นส่งเสริม 
และสนับสนุนอุตส�หกรรม สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2560 - 2562 คณะกรรมก�รสม�คมนักศึกษ�เก่� 
พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
(ส.พ.บ.ธ.) ประจำปี 2560 - 2562

พ.ศึ. 2559 - 2562 กรรมก�ร และประธ�นคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำกัด

พ.ศึ. 2560 - 2561 อนุกรรม�ธิก�ร คณะอนุกรรม�ธิก�ร
เศรษฐกิจและขับเคลื่อน สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ

พ.ศึ. 2559 - 2562 กรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจ
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2546 - 2562 สม�ชิกผูท้รงคุณวุฒิ สม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รไทย

พ.ศึ. 2554 - 2559 น�ยกสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุน (Thai 
Investers Association : TIA)

พ.ศึ. 2554 - 2559 รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�ร  
สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย (Federation of Thai Capital Market 
Organizations : FETCO)

พ.ศึ. 2554 - 2559 กรรมก�รวินัยบุคล�กรในธุรกิจตล�ดทุน 
สำนักง�นคณะกรรมก�รกำกับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)

พ.ศึ. 2554 - 2559 กรรมก�รกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 
ในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund : SIPF)

พ.ศึ. 2554 - 2559 กรรมก�รกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตล�ด
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (Derivatives Investor Protection 
Fund : DIPF)

พ.ศึ. 2555 - 2558 กรรมก�รบริห�ร และรองผูอ้ำนวยก�ร 
องค์ก�รกระจ�ยเสียงและแพร่ภ�พส�ธ�รณะแห่งประเทศไทย 
(Thai PBS)

พ.ศึ. 2554 - 2555 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ วิทย�ลัยนวัตกรรม 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

พ.ศึ. 2553 - 2555 กรรมก�ร บรษิทั ข้อมลูเครดติแห่งช�ต ิจำกดั 

พ.ศึ. 2552 - 2555 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
บริษัท ธนบรรณ จำกัด

พ.ศึ. 2550 - 2555 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และประธ�น 
เจ้�หน้�ที่บริห�ร ธน�ค�รไทยเครดิตเพื่อร�ยย่อย จำกัด (มห�ชน) 

ปัระวััติการทำงาน 

พ.ศึ. 2547 - 2551 กรรมก�ร ตล�ดสินค้�เกษตรล่วงหน้� 
แห่งประเทศไทย

พ.ศึ. 2546 - 2551 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ วิทย�ลัยนวัตกรรม 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

พ.ศึ. 2547 - 2550 กรรมก�รบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร  
บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ

พ.ศึ. 2546 - 2547 กรรมก�รอสิระ บมจ. อจีวี ีเอน็เตอร์เทนเมนท์

พ.ศึ. 2536 - 2547 กรรมก�รผูท้รงคุณวฒุ ิสำนกับณัฑิติอ�ส�พฒัน� 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

พ.ศึ. 2545 - 2546 กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
ก�รเคหะแห่งช�ติ

พ.ศึ. 2541 - 2545 ผู้ตรวจก�รองค์กรเพื่อก�รปฏิิรูประบบ 
สถ�บันก�รเงิน (ป.ร.ส.)

พ.ศึ. 2530 - 2542 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภ�
มห�วิทย�ลัย สถ�บันร�ชภัฏิหมู่บ้�นจอมบึง

พ.ศึ. 2537 - 2540 กรรมก�รบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร  
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์มห�นครทรัสต์

ตำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  ประธ�นกรรมก�รบริห�รสำนักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ 
 ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

  กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจ  
 ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

  กรรมก�รผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รส่งเสริมและ 
 รักษ�มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

  ประธ�นคณะทำง�นเพือ่บูรณ�ก�รก�รแก้ปัญห�ย�งพ�ร�  
 ของประเทศไทย ก�รย�งแห่งประเทศไทย

  กรรมก�รในคณะกรรมก�รประจำวิทย�ลัยพัฒนศ�สตร์ 
 ป๋วย อึ�งภ�กรณ์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ ในคณะกรรมก�รองค์ก�รตล�ด 
 เพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ที่ปรึกษ�สม�คมนักเรียนเก่�ส�มเสนวิทย�ลัย

  อนุกรรมก�รบริห�รหนี้ องค์ก�รสะพ�นปล�

  กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  
 บริษัท หลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มห�ชน)

  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด

การถ่ือครองหลัักทรัพย์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบุคคลัท่�เก่�ยวัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 065



(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึงวััน่ที่่� 11 กุุมภ�พััน่ธ์์ 2564)
  กรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง) 

  ประธานกรรมการประเมินผู้ลัการปฏิิบััติิงานแลัะพิิจารณาค่าติอบัแทนของผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
  กรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน

อายุ 59 ปี
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

ปริิญญาโท ริัฐปริะศาสนศาสตร์ิ สาขาการิบริิหาริและการิจััดการิ
ภาคริัฐ สถาบันบัณฑิิตพััฒนบริิหาริศาสตริ์

ปริิญญาตริี นิติศาสตริ์ สาขากฎหมาย มหาวิิทยาลัยริามคำแหง

 การศึึกษา  

  หลักสูตริ ผูู้�บริิหาริกริะบวินการิยุติธริริมริะดับสูง (บยส.)

   หลักสูตริ วิิทยาลัยป้องกันริาชอาณาจัักริ (วิปอ.)

   หลักสูตริ นักบริิหาริยุทธศาสตริ์การิป้องกันและปริาบปริาม  
 การิทุจัริิตริะดับสูง (นยปส.)

การอบรม

  หลักสูตริ ผูู้�บริิหาริริะดับสูงด�านวิิทยาการิพัลังงาน (วิพัน.)

  หลักสูตริ ผูู้�บริิหาริริะดับสูง สถาบันวิิทยาการิตลาดทุน (วิตท.)

พ.ศึ. 2562 - ปััจจุบัน ผูู้�ตริวิจัริาชการิ กริะทริวิงการิคลัง

พ.ศึ. 2559 - 2562 ที�ปริึกษาด�านการิพััฒนา 
และบริิหาริการิจััดเก็บภาษี กริมศุลกากริ

พ.ศึ. 2559 - 2559 ริองอธิบดีกริมศุลกากริ

พ.ศึ. 2557 - 2559 ผูู้�อำนวิยการิสำนักสืบสวิน 
และปริาบปริาม กริมศุลกากริ

พ.ศึ. 2554 - 2557 ผูู้�อำนวิยการิสำนักงานศุลกากริท่าเริือ
กริุงเทพั กริมศุลกากริ

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

 กริริมการิ บริิษัท ริักษาควิามปลอดภัย 
 กริุงไทยธุริกิจับริิการิ จัำกัด

 กริริมการิ บริิษัท กฟผู้. อินเตอริ์เนชั�นแนล จัำกัด

การถ่ือครองหลัักทรัพย์์ (หุ�น) ของบริษัท/นิติบิุคคลัท่�เก่�ย์วัเน่�อง
กับธุุรกิจของธุนาคารออมสิิน
  ไม่มี
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ธนาคารออมสิน
คณะผู้บริหาร

067ร�ยง�น่ประจำ�ปี 2564



ผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน
อายุ 51 ปี

นายวิทัย รัตนากร

ปริิญญาโท
  เศริษฐศาสตริ์การิเมือง จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

  กฎหมายธุริกิจั จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

  การิเงิน Drexel University, U.S.A. 

ปริิญญาตริี เศริษฐศาสตริ์ มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์ 

 การศึึกษา  

  หลักสูตริ ผูู้�บริิหาริริะดับสูง สถาบันวิิทยาการิตลาดทุน (วิตท.)   
 ริุ่นที� 28

  หลักสูตริ นักบริิหาริยุทธศาสตริ์การิป้องกันและปริาบปริาม  
 การิทุจัริิตริะดับสูง (นยปส.) ริุ่นที� 7 สำนักงานคณะกริริมการิ  
 ป้องกันและปริาบปริามการิทุจัริิตแห่งชาติ

  หลักสูตริ ผูู้�บริิหาริกริะบวินการิยุติธริริมริะดับสูง (บ.ย.ส.) 
 ริุ่นที� 17 สถาบันพััฒนาข�าริาชการิฝ่่ายตุลาการิศาลยุติธริริม

  หลักสูตริ Leadership Succession Program (LSP) ริุ่นที� 5   
 มูลนิธิสถาบันวิิจััยและพััฒนาองค์กริภาคริัฐ (IRDP)

  หลักสูตริ Director Certificate Program (DCP) 
 ริุ่นที� 75/2006 
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  หลักสูตริ The Executive Program for Senior 
 Management (EX-PSM) ริุน่ที� 3 
 สถาบันวิิจััยนโยบายเศริษฐกิจัการิคลัง (สวิค.)

การอบรม

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน ผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน

พ.ศึ. 2561 - 2563 เลขาธิการิคณะกริริมการิ 
กองทุนบำเหน็จับำนาญข�าริาชการิ

พ.ศึ. 2560 - 2561 กริริมการิ และริักษาการิผูู้�จััดการิ 
ธนาคาริอิสลามแห่งปริะเทศไทย

พ.ศึ. 2560 - 2561 กริริมการิผูู้�ทริงคุณวุิฒิด�านเศริษฐกิจั 
สำนักงานส่งเสริิมเศริษฐกิจัดิจัิทัล

พ.ศึ. 2560 - 2561 กริริมการิ 
บริิษัท หลักทรัิพัย์จััดการิกองทุนธนชาต จัำกัด

พ.ศึ. 2559 - 2561 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มลงทุนและบริิหาริการิเงิน

พ.ศึ. 2558 - 2559 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มลูกค�าธุริกิจัและภาคริัฐ

พ.ศึ. 2554 - 2557 ปริะธานเจั�าหน�าที�สายการิเงิน 
บริิษัท สายการิบินนกแอริ์ จัำกัด (มหาชน)

พ.ศึ. 2553 - 2554 ริองกริริมการิผูู้�จััดการิอาวุิโส 
บริิษัท เคริือเจัริิญโภคภัณฑ์ิ จัำกัด

พ.ศึ. 2550 - 2553 กริริมการิ 
บริิษัท หลักทรัิพัย์จััดการิกองทุนนคริหลวิงไทย จัำกัด 
(ปัจัจัุบันเปลี�ยนชื�อเป็น บริิษัท หลักทริัพัย์จััดการิกองทุน ภัทริ จัำกัด)

ปัระวััติิการทำงาน 

068 ธนาคารออมสิน



ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

 ริองปริะธานกริริมการิ ปริะธานกริริมการิลงทุน 
 และกริริมการิบริิหาริ บริิษัท ทิพัยปริะกันชีวิิต จัำกัด (มหาชน)

  กริริมการิ และกริริมการิบริิหาริ 
 บริิษัท ทิพัยปริะกันภัย จัำกัด (มหาชน)

  กริริมการิ บริิษัท ทิพัย กริุ�ป โฮลดิ�งส์ จัำกัด (มหาชน)

  กริริมการิ บริิษัท เงินสดทันใจั จัำกัด

   กริริมการิ คณะกริริมการิกำกับการิแก�ไขหนี�สิน 
 ของปริะชาชนริายย่อย

   นายกสมาคม กองทุนสำริองเลี�ยงชีพั

รายงานประจำาปี 2564 069



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิินอาวุโสิ กลัุ่มเทคโนโลัยีสิารสินเทศ
อายุ 58 ปี

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

ปริิญญาโท วิิทยาศาสตริมหาบัณฑิิต (สาขาวิิศวิกริริมอุตสาหการิ
และการิจััดการิอุตสาหกริริม).สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีีย  
(Asian Institute of Technology) 

ปริิญญาตริี วิิทยาศาสตริบัณฑิิต (คณิตศาสตริ์) 
มหาวิิทยาลัยเกษตริศาสตริ์

 การศึึกษา  

   Director Certificate Program (DCP) ริุน่ 149/2011   
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

   หลักสูตริ ผูู้�บริิหาริริะดับสูงด�านการิค�าและการิพัาณิชย์   
 (TEPCoT) ริุ่นที� 6 สถาบันวิิทยาการิการิค�า 
 มหาวิิทยาลัยหอการิค�าไทย

การอบรม

พ.ศึ. 2558 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสินอาวุิโส 
กลุ่มเทคโนโลยีสาริสนเทศ

พ.ศึ. 2553 - 2558 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มเทคโนโลยีสาริสนเทศ

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กริริมการิ บริิษัท อสมท จัำกัด (มหาชน)

  กริริมการิ บริิษัทหลักทริัพัย์ เอเอสแอล จัำกัด

   หลักสูตริ Leadership Succession Program (LSP) ริุ่นที� 1   
 มูลนิธิสถาบันวิิจััยและพััฒนาองค์กริภาคริัฐ (IRDP) 

  หลักสูตริ นักบริิหาริการิยุติธริริมทางปกคริองริะดับสูง (บยป.)   
 ริุ่นที� 6 สำนักงานศาลปกคริอง

   หลักสูตริ วิิทยาการิปริะกันภัยริะดับสูง (วิปส.) ริุ่นที� 6   
 สำนักงานคณะกริริมการิกำกับและส่งเสริิมการิ 
 ปริะกอบธุริกิจัปริะกันภัย (คปภ.)

  หลักสูตริ ผูู้�บริิหาริริะดับสูงด�านนวิัตกริริม (ToPCATS) ริุ่นที� 1   
 มหาวิิทยาลัยหอการิค�าไทย

  หลักสูตริ การิกำกับดูแลกิจัการิสำหริับกริริมการิและผูู้�บริิหาริ  
 ริะดับสูงขององค์กริกำกับดูแลริัฐวิิสาหกิจัและองค์การิมหาชน  
 ริุ่นที� 23 สถาบันพัริะปกเกล�า

070 ธนาคารออมสิน



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มลั้กค�าธุรกิจแลัะภาครัฐ
อายุ 57 ปี

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช

ปริิญญาโท พััฒนบริิหาริศาสตริมหาบัณฑิิต 
(วิิเคริาะห์และปริะเมินโคริงการิ) 
สถาบันบัณฑิิตพััฒนบริิหาริศาสตร์ิ

ปริิญญาตริี วิิทยาศาสตริบัณฑิิต (เศริษฐศาสตริ์เกษตริ) 
มหาวิิทยาลัยเกษตริศาสตริ์ 

 การศึึกษา  

   Director Accreditation Program (DAP) ริุ่นที� 185

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

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

   หลักสูตริธริริมาภิบาลทางการิแพัทย์ สำหริับผูู้�บริิหาริริะดับสูง   
 ริุ่นที� 6

  หลักสูตริพััฒนาภาวิะผูู้�นำเพัื�อองค์กริที�เป็นเลิศ 
 (Leadership Greatness) ริุ่นที� 1/2557

   หลกัสตูริมาตริฐานการิบญัชไีทยที�ปริบัปริงุใหม่ 
 และมผีู้ลบงัคบัใช�ปี 2556

   หลักสูตริบูริณาการิทางการิตลาด นวิัตกริริมทางการิเงินและ  
 ผู้ลิตภัณฑิ์ขั�นสูง

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

การอบรม

พ.ศึ. 2562 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มลูกค�าธุริกิจัและภาครัิฐ

พ.ศึ. 2559 - 2562 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน  
สายงานลูกค�าธุริกิจัขนาดใหญ่และภาครัิฐ  
กลุ่มลูกค�าธุริกิจัและภาครัิฐ

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   กริริมการิ 
 บริิษัทหลักทริัพัย์ เพัื�อธุริกิจัหลักทริัพัย์ จัำกัด (มหาชน)

   กริริมการิ บริิษัท ทริิส คอร์ิปอเริชั�น จัำกัด

รายงานประจำาปี 2564 071



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มลั้กค�าบัุคคลั
อายุ 55 ปี

นายอิสระ วงศ์รุ่ง

ปริิญญาดุษฎีบัณฑิิตกิตติมศักดิ�  
สาขาการิบริิหาริธุริกิจั (Business Administration) 
- Bodhisastra University Florida, USA

ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจั (การิบริิหาริธุริกิจัทั�วิไปและการิเงิน) 
มหาวิิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) (นักเรีิยนทุนธนาคาริทิสโก�)

ปริิญญาตริี บริิหาริธุริกิจั (การิจััดการิทั�วิไปและการิตลาด)  
มหาวิิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) (นักเรีิยนทุนมหาวิิทยาลัยอัสสัมชัญ)

 การศึึกษา  
  สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

 -  Successful Formulation & Execution of Strategy  
  Program (SFE) ริุ่นที� 36/2564

 -  Company Secretary Program (CSP) ริุ่นที� 112/2563

 -  Board Reporting Program (BRP) ริุ่นที� 33/2563

 -  Board Nomination and Compensation Program   
  (BNCP) ริุ่นที� 5/2561

 - Boards that Make a Difference (BMD) ริุ่นที� 4/2560

 - Director Accreditation Program (DAP) ริุ่น 114/2558

 -  Corporate Governance for Executives (CGE) 
  ริุ่น 5/2558

  หลักสูตริการิกำกับดูแลกิจัการิสำหริับกริริมการิและผูู้�บริิหาริ  
 ริะดับสูงขององค์กริกำกับดูแล (Regulator) ริัฐวิิสาหกิจัและ  
 องค์การิมหาชน (PDI) ริุ่นที� 21 สถาบันพัริะปกเกล�า

  หลักสูตริการิป้องกันริาชอาณาจัักริ (วิปอ.) ริุ่นที� 60 
 วิทิยาลยัป้องกนัริาชอาณาจักัริ สถาบนัวิชิาการิป้องกนัปริะเทศ  
 ปริะจัำปีการิศึกษา 2560-2561

  หลักสูตริผูู้�บริิหาริริะดับสูง สถาบันวิิทยาการิตลาดทุน (วิตท.)  
 ริุ่น 24/2017

  หลักสูตรินักบริิหาริการิเงินการิคลังภาคริัฐริะดับสูง (บงส.) 
 ริุ่นที� 2 กริมบัญชีกลาง กริะทริวิงการิคลัง

  หลักสูตรินักบริิหาริริะดับสูง “ธริริมศาสตริ์เพัื�อสังคม” (นมธ.)  
 ริุ่นที� 5 มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

การอบรม
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พ.ศึ. 2558 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุม่ลูกค�าบุคคล

พ.ศึ. 2559 - ปััจจุบัน กริริมการิ/ปริะธานคณะกริริมการิบริิหาริ
ควิามเสี�ยง บริิษัท ทิพัยปริะกันชีวิิต จัำกัด (มหาชน)

พ.ศึ. 2557 - 2558 กริริมการิอิสริะ/กริริมการิตริวิจัสอบ  
และปริะธานกริริมการิสริริหาและพัิจัาริณาค่าตอบแทน 
บมจั. เอแคป แอ�ดไวิเซีอริี�

พ.ศึ. 2558 - 2558 กริริมการิอิสริะ และกริริมการิตริวิจัสอบ 
บมจั. โปริเฟสชั�นแนล เวิสต์ เทคโนโลยี (1991)

พ.ศึ. 2555 - 2557 ปริะธานกริริมการิบริิหาริ 
บริิษัท ลีสซีิ�งกสิกริไทย จัำกัด 
(ริองกริริมการิผูู้�จััดการิ บมจั. ธนาคาริกสิกริไทย)

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  ที�ปริึกษา คณะกริริมการิ บริษิัท เงินสดทันใจั จัำกัด

  คณะอนุกริริมการิส่งเสริิมอาชีพัและการิออมให�แก่นักเริียน 
 ในโริงเรีิยน โคริงการิกองทุนการิศึกษา วิุฒิสภา

  ปริะธาน สถาบันธนาคาริออมสินเอเชียแปซีิฟิก

  ริองปริะธาน สถาบันธนาคาริออมสินโลก (WSBI)

  ริองปริะธาน สมาคมสินเชื�อที�อยู่อาศัย

  กริริมการิบริิหาริ สถาบันธนาคาริออมสินโลก (WSBI)

  ที�ปริึกษากิตติมศักดิ� สมาคมดนตริีแห่งปริะเทศไทย 
 ในพัริะบริมริาชูปถัมภ์

  ที�ปริึกษากิตติมศักดิ� สมาคมธุริกิจัริับสริ�างบ�าน

  ที�ปริึกษา สถานีโทริทัศน์เพัื�อการิศึกษาและสัมมาชีพั 
 โคริงการิส่งเสริิมและพััฒนาการิศึกษาริะบบทางไกลฯ 
 ตามพัริะริาชดำริิ ในสมเด็จัพัริะเทพัรัิตนริาชสุดาฯ 
 สยามบริมริาชกุมาริี

  ที�ปริึกษา สภาวัิฒนธริริมไทยและเศริษฐกิจัไทย-อาเซีียน 
 ด�านยุทธศาสตริ์เศริษฐกิจั

  หลักสูตริการิบริิหาริจััดการิด�านควิามมั�นคงขั�นสูง ริุ่นที� 5  
 (สวิปอ.มส.5) สมาคมวิิทยาลัยป้องกันริาชอาณาจัักริ

  หลักสูตริปริะกาศนียบัตริชั�นสูง ภูมิพัลังแผู้่นดิน (ภูมิพัลัง)  
 ริุ่นที� 1 จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

  หลักสูตริปริะกาศนียบัตริชั�นสูง การิเมืองการิปกคริองใน  
 ริะบอบปริะชาธิปไตย สำหริับนักบริิหาริริะดับสูง ริุ่นที� 15   
 (ปปริ.15) สถาบันพัริะปกเกล�า
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มลังทุนแลัะบัริหารการเงิน
อายุ 57 ปี

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจัมหาบัณฑิิต (บริิหาริธุริกิจั) 
จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย 

ปริิญญาตริี บัญชีบัณฑิิต (การิเงินการิธนาคาริ) 
จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย 

 การศึึกษา  

   หลักสูตริปริะกาศนียบัตริธริริมาภิบาลทางการิแพัทย์สำหริับ 
 ผูู้�บริิหาริริะดับสูง ริุ่นที� 8 สถาบันพัริะปกเกล�า 

  Director Certification Program (DCP) ริุ่นที� 279/2562   
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Ethical Leadership Program (EPL) ริุ่นที� 14/2561 
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Driving Company Success With IT Governance (ITG)   
 ริุน่ที� 6/2560 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย  
 (IOD) 

  สัมมนาผูู้�บริิหาริธนาคาริและสถาบันการิเงิน ริุ่นที� 21  
 โดยธนาคาริแห่งปริะเทศไทย ร่ิวิมกับสมาคมธนาคาริไทย 
 และสมาคมสถาบันการิศึกษาการิธนาคาริและการิเงินไทย 

   Training for Successor, มหาวิิทยาลัย Nanyang  
 Technology ปริะเทศสิงคโปริ์ 

การอบรม

พ.ศึ. 2561 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มลงทุนและบริิหาริการิเงิน 

พ.ศึ. 2559 - 2561 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานการิลงทุน

พ.ศึ. 2558 - 2559 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานนโยบายและกลยุทธ์ 

พ.ศึ. 2557 - 2558 ผูู้�ตริวิจัการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มลงทุนและบริิหาริการิเงิน 

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   กริริมการิผูู้�แทน บริิษัท หลักทรัิพัย์ เอเอสแอล จัำกัด 

   กริริมการิผูู้�แทน บริิษัท อินโนสเปซี (ปริะเทศไทย) จัำกัด 

   ผูู้�แทนธนาคาริออมสินในคณะผูู้�บริิหาริริะดับสูงด�านการิเงิน  
 (Chief Financial Officer) ของสมาคมสถาบันการิเงินของริัฐ
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ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  อนุกริริมการิเสริิมสริ�างธริริมาภิบาลและควิามโปริ่งใสของ  
 รัิฐวิสิาหกจิั ศนูย์อำนวิยการิต่อต�านการิทจุัริติแห่งชาต ิ(ศอตช.)

  กริริมการิบริิษัท บริษิัท ทิพัยปริะกันชีวิิต จัำกัด (มหาชน)

  กริริมการิ มูลนิธิออมสินเพัื�อสังคม

รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มกำากับัแลัะบัริหารความเสิี�ยง
อายุ 58 ปี

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

นิติศาสตริบัณฑิิต คณะนิติศาสตริ์  
จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

บริิหาริธุริกิจัมหาบัณฑิิต (MBA) คณะพัาณิชยศาสตริ์ 
และการิบัญชี จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

 การศึึกษา  

  หลักสูตริ ปริะกาศนียบัตริชั�นสูงการิเมืองการิปกคริองใน  
 ริะบอบปริะชาธิปไตยสำหริับนักบริิหาริริะดับสูง 
 ริุ่นที� 21 (ปปริ.21) สถาบันพัริะปกเกล�า

  หลักสูตริ ปริะกาศนียบัตริธริริมาภิบาลทางการิแพัทย์สำหริับ 
 ผูู้�บริิหาริริะดับสูง ริุ่นที� 7 (ปธพั.7) สถาบันพัริะปกเกล�า

  Leadership Succession Program (LSP) ริุ่นที� 8  
 มูลนิธิสถาบันวิิจััยและพััฒนาองค์กริภาครัิฐ (IRDP)

การอบรม

พ.ศึ. 2564 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มกำกับและบริิหาริควิามเสี�ยง

พ.ศึ. 2563 (ติ.ค. - ธุ.ค.) ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน  
กลุ่มบริิหาริควิามเสี�ยง

พ.ศึ. 2559 - 2563 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มปฏิบิัติการิ

พ.ศึ. 2558 - 2559 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานบริิหาริหนี�และกฎหมาย

ปัระวััติิการทำงาน 

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

  หลักสูตริ ไทยกับปริะชาคมเศริษฐกิจัอาเซีียน ริุ่นที� 5 (AEC5)   
 สถาบันพัริะปกเกล�า

  หลักสูตริ ควิามริู�เกี�ยวิกับการิกำกับดูแลการิปฏิิบัติงานด�าน  
 ธุริกิจัหลักทริัพัย์สำหรัิบผูู้�ริับผู้ิดชอบสูงสุดในหน่วิยงานกำกับ  
 ดูแลการิปฏิิบัติงาน ปริะจัำปี 2564 สมาคมธนาคาริไทย

  โคริงการิสัมมนาผูู้�บริิหาริธนาคาริและสถาบันการิเงิน ริุ่นที� 22  
 (Financial. Executive Development Program - FINEX)   
 : สมาคมสถาบนัการิศกึษาการิธนาคาริและการิเงนิไทย (TIBFA)

  การิบริิหาริการิเงินขั�นสูง ริุ่นที� 2 คณะพัาณิชยศาสตร์ิและ 
 การิบัญชี จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 
 ริุ่นที� 18/2021 Thai Institute of Directors (IOD)

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

  Board that Make a Difference (BMD) ริุ่นที� 10/2020  
 Thai Institute of Directors (IOD)

  Board Matters and Trends (BMT) ริุน่ที� 8/2019 
 Thai Institute of Directors (IOD)

  Risk Management Program for Corporate Leaders   
 (RCL) ริุน่ที� 9/2017 Thai Institute of Directors (IOD)
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มปฏิิบััติิการ
อายุ 60 ปี

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์

ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจัมหาบัณฑิิต สาขาบริิหาริการิเงิน 
สถาบันบัณฑิิตพััฒนบริิหาริศาสตริ์

ปริิญญาตริี บัญชีบัณฑิิต จัุฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

 การศึึกษา  

  GSB Leadership Program for Senior Management   
 Nanyang Technology ณ ปริะเทศสิงคโปริ์

  หลักสูตริ Corruption Risk & Control (CRC) ริุน่ที� 4/2019

  หลักสูตริ How to Develop a Risk Management Plan   
 (HRP) ริุ่นที� 23/2019

การอบรม

พ.ศึ. 2564 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน กลุ่มปฏิิบัติการิ

พ.ศึ. 2561 - 2563 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มกำกับและธริริมาภิบาล

พ.ศึ. 2560 - 2561 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน  
สายงานกำกับและควิบคุม

พ.ศึ. 2559 - 2560 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน  
สายงานนโยบายและกลยุทธ์

พ.ศึ. 2556 - 2559 ผูู้�อำนวิยการิ ฝ่่ายกลยุทธ์องค์กริ

พ.ศึ. 2554 - 2556 ผูู้�อำนวิยการิ ฝ่่ายบริิหาริควิามเสี�ยงสินเชื�อ

พ.ศึ. 2553 - 2554 ผูู้�อำนวิยการิ ฝ่่ายพััฒนาองค์กริ

พ.ศึ. 2550 - 2553 ผูู้�อำนวิยการิ ฝ่่ายบริิหาริแผู้นงาน 
และงบปริะมาณ

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กริริมการิ บริษิัท เนชั�นแนลดิจัิทัลไอดี จัำกัด (NDID)

  หลักสูตริ Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) 
 ริุ่นที� 49/2019

  หลักสูตริ IT Governance and Cyber Resilience Program  
 (ITG) ริุ่นที� 9/2018

  หลักสูตริ Ethical Readership Program (ELP) 
 ริุ่นที� 10/2017

  หลักสูตริ Successful Formulation & Execution of   
 Strategy (SFE) ริุน่ที� 28/2016

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

  หลักสูตริ GSB Middle Management Leadership   
 Program ณ ปริะเทศสิงคโปริ์
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รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มลั้กค�าฐานรากแลัะสินับัสินุนนโยบัายรัฐ
อายุ 60 ปี

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

ปริิญญาตริี บริิหาริธุริกิจับัณฑิิต (การิตลาด) 
มหาวิิทยาลัยหอการิค�าไทย

 การศึึกษา  

  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
 ริุ่นที� 31 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  หลักสูตริ ปริะกาศนียบัตริชั�นสูง การิบริิหาริเศริษฐกิจั 
 สาธาริณะสำหริับนักบริิหาริริะดับสูง ริุ่นที� 18 (ปศส.) 
 สถาบันพัริะปกเกล�า

  หลักสูตริ Leadership Succession Program (LSP) ริุ่นที� 9  
 สถาบันวิิจััยและพััฒนาองค์กริภาครัิฐ (IRDP)

  การิพััฒนาภาวิะผูู้�นำเพัื�อองค์กริเป็นเลิศ (Leadership  
 Greatness) ริุ่นที� 1 และพััฒนาศักยภาพันักบริิหาริริะดับสูง  
 (Training for successor) 

  GSB Middle Management Leadership Program  
 Nanyang Technology ปริะเทศสิงคโปริ์

การอบรม

พ.ศึ. 2562 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มลูกค�าฐานริากและสนับสนุนนโยบายริัฐ

พ.ศึ. 2558 - 2562 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานกิจัการิสาขา 4

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

 กริริมการิ บริิษัท หลักทรัิพัย์จััดการิกองทุน เอ็มเอฟซีี จัำกัด  
 (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2564 077



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มทรัพิยากรบัุคคลั
อายุ 59 ปี

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์    

ปริิญญาโท สาขาบริิหาริธุริกิจั มหาวิิทยาลัยริามคำแหง

ปริิญญาตริี สาขาบริิหาริธุริกิจั มหาวิิทยาลัยริามคำแหง

 การศึึกษา  

  หลักสูตริ วิิทยาการิการิจััดการิสำหรัิบนักบริิหาริริะดับสูง   
 (วิบส.) ริุ่นที� 6 สถาบันบัณฑิิตพััฒนบริิหาริศาสตร์ิ

  หลักสูตริ วิิทยาการิปริะกันภัยริะดับสูง (วิปส.) ริุ่นที� 9

การอบรม

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มทริัพัยากริบุคคล

พ.ศึ. 2559 - 2563 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มตริวิจัสอบ

พ.ศึ. 2556 - 2559 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานตริวิจัสอบภายใน

พ.ศึ. 2552 - 2556 ผูู้�อำนวิยการิ ฝ่่ายตริวิจัสอบภายในสายสาขา

พ.ศึ. 2546 - 2552 ริองผูู้�อำนวิยการิ ฝ่่ายตริวิจัสอบภายใน

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กริริมการิผูู้�แทนใน บริิษัท หลักทริัพัย์จััดการิกองทุน 
 เอ็มเอฟซีี จัำกัด (มหาชน) 

  กริริมการิกลั�นกริองเริื�องของกองทุนเผู้ยแผู้่พัริะธริริมใน 
 พัริะพัุทธศาสนา ตามพัริะริาชปริะสงค์ พั.ศ. ๒๕๕๑ 
 สำนักงานพัริะพุัทธศาสนาแห่งชาติ

  ผูู้�ลงนามแทนผูู้�ริับใบอนุญาต วิิทยาลัยอาชีวิศึกษาออมสิน 
 อุปถัมภ์ 

  หลักสูตริ การิกำกับดูแลกิจัการิสำหริับกริริมการิและผูู้�บริิหาริ 
 ริะดับสูงของริัฐวิิสาหกิจัและองค์การิมหาชน ปี 2560 
 สถาบันพัริะปกเกล�า

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

  หลักสูตริ Board that Make a Difference (BMD) 
 ริุ่นที� 10/2020

  Leadership Succession Program (LSP) ริุ่นที� 4 
 มูลนิธิสถาบันวิิจััยและพััฒนาองค์กริภาคริัฐ (IRDP)

  Directors Certification Program (DCP) ริุ่นที� 278/2019  
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Director Accreditation Program (DAP) ริุ่นที� 118 
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  IOD’s National Director Conference 2013 
 โริงแริมพัลาซี่า แอทธินี

078 ธนาคารออมสิน



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มยุทธศาสิติร์
อายุ 59 ปี

นายสัณฐาน อยู่ศิริ

ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจั สาขาการิเงิน 
มหาวิิทยาลัยเกษตริศาสตริ์ 

ปริิญญาตริี บริิหาริธุริกิจั สาขาการิเงินการิธนาคาริ 
มหาวิิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 การศึึกษา  

   หลักสูตริ “Corporate Governance for Executives”   
 Class 18/2021 
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD) 

   หลักสูตริ “วิิทยาการิการิจััดการิสำหรัิบนักบริิหาริริะดับสูง   
 (วิบส.)” สถาบันบัณฑิิตพััฒนบริิหาริศาสตริ์ 

   หลักสูตริ “นวิัตกริริมเพัื�อการิพััฒนาองค์การิและสังคม 
 อย่างยั�งยืน” ริุ่นที� 1 สถาบันส่งเสริิมการิบริิหาริกิจัการิ 
 บ�านเมืองที�ดี (ก.พั.ริ.) 

  หลักสูตริปริะกาศนียบัตริชั�นสูง “การิบริิหาริเศริษฐกิจั 
 สาธาริณะสำหรัิบนักบริิหาริริะดับสูง” ริุ่นที� 13  
 สถาบันพัริะปกเกล�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

การอบรม

พ.ศึ. 2561 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุม่ยุทธศาสตริ์ 

พ.ศึ. 2558 - 2561 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานพััฒนาทริัพัยากริบุคคล 

พ.ศึ. 2556 - 2558 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานบริิหาริควิามเสี�ยง

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  กริริมการิบริิหาริ สถาบันธนาคาริออมสินโลก (WSBI) 

  กริริมการิ บริิษัทหลักทริัพัย์ เอเอสแอล จัำกัด (ASL)

รายงานประจำาปี 2564 079



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มบัริหารหนี�แลัะกฎหมาย
อายุ 57 ปี

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจัมหาบัณฑิิต 
มหาวิิทยาลัยริามคำแหง 

ปริิญญาตริี นิติศาสตริบัณฑิิต 
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธริริมาธิริาช

 การศึึกษา  

  หลักสูตริ Director Accreditation Program (DAP) 
 ริุ่น 177/2020

  หลักสูตริ Ethical Leadership Program (ELP) ริุน่ 9/2017

  หลักสูตริ นักบริิหาริริะดับสูง “ธริริมศาสตริ์เพัื�อสังคม” 
 ริุ่นที� 12

การอบรม
พ.ศึ. 2564 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มบริิหาริหนี�และกฎหมาย

พ.ศึ. 2563 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มปฏิิบัติการิ

พ.ศึ. 2562 - 2563 ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มบริิหาริควิามเสี�ยง

พ.ศึ. 2558 - 2562 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานบริิหาริควิามเสี�ยง

พ.ศึ. 2555 - 2558 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานบริิหาริหนี�และกฎหมาย

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

   ผูู้�ปริะนีปริะนอม ศาลอุทธริณ์ภาค 2

   กริริมการิ บริษิัทหลักทริัพัย์ เพัื�อธุริกิจัหลักทริัพัย์ จัำกัด  
 (มหาชน)

  ปริะธานกริริมการิสหกริณ์ออมทริัพัย์พันักงาน 
 ธนาคาริออมสิน จัำกัด

  หลักสูตริ การิบริิหาริเศริษฐกิจัสาธาริณะสำหริับนักบริิหาริ 
 ริะดับสูง ริุ่นที� 14 สถาบันพัริะปกเกล�า

  การิพััฒนาทริัพัยากริบุคคลของปริะเทศไทยในทศวิริริษ 2000  
 สมาคมการิบริิหาริงานบุคคลริัฐวิิสาหกิจั

080 ธนาคารออมสิน



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน  กลัุ่มติรวจสิอบั
อายุ 56 ปี

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจัมหาบัณฑิิต/บัญชี 
มหาวิิทยาลัยริามคำแหง

ปริิญญาตริี บริิหาริธุริกิจับัณฑิิต/บัญชี 
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธริริมาธิริาช

 การศึึกษา  

  Director Certification Program (DCP) ริุ่นที� 302/2021   
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Board Reporting Program (BPR) ริุน่ 33/2020 
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Leadership Succession Program (LSP) ริุ่นที� 11 
 มูลนิธิสถาบันวิิจััยและพััฒนาองค์กริภาคริัฐ (IRDP)

  วิิทยาการิการิจััดการิสำหริับนักบริิหาริริะดับสูง (วิบส.) ริุ่นที� 4  
 สถาบันบัณฑิิตพััฒนบริิหาริศาสตริ์

  ปริะกาศนียบัตริชั�นสูง การิบริิหาริเศริษฐกิจั สาธาริณะสำหริับ 
 นักบริิหาริริะดับสูง (ปศส.) ริุ่นที� 16  สถาบันพัริะปกเกล�า 

  Company Reporting Program (CRP) ริุ่นที� 24/2019  
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Financial Statement for Director (FSD) ริุ่นที� 39/2019  
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Ethical Leadership Program (ELP) ริุ่นที� 14/2018  
 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย (IOD)

  Corporate Governance for Executives (CGE)  
 ริุ่นที� 9/2017 สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษัทไทย  
 (IOD)

  นักบริิหาริริะดับสูง “ธริริมศาสตร์ิเพัื�อสังคม” (นมธ.) ริุ่นที� 7  
 มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

  Training for Successor Nanyang Technology 
 ณ ปริะเทศสิงค์โปริ์

  GSB Management Leadership Program Marshall  
 School of Business ณ ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

  GSB Middle Management Leadership Program 
 ณ ปริะเทศสิงค์โปริ์

การอบรม

พ.ศึ. 2563 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุ่มตริวิจัสอบ

พ.ศึ. 2558 - 2563 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานการิเงิน

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน
  ไม่มี

รายงานประจำาปี 2564 081



รองผู้้�อำานวยการธนาคารออมสิิน กลัุ่มดิิจิทัลัแบังก์กิ�ง
อายุ 60 ปี

นายสราวุธ ณ นคร

ปริิญญาโท บริิหาริธุริกิจัมหาบัณฑิิต 
มหาวิิทยาลัยศริีปทุม

ปริิญญาตริี วิิทยาศาสตริบัณฑิิต  
มหาวิิทยาลัยริามคำแหง

 การศึึกษา  

  หลักสูตริ Data & Digital Transformation for Executives 
 ริุ่นที� 1

  หลักสูตริ Business Intelligence and Data-driven  
 Decision for Senior Executive

  หลักสูตริ GSB Executive Transformation Future Leader 

  หลักสูตริ Current Issue : GSB Senior Executive’s   
 Advanced Development Series 2 : The power of   
 One Page for Top Mng

  หลักสูตริ Board Reporting Program (BRP) ริุ่นที� 33/2020

  หลักสูตริ Current Issue : GSB Senior Executive’s   
 Advanced Development Series 1 : Executive Image   
 for Business

  หลักสูตริ Financial Statement for Director (FSD) 
 ริุ่นที� 39/2019

การอบรม

พ.ศึ. 2565 - ปััจจุบัน ริองผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
กลุม่ดิจิัทัลแบงก์กิ�ง

พ.ศึ. 2559 - 2565 ผูู้�ช่วิยผูู้�อำนวิยการิธนาคาริออมสิน 
สายงานวิางแผู้นและพััฒนาเทคโนโลยีสาริสนเทศ  
กลุม่เทคโนโลยีสาริสนเทศ

พ.ศึ. 2555 - 2559 ผูู้�อำนวิยการิฝ่่ายพััฒนาริะบบงานบริิการิ
ลูกค�า สายงานวิางแผู้นและพััฒนาเทคโนโลยีสาริสนเทศ 
กลุม่เทคโนโลยีสาริสนเทศ

ปัระวััติิการทำงาน 

ติำแหน่งงานอ่�นในปััจจุบัน

  ไม่มี

082 ธนาคารออมสิน





ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 1

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 4

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นพััฒน�ธุรกิจผู้้�ประกอำบก�ร

ร�ยย่อำยและ SMEs Start up

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 2

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 5

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นก�รตล�ดและสิ่�อำสิ�รอำงค์กร

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 3

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ข� 6

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รธุรกิจล้กค��บุคคล

นายเสิกสิรร ทวีกสิิกรรม

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์

นางปรางมาศ เธียรธน้

นางวรณัน ติันสิกุลั

นายชาญชัย ฝอยทอง

นางสิาวนิรมลั จันทร์โพิธิ์

นายสิุภาวุฒิ ดิาระอินทร์

นางญดิาภรณ์ ศรพีิัฒน์

นางสิาวนพิวรรณ รตัินเวคิน
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ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รก�รข�ย 

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจ SMEs

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกฎหม�ยและบริห�รทรัพัย์สิิน

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��บุคล�กรภ�ครัฐ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจขน�ดใหญ่่และภ�ครัฐ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นก�รเงิน

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นล้กค��ร�ยย่อำยและอำงค์กรชุ่มช่น

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รหน้�

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รก�รเงิน

นางสิาวศิรพิิร เลัิศสัิติยสุิกใสิ

นายกฤติปุณย์ ชาติิวิริยะอำานวย

นายชีวิน ปรางค์ชัยกลุั

นายคเชนทร์ บัุญวงค์

นางลัภาวรรณ จันทร์กระจ่าง

นางศิริวรรณ ประเสิริฐชัย

นายพิินิจ แดินมณี

นายอนุรักษ์ เสิงี�ยมจติิร

นายกิติติิ ปิ่นรอดิ
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ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สิตร์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นพััฒน�ศักยภ�พัอำงค์กร

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นคว�มยั�งย่น

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นปฏิบิัติก�รเทคโนโลย้สิ�รสินเทศ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รทรัพัย�กรบุคคล

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นกำ�กับและควบคุม

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รง�นกล�ง

นางสิาวฐนิติา วิรุฬหกุลั

นางบัุญรักษ์ อุดิมอิทธพิิงศ์

นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นก�รลงทุน

นายปรวีร์ เมาลัานนท์

นางสิาววชิรา การสิุทธิ์

นางสิาวสิมศรี แสิงชลัินทร์

นางรักษยา ศิรบิัริรักษ์

นางจีรนันท์ เขติสิกุลั

นายอภิวัฒน์ กวีรตัิเชวง
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ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเสิ้�ยงสิินเช่่�อำ

ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
ข้�นตรงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มปฏิิบัติก�ร

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นบริห�รคว�มเสิ้�ยง

ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุ่มล้กค��ธุรกิจและภ�ครัฐ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นคว�มมั�นคงปลอำดภัยไซเบอำร์

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
สิ�ยง�นตรวจสิอำบภ�ยใน

ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
กลุม่ลงทุนและบริห�รก�รเงิน

นางสิาวเจนจิติ เสิวกวัฒโนภาสิ

นายอนุรักษ์ วงศ์วัฒนะ

นางสิาวประภาพิร ยศไทย

นายสิมชาย ติันสิุวรรณ

นายธวัชชัย ประมวลัเจริญกิจนายวชิราวัชร์ มหาทัพิกฤษ

นายมนติรี บัุญดิี

นายณัทธร โพิธิแพิทย์
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ข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรม
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แนวทางการดำาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน

จะมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง

ความยั่งยืนมากขึ้น โดยจะผนวกเรื่อง ESG 

เข้าไปยังกระบวนการดำาเนินงานและ

กลยุทธ์การทำาธุรกิจ ซึ่งคำานึงถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
ในทุกกระบวนการอย่างจริงจัง

“

“
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 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีกำาไรสุทธิ 181.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23.6 จากค่าใช้จ่ายสำารองที่ลดลง
จากการกันสำารองในระดับสูงในปีก่อน   ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รวมถึงรายได้ของธุรกิจบริการ
ความมัง่คัง่และธรุกจิประกนัภัยทีข่ยายตวัสงูขึน้ จากการขยายฐานรายไดไ้ปยงัธรุกิจประกนัภยัมากขึน้ ขณะเดยีวกันสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงเพิ่มจำานวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทำาให้คนให้ความสำาคัญในการวางแผนประกัน 
ด้านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเงินกองทุน สภาพคล่อง และระบบเงินทุนสำารองท่ีแข็งแกร่งเพียงพอ 
ที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินและรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจได้

• เงินฝากขยายตัวที่ร้อยละ 4.36 โดยเฉพาะการไหลเข้าของเงินฝากภาคธุรกิจที่ยังไม่สามารถลงทุนได้

• ภาพรวมสินเชื่อขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 จากสินเชื่อเพื่อ
ฟืน้ฟเูศรษฐกิจตามมาตการรฐัและธนาคารแหง่ประเทศไทยเปน็
หลัก ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7.9 จาก Soft Loan และสินเชื่อฟื้นฟู 
ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 4.0

• หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่
ในระดับทรงตัวที่ร้อยละ 2.97 เป็นผลจาก
การปรบัโครงสรา้งหน้ีและมาตรการชว่ยเหลอื 
ลูกหนี้เป็นสำาคัญ 

ผลการดำาเนินงานในปี 2564

 เศรษฐกิจโลกปี 2564 
 ขยายตวัไดร้าวรอ้ยละ 5.9 จากปกีอ่นหนา้ โดยไดร้บัปจัจยัสนบัสนนุสำคญัมาจากการเรง่กระจายวคัซีนี รวมถงึนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายและมาตรการการคลังขนาดใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก  
ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป จีน และญี่ปุ�น ฯลฯ ซีึ่งล้วนผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นข้างต้น เป็นการฟื้นตัวในลักษณะ K-Shaped ซีึ่งไม่เท่าเทียมกันและยังคงขาดความสม่ำเสมอ  
(Uneven) ตามระดบัความสามารถและศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละประเทศ โดยคาดว่าเศรษฐกจิโลกในปี 2565 จะขยายตวั
ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในอัตราท่ีชะลอลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.4 หรือแนวโน้มอาจต่ำกว่า เนื่องจากจะเผชิญปัจจัย
บั่นทอนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของ Omicron, ปัญหา Supply Disruption, เงินเฟ้อ และแนวโน้มนโยบาย
การเงินเข้มงวดในหลายประเทศ รวมถึงประเด็นสำคัญอย่างสงครามรัสเซีีย-ยูเครน
 เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 0.9 หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta 
ช่วงกลางปี ส่งผลให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจล่าช้าและไม่ดเีท่าทีค่วรจะเป็น แต่เนือ่งจากได้รบัปัจจยัสนบัสนุนจากภาคการส่งออก
ทีข่ยายตวัและการกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเทีย่วต่างชาตไิด้อกีครัง้ ทีช่่วยพยงุการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไว้ ขณะทีเ่ศรษฐกิจไทย
ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 จากอุปสงค์ในประเทศที่กลับมาและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้น
อยา่งตอ่เนือ่ง ภายใต้สมมตฐิานประเมนิวา่ผลกระทบของ Omicron ตอ่ระบบเศรษฐกิจจำกดัอยูแ่ค่ชว่งครึง่ปแีรก และขอ้สมมติ
เงินเฟ้อของไทยเป็นเพียงปัจจัยช่ัวคราวเท่าน้ัน ท้ังนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญความเปราะบางสูง และมี 
ความแตกต่างกันในแต่ละภาคเศรษฐกิจ จงึอาจจำเป็นตอ้งอาศัยนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ควบคูไ่ปกับมาตรการการเงิน
การคลังที่เน้นการฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในการช่วยด้านตลาดแรงงานและรายได้ของภาคธุรกิจและ 
ครัวเรือนให้ฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น       
 ตลอดปี 2564 ท่ีผ่านมาสถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสนับสนุนสินเช่ือแก่ผู้ที่ 
ขาดสภาพคล่องทางการเงินตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนีต่้างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น มาตรการปรับโครงสร้างหนี ้
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ และมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เป็นต้น   

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
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 อย่างไรก็ดี วิกฤต COVID-19 ได้
สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ในหลายมติ ิซี้ำาเตมิปญัหาความเหลือ่มล้ำา 
ที่ยังมีสูง ซีึ่งส่งผลให้เสถียรภาพของ
ภาคครัวเรือนและธุรกิจยังเปราะบาง 
สะท้อนจากสัดส่วนหน้ีครัวเรือนและ 
หนีภ้าคธรุกจิตอ่ GDP ทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู 
โดยหนี้ภาคครัวเรือนเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่สะสมมานานและสัดส่วน
หนี้ต่อ GDP เร่งตัวสูงขึ้นมากในช่วง 
COVID-19 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 89.3 ในไตรมาส 
3/2564 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำาหรับ
ธุรกิจ SMEs ประสบปัญหาสภาพคล่อง 
เพิ่มขึ้นจากการระบาดระลอกใหม่ และมีปัญหาฐานะเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ หากผลกระทบยืดเยื้อจนส่งผลต่อ 
ความสามารถในการชำาระหนี้ของธุรกิจ SMEs เป็นวงกว้าง อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อของระบบสถาบันการเงิน รวมถึง 
ผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ จึงจำาเป็นต้องมีแนวทางดูแลภาคครัวเรือนและธุรกิจที่ยังเปราะบางอย่าง
ครอบคลุมและเหมาะสมเน่ืองจากจะเป็นความเส่ียงสำาคัญของระบบการเงินและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป  
สถาบันการเงินจึงมีบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจหลังวิกฤต 
COVID-19 รวมถึงสร้างการเข้าถึงทางการเงินอย่างเท่าเทียมเพื่อกระจายสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำาทางการเงิน

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงขึ้น สร้างผลกระทบเชิงลบ 
ในหลากหลายมิติ แนวโน้มของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “Eco–Conscious” มากขึ้น ภาคธุรกิจจึงหันมาใส่ใจกับ
แนวคิดการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำานึงถึงประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, 
Governance : ESG) มากกว่าเดิม สำาหรับภาคการเงินก็เช่นกัน การแสวงหากำาไรเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์
ความคาดหวงัของภาคสว่นต่างๆ อกีตอ่ไป ประชาชน ผู้ใชบ้รกิาร นกัลงทนุ จะขาดความเชือ่มัน่หากธุรกจิไมค่ำานงึถงึผลกระทบ 
รอบด้าน การดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลที่ดี จะช่วยให้
สถาบนัการเงนิมกีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยการใหค้วามสำาคญักบัเรือ่ง People-Planet-Profit ทัง้ 3 ดา้นอยา่งสมดลุ กลา่วคือ 
ดา้นเศรษฐกิจ (การทำาใหธ้รุกจิเตบิโต) ดา้นสงัคม (การเกือ้กลูตอ่สังคมรอบขา้ง) และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม) 
รวมถึงดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลควบคู่ไปด้วย แนวทางการดำาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินจะมุ่งเน้น 
การดำาเนินธุรกิจตามแนวทางความย่ังยืนมากขึ้น โดยจะผนวกเรื่อง ESG เข้าไปยังกระบวนการดำาเนินงานและกลยุทธ์ 
การทำาธุรกิจซีึ่งคำานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในทุกกระบวนการอย่างจริงจัง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

 แนวโนม้ธรุกจิธนาคารยงัต้องเผชญิกบัความทา้ทายจากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัมคีวามไมแ่นน่อน จากการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เท่ากับ
ก่อนช่วงที่จะมีการแพร่ระบาด อีกท้ังต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ โดยในช่วงท่ีผ่านมาระบบการเงินได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และถูก Disruption 
จากเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร่งให้ชีวิตประจำาวันของคนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
สังคมไร้เงินสดถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามจำานวนผู้ใช้สมาร์ตโฟนที่เพิ่มข้ึน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเงินในรูปแบบปกติ 
โดยขอ้มลูจากธนาคารแหง่ประเทศไทยระบวุา่ คนไทยมกีารชำาระเงนิผ่านระบบ PromptPay สงูสุดถงึ 34.9 ลา้นรายการตอ่วัน 
(ตลุาคม 2564) มกีารทำาธรุกรรมทางอนิเทอรเ์นต็และ Mobile Banking ทีส่งูข้ึนในชว่งท่ีผา่นมา และแนวโนม้การใชง้านยงัเพิม่ 
แบบกา้วกระโดด นอกจากนี ้ในระยะข้างหนา้ภาคการเงนิจะมกีารเปดิกว้างในการแขง่ขนัมากขึน้ ตามแนวทางการปรบัภมูทัิศน ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีต้องการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน โดยไม่จำากัดเฉพาะผู้ให้บริการรายเดิม 
เทา่นัน้ สง่ผลใหม้ผีูใ้หบ้รกิารรายใหมเ่ขา้มาแขง่ขนัและพฒันาบรกิารทางการเงนิดว้ยชอ่งทางทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึลกูคา้ 
ได้ดีขึ้น สถาบันการเงินจะต้องปรับตัวให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน  
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ความสะดวกรวดเรว็ ความปลอดภยั และลดตน้ทนุในการใหบ้ริการเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถมากขึน้  
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ธนาคารดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการทำา

ภารกิจเชิงสังคม โดยนำากำาไรจากธุรกิจปกติ 

มาสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม 

รวมถึงการตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ปี 2564 ธนาคารดำาเนินมาตรการ
และโครงการต่างๆ รวม 36 โครงการ 
ช่วยประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนใน
ระบบได้ถึง 11.6 ล้านราย 

“

“

รายงานประจำาปี 2564 093



รายงานการวิเคราะห์
ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

1. ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
ปี 2564 ธนาคารดำเนินบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายสำคัญ

เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม ให้กับประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อย 
และยงัมจุีดมุง่หมายในการบรหิารจดัการองค์กรทีต่อบสนองผูม้ส่ีวนได้เสียทีส่ำคญัอย่างครอบคลุมทกุมติอิย่างสมดลุ เพือ่มุง่สร้าง 
ความยั่งยืนทั้งกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและการสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับองค์กร

ธนาคารดำเนินภารกิจควบคู่กันทั้งภารกิจเชิงพาณิชย์และภารกิจเชิงสังคม เพื่อนำกำไรจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์
มาสนบัสนนุภารกจิเชงิสงัคม รวมถงึการตอบสนองนโยบายรฐับาลในการพฒันาและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ โดยจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในวงกว้าง ธนาคารได้ 
ดำเนนิมาตรการและโครงการต่างๆ รวมถงึ 36 โครงการ ช่วยเหลอืประชาชนได้ถงึ 11.6 ล้านราย ด้วยการสนบัสนุนแหล่งเงนิทนุ
เพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูอาชีพ การผ่อนปรนภาระหน้ีเพื่อป้องกันการเสียประวัติทางการเงินและได้พัฒนาช่องทาง 
การให้บริการผ่าน Mobile หรือ Mymo ให้เป็นช่องทางหลักในการให้บริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเรว็  
ไม่ต้องไปติดต่อธนาคารสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสามารถใช้ในการอนุมัติสินเช่ือให้ลูกค้าได้กว่า 1.5 ล้านราย   
นอกจากนั้นในปี 2564 ธนาคารได้เข้าร่วมทุนทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อผลักดันกลไกตลาดทำให้เกิดการปรับลด
โครงสร้างดอกเบีย้ทัง้ระบบ ช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยทีใ่ช้บรกิารกว่า 3.5 ล้านราย ให้มโีอกาสเข้าถงึแหล่งเงนิทนุทีม่ต้ีนทนุถกูลง

ตามงบการเงินปี 2564 ท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ วันที ่  
31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,045,015 ล้านบาท เป็นอันดับ 5 ของระบบธนาคารไทย และมีกำไรสุทธิ 25,260 ล้านบาท  
สูงกว่าปีก่อน 6,600 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4

1/    ปี 2564 สำารอง General Provision เพิ่มเติม จำานวน 17,153 ล้านบาท โดย
 - กันสำารองเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่อาจไม่สามารถชำาระหนี้ได้ จำานวน 10,122 ล้านบาท
    - โอนเปลี่ยนเงินกันสำารองสำาหรับลูกหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ สกสค. ชำาระหนี้แทน (ตามคำาสั่งการของ ธปท.) จาก Specific Provision เป็น General Provision 
  จำานวน 7,031 ล้านบาท
 ปี 2563 สำารอง General Provision เพิ่มเติม จำานวน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564
2/    ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการพิเศษเกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ เงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ปี 2564 = 315.45 ล้านบาท และ ปี 2563 = 915.90 ล้านบาท) 
     และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาสะสม (ปี 2564 = 22.08 ล้านบาท และ ปี 2563 = 347.94 ล้านบาท)

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เพ่ิม (ลด)  %

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 60,039 56,916 3,123 5.5

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,110 3,931   (821) (20.9)

รายได้จากการดำเนินงานอื่น 8,368 3,724 4,644 124.7

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น 28,642 31,313 (2,671) (8.5)

หนีส้ญู หนีส้งสัยจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่า 17,6151/ 14,5981/ 3,017 20.7

กำาไรสุทธิ 25,260 18,660 6,600 35.4

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สุทธิ 6,261 (6,413) 12,674 197.6

กำไรเบ็ดเสร็จรวม 31,521 12,247 19,274 157.4

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 0.88%2/ / 0.87% 0.70%2/ / 0.66%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 12.50%2/ / 12.34% 10.33%2/ / 9.68%
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ปี 2564 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 60,039 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 จำนวน 3,123 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5        
จากการออกผลิตภัณฑ์์เงินฝากต้นทุนต่ำที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีการกลับรายการต้นทุนสำรองส่วนเพ่ิม 
เงนิฝากสงเคราะห์ชวิีตของสญัญาประกนัภยัระยะยาวตาม TFRS 4 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิรางวลัตำ่กว่าปีก่อน ประกอบกบั 
การลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIF) จากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.125 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ดอกเบีย้เฉลีย่ (NIM) อยูท่ีร้่อยละ 2.14 เพิม่ข้ึนจากปี 2563 ทีร้่อยละ 2.05  แม้ว่ารายได้ดอกเบีย้ตำ่กว่าปีก่อน โดยเฉพาะสินเชือ่ 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และสินเชือ่บุคคล

1.2 รายได้คา่ธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

รายได้ดอกเบี�ย 88,364 92,815 (4,451) (4.8)

     เงินให้สินเชือ่ 81,743 85,244 (3,501) (4.1)

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,168 2,157 (989) (45.9)

     เงินลงทุน 5,453 5,414 39 0.7

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 28,325 35,899 (7,574) (21.1)

     เงินฝาก 11,208 16,276 (5,068) (31.1)

     เงินรางวัลสลากออมสิน 12,134 14,630 (2,496) (17.1)

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 342 391 (49) (12.5)

     ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงินกู้ยืม 1,679  1,681 (2) (0.1)

     เงินนำส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
     การเงินเฉพาะกิจ

2,934  2,887 47 1.6

    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 28  34 (6) (17.6)

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 60,039 56,916 3,123 5.5

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.24% 3.31%

ต้นทุนทางการเงิน 1.09% 1.40%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM)

2.14% 2.05%

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,483 6,018 (535) (8.9)

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,373 2,087 286 13.7 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,110 3,931 (821) (20.9)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ต่อรายได้รวมสุทธิ

4.35% 6.09%

หน่วย : ล้านบาท

รายการที�สำาคัญในงบกำาไรขาดทุน
1.1 รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ
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ปี 2564 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,110 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2563 จำนวน 821 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 20.9 จากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมบริการสินเช่ือ และรายได้จากค่านายหน้า/รับชำระค่าเบ้ียประกันภัย  
ตามยอดการปล่อยสินเช่ือปกติเชิงพาณิชย์ท่ีลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของ COVID-19  
ประกอบกับธนาคารมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมทั้งรายได้ 
ค่าธรรมเนียมจากบัตรและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่ำกว่าปีก่อน

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 14,711 15,680 (969) (6.2)

     เงินบำเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน 3,016 2,496 520 20.8

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ 4,846 5,305 (459) (8.7)

    ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า 977 975 2 0.2

     ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำระสินเชื่อ 88 195 (107) (54.9)

     ค่าใช้จ่ายอื่น 5,004 6,662 (1,658) (24.9)

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่�น 28,642 31,313 (2,671) (8.5)

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 40.02% 48.45%

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 มีรายได้จากการดำาเนินงานอื่น 8,368 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 จำานวน 4,644 ล้านบาท หรือร้อยละ 124.7 
เนื่องจากมีกำาไรจากการขายหุ้นสามัญเดิม บมจ. ทิพยประกันภัย (ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ บมจ. ทิพยประกันภัย เป็น 
บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง) จำานวน 1,800 ล้านบาท และปีก่อนมีขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารทุนเผ่ือขาย ประกอบกับ  
รายได้เงินปันผลของหน่วยลงทุน และรายได้จากการดำาเนินงานอื่น (รายได้เบ็ดเตล็ด) สูงกว่าปีก่อน ขณะที่ มีขาดทุนจาก
สัญญาล่วงหน้า

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

รายได้จากการดำาเนินงานอ่�น

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและ
     ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

93 105 (12) (11.4)

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2,286 (1,073) 3,359 313.0

     รายได้เงินปันผล 1,750 1,515 235 15.5

     รายได้จากการดำเนินงานอืน่ๆ 4,239 3,177 1,062 33.4

รวมรายได้จากการดำาเนินงานอ่�น 8,368 3,724 4,644 124.7

รายได้จากการดำเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 11.70% 5.77%

หน่วย : ล้านบาท1.3 รายได้จากการดำาเนินงานอ่�น
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ปี 2564 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น 28,642 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 2,671 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 8.5 รายการที่สำคัญ ได้แก่

•  ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 1,658 ล้านบาท (ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก 
   และปี 2563 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย) 
•  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนกังานลดลง 969 ล้านบาท (ปีก่อนมีเงนิประเดมิเข้าโครงการสำรองเลีย้งชีพเดอืน ม.ค.-ก.ค. 2563)
•  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ลดลง 459 ล้านบาท (ค่าเสื่อมราคา ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน 
   และปี 2563 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร)  
•  ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำระสินเชื่อลดลง 107 ล้านบาท 
•  ขณะที่ เงินบำเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น 520 ล้านบาท (ตามผลประกอบการ) 
   และค่าใช้จ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท

1.5 หนี�สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี�

ปี 2564 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 17,615 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 จำนวน 3,017 ล้านบาท  
หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.7 ทีส่ำคญัจากการทยอยกันเงนิสำรองทัว่ไป (General Provision) เพิม่เดอืนละ 200 ล้านบาท เพือ่รองรบั
ผลกระทบจาก TFRS 9 เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2564 รวม 2,400 ล้านบาท และกันเงินสำรองส่วนเกินเพิ่ม จำนวน 10,122 ล้านบาท
เพือ่รองรับความเสีย่งด้านเครดิตจากลูกหนีก้ลุม่เปราะบางทีอ่าจไม่สามารถชำระหนีไ้ด้ ขณะที ่ ธนาคารได้โอนเปล่ียนเงินกันสำรอง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการ 
เงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จากค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญที่จัดชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษเป็นเงินกันสำรองส่วนเกิน จำนวน 7,031 ล้านบาท

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

หนี้สูญ 3,054 5,906 (2,852) (48.3)

หนี้สงสัยจะสูญ 14,561 8,592 5,969 69.5

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้                -  100 (100) (100.0)

รวมหนี�สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุน 
จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี�

17,615 14,598 3,017 20.7

หน่วย : ล้านบาท

ณ สิน้ปี 2564 สนิทรพัย์รวมของธนาคารมจีำนวน 3,045,015 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากส้ินปี 2563 จำนวน 155,868 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5.4 จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์์ที่ลูกค้านิยม โดยนำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์จากการให้สินเชื่อและ
ลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน

2. ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

งบแสดงฐานะการเงิน
เพ่ิม (ลด)  %

สินทรัพย์รวม 3,045,015 2,889,147 155,868 5.4

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 258,980 245,584 13,396 5.5

     เงินลงทุนสุทธิ 476,580 441,351 35,229 8.0

     เงินให้สินเชื่อ1/ 2,270,281 2,159,241 111,040 5.1

หนี้สินรวม 2,829,694 2,689,369 140,325 5.2

     เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกฯ2/ 2,576,934 2,495,440 81,494 3.3

ส่วนของทุน 215,321 199,778 15,543  7.8

  1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2564 จำานวน 182,854 ล้านบาท และในปี 2563 จำานวน 237,781 ล้านบาท
2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2564 จำานวน 17,201 ล้านบาท และในปี 2563 จำานวน 13,398 ล้านบาท
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ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมียอดเงินให้สินเชือ่จำนวน 2,270,281 ล้านบาท (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
และสหกรณ์) เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2563 จำนวน 111,040 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากยอดเงินให้สินเชื่อรวมกว่า  
580,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ร้อยละ 50.0 สินเชื่อแก่ภาครัฐและสถาบันการเงิน ร้อยละ 38.8 
และสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน ร้อยละ 11.2 ที่สำคัญ ได้แก่

•   สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 149,873 ล้านบาท (ร้อยละ 20.5) โดยเฉพาะจากการให้  
สินเชื่อแก่กระทรวงการคลัง ทั้งตั�วสัญญาใช้เงินระยะสัน้ และเงินกู้ระยะยาว

• สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มขึ้น 19,601 ล้านบาท (ร้อยละ 8.3) โดยเฉพาะจากการให้สินเช่ือตามมาตรการ 
ช่วยเหลือฯ COVID-19 (สินเชื่อ Soft Loan SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และสินเช่ือ Soft Loan ธปท.  
เพื่อฟืน้ฟูกิจการ) และสินเชือ่แก่ลูกค้า SMEs วงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท ที่อนุมัติผ่านศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs

•  สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ลดลง 58,434 ล้านบาท (ร้อยละ 4.9) ส่วนใหญ่มียอดรับคืนสูงกว่ายอดให้กู้เพิ่มโดยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีย่งัคงทำให้เศรษฐกจิชะลอตวั และภาวะหนีค้รวัเรอืนอยูใ่นระดบัสงู 
ประกอบกับความเข้มงวดในการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมคุณภาพหนี้ โดยเฉพาะสินเชือ่เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อบุคคล และ
สนิเชือ่แก่ประชาชนฐานราก ขณะที ่ สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั สินเชือ่ธนาคารประชาชน (สนิเชือ่เสรมิพลังฐานรากและสินเชือ่สูภ้ยั 
COVID-19) มียอดเพิ่มขึน้

รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 เงินให้สินเช่�อ

สัดส�วนจำนวนเง�นให�ส�นเชื่อ

สัดส�วนจำนวนลูกค�าส�นเชื่อ

กลุ�มลูกค�าบุคคล
23.2%

กลุ�มลูกค�าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
75.9%

กลุ�มลูกค�าบุคคล
22.8%

กลุ�มลูกค�าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
76.3%

กลุ�มลูกค�าธุรกิจ
เเละหน�วยงานรัฐ
0.9%

กลุ�มลูกค�าธุรกิจ
เเละหน�วยงานรัฐ
0.9%

ประชาชนฐานราก
6.6%

ประชาชนฐานราก
7.4%

ภาครัฐ
และสถาบันฯ
33.8%

บุคคลทั่วไป
31.6%

ภาคธุรกิจเอกชน
10.9%

เพ�่อที่อยู�อาศัย
16.3%

ภาครัฐ
และสถาบันฯ
38.8%

บุคคลทั่วไป
27.9%

ภาคธุรกิจเอกชน
11.2%

เพ�่อที่อยู�อาศัย
15.5%

ป� 2563ป� 2564

ป� 2563/1ป� 2564/1

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2564 จำานวน 182,854 ล้านบาท และในปี 2563 จำานวน 237,781 ล้านบาท
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2.2 เงินฝากและตราสารหนี�ที�ออก
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 มีเงนิฝาก (รวมเงนิฝากจากสถาบนัการเงนิและสหกรณ์) จำนวน 2,496,434 ล้านบาท เพิม่ขึน้

จากสิ้นปี 2563 จำนวน 81,494 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 จากเงินฝากเผื่อเรียก ประจำ 3 เดือน สลากออมสินพิเศษ เผื่อเรียก
พิเศษ 8 และประจำ 6 เดือน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม 
หดตวัลงอย่างมาก โดยเฉพาะนกัลงทนุชะลอการลงทนุในสนิทรพัย์ต่างๆ เพือ่ลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอน ประกอบกบั 
ประชาชนมีอัตราการบริโภคลดลง ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563

โดยธนาคารมีการออกผลิตภัณฑ์์สลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรับฝากสลากฯ 
เงนิฝากเผือ่เรียกพเิศษ 108 เฉพาะในงานมหกรรมการเงิน และเงินฝากเผือ่เรียกพเิศษมรีะยะเวลา เพือ่รองรับเงนิฝากครบอายุ
พรอ้มทัง้จัดกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดสลากออมสิน โดยเพิม่เงินรางวัลพเิศษให้กบัสลากออมสินพเิศษและสลากออมสินดจิทิลั
และจัดกิจกรรมแจกกระปุกออมสิน 108 ปี เพื่อส่งเสริมการออมในวาระวันออมแห่งชาติ โดยธนาคารมีการบริหาร 
สภาพคล่องให้สอดคล้องกับการให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อรวมตราสารหนี้ที่ออก (หุ้นกู้) จะมี
เงินฝากและตราสารหนี้ทีอ่อก จำนวน 2,576,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิน้ปี 2563 จำนวน 81,494 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3

สัดส�วนจำนวนเง�นฝาก

สัดส�วนจำนวนลูกค�าเง�นฝาก

อื่นๆ 0.4%

สงเคราะห�ชีว�ต
2.6%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

33.8%

ประจำ 10.9%

สลากออมส�น
49.2%

ตราสารหนี้ที่ออก
(หุ�นกู�) 3.1%

อื่นๆ 0.4%

สงเคราะห�ชีว�ต
3.1%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

33.5%

ประจำ 10.0%

สลากออมส�น
49.8%

ตราสารหนี้ที่ออก
(หุ�นกู�) 3.2%

กลุ�มลูกค�าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
60.8%

กลุ�มลูกค�าบุคคล
38.8%

กลุ�มลูกค�าธุรกิจ
เเละหน�วยงานรัฐ
0.4%

กลุ�มลูกค�าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
61.6%

กลุ�มลูกค�าบุคคล
38.0%

กลุ�มลูกค�าธุรกิจ
เเละหน�วยงานรัฐ
0.4%

ป� 2563ป� 2564

ป� 2563/1ป� 2564/1

1/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2564 จำานวน 17,201 ล้านบาท และในปี 2563 จำานวน 13,398 ล้านบาท
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2.4 ส่วนของทุน
ส่วนของทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 215,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิน้ปี 2563 จำนวน 

15,543  ล้านบาท โดยมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (Mark to Market) เพิ่มขึ้นจากสิน้ปี 2563 
จำนวน 2,585 ล้านบาท กำไรจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (TAS 19) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 
3,676 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 25,260 ล้านบาท ขณะที่มีเงินนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 15,978 ล้านบาท 

2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย
ธนาคารได้คำนวณเงินดำรงกองทุนตามแนวทาง Basel II ตามเกณฑ์ก์ารกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีครอบคลุมประเภทความเส่ียงและสะท้อนความเส่ียงของสินทรัพย์และภาระผูกพันทั้งส้ิน
ของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 205,130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.06 
ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทัง้สิ้น สูงกว่าเกณฑ์ข์ั้นต่ำร้อยละ 8.5 ที่กำหนดโดย ธปท. โดยมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 
จำนวน 174,552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น (ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสม
หลังหักเงินนำส่งกระทรวงการคลังในแต่ละปี) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 30,578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 ของ
สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

ทัง้นี ้อตัราดงักลา่วยงัไมร่วมกำไรสทุธงิวดครึง่หลงัของป ีซีึง่หากนบัรวมกำไรสทุธงิวดครึง่ปหีลังตามทีก่ระทรวงการคลงั
จัดสรรเพิม่เตมิหลงัสำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ไดต้รวจสอบรบัรองงบการเงนิและนำสง่รายไดแ้ผ่นดนิแล้ว จะทำให้
ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึน้อีก

2.3 เงินลงทุนสุทธิ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มเีงนิลงทุนสทุธจิำนวน 476,580 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากส้ินปี 2563 จำนวน 35,229 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 7.98 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรระยะยาว และพันธบัตรรัฐบาล ตามลำดับ ขณะที่  
มียอดเงินลงทุนครบกำหนดรวมมากกว่า 150,000 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ธนาคารมแีนวทางในการบรหิารพอรต์การลงทนุเพือ่การบรหิารสภาพคล่องสว่นเกนิ ตามกรอบนโยบายการลงทนุ
ของธนาคาร ซีึ่งเน้นการลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐที่ปราศจากภาระผูกพัน โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีและ 
มีผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้ง มีการทบทวนนโยบายการลงทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลีย่นแปลง
อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถบริหารสภาพคล่องได้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้แก่
ธนาคารภายใต้ความเสี่ยงทีเ่หมาะสม

สัดส�วนจำนวนเง�นลงทุน

ตราสารทุน
9.5%

ตราสารอนุพันธ�
0.1%

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
81.2%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

6.2%

ตราสารหนี้ต�างประเทศ
3.0%

ป� 2564

ตราสารทุน
9.0%

ตราสารอนุพันธ�
0.4%

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
79.9%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

7.9%

ตราสารหนี้ต�างประเทศ
2.8%

ป� 2563
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

เพ่ิม (ลด)  %

เงินกองทุนชั้นที่ 1 174,552 166,476 8,076 4.9

เงินกองทุนชั้นที่ 2 30,578 27,597 2,981 10.8

เงินกองทุนทั้งสิ้น 205,130 194,073 11,057 5.7

สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิน้ 1,277,623 1,295,801 (18,178) (1.4)

เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนัก
ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

16.06% 14.98%

เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนัก
ตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

13.66% 12.85%

  

หน่วย : ล้านบาท
2.6 คุณภาพเงินให้สินเช่�อ

2564 2563
เปล่ียนแปลง (yoy)

สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เพ่ิม (ลด)  %

สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (gross NPLs) 56,496 46,031 10,465 22.7

สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (ร้อยละ) 2.49 2.13  

สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (net NPLs) 21,288 13,956 7,332 52.5

สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อสุทธิ (ร้อยละ) 0.96 0.67 

สำรองค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน 93,267 78,727 14,540 18.5

สัดส่วนต่อสินเชือ่ด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 165.09 171.03 

สำรองค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำตามเกณฑ์์ ธปท. 57,239 62,252  (5,013) (8.1)

สำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองที่พึงกัน (ร้อยละ) 162.94  126.47 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารมีสนิเชือ่ด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำรองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (gross NPLs) จำนวน

ทั้งสิ้น 56,496 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.49 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 10,465 ล้านบาท ที่มีอัตรา gross NPLs ร้อยละ 2.13 สำหรับ
สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิน้ปี 2564 มีจำนวน 21,288 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 0.96 ของเงินให้สินเชือ่สุทธิ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 7,332 ล้านบาท ที่มีอัตรา net NPLs ร้อยละ 0.67 โดยมี
มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจที่ถูกประกาศให้ปิดกิจการ  
(เจา้ของกจิการ/ลกูจา้ง) ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 อยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้มกีลยทุธ/์มาตรการ
ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ในการควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 93,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 
จำนวน 14,540 ล้านบาท จากการทยอยตั้งสำรองส่วนเกิน (General Provision) เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร เพื่อรองรับ
ผลกระทบจาก TFRS 9 และความเสีย่งด้านเครดติจากลูกหนีก้ลุ่มเปราะบางทีอ่าจไม่สามารถชำระหนีไ้ด้ จำนวน 12,522 ล้านบาท
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเช่ือประชาชนฐานราก สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้นตามยอดหนี ้
ค้างชำระที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม่อาชีพ สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน และสินเชื่อธุรกิจ 
SMEs ลดลง ตามยอดสินเชือ่และหนี้ค้างชำระทีล่ดลง 
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2.7 แหล่งที�มาและใช้ไปของเงินทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จำนวน 3,045,015 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม จำนวน 

2,829,694 ล้านบาท และส่วนของทุน จำนวน 215,321 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 13.1 เท่า 
แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารที่สำคัญประกอบด้วย เงินรับฝาก คิดเป็นร้อยละ 91.8 รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงนิสทุธิ คดิเป็นร้อยละ 5.2 และตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของสนิทรพัย์รวม ในขณะทีแ่หล่งใช้ไป 
ของเงินทุนของธนาคารที่สำคัญประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 74.6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
คิดเป็นร้อยละ 9.6 และเงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 15.8

ทั้งนี้ เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจำนวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซีึ่งถือว่า
เป็นปกติของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม เงินฝากที่มีระยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อครบกำหนดตามสัญญา จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา ทำให้
ธนาคารสามารถจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินให้สินเช่ือ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้ 

หน่วย : ล้านบาท

2564 สัดส่วน 2563 สัดส่วน
(%)

เปล่ียนแปลง (yoy)แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน (%) เพ่ิม (ลด)  %

แหล่งที่มาของเงินทุน

ระยะเวลา ≤ 1 ปี 1,908,317 70.7 1,483,744 58.0 424,573 28.6

   เงินรับฝาก 1,733,726  64.2 1,412,056 55.2 321,670 22.8

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 124,591  4.6 71,688 2.8 52,903 73.8

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 50,000   1.9 -   -     50,000  -  

ระยะเวลา > 1 ปี 792,192  29.3 1,075,409  42.0  (283,217) (26.3)

   เงินรับฝาก 745,507  27.6 989,487 38.7  (243,980) (24.7)

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 16,185 0.6 5,422 0.2 10,763 198.5

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 30,500 1.1 80,500 3.1  (50,000) (62.1)

รวม 2,700,509  100.0 2,559,153 100.0 141,356 5.5

แหล่งใช้ไปของเงินทุน      

ระยะเวลา ≤ 1 ปี 1,035,785  34.5 1,054,111  37.0  (18,326) (1.7)

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 284,330  9.5 289,308 10.1   (4,978) (1.7)

   เงินลงทุนสุทธิ 178,005  5.9 232,978 8.2  (54,973) (23.6)

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 573,450 19.1 531,825 18.7 41,625 7.8

ระยะเวลา > 1 ปี 1,969,509 65.5 1,790,482 63.0 179,027 10.0

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,406 0.1 23,366 0.8  (18,960) (81.1)

   เงินลงทุนสุทธิ 298,158 9.9 206,811 7.3 91,347 44.2

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,666,945 55.5 1,560,305 54.9  106,640 6.8

รวม 3,005,294 100.0 2,844,593 100.0 160,701 5.6
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2.8 การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องลดลงจากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อ

เงินฝาก อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและหุ้นกู้ และอัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นไปตามเกณฑ์์เพดาน 
ความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่กำหนดของธนาคาร

ธนาคารมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทาง
ในการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซีึง่จะมกีารทบทวนอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และธุรกรรมของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้มีระบบการระบุ วัด ควบคุม ติดตามและรายงานความเส่ียง 
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในสำหรับการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง รวมทั้ง กำหนดเพดานความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้การบริหารความเสีย่งด้านสภาพคล่องมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการดำเนินงานของธนาคาร และสามารถจัดหาสภาพคล่องอย่างเพียงพอต่อสถานการณ์ต่างๆ และรองรับความต้องการเงินทุน
ในอนาคต ทั้งนี ้ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำหน้าที่กำหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน และกำกับดูแลการปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่
ภายใตร้ะดบัทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และดแูลสภาพคลอ่งใหเ้พยีงพอในการดำเนนิธรุกจิ ตลอดจนมกีารพฒันากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) การทบทวนและทดสอบ 
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง และระบบการรายงานความเสีย่งด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 29,140 ล้านบาท  

ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 1,597 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ประกอบด้วย
•  เงนิสดสทุธไิดม้าจากกิจกรรมดำเนนิงาน จำนวน 36,155 ล้านบาท โดยกำไรจากการดำเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัย์และหนีส้นิดำเนินงาน จำนวน 32,073 ล้านบาท สนิทรพัย์ดำเนนิงานเพิม่ขึน้ 124,985 ล้านบาท และหนีส้นิดำเนนิงาน
เพิม่ขึ้นจำนวน 129,067 ล้านบาท

• เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ จำนวน 33,736 ล้านบาท ทีส่ำคัญจากเงนิสดจ่ายในการซีือ้เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์
จำนวน 296,209 ล้านบาท เงนิสดจ่ายในการซีือ้ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ จำนวน 2,066 ล้านบาท เงนิสดจ่ายในการซีือ้เงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม 1,499 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซีื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 106 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ จำนวน 3 ล้านบาท ขณะที่ มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 266,105 ล้านบาท เงินสดรับจาก
เงนิปันผลทีไ่ด้รบัจากบรษิทัร่วม จำนวน 35 ล้านบาท และเงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ จำนวน 7 ล้านบาท

• เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จำนวน 4,020 ล้านบาท จากเงินนำส่งกระทรวงการคลังเพือ่เป็นรายได้แผ่นดนิ 
จำนวน 15,978 ล้านบาท เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 903 ล้านบาท ขณะที่มีเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน 
จำนวน 12,861 ล้านบาท 

• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ล้านบาท

2.10 อันดับความน่าเช่�อถ่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิน้ปี 2563 ที่ระดับ “AAA” ซีึ่งจัดโดยสถาบัน

จัดอันดับเครดิต ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานภาพในทางกฎหมายของธนาคารที่เป็นสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซีึง่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลไทยใน “ระดับสูงสุด” (Integral) และมีบทบาทที่ “สำคัญมากที่สุด” 
(Critical) ต่อการดำเนินนโยบายของภาครัฐ นอกจากน้ี อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลที่
ครอบคลุมภาระผูกพันทางการเงินทัง้หมดของธนาคารตามพระราชบัญญัต ิ (พ.ร.บ.) ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 กำหนดไว้ว่า 
ข้อผกูพันต่างๆของธนาคารออมสินในส่วนของการชำระคืนเงินต้น เงินกู้ยืม ตลอดจนดอกเบ้ียเงินฝาก และการจ่ายชำระหนี้
อืน่ๆ นั้น จะได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลทัง้สิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

TRIS Rating
       อันดับเครดิตองค์กร
       แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ

   AAA
   Stable

    AAA
    Stable
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ธนาคารออมสินมีการจัดทำแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิิบัติงานและงบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจรายกลุม่
ลกูคา้เพือ่เปน็แนวทางในการปฏิบิตังิาน ซีึง่กระบวนการจดัทำแผนเปน็ไปตามหลกัการระบบ BSC, EVM, Risk Management 
และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment : SE-AM) โดยมีการประชุมเชิงปฏิิบัติการตั้งแต่ระดับ 
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ กลุ่ม/สายงาน/ฝ�าย/ภาค และมีการส่ือสารแผนไปสู่การปฏิิบัติ  
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด (KPIs) จากระดับธนาคารถึงระดับบุคคล

ณ สิ้นปี 2564 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

3. เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน

แผน ผล วิเคราะห์ผลต่างจากแผนด้านการเงิน

กำาไรสุทธิ (1,040) 25,260 จากสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ำกว่าแผน จากการที่ธนาคารมี 
การติดตามหนี้และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องตลอดปี ประกอบกับรายได้ 
จากการดำเนนิงานอืน่ และรายได้ดอกเบีย้สทุธสิงูกว่าแผน รวมทัง้มค่ีาใช้จ่าย
ดำเนินงานอื่นต่ำกว่าแผน

เงินฝากเพิ่มสุทธิ (100,000) 81,494 จากเงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ และสลากออมสินพิเศษที่ 
สูงกว่าแผน โดยธนาคารมีการออกผลิตภัณฑ์์เงินฝาก เพื่อรองรับเงินฝาก
ครบอายุ และส่งเสริมการออมตามพันธกิจของธนาคารและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ฝาก ประกอบกับผู้ฝากมีการชะลอการใช้จ่ายและ
การลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยธนาคารมี 
การบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุน

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ (68,220)  111,040 จากการให้สนิเชือ่แก่ภาครฐัและสถาบนัการเงนิ รวมทัง้สนิเชือ่ตามโครงการ  
Soft Loan COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ 
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 เพือ่สนบัสนนุ  
การดำเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและกระทรวงการคลงั ทัง้นี ้ สินเชือ่แก่ 
บคุคลรายย่อยต่ำกว่าแผน จากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ที่ยังคงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ใน
ระดับสูง ทำให้ธนาคารมีความเข้มงวดในการให้สนิเชือ่เพือ่ควบคุมคุณภาพหนี้

NPLs ของสินเชื่อรวม
(ร้อยละ) 

5.75 2.49
 

จากการบริหารติดตามหนี้ โดยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (พักชำาระเงินต้น
และดอกเบี้ย) และการติดตามการชำาระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดปี 
โดยศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ Focus ลูกหนี้ SM 1-3 เดือน และลูกหนี้
ที่ทำา TDR ให้ชำาระหนี้ตามกำาหนด รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการหนี้แบบบูรณาการ 

NIM (ร้อยละ) 2.09 2.14 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่าแผน ที่สำาคัญจากการบริหารโครงสร้าง
สินท รัพย์ และหนี้ สิ น ให้ มี ผลตอบแทนและ ต้นทุนที่ เ หมาะสม  
(Matching Fund) และการให้สินเชื่อแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ 
สูงกว่าแผน ประกอบกับมีการกลับรายการต้นทุนสำารองส่วนเพ่ิมเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต (สัญญาประกันภัยระยะยาว) ตาม TFRS 4

Cost/Income 
(ร้อยละ)

46.91 40.02 จากการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานให้ต่ำกว่าแผน โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น/ 
สำคัญ/เร่งด่วน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการวัดผลกำไร 
รายผลิตภัณฑ์์ ประกอบกับมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จาก 
การดำเนนิงานอืน่สูงกว่าแผน

หน่วย : ล้านบาท

104 ธนาคารออมสิน



4. ผลการดำาเนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ 
  

โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ ระยะเวลาโครงการ วงเงิน
(ล้านบาท)

จำานวน
ราย

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ

(ล้านบาท)

1.     โครงการสินเชือ่เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการอาชพีอสิระ
       รายย่อยทีไ่ด้รับผลกระทบจากอทุกภยัและวาตภยัในปี 2553 

2553-2559 2,000 4 0.01

2.     โครงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผูป้ระกอบกจิการ
       ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้

2553-2556
ขยายระยะเวลา

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

25,000 98 19,721

3.    โครงการสนิเชือ่เพือ่พฒันาระบบป้องกนัอทุกภยัโดยธนาคาร
      ออมสินให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรม

2556-2571 15,000 5 1,215

4.    โครงการสินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม 
      อุตสาหกรรม

2556-2571 3,546 1 799

5.    โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน 2558-2566 30,000 17,836 5,530

6.    โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
      ผู้ประกอบกจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2558-2566 100,000 18 34,821

7.    โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
      ผู้ประกอบกจิการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
      ระยะที่ 2

2558-2566 50,000 17 11,707

8.    โครงการบ้านประชารัฐ 2559-2589 20,000 5,580 3,600

9.    โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง 
      “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล”

2559-2567 500 239 170

10.  โครงการมาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน 2559-2564 ไม่กำาหนด 6,959 70

11.  โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลีย่นเครื่องจักรและ
      เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการ
      วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2559-2568 30,000 16 7,206

12.   โครงการมาตรการประชารัฐเพือ่แก้ไขปัญหาหนี้สิน
       ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล

2559-2579 ไม่กำาหนด 7,297 4,384

13.  โครงการสนิเชือ่ประชารฐัเพือ่ประชาชน (ผูป้ระสบภยัพบิตั)ิ 2560-2565 4,000 1,471 23

14.  โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจ
      ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีป่ระสบภยันำ้ท่วม ปี 2560

2560-2565 2,500 1 0.4

15.  โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 2560-2566 5,000 58,647 573

16.  โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
      (สินเชือ่ดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลีย่นเครื่องจักร ระยะที่ 2)

2561-2568
ขยายระยะเวลา

ครั้งที่ 1 ถึงสิ้นปี 2570
ครั้งที่ 2 ถึงสิ้นปี 2571

20,000 94 14,310

 17.   โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 2561-2568 10,000 186,898 4,006

รายงานประจำาปี 2564 105



  

โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ ระยะเวลาโครงการ วงเงิน
(ล้านบาท)

จำานวน
ราย

18.   โครงการมาตรการพัฒนาคณุภาพชีวติผูม้บีตัรสวสัดกิาร
       แห่งรฐั
       - สินเช่ือพฒันาผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (3 โครงการ)
          1) สนิเชือ่ GSB Home Stay
          2) สนิเชือ่ธรุกิจแฟรนไชส์
          3) สนิเชือ่ Street Food

2561-2568
2561-2568
2561-2571

ไม่มีกำาหนด 408 8

19.  โครงการมาตรการสนิเชือ่ดอกเบีย้ตำ่เพือ่ช่วยเหลอื 
       ผูป้ระกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
       จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
          1) สินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน 
          2) สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบัน
              การเงิน (Non-Bank)
          3) สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยตรง

2563-2566
2563-2566

2563-2574

150,000

72,000
60,000

18,000

5,280 101,195

20.   โครงการสนิเชือ่เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรบัผูม้รีายได้ประจำ  
       ทีไ่ด้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
           1) สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 
              ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
           2) สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
           3) สินเชื่อ Soft Loan ออมสินฟืน้ฟูท่องเที่ยวไทย

2563-2566

2563-2566
2563-2571

20,000

5,000

10,000
5,000

399,150 13,113

21.   โครงการสนิเชือ่เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรบัผูม้อีาชพีอสิระ
       ท่ีได้รบัผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2563-2567 20,000 1,949,559 11,636

22.   โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ตำ่สำหรับสำนักงานธนานเุคราะห์ 
       (สธค.) เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนฐานรากทีไ่ด้รับผลกระทบ
       จาก COVID-19

2563-2565 2,000 1 190

23.  โครงการสนิเชือ่เพือ่เสริมสภาพคล่อง
       ผู้ประกอบการประมง

2563-2571 5,000 173 336

24.   โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน 
       สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

2564-2567 10,000 1,346 9,760

25.   โครงการมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 2564-2567 10,000 841,576 8,219

26.   โครงการมาตรการสินเชื่ออิม่ใจ 2564-2569 2,000 31,271 1,929

27.   โครงการมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 2564-2570 5,000 1,576 91

      รวม 3,515,521 254,612

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ

(ล้านบาท)

106 ธนาคารออมสิน



ขับเคล่�อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมาย
ในการลดความเหล่�อมลำ�าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

ภายใต้บทบาทการเป็นธนาคารเพ่�อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2564 ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์์และบริการภายใต้บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม 
(Social Bank) ท่ีดูแลลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสมดุล ทั้งด้านการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 
ในระบบ ควบคูก่บัการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการรายย่อย การส่งเสรมิการออมและสร้างวนิยัทางการเงนิ
แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนแก่ภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็น
กลไกในการสร้างความมัน่คงและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
เพ่ือยกระดบัการให้บรกิารทางการเงนิอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ โดยมจีดุมุง่หมายสำคญัในการ “ลดความเหลือ่มล้ำ 
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม” 

ภาพรวมการพัฒนาธุรกิจและบริการ 

รายงานประจำาปี 2564 107



ผลิตภัณฑ์ที�ส่งเสริมการออม
และสร้างวินัยทางการเงิน

สะทอ้นการเปน็ผูน้ำในการสง่เสรมิการออม และสรา้ง
วินัยทางการเงินแก่ประชาชนมาอย่างยาวนาน ประกอบกับ
เฉลมิฉลองโอกาสครบรอบการกอ่ตัง้ธนาคารปทีี ่108 ธนาคาร
ได้ออกผลิตภัณฑ์์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี
ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 10.8 ต่อปี ระยะเวลา
ฝากเงิน 108 วัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.08 ต่อปี  
ซีึง่สำหรับลกูค้าเงนิฝากประเภทอืน่ทีม่เีงนิฝากตัง้แต่ 500 บาท
ขึ้นไป ยังมีสิทธิ�ในการรับกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นเพื่อ 
เฉลิมฉลองวาระโอกาสพิเศษน้ี รวมถึงมีการมอบเงินขวัญถุง 
เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังวินัยทางการออมตั้งแต่แรกเกิด จำนวน  
500 บาท สำหรบัเดก็ทีเ่กดิในวนัที ่1 เมษายน 2564 นอกจากนี้ 
ได้ออกผลิตภัณฑ์์สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี ผ่าน 
Application MyMo ระหวา่งวนัที ่1-15 เมษายน 2564 วงเงนิ 
5,000 ล้านบาท โดยเปิดรับฝากตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป สูงสุด
รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลพิเศษจาก 
การออกเลขสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2564 รางวัลละ  
10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล

ผลิตภัณฑ์เพ่�อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี�ยที�เป็นธรรม
ธนาคารพร้อมเดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อสังคม 

ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
อยา่งเตม็กำลงั ผา่นแนวทางในการชว่ยเหลอืและสรา้งโอกาส
ให้ประชาชนรายย่อย ผูมี้รายได้น้อย และผูป้ระกอบการรายย่อย
สามารถเขา้ถงึแหลง่ทนุดอกเบีย้ทีเ่ป็นธรรมในระบบ โดยออก
ผลติภณัฑ์สิ์นเชือ่จำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ซีึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ด้วย 
ความโดดเด่นในการให้บริการสินเช่ือ “อนุมัติเงินกู้ไว 
ดอกเบี้ยต่ำกว่าที่อื่น ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ไม่ต้องใช้สลิป
เงินเดือน ไม่เช็กประวัติการเงิน”

ซีึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์์เงินฝากสำหรับเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบการก่อตั้งธนาคารออมสินปีที่ 108 ดังกล่าวแล้ว 
ธนาคารยังได้ออกผลิตภัณฑ์์ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี รอบใหม่ ราคาหน่วยละ 100 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝาก หากฝาก 
ครบกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบีย้ 0.1 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี) และสิทธิ�ลุ้นรางวัลจำนวน 24 ครัง้ โดยดอกเบี้ย
และเงนิรางวลัจะไดร้บัการยกเว้นภาษ ีพรอ้มทัง้สง่ทา้ยปดีว้ยแคมเปญพเิศษผลิตภัณฑ์์เงนิฝากเผือ่เรยีกพเิศษ 5 อตัราดอกเบีย้
สงูสดุร้อยละ 0.425 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้เมือ่ฝากครบ 5 เดอืน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 อตัราดอกเบีย้สูงสดุร้อยละ 0.475 ต่อปี 
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 8 เดือน แก่ผู้ฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท  
ฝากเพิม่ครัง้ละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินฝากต่อราย โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564
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เพื่อสานฝันเรื่องบ้านให้ก้าวไปข้างหน้าต่อได้ ภายใต้
ภาวะวิกฤตของ COVID-19 และอุทกภัยที่เกิดขึน้ ธนาคาร 
ได้ออกแคมเปญสนิเชือ่บ้าน กูปี้นี ้ผ่อนปีหน้า ซีึง่ประกอบด้วย 
สนิเชือ่บ้านรไีฟแนนซ์์ เพือ่ไถ่ถอนจำนองจากสถาบนัการเงนิอืน่ 
ดว้ยเงือ่นไขพเิศษทีล่กูค้าสามารถเลอืกได้ทัง้มแีบบปลอดชำระ
เงินต้นและดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลา  
9 เดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญาและ 

และเงือ่นไขสดุพเิศษอตัราดอกเบีย้ตำ่สดุในวงการจำนำทะเบียนรถที่ร้อยละ 0.49 ต่อเดือนสำหรับรถจักรยานยนต์ และ
รอ้ยละ 0.59 สำหรับรถยนต์ ซีึง่คาดว่าจะช่วยแก้ปญัหาเฉพาะหน้าหรือเพิม่สภาพคล่องในชีวติประจำวันของผูท้ีเ่ดือดร้อน และ
สามารถสร้างแรงกดดันในการลดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อกลุ่มนี้ได้ นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับธนาคาร 
แห่งประเทศไทยในโครงการสนิเชือ่เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในแพลตฟอร์มของ LINE MAN Wongnai ผ่านการนำเสนอ  
4 สินเชื่อ เงื่อนไขผ่อนปรนพเิศษ ได้แก่ สนิเชือ่สูภ้ยัโควดิ สินเชือ่อิม่ใจ สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจ 
เกีย่วเนือ่ง และสนิเช่ือ Soft Loan ธปท. เพือ่ฟืน้ฟกูจิการ เพือ่เพิม่โอกาสใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารและไรเดอรใ์นแพลตฟอรม์
ของ LINE MAN Wongnai ได้เข้าถงึความช่วยเหลอืด้านสภาพคล่องมากขึน้ รวมทัง้ ธนาคารยงัได้ผสานความร่วมมอืกบัองค์กรกลาง 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเริ่มจากโครงการสนับสนุนให้ 

ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SMEs ร่วมกับ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิ
และสนับสนุนด้านสินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
ของหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โครงการ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
แหง่ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ 

ใหก้บัผูป้ระกอบการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทนุและดำเนนิธรุกจิไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
และยัง่ยนื อกีทัง้ โครงการส่งเสริมการลงทนุและบรกิารทางการเงนิเพือ่พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ภายใต้ 
ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและ 
นำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชน
และชุมชนในพื้นที่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการ และผลิตภัณฑ์์ต่างๆ ของธนาคาร โดยเฉพาะการสนับสนุนและให้คำปรึกษา
ด้านสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และรักษาส่ิงแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ ซีึง่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาและเติบทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป

ค่าบริการสนิเชือ่ อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 3 ปี เท่ากบัร้อยละ 2.50 ต่อปี เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้าน หรือนำไปปลดล็อกหนี้ 
และใช้จ่ายฉุกเฉิน โดยลูกค้าจะได้สิทธิ�ในการกู้เพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มเติมสูงสุด 5 ล้านบาท รวมทั้งออกสินเชื่อบ้าน 
เพื่อซ์ื้อ สร้าง ต่อเติม ซ์่อมแซ์มที่อยู่อาศัย ที่ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 
เท่ากับร้อยละ 2.60 ต่อปี ซีึง่สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งผู้ที่ซีือ้บ้านใหม่ และบ้านมือสอง
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บริการทางการเงินครบวงจรที�ล�ำาสมัย 

มาตรการให้ความช่วยเหล่อ
ประชาชนและภาคธุรกิจ
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19

ทา่มกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ทีร่นุแรงมากขึน้ ธนาคารไดข้บัเคล่ือนมาตรการตา่งๆ ทัง้ทีไ่ด้
ดำเนินการเอง และสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือกับประชาชนและ
ภาคธรุกจิอย่างเต็มที ่ทัง้ในส่วนของการอนุมติัสนิเชือ่เร่งด่วน
ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนเกณฑ์์การอนุมัติแก่ประชาชน 
รายย่อยและผู้มีรายได้น้อย อาทิ สินเชือ่เสริมพลังฐานราก 
สินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับ
ผู้มีรายได้อิสระและรายได้ประจำ สินเช่ือประชาชนสุขใจ 
พร้อมทัง้พฒันาแอปพลเิคชนั MyMo ให้ลูกค้าใช้เป็นช่องทางหลกั 
ในการยืน่ขอกูไ้ด้สะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ โดยไม่ต้องเดนิทางไป 
สาขา สำหรบัการเสรมิสภาพคล่องให้แก่กลุ่มประชาชนรายย่อย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ธนาคารได้ออกมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงิน 
10,000 ล้านบาท

ธนาคารมุ่งม่ันในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
ทางการเงินผ่าน Application MyMo อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ลกูค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการทำธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ไวรัส COIVD-19 จากการเดินทางมาสาขา รวมถึงเป็น 
ชอ่งทางสำคญัในการสง่มอบคณุคา่และสรา้งผลลพัธเ์ชงิบวก
ใหค้รอบคลุมทัว่ทุกพืน้ทีอ่ย่างรวดเร็ว โดยพลิกโฉมสู ่MyMo 
Version 2.0 ที่พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้ลูกค้าสามารถ 
ใช้งานได้ง่าย ตาม Life Style ของตนเองได้มากยิ่งขึ้น อาทิ  
เปิดใช้บริการ Application MyMo ด้วยข้อมูลบัตรเดบิต  

โดยไม่จำเป็นตอ้งเดินทางไปทีส่าขา การติด #tag บน e-Slip 
อำนวยความสะดวกในการทำบัญชีรับจ่าย การวางเลขบัญชี
ใหอ้ตัโนมัต ิการจัดวางเมนูได้ตามทีต้่องการ สามารถโอนเงิน
แบบกลุม่ไดใ้นครัง้เดยีว การซีือ้ประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล 
(Smart Care Plus) และประกันชีวิตเกษียณทวีสุข 90/1  
การขอสินเชื่อรูปแบบ Digital Lending เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนรายย่อยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์์สินเชือ่ ได้แก่ สินเชื่อเสริม
พลังฐานราก สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับ 
ผูม้รีายได้อสิระ และสนิเชือ่อิม่ใจ รวมถงึเลอืกปรบัแผนชำระหนี้ 
(TDR on MyMo) ตามความสามารถ โดยไม่ต้องไปสาขา  
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิ�อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
นอกจากนี ้ธนาคารฯ ยงัได้ร่วมมือกบับริษทัข้อมลูเครดิตแห่งชาติ
จำกดั (NCB) อำนวยความสะดวกให้กบัลูกค้าสามารถ ตรวจเชก็
ข้อมูลเครดิตบูโร และคะแนนเครดิต (Credit Scoring) 
ผ่าน Application MyMo โดยลูกค้าสามารถรับผลการ 
ตรวจสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านรูปแบบ NCE e-Credit 
Report ทางอีเมล หรือภายใน 7 วันทำการ ผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์
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สำหรบัผูป้ระกอบอาชพีอสิระ ผูป้ระกอบการรายยอ่ย
รวมถึงผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชน วงเงินไม่เกิน 
10,000 บาทตอ่ราย อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 0.35 ตอ่เดอืน
ไม่ต้องใช้หลักประกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และปลอด 
การชำระเงินต้นและดอกเบีย้ 6 งวดแรก ผลิตภัณฑ์์สินเชื่อ
สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อช่วยฟื้นฟูให้ประชาชนที่ต้อง
ตกงานหรอืขาดรายไดมี้ทุนตัง้ตน้ในการประกอบอาชพี วงเงนิ
โครงการ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.99 ต่อปี 
ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี พร้อมผ่อนปรนหลักเกณฑ์์
เงื่อนไขการกู้ อาทิ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน  
6 งวดแรก สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้อง 
มหีลกัประกนั สว่นวงเงนิกู้ 200,000-300,000 บาท ใชบ้คุคล
คำ้ประกนั รวมทัง้ไม่คดิค่าธรรมเนยีมการให้บรกิาร 

ในส่วนของการเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ 
ธรุกจิ SMEs โดยเฉพาะร้านอาหาร โรงแรม และภาคการท่องเทีย่ว
เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนดำเนินกจิการหลกั ธนาคารไดอ้อก
ผลติภณัฑ์ส์นิเชือ่ SMEs มทีี ่มเีงนิ ตอ่เนือ่งจากโครงการแรก
ทีใ่หบ้รกิารในปี 2563 โดยปนีีใ้หบ้รกิารแบง่เป็น 2 มาตรการ
คือ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท 
วงเงนิสนิเชือ่ตอ่รายไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิทีด่นิ
ราชการ ระยะเวลากู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0.1  
ปีที ่2 ร้อยละ 0.99 ต่อปี และปีที ่3 ร้อยละ 5.99 วงเงนิกูต่้อราย 
กรณีบุคคลธรรมดาไม่เกิน 10 ล้านบาท นิติบุคคลไม่เกิน 
50 ล้านบาท โดยการผ่อนปรนหลักเกณฑ์์การให้สินเชื่อให้
สามารถใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน 
การกู้ และในช่วงปลายปีได้ออกให้บริการเพิ่มเติมสำหรับ 
ช่วยเหลือกลุ่ม Small SMEs โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
มาตรการแรก

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ผ่อนปรนเกณฑ์์ 
การพิจารณาสนิเชือ่สำหรบัผูป้ระกอบการ SMEs หรือร้านอาหารขนาดใหญ่ วงเงนิกูส้งูสุดรายละ 500,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 5 ปี ร้อยละ 3.99 และปลอดชำระเงินต้นในปีแรก ใช้บุคคลเป็นหลักประกันการกู้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ 
และบสย. ค้ำประกัน สินเชื่ออ่ิมใจ วงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็น 
ร้านจำหน่ายแบบถาวรท่ีไม่ใช่ลักษณะแบบหาบเร่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท  
โดยไม่ต้องใช้หลักประกันการกู ้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.99 ต่อปี  
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นอกจากมาตรการด้านสินเชื่อแล้ว ธนาคารยังได้จัด 
โครงการออมสนิห่วงใย สง่กำลังใจให้สงัคม ซีึง่เป็นโครงการ
ทีพ่นกังานของธนาคารทัว่ประเทศ ร่วมแรงร่วมใจในการส่งต่อ
ความหว่งใยและกำลงัใจใหแ้กป่ระชาชนคนไทยทกุคน โดยมี
ภารกจิในการบรรเทาความเดอืดรอ้นและผลกระทบทีเ่กดิขึน้
ทั้ ง ส่วนของการส่งมอบข้าวสารประทานจากสมเด็จ 
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการจัดตั้ง
ศนูยพ์กัคอย 20 ศูนย ์ในเขตกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลสนาม
ในพืน้ทีจ่งัหวดัตา่งๆ การเปดิพืน้ทีส่ำนกังานใหญ ่สำหรบัเปน็
จดุใหบ้รกิารฉดีวคัซีนี COVID-19 นอกโรงพยาบาล การมอบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและยา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชาชน การตั้งทีมไรเดอร์ออมสิน จัดส่งยาและ
เวชภณัฑ์์แก่ผูต้ดิเชือ้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑ์ล ให้ได้รบัการรกัษาอย่างทนัท่วงท ีรวมถงึการเปิดเพจออมสนิห่วงใย เพือ่เป็น
ศูนย์กลางให้พันธมิตรจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งต่อความข่วยเหลือผ่านช่องทาง Online ไปยงัผู้ป�วยและ 
ผูท้ีเ่ดอืดร้อนได้รวดเรว็และทัว่ถงึยิง่ข้ึน ซีึง่จากการโครงการดงักล่าวได้สะท้อนและตอกยำ้การดำเนนิงานภายใต้บทบาทการเป็น
ธนาคารเพือ่สังคมที่มีความโดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ธนาคารออมสินได้รับ 
รางวัล Most Helpful Bank During COVID-19 in Thailand เป็นธนาคารทีช่่วยเหลอืผูเ้ดือดร้อนช่วงโควดิ-19 มากทีส่ดุ 
จาก The Asian Banker นติยสารช้ันนำด้านการเงนิในภูมภิาคเอเชยี ภายในงาน The Asian Banker Thailand Awards 2021 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

รวมถึงการออกมาตรการพักชำระหนี้ตามความ 
สมัครใจ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มซ่ึีงได้รับผลกระทบและ 
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ซีึ่งธนาคารได้เร่งรัด 
ช่วยเหลือแก้ ไขหน้ี เบื้ องต้นเพื่ อ ป้องกันไ ม่ ให้ลูกหนี้ 
กลุ่มดังกล่าวต้องเป็น NPLs และเสียประวัติทางการเงิน 
ในอนาคตหรือในกรณีลูกหนี้ทีเ่ป็น NPLs แล้ว ธนาคารก็ได้
ชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อช่วยบรรเทาและ 
ลดภาระความกังวลของลูกหน้ีในเรื่องคดีความ ซ่ึีงได้ขยาย
ระยะเวลาความชว่ยเหลอืตามาตรการตอ่ไปอกี 3 เดอืน หรอื
จนถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยลูกค้าสามารถแจ้งความ
ประสงค์และเลือกแผนการชำระหน้ีด้วยตนเองผ่าน  
Application MyMo
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โดยในปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน และปลอดชำระเงินงวดใน 3 เดือนแรก สินเชื่อเคหะ 
แก่ผูป้ระสบภยัพบิตั ิสำหรบัผูท้ีมี่ความจำเป็นต้องซ่ีอมแซีมบ้าน/ทีพ่กัอาศัยได้รบัความเสียหาย วงเงนิกูต่้อรายไม่เกนิ 1 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 40 ปี ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยในปีแรก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-3 ร้อยละ 3 ต่อปี ส่วนปีที่ 4  
คิดที่ MRR-0.7 ต่อปี สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ วงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้เดิม 
แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ในปีแรกร้อยละ 3.5 ต่อปี ปีต่อไปคิดที ่MLR ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกนิ 5 ปี และปลอดชำระ 
เงนิต้น 1 ปี นอกจากนียั้งได้ออกมาตรการพักชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียนาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชือ่ทุกประเภททีมี่ 
ทีอ่ยูอ่าศยั ทีท่ำงาน หรอืสถานประกอบการทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบและมปีระกาศของทางราชการให้เป็นพืน้ทีป่ระสบภยั

นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ให้ความช่วยเหลอื
ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์
อทุกภยัอนัเกดิจากอทิธพิลร่องมรสมุ-พายเุตีย้นหมู่ 
ครอบคลุมพื้นที่ 26 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23-30 
กันยายน 2564 ส่งผลให้ประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อนจากความเสียหายทั้งส่วนของ
บ้านเรือนและทรัพย์สิน ธนาคารจึงได้ออก
มาตรการวงเงินกู้ฉุกเฉินเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที ่

โดยการออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี  
ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยในปีแรก
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การบริหาร
ความเสี�ยง
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ธนาคาร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ที่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน

กำากับดูแล และแนวทางการฏิบัติตามหลัก

มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดำาเนิน

ธุรกิจของธนาคารในทุกมิติภายใต้ความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ รวมทั้งการถ่วงดุลและ
ดูแลให้มีการควบคุม กำากับ และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่�อ
ให้ธนาคารเติบโตอย่างมั�นคง
และยั�งย่น สามารถแข่งขันและให้บริการ 

แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“
“
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การบริหารความเสี�ยง

1. ภาพรวมการบริหารความเสี�ยงธนาคารออมสิน
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารออมสิน มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์์ของหน่วยงาน

กำากบัดแูล และแนวทางการปฏิบิตัติามหลกัมาตรฐานสากล ควบคูไ่ปกบัการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร ซ่ึีงธนาคารใหค้วามสำาคญั
กับการบูรณาการ (GRC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึง
การพัฒนาเครื่องมือ ระบบงาน และข้อมูล ให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกมิติ และมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาส
ทางธรุกจิและการปอ้งกันความเสีย่ง (Intelligent Risk Management) ภายใตค้วามเสี่ยงทีย่อมรบัได ้รวมทัง้กลไกการถ่วงดลุ
และดูแลให้มีการควบคุม กำากับ และตรวจสอบการปฏิิบัติงาน (Three Line of Defense) เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน สามารถแข่งขันและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี�ยง
ธนาคารกำาหนดโครงสรา้งคณะกรรมการทีท่ำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลระดบักลยทุธ์และนโยบายการบรหิารความเส่ียง ตลอดจน 

ตดิตามผลการนำาไปปฏิิบตัขิองฝ�ายจดัการ เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการความเส่ียงประสานสอดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการ 
(Governance) และการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์์ (Compliance)  
และเป็นกลไกสำาคัญท่ีผลักดันให้การดำาเนินงานสัมฤทธิ�ผล โดยคณะกรรมการหลักท่ีกำากับดูแลการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย

(1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงมี 
การพิจารณาถึงประเด็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริหารสามารถนำาวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ท่ีกำาหนดข้ึน  
ไปปฏิิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง มีบทบาทในการกำาหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงตามประเภท 
ความเสีย่งทีส่ำาคญัรวมทัง้สอดคล้องกบักลยทุธ ์เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารออมสิน และครอบคมุถงึการประเมนิ ตดิตาม 
และดแูลปรมิาณความเสีย่งของธนาคารใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารออมสนิถงึฐานะความเสีย่ง 
ดูแลให้กลยุทธ์การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับความเสี่ยง
ทีย่อมรบัไดท้ีไ่ดร้บัอนมุตั ิรวมทัง้การอนมุตัริะบบและเครือ่งมอืการบรหิารความเสีย่งในการวดั ตดิตาม และควบคุมความเสีย่ง

(3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำาเนินงาน  
ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์์ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ การสอบทานสินเช่ือ  การป้องกันและปราบปราม 
การทจุริต ประเมนิประสิทธภิาพของการบรหิารความเสีย่งดา้นการปฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ ์การควบคมุและตดิตามการดำาเนนิงาน
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี การกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ การสอบทานสินเชื่อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ มบีทบาทในการสอบทานประสทิธิภาพและประสทิธผิลของกระบวนการควบคมุภายใน 
กระบวนการกำากบัดแูลทีด่ ีกระบวนการบรหิารความเส่ียง สอบทานการดำาเนนิงานของธนาคารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั วธิปีฏิิบตังิาน มตคิณะรฐัมนตรี ประกาศ หรอืคำาสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงาน สอบทานการดำาเนนิงานขององคก์ร
ในด้านต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสำาคัญกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ 
ต่อสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงของธนาคาร

(5) คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินธุรกิจ แผนการควบคุม
ติดตามการบริหารงาน พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์์การลงทุน การให้สินเช่ือ และการประกอบธุรกิจอ่ืนของธนาคาร 
นำาเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา รวมถึงพิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีบทบาทในการกำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์

และหนี้สิน กำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
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ทัง้นี ้คณะกรรมการกำากับความเสีย่ง คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร ยงัมบีทบาทในการให้ความสำาคญักับการบรูณาการเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการ (Governance) การบรหิารความเส่ียง 
(Risk Management) และการปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ์(Compliance) 
เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance) ด้วย

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการท่ีทำาหน้าที่กำากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจหลัก อาทิ  
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง
ด้านการทุจริตของธนาคารออมสิน และคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

3. การจัดทำาแผนที�ความเสี�ยง (Risk Map) 
ธนาคารได้นำาหลักการ COSO ERM 2017 และหลักเกณฑ์์การกำากับดูแลด้านความเสี่ยงและความมั่นคงของ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศ ธปท. มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk  
Management) เพื่อควบคุม/ลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเป้าหมายการดำาเนินงานของธนาคาร (Objective  
Setting) ทัง้เปา้หมายทางการเงนิ และไมใ่ช่การเงนิ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้เพือ่ใหก้ารดำาเนนิธรุกจิของธนาคารบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึีง Risk Map น้ีกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ่มสนับสนุน (Support Unit) ซีึ่งเป็น 
Risk Owner จะทบทวนความเสี่ยงพร้อมกับจัดทำาเป้าหมายและแผนดำาเนินงาน/โครงการประจำาปี โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง
สำาคัญนั้นจะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน (KPIs) หลักของธนาคาร 
และเกณฑ์์วัดระดับความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน เป็นต้น 

แผนที่ความเส�่ยง (Risk Map) ธนาคารออมส�น ป� 2564
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ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการกำาหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicators : KRIs) เพ่ือใช้แจ้งเตือนความเส่ียง 
(Early Warning) หาก KRIs เกินจากระดับ Risk Appetite และ/หรือ Risk Tolerance จะส่งรายงานสถานะความเส่ียง
ไปที่ E-mail ของผู้บริหารระดับกลุ่ม สายงาน และฝ�ายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามและทบทวนระดับความเสี่ยงได้ทันท่วงที 
ทบทวนมาตรการ/แผนจดัการความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนั และมปีระสิทธภิาพในการลด/ควบคุมความเส่ียง  
โดยคำานึงถึงต้นทุนการจัดการความเสี่ยง (Cost of Risk) ที่เหมาะสม ตัวอย่างตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ดังนี้

Financial Key Risk Indicators

อัตรา NPLs L/D Ratio Value at Risk

ความต�อเนื่อง
ในการให�บร�การลูกค�า

การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

ชื่อเส�ยง/
ภาพลักษณ�

Non-Financial Key Risk Indicators

4. การบริหารความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบิัติ 

ไมเ่หมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้ไมป่ระสบความสำเร็จตามทศิทางทีก่ำหนดไว้ 
ซีึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางการจัดการ
ความเสีย่งด้านกลยทุธท์ีพ่งึปฏิบิตัผิา่นนโยบาย/แนวปฏิบัิต ิและคู่มอืการบรหิารความเส่ียงด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk Policy 
and Guideline) รวมทัง้มีการติดตามรายงานความเสีย่งด้านกลยุทธอ์ยา่งสม่ำเสมอ เพือ่ควบคุมความเสีย่งไม่ใหเ้กนิกว่าระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ป ี2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงยืดเยือ้และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง จงึมคีวามเส่ียง 
ด้านกลยุทธ์ค่อนข้างสูง ซีึ่งก็คือความเสี่ยงที่ผลดำเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะจากหน้ีค้างชำระ NPLs ที่มี 
แนวโนม้เพิม่ขึน้ ธนาคารจงึเรง่ชว่ยเหลอืลกูคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้บคุคลและผูป้ระกอบการรายยอ่ย ใหส้ามารถประคบัประคอง
กิจการ มีสภาพคล่องในการใช้จ่าย และลงทุนประกอบอาชีพอื่นทดแทน รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้ 
ใหเ้หมาะสมกับความสามารถในการชำระหนีข้องลูกหนี ้อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มกีารทยอยตัง้สำรองทัว่ไป (General Provision) 
เพื่อรองรับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และทบทวนปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป  
ทั้งการควบคุมและบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ NPLs อย่างเป็นระบบ การบริหารสภาพคล่อง ต้นทุนการเงิน และการสร้าง 
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ส่งผลให้สิ้นปี 2564 ธนาคารมีผลดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนระดับฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ผ่านมาตรการเยียวยา ฟื้นฟู และเสริมสภาพคล่อง 
อย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่อง 
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ธนาคารออมสินมุ่งเน้นท่ีจะดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และยั่งยืน โดยยังคงเดินหน้าทำภารกิจ 
ช่วยเหลือสังคมที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนและภาคธุรกิจตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ  
ภายใต้จุดยืนธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ด้วยเป้าหมายลดความเหล่ือมล้ำ และสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรม  
ปลอ่ยสนิเชือ่ดอกเบีย้ต่ำ การดแูลลกูหนีท้ีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้จากสถานการณ์ COVID-19 และภัยพบิตัอิืน่ รวมถงึการดแูลหนีเ้สยี 
ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเน่ืองเพื่อยกระดับการแข่งขันให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ การพัฒนา National Digital Identity (NDID) เพื่อ
ทำให้การยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลทำได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น และเตรียมยกระดับสู่ Digital Lending  
อย่างเต็มรูปแบบ และขยายไปสู่ธุรกรรมทางการเงินที่ครบวงจร โดยการนำ Big Data มาช่วยวิเคราะห์ในด้านของ 
Business Matching การหาลูกคา้ การทำการตลาด การออกแบบผลิตภณัฑ์แ์ละบริการ ตลอดจนช่วยเหลือลูกค้ากลุม่ทียั่งไม่เขา้ถงึ 
บริการทางการเงิน และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  
(Data Driven Organization) ควบคู่กับพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นอกจากน้ี ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ประการ คือ 1) การรักษาความลับ 
2) ความถูกต้องเช่ือถือได้ และ 3) ความพร้อมใช้ของระบบงานบริการลูกค้า โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์หรือทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การออกผลิตภัณฑ์์และบริการใหม่ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางเทคโนโลยี กฎหมายและระเบียบปฏิิบัติของธนาคาร ทั้งน้ี  
เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และความพงึพอใจใหล้กูคา้ คูค้่า พนัธมติร และผู้มส่ีวนไดส้ว่นเสยีทกุกลุ่ม ใหใ้ชบ้รกิารและรว่มมอืสนบัสนนุ
การดำเนินงานของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

5. การบริหารความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่งดา้นตลาด หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ 
เงินกองทุนของธนาคาร 

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
โดยมกีารกลบัมาใช้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดและจำกดัการเดนิทางอกีครัง้ในหลายประเทศ อย่างไรกต็าม จากการกระตุน้
เศรษฐกิจด้านการคลังและยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนือ่ง ทำให้เศรษฐกิจในหลายประเทศฟ้ืนตัวได้ดี 
ควบคูไ่ปกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทีเ่พิม่สูงขึน้ อาทิ สหรัฐฯ มกีารใช้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ และคง Fed Fund Rate  
ที่ร้อยละ 0-0.25 พร้อมทัง้การดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ต่อเนื่อง 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยทยอยฟืน้ตวัตามทศิทางเศรษฐกจิโลก หลงัสถานการณ ์COVID-19 ในประเทศเริม่ผอ่นคลายลง
จากการเร่งกระจายฉีดวัคซีีนป้องกัน การนำเข้าวัคซีนีทางเลือก มกีารเปิดประเทศรับนักท่องเทีย่ว ประกอบกับมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง มาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงคณะกรรมการนโยบาย 
การเงินยงัคงอัตราดอกเบีย้นโยบายทีร้่อยละ 0.50 ตลอดทัง้ปี เพือ่สนับสนุนการฟืน้ตัวทางเศรษฐกิจ  แต่การฟืน้ตัวของเศรษฐกิจ
คอ่นขา้งลา่ชา้และไมท่ัว่ถงึ นอกจากนี ้ความกงัวลเกีย่วกบัอตัราเงนิเฟอ้ทีเ่พิม่ขึน้ของสหรฐัฯ ราคานำ้มนัทีเ่พิม่สงูขึน้ และปญัหา
ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน อย่างไรก็ตาม ภาพรวม SET Index  
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ค่อนขา้งมากจากสิน้ปีก่อนทีต่ลาดผันผวนรุนแรง ในขณะทีร่าคาตราสารหนีป้รับตวัลดลง จากปัจจยัดา้นปรมิาณ
การออกพันธบัตรรัฐบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามแผนกู้เงินของภาครัฐ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ที่ปรับตัวเพิ่ม
ตามทิศทาง US Treasury หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
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ธนาคารออมสนิบรหิารพอร์ตการลงทนุอย่างระมดัระวงัตามนโยบายการลงทนุ นโยบายบรหิารฐานะในบญัชเีพือ่การค้า 
และนโยบายการบริหารความเสีย่งทีก่ำหนดโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน อกีทัง้มคีณะกรรมการกำกับความเสีย่งทำหน้าท่ี
อนมุตัริะบบวัดติดตาม เพือ่ควบคุมความเสีย่งให้อยูภ่ายใต้ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงมีคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหน้ีสินดูแลการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารความเส่ียงอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านตลาดในปี 2564 ได้ดังนี้

1)  การทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งด้านตลาด (Market Risk Management Policy) และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk Management in Banking Book Policy)  
ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ แผนการดำเนนิธรุกจิของธนาคาร และเกณฑ์์กำกบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถงึมกีารจดัทำ 
แนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Guidelines) และแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk Management in Banking Book 
Guidelines)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2)  การพัฒนาเครื่องมือวัด/ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

•  การประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตการลงทุน อาทิ การประเมินมูลค่ายุติธรรม  
(Mark to Market) และการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี ้ (Present Value of  
1 basis point : PV01)

• การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำลอง  
Value at Risk (VaR) วดัความเสีย่งเมือ่มีการเปลีย่นแปลงปัจจยัเสีย่ง ภายใต้ระดบัความเชือ่มัน่และระยะเวลาถอืครองทีก่ำหนด  
โดยมีการทดสอบความแม่นยำ (Back Testing) ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

• การประเมนิความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ โดยวเิคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการกำหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
หรืออายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบที่มีต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 
ในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)

•  การทบทวนเพดานความเสีย่ง (Risk Limit) และสญัญาณเตอืนระดบัความเสีย่ง (Trigger) สำหรบัธรุกรรมทัง้ในบญัชี
เพือ่การค้าและบญัชเีพือ่การธนาคาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น NII Sensitivity, PV01, VaR เป็นต้น

• การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย โดยกำหนดสถานการณ์จำลอง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซีึ่งส่งผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
ธนาคารโดยแบ่งเป็นสถานการณ์ที่อ้างอิงแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยและที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติม และรายงานผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤตเป็นประจำทุกไตรมาส

• การประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเส่ียง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าอนุพันธ์ทางการเงิน 
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

•  การเตรียมความพร้อมรองรับการยุติการใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR

3)  การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

• การจัดทำรายงานติดตามสถานะการลงทุนและความเส่ียงด้านตลาด เป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส 
เพื่อนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง

• การใช้ระบบงานสารสนเทศ อาทิ ระบบ Investment System เพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงอย่างมี 
ประสทิธภิาพโดยระบบสามารถแจง้เตอืนลว่งหนา้ (Early Warning) กอ่นเกดิเหตกุารณค์วามเสยีหายหรอืความเส่ียงเกนิระดบั
ที่ยอมรับได้ และระงับการทำธุรกรรมก่อนเกินเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำหนดไว้
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6. การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำระหน้ีสินและภาระผูกพัน 

เมื่อถึงกำหนด เนือ่งจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงนิทนุไดแ้ตด่ว้ยตน้ทนุทีส่งูเกินกวา่ระดับทีย่อมรบัได ้(Funding Liquidity Risk) ซีึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุ
ของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความเสีย่งด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบ
ความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ทำให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคาต่ำกว่าต้นทุนที่ซ้ืีอมา เน่ืองจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ 
มีสภาพคล่องต่ำหรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)

ในปี 2564 ภาพรวมสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยปรับตัวลดลงจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
จากการขยายตัวของสินเช่ือท่ีมากกว่าการขยายตัวของเงินฝากและตั�ว B/E โดยสินเช่ือที่เพิ่มขึ้นมาจากสินเชื่อที่ให้แก่ภาครัฐ 
และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือและผ่อนคลายต่างๆ อาทิ โครงการสินเชือ่ฟื้นฟูสำหรับลูกค้ากลุม่ธุรกิจ 
SMEs มาตรการผ่อนคลาย LTV มาตรการพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ 
ยังล่าช้าจากผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่ และภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง นำไปสู่ปัญหาความเสี่ยง
ด้านคุณภาพสินเชื่อ ส่งผลให้การขยายตัวของสินเชื่อเป็นไปอย่างจำกัด สำหรับด้านเงินฝากปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเงินฝาก
ประเภท CASA จากการโยกย้ายเงินเพื่อปรับลดความเสีย่งจากการลงทุนและเพื่อสำรองสภาพคล่อง เนื่องจากความกังวลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาด COVID-19 ทีย่งัยดืเยือ้ ขณะทีภ่าพรวมธนาคารส่วนใหญ่ยงัชะลอการออกแคมเปญเงินฝาก
เพื่อบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับ แต่จากการปรับลดเงิน 
นำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ยังคงรักษาเงินฝากในระดับสูง
ได้โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ ร้อยละ 0.50 ตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจทำให้ผู้ฝากบางส่วนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน (Search for Yield)

สำหรับธนาคารออมสิน ยังคงมีส่วนสนับสนุนสินเชื่อแก่ภาครัฐ สินเชื่อโครงการตามนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ  
รวมถงึสนิเชือ่รายย่อย อาท ิสนิเช่ืออิม่ใจ สนิเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ สนิเชือ่เสรมิพลงัฐานราก สนิเชือ่เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระกอบ
การท่องเทีย่วและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง รวมถงึผูป้ระกอบการร้านอาหารและเครือ่งดืม่ ตลอดจนมมีาตรการพกัชำระหนี ้ในด้านเงนิฝาก
ธนาคารมกีารออกผลติภณัฑ์์เงนิฝากทีมี่การกระจายตวัในแต่ละช่วงอาย ุเช่น เงนิฝากเผ่ือเรยีกพเิศษ 4 เดอืน เงนิฝากเผ่ือเรยีกพเิศษ 
5 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน เงินฝากเผือ่เรียกพิเศษ 108 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 
และสลากออมสนิพเิศษดจิทิลั 1 ป ี2 ปี เป็นตน้ โดยธนาคารมุง่เนน้การบรหิารโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนีสิ้นและบรหิารจดัการ
ต้นทุนให้มีความเหมาะสม มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลา และมีความเสีย่งอยู่ภายใต้ระดับที่
ยอมรับได้

ในการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคล่องซีึง่ได้รบั
การอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคารออมสนิ โดยมคีณะกรรมการกำกบัความเสีย่งทำหนา้ทีอ่นมุตัริะบบวดัตดิตามและควบคมุ
ความเสีย่งด้านสภาพคล่องและมคีณะกรรมการบริหารสนิทรพัยแ์ละหนีสิ้น (ALCO) ทำหน้าทีก่ำหนดแนวทางบริหารสินทรพัย์
และหนี้สิน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กำกับดูแลการปฏิบิัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือควบคมุความเสีย่งให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) นอกจากนี ้มคีณะทำงานด้านบรหิารสภาพคล่อง 
ทำหน้าที่บริหารสภาพคล่อง จัดสรรเงินฝาก เงินลงทุนและเงินให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคาร 
มสีภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม และสามารถปฏิบัิตติามข้อผูกพนัทางการเงนิได้ ทัง้นี ้สรปุสาระสำคัญของการบรหิารความเสีย่ง
ด้านสภาพคล่องในปี 2564 ได้ดังนี้

1)  การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้อง
กบักลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และเกณฑ์ก์ำกบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมถงึมีการจัดทำแนวปฏิบิตัิ
เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk Management Guidelines) เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการบรหิาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2)  การพัฒนาเครื่องมือวัด/ประเมินและควบคุมความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

• การจัดทำรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) โดยจัดทำทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและ 
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แบบปรับพฤติกรรมและจัดทำรายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (Funding Concentration)

•  การวดัและประเมนิความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง โดยใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิ เชน่ อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงนิฝากและ
หุ้นกู้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นต้น

• การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเส่ียง (Trigger) ด้านสภาพคล่อง  
รวมถงึกำหนดระดับหรอืปรมิาณสนิทรพัยท์ีม่คีณุภาพและมีสภาพคลอ่งสูง (Liquidity Cushion) เพือ่ให้ธนาคารมีสภาพคล่อง
เพียงพอรองรับการดำเนินธุรกิจ

•  การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ด้านสภาพคล่อง โดยกำหนดสถานการณ์จำลองตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ (1) วิกฤตเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific Crisis) (2) วิกฤตทั้ง
ระบบสถาบันการเงิน (Market-wide Crisis) และ (3) ผลรวมของวิกฤตเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤตทั้งระบบสถาบัน
การเงิน (Combination of Both) ซีึ่งในแต่ละสถานการณ์จะกำหนดสมมติฐานให้มีการไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติ
และกำหนดอัตราส่วนลดท่ีใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) ในสัดส่วนที่ต่างกัน โดยรายงานผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤตเป็นประจำทุกไตรมาส ซีึง่จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ในปี 2564 พบว่าธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอ
รองรับภาวะวิกฤตทุกสถานการณ์

•  การทบทวนแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิดา้นสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) โดยไดก้ำหนดบทบาทหนา้ที่
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานและได้กำหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า 
(Early Warning Indicator) เพื่อใช้บ่งชี้สถานการณ์ผิดปกติด้านสภาพคล่องและติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทดสอบ
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีที่อาจเกิดวิกฤตด้านสภาพคล่อง ได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที

3)  การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

•  การจัดทำรายงานติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส รวมถึง
ประมาณการอัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่สำคัญ เพื่อนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

•   การพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) เพื่อใช้วิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

7. การบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสีย่งด้านเครดิต หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีลู่กค้าหรอืคูสั่ญญาของธนาคารไมส่ามารถปฏิบิตัติามสญัญา

ในการจ่ายชำระหนี้คืน หรือไม่ปฏิิบัติตามทีต่กลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ จนเป็นเหตุ
ให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซีึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร

ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  
เพือ่จะไดน้ำมาปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ข์องการใหส้นิเชือ่และการบรหิารความเส่ียงดา้นเครดติใหม้คีวามเหมาะสม โดยมุง่เนน้พฒันา
กระบวนการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตอยา่งเปน็ระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบัิตงิานทีด่ ีปรบัปรงุกระบวนการอำนวยสินเชือ่
และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1)  กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร

2)  กำหนดนโยบายสินเชื่อธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบิัติงานด้านสินเชื่อธุรกิจ
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

3)  กำหนดนโยบายสินเช่ือรายย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิิบัติงานด้านสินเชื่อ 
รายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

122 ธนาคารออมสิน



4)   กำหนดนโยบายการจัดชัน้และการกันเงนิสำรอง เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการจัดชัน้และการกันเงนิสำรองของธนาคาร
และเป็นเคร่ืองมือทีส่ร้างความมัน่คง การกันเงนิสำรองอย่างเพยีงพอจะสามารถรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ที่ธนาคารถือครองอยู่

5)  กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์์ข้ันต่ำในการพิจารณารับความเสี่ยงสำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด 
เพือ่ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์์และแนวทางในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคาร

6)  กำหนดอำนาจอนุมัติการให้สินเชื่อ ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ให้เป็นการวิเคราะห์
และอนุมัติแบบรวมศูนย์ และกำหนดอำนาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและ 
วิธีปฏิิบัติในการอำนวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่าง 
หน่วยงาน (Check & Balance) ทีส่อดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

7)  กำหนดเกณฑ์์ในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่

•  กำหนดเกณฑ์ม์าตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนีข้องลูกค้าสินเช่ือรายย่อย เพือ่ให้ผู้กูมี้เงินได้
คงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต

•  กำหนดมาตรฐานกำไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์์ในการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้ของ
ลูกค้าธนาคารที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

•  พัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลเครดิต (Credit Criteria Processing System : CCPS) สำหรับใช้คำนวณ
ภาระหนี้ตามเกณฑ์ท์ี่ธนาคารกำหนด เพื่อใช้คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8)  กำหนดโปรแกรมผลติภณัฑ์ส์นิเชือ่ (Credit Product Program : CPP) เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางเบือ้งตน้ในการพจิารณา
สนิเชือ่ธุรกิจทีธ่นาคารจะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสีย่งสินเชือ่ธุรกิจ ในการขออนุมตัสิินเชือ่และการต่ออายุวงเงิน
สินเชื่อ ที่มีภาระสินเชือ่ธุรกิจ และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20 ล้านบาท (Check List : CL) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

9) ทบทวนหลักเกณฑ์์คุณสมบัติสถาบันการเงินช้ันนำ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์์ในการพิจารณา อัตราดอกเบ้ียสำหรับกลุ่มท่ี 
เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ

10) พัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model (ได้แก่ 
Application Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating 
for Small Business Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และใช้ร่วมกับ  
Credit Bureau Score (Credit Score ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ) ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11) พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

•  ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชือ่ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซีึ่งประกอบด้วย 
ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลักประกันสินเช่ือ (Collateral 
Management System : CMS) และระบบตดิตามกระบวนการทางกฎหมาย (Litigation System : LS) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน

• ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเส่ียงสินเชื่อ ซีึ่งประกอบด้วย ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist)

• ระบบคำนวณคะแนนสินเชื่อ (Blaze Advisor) และระบบคำนวณคะแนนสำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตร
เงินสด (Strategy Management)

• ระบบฐานข้อมลูเพือ่การบรหิารความเส่ียง (Risk Data Mart) เพือ่สนบัสนนุการคำนวณเงนิกองทนุและสินทรพัย์เสีย่ง 
(Capital Calculation) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ตด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)

รายงานประจำาปี 2564 123



12) ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ

•  กำหนดอัตราส่วนการกำกบัลกูหนีร้ายใหญ่ (Single Lending Limit) เพือ่ควบคมุความเสีย่ง มใิห้ธนาคารให้สนิเชือ่ 
ลงทนุ กอ่ภาระผูกพนั หรือทำธุรกรรมทีมี่ลกัษณะคล้ายการให้สนิเชือ่แก่บุคคลหนึง่บุคคลใด และเพือ่ไม่ใหม้กีารกระจุกตวัของ
ความเสีย่ง (Concentration Risk) ในลกูหนีร้ายใดรายหนึง่ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมากเกนิไป และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่หากเกดิเหตกุารณ์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกหนีก้ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้

•  กำหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ 
การพิจารณาเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และเป็นการกระจายความเสีย่งมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึง่มากเกินไป

•  กำหนดวงเงินหรือเพดานการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country 
Limit) เพือ่ควบคมุความเสีย่งจากการกระจกุตวัของประเทศหนึง่ประเทศใดหรอืประเทศกลุม่หนึง่กลุม่ใด ซีึง่มคีวามเกีย่วข้องกนั
ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้ธนาคารมีการกันเงินสำรองอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น

• ติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตามการกระจุกตัว 
ของสินเชือ่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การกระจุกตัวของสินเชือ่แยกตามประเภทสินเชือ่ ภาคธุรกิจ (Industry Limit) ประเทศคูสั่ญญา 
(Country Limit) และกลุม่ลกูหนีร้ายใหญ่ (Single Lending Limit) โดยใช้มาตรฐานตามเกณฑ์์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

• สอบทานเงินให้สินเช่ือ เพื่อติดตามการปฏิิบัติงานด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ที่ธนาคารกำหนด และ
สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย

•  การทดสอบภาวะวิกฤตด้านเครดิต (Credit Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมความพร้อมกรณี
ที่มีเหตุการณ์สำคัญอาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคภายในประเทศ และส่งผลกระทบ 
ตอ่ธนาคารในด้านพอร์ตสนิเช่ือ เงนิสำรอง และความเพียงพอของเงนิกองทนุ โดยใช้สถานการณ์จำลองทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย 
กำหนด

13)  ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

14)  มกีารพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ และทกัษะด้านการให้สินเชือ่ การลงทนุ การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ พร้อมทัง้
สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

15)  มกีระบวนการบรหิารจดัการหนี ้(Debt Management Process) เพือ่ป้องกนัและแก้ไขหนีค้้างชำระ รวมทัง้ดำเนนิการ
ให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย

16) มีการเตรียมความพร้อมรองรับการคำนวณการด้อยค่าตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยมีการพัฒนา/ปรับปรุง  
แบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) รวมถึงการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง เพื่อให้ธนาคารมีการคำนวณ 
การกนัเงนิสำรองได้อย่างเหมาะสม
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8. การบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการ หมายถึง ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอหรือ 

ความบกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน บุคลากร และระบบงาน หรือจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยง 
ด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกทางการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)

ในปี 2564 ธนาคารยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจาย 
เป็นวงกว้างมากข้ึน รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ได้แก่ การทุจริตของบุคคลภายนอกโดยการหลอกให้โอนเงิน
หรือหลอกให้ชำระค่าสินค้า หรือการลักลอบนำข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไปทำรายการออนไลน์ การขัดข้องของเครื่องให้
บรกิารอิเล็กทรอนิกส์ การขัดข้องของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการชุมนุมประท้วงทางการเมือง ซีึง่เหตุการณ์เหล่านี ้
ส่งผลกระทบต่อธนาคารท้ังในด้านท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ดังนั้นธนาคารจึงให้ 
ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการ โดยมีการสื่อสารให้ความรู้ และให้คำแนะนำลูกค้าในการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ธนาคารได้นำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)  
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบด้วยแผนโรคระบาด แผนการสื่อสารใน 
ภาวะวกิฤต และแผนความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) โดยมกีารแบ่งทมีและสถานทีใ่นการปฏิบิตังิาน 
การจัดตั้งสถานที่ปฏิิบัติงานแบบปิด การบริหารจัดการให้พนักงานปฏิิบัติงานที่บ้านและมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม 
ตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับเปลี่ยน ทำให้ธนาคารสามารถดำเนินธุรกรรมงานที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยเหลือ
ลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรบักระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏิิบัตกิาร ธนาคารมกีารกำหนดใหท้กุหนว่ยงานมกีารระบ ุประเมนิ ตดิตาม
ควบคมุและลดความเสีย่ง รวมถงึการรายงานความเส่ียงดา้นปฏิบิตักิารตอ่ผูบ้รหิารและคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมำ่เสมอ
เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ 
ผ่านเครือ่งมือต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

1) การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ 
ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งมีการพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความเส่ียงที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการได้ครอบคลุมความเสีย่งที่สำคัญ และมีการควบคุมความเสีย่งอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง
ที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร

2) การกำหนดดชันชีีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicators : KRIs) เปน็เครือ่งมอืทีช่่วยในการตดิตามความเสีย่งของ
ธนาคาร โดยมาจากการกำหนดปัจจยัเสีย่งทีส่ามารถ วดัคา่ และบง่ชีค้วามเสีย่งทีอ่าจเกดิความเสยีหายขึน้ เพือ่ใชเ้ปน็สัญญาณ
เตือนล่วงหน้าเม่ือเกิดข้อผิดพลาด หรือมีความเสี่ยงที่เกินกว่าในระดับที่ยอมรับได้ ซีึ่งธนาคารจะต้องมีการจัดทำแผนจัดการ 
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

3) การจัดเก็บและรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการ (Loss Data Collection) เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน 
การตดิตามและรายงานความเสีย่งด้านปฏิบิตักิาร เพือ่ให้ธนาคารทราบถงึแนวโน้มและการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งด้านปฏิบิตักิาร
โดยธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงด้านปฏิิบัติการผ่านระบบงาน Loss Data เป็นเหตุการณ์ 
ความเสยีหายทีเ่คยเกดิขึน้ทัง้ในอดตีและปจัจบุนั เพือ่ใหส้ามารถนำขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละจดัทำรายงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ
มกีารจดัเกบ็ฐานขอ้มลูอยา่งเปน็ระบบ ซ่ึีงจะชว่ยใหธ้นาคารสามารถปอ้งกนั ควบคมุ หรอืลดความเสยีหายทีเ่กดิจากความเสีย่ง
ด้านปฏิิบัติการได้ 
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4) การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management : BCM) เปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยบรรเทา
ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงานของ 
ทั้งธนาคาร มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) และภัยคุกคามสำคัญ ที่อาจมีผลต่อการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องของธนาคาร นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อกำหนด
ลำดับของธุรกรรมงานที่สำคัญ และนำมาจัดทำแผนความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) แผนกู้ระบบ
งานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) และได้มีการจัดทำแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจเช่น แผนตอบสนองต่อเหตุด้านภัยไซีเบอร์ (Cyber Incident Response Plan) แผนการติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤต 
แผนจดัการอบุตักิารณ ์(Incident Management Plan : IMP) แผนโรคระบาด นอกจากนี ้ธนาคารทำการทดสอบแผนทุกแผน
เป็นประจำทุกปี รวมถึงแผนตอบสนองต่อเหตุด้านภัยไซีเบอร์ (Cyber Incident Response Plan) และแผนกู้ระบบงาน 
กรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) สำหรับระบบงานหลัก เพื่อให้มัน่ใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิิบัติ
งานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่สำคัญจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดำเนินการได้ภายใน 
เวลาที่เหมาะสม 

นอกจากนี ้ธนาคารได้จดัทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัิต ิเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบัิตกิารของ
ธนาคาร และสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่

• นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการ (Operational Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบ 
และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการของธนาคาร โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากรอบการกำกับดูแล 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัิตกิาร ระบบการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบัิตกิารทีม่ปีระสิทธิภาพ และเกดิเป็นวฒันธรรมองค์กรด้านการบรหิาร
ความเสี่ยง (Risk Culture) ซีึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน 
สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัธนาคารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัหลกัการบรหิารความเส่ียงด้านปฏิิบตักิารทีด่ ีรวมถงึ
มีหลักเกณฑ์์ในการคำนวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสม เพียงพอ ที่จะรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบิัติการของธนาคาร

• นโยบายการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management Policy) และกรอบการดำเนนิการ
ตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Framework) เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิิบัติงานตามปกติ
ต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่สำคัญ จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเน่ือง หรือกลับมาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม และ 
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• นโยบายการออกผลิตภัณฑ์์ใหม่ (New Product Policy) เพือ่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์์ใหม่ 
ของธนาคาร โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการออกผลิตภณัฑ์์ทีชั่ดเจนและเป็นมาตรฐาน มกีารระบุและประเมินความเส่ียง
ของผลิตภัณฑ์์ใหม่ในด้านต่างๆ ซีึง่เป็นกระบวนการสำคัญทีจ่ะช่วยลดความเสีย่งจากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ในการดำเนนิธรุกิจ และเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการออกผลิตภัณฑ์์ใหม่ของธนาคารมีการวเิคราะห์และบรหิารความเสีย่งอย่างเพยีงพอ 
และเหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพเชิงการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้าของธนาคาร

• นโยบายการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารสนบัสนนุการประกอบธุรกจิ (Business Facilitator Policy) เพือ่ใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการใช้บริการจากผูใ้ห้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยธนาคารตระหนักเสมอว่าจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่อผูใ้ช้บริการเสมอืนธนาคารเป็นผูด้ำเนนิการเอง และยดึหลกัการทีส่ำคญั 3 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมนิและการบรหิารความเส่ียง
จากการใช้บริการจาก Business Facilitator (Risk Management) 2) การบริหารความต่อเน่ืองในการดำเนินธุรกิจและ 
การให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ (Business Continuity) 3) การคุม้ครองผูใ้ช้บริการ (Consumer Protection)  โดยเน้นให้มรีะบบ
การรักษาความปลอดภัยและความลับของขอ้มูลของผู้ใช้บรกิาร รวมทั้ง  การดูแลเรื่องร้องเรยีนและแก้ไขปญัหาแก่ผู้ใช้บริการ 
เพือ่เปน็การควบคมุและลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการใชบ้รกิาร Business Facilitator และชว่ยใหธ้นาคารสามารถใชบ้รกิาร
จาก Business Facilitator ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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9. ความเพียงพอของเงินกองทุน 
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เงินกองทุนของธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อ 

การขยายธุรกิจ ไม่เพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับกฎระเบียบของทางการและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลีย่นแปลงไป 

ธนาคารให้ความสำาคญักับการจดัการเงนิกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำรงเงนิกองทนุไม่ตำ่กว่าหลกัเกณฑ์์การกำากบั 
ดูแลเงินกองทุนสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์์ Basel II หลัก Pillar I โดยใช้วิธี Standardized Approach (SA) สำาหรับความเสีย่งด้านเครดิตและความเสี่ยง 
ด้านตลาด และใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) สำาหรับความเสีย่งด้านปฏิบิัติการ

ธนาคารออมสินได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน 
(ICAAP Policy and Guideline) เพือ่ใชเ้ปน็กรอบแนวทางในการกำกบัดแูลกระบวนการประเมนิ ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ภายในของธนาคาร (Internal Capital Adequacy Assessment Process : ICAAP) ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ์
การกำกบัดแูลเงนิกองทุนโดยทางการ (Pillar II) ทีป่ระกาศโดย ธปท. เพือ่ให้มัน่ใจวา่ธนาคารจะสามารถบริหารระดบัเงนิกองทุน
ให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการดำเนินงาน และรักษาระดับเงินกองทุนในอัตราส่วนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง 
มกีารตดิตามและวเิคราะหค์วามเพยีงพอของเงนิกองทนุ เพือ่รองรบัความเสีย่ง รายงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการ
อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการทดสอบผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเพียงพอของ 
เงนิกองทนุ (Portfolio View of Risk) เพือ่ให้มัน่ใจว่าธนาคารมเีงนิกองทนุอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัลกัษณะความเสีย่ง 
(Risk Profile) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ในปี 2564 ธนาคารออมสินมีอัตราส่วนความเพียงพอของ 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เพิ่มขึ้นต่อเนือ่ง โดยระดับเงินกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่ธนาคารมีกำไรสุทธิ 
ดกีวา่เปา้หมายและการตัง้สำรองเชงิรกุเพือ่เพิม่ระดบัเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งทัง้จากสถานการณแ์พรร่ะบาด
ของ COVID-19 และการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการบัญชี TFRS 9 เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมี BIS Ratio ร้อยละ 16.06 สูงกว่าเกณฑ์์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.5 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 13.66 สูงกว่าเกณฑ์ข์ั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25 องค์ประกอบของเงินกองทุนส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสม ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ 
เป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตซีึง่เป็นธุรกรรมหลักของธนาคาร

•  นโยบายการประกันภัย (Insurance Policy) เป็นแนวทางปฏิบิัติเพื่อให้ทรัพย์สิน และหนี้สินหรือความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นของธนาคารท้ังหมดมีการทำประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการการประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทีก่ำกับดูแล รวมทัง้ 
มีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี่ยง
จนอยู่ในระดับทีย่อมรับได้

ทัง้นี ้ธนาคารไดมี้การทบทวนนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏิิบตักิารเปน็ประจำทกุปหีรอืทบทวน
เมือ่เกิดเหตุการณ์เปลีย่นแปลงทีมี่ผลกระทบทีส่ำคัญ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง อาทิการดำเนินธรุกจิของ
ธนาคาร การปรบัโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลรวมทั้งเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ให้กับลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ และ 
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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การตรวจสอบ
ภายใน
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ส่งเสริมความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายใน
ในการวางแผนและลงม่อปฏิบัติ
งานตรวจสอบ มีการประเมิน

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

“
“
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การตรวจสอบภายใน

1. ตามคำสัง่ธนาคารออมสิน เฉพาะที ่2-31/2564  เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ สัง่ ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที ่16 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย

  นางเสาวณีย์           ไทยรุ่งโรจน์                    ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นางพิลาสลักษณ์      ยุคเกษมวงศ์                   กรรมการตรวจสอบ

  นายก้อง                รุ่งสว่าง                         กรรมการตรวจสอบ

2. ตามคำสัง่ธนาคารออมสนิ เฉพาะที ่2-130/2564 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ สัง่ ณ วนัที ่9 กนัยายน 2564 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย

  นางเสาวณีย์           ไทยรุ่งโรจน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นายเจษฎา   พรหมจาต  กรรมการตรวจสอบ

  นางพิลาสลักษณ์   ยุคเกษมวงศ์  กรรมการตรวจสอบ

  นายก้อง      รุ่งสว่าง   กรรมการตรวจสอบ

โดยมี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ร่วมกับผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี (สำนกังาน
การตรวจเงนิแผน่ดนิ) และหนว่ยงานกำกับดแูลภายนอก (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตามระเบียบวาระทีเ่กีย่วข้อง รวม 12 ครัง้
โดยเป็นการประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จำนวน 5 ครัง้ เนือ่งจากเป็นมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 
โดยประธานและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการ 
กำกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิทราบทกุครัง้ สรปุสาระสำคญัในการปฏิบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดงันี้

รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน ประจำาปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จำนวน 4 ทา่น ทีเ่ปน็ผูท้รงคณุวฒิุ
ในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ฏิบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเปน็อสิระตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามขอบเขตหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซีึ่งสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั และเกณฑ์์การประเมนิผลกระบวนการประเมนิผลการดำเนินงานรฐัวิสาหกจิตามระบบประเมนิผล 
รัฐวสิาหกจิ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ด้าน Core Business Enablers หวัข้อ “การตรวจสอบภายใน” 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการกำกับ 
การปฏิิบัติงานตามกฎเกณฑ์์ มุ่งเน้นให้ธนาคารมีความโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพือ่ยกระดบัคุณภาพการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร

ในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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การสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิก่อนและหลงัการสอบทานของผูส้อบบญัชรีายไตรมาส และการตรวจสอบ

งบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจำปี ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ�ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารออมสินในประเด็นที่มีนัยสำคัญ และให้ข้อ 
เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัทำงบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการ
บญัชแีละหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เช่ือถือได้ และเป็น
ประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงนิ รวมถงึการตดิตามการเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการปฏิบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุม่เครือ่งมือทางการเงิน (TFRS 9) ของธนาคาร รวมถึงแผนการกันเงินสำรองเพือ่รองรับผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการปฏิบัิติ 
ตามมาตรฐาน TFRS 9

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการกำากับดูแลที�ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลธนาคาร และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ 
ควบคมุภายในทีเ่ป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุม่ตรวจสอบ และกลุม่กำกับและบรหิารความเสีย่ง ตามหลัก 
Governance Risk and Compliance เพื่อสร้างกระบวนการกำกับดูแลที่ดีให้ธนาคาร ทัง้นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการของธนาคารออมสินมีความเหมาะสม รัดกมุเพียงพอ และมีประสิทธภิาพ นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขประเด็นทีพ่บจากการตรวจสอบทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันกาล รวมทั้งมีการติดตามปัญหาการใช้ Application MyMo และเครื่อง ATM/ADM  
ของธนาคาร และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ีำ และส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน 
ของลูกค้า และการติดตามการใช้บริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) 

การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี�ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายเดือนและรายไตรมาส ตลอดจนติดตาม 

ผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย การสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ของ
ธนาคารตามหลักเกณฑ์์การประเมินกระบวนการปฏิิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสีย่ง
และแนวทางในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงการติดตามการเข้าสังเกตการณ์การเตรียม 
ความพร้อมการปฏิิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร
ความเส่ียงของธนาคารด้านต่างๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งได้เสนอ
แนะแนวทางเพือ่ให้เกิดระบบการควบคุมที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึน้ 

การสอบทานการดำาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร 
และหน่วยงานที�กำากับดูแลธนาคาร  

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ  การปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร
และหน่วยงานทีก่ำกับดูแลธนาคาร ได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน การร้องเรียนของลูกคา้ การ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการสอบ
ทานและการติดตามการปฏิิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ของธนาคารออมสินร่วมกับฝ�ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกันและการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง 
การดำเนินงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ทัง้นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานได้ปฏิิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับของธนาคาร และหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร   
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การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนปรับปรงุ 
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน การปฏิิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อแนะนำ  
และตดิตามการดำเนนิการแก้ไขในประเดน็ทีมี่นัยสำคญั เพือ่ให้เกดิการกำกบัดแูลทีด่ ี และมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ มกีาร 
สอบทานและอนมัุตกิฎบตัรกลุม่ตรวจสอบ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ ขอบเขตการปฏิบิตังิาน  
สทิธิหน้าที ่ และความเป็นอสิระในการปฏิบิตัหิน้าที ่ รวมถงึได้อนมุตักิารปรบัปรงุคู่มอืการปฏิิบตังิานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และยกระดับงานตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการให้ความเชื่อมั่น และ
การให้คำปรกึษา การปฏิิบตังิานเชงิรกุ (Proactive) สนับสนนุการนำเทคโนโลยมีาใช้และพฒันาเทคโนโลยทีีใ่ช้ในงานตรวจสอบ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and 
Analysis (TRIA) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นำแนวคิดตามมาตรฐาน ISO/IEC มาปรับกระบวนการทำงาน 
เพือ่สร้างความมัน่ใจใหกั้บองคก์ร และเป็นทีย่อมรบัยิง่ขึน้ รวมถงึสนบัสนนุใหผู้ต้รวจสอบภายในมีคุณวฒุพิเิศษดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตรวจสอบภายใน และให้มกีารพฒันาวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่รองรับการดำเนินธรุกจิของธนาคารทีมี่การเปล่ียนแปลง 
ตลอดจนพิจารณาประเมินผลการปฏิบิัติงานประจำปีของรองผูอ้ำนวยการธนาคารออมสินกลุม่ตรวจสอบ 

การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ครั้ง เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชี  

ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้มีการปฏิิบัติการตรวจสอบที่ซ้ีำซ้ีอน ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ตลอดจนติดตาม 
การปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าสอบบัญชีตามที่เห็นว่าเหมาะสม 
เสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่ออนุมัติ 

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงาน สายงาน และธนาคารออมสินภาค
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงาน สายงาน และธนาคารออมสินภาค เพื่อรับทราบนโยบาย 

แนวทางการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของกลุม่งาน สายงาน และธนาคารออมสินภาค รวมถึง
ปญัหาอปุสรรคตา่งๆ ในการบรหิารจดัการ ทัง้นี ้เพือ่รว่มกนัหาแนวทางปอ้งกนั รวมถงึการแสดงความคดิเหน็ และใหค้ำแนะนำ
ในการแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อธนาคาร

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิิบัติงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมทัง้คณะและรายบุคคล ตามแนวทางการปฏิบิตัทิีด่ขีองสำนกังานคณะกรรมการ นโยบายรฐัวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลัง เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่
กำหนดไว้ โดยมีการจัดทำแผนปรับปรุงการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 เพื่อให้การปฏิิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงมีการทบทวนทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (Skill Matrix) ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสอดคล้องตามบริบทของธนาคาร อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง เพือ่จัดหาหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับ Skill Matrix และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึีงมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 

3,500,000.00 บาท 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ ตลอดจนได้ให้ความเหน็ 
และคำแนะนำต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่มัน่ว่า งบการเงิน 
ของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 
การบญัช ีและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป การบรหิารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธผิล และเหมาะสมเพยีงพอ 
การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง และมีกระบวนการตรวจสอบ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์์ 
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือ 
จากธนาคารออมสนิ

(รศ.ดร. เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายใน
การปฏิิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 

และการให้คำปรึกษา (Consulting Services) อย่างเทีย่งธรรม เป็นอสิระ และปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้  
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร

โดยการตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
โดยยดึแนวปฏิบิตัติามมาตรฐานสากลการปฏิบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน ระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิิบัตงิานการตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกิจ
ปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังและประกาศและแนวนโยบายของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย

ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความสำคัญ 
และส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือปฏิิบัติงานตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน  
คือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสีย่ง
จากการปฏิบิัติงาน

ในปี 2564  กลุ่มตรวจสอบปฏิบิัติตามกรอบการปฏิบิัติงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน   
ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และกลุ่มตรวจสอบส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบ

ภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบิัติ
หน้าที่ด้วยความเชีย่วชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่ง 
ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารบัการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ปัจจบัุนมผีูต้รวจสอบภายในได้รบัวฒุบิตัรวิชาชพีรวมทัง้สิน้ 
4 วุฒิบัตร ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information System Auditor : CISA) 
จำนวน 5 คน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จำนวน 2 คน ประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand : CPIAT) จำนวน 33 คน และ 
Certified Information Security Management System Auditor/Lead Auditor Training Course (Based on ISO/IEC 
27001 : 2013 standard) จำนวน 25 คน

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน 
กลุม่ตรวจสอบสามารถปฏิบัิตงิานได้อย่างเป็นอิสระ มกีารรายงานการปฏิบัิตงิานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และผูอ้ำนวยการธนาคารออมสนิ รวมทัง้ไดจ้ดัทำกฎบตัรกลุ่มตรวจสอบ ซีึง่กำหนดบทบาทความรบัผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจนและ
เผยแพร่ให้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ นอกจากน้ีผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ก่อนการปฏิิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

134 ธนาคารออมสิน



ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง 

และมกีารดำเนนิการปรับปรงุแก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที�ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ
การปฏิิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คำสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน 
ความเหมาะสมของการเก็บรกัษาทรัพย์สนิ รวมทัง้ประเมนิว่าการใช้ทรพัยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและคุม้ค่า 
กลุ่มตรวจสอบให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง 
จะมกีารประเมนิสภาพแวดลอ้มการควบคมุการประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคมุ การตดิตามประเมนิผลการปฏิบิตังิาน
มกีารสอบทานและประเมินความเพยีงพอและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน การสอบทานการดำเนนิงานตา่งๆ ของธนาคาร
ตามหลกัเกณฑ์์การประเมินกระบวนการปฏิบัิตงิานและการจดัการ (Enablers) ของรฐัวสิาหกจิ และการสอบทานกระบวนการ 
บริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุม 
ตลอดจนช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน  
กลุ่มตรวจสอบมีการจัดทำแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการ

ตรวจสอบประจำปี แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการบริหารทรัพยากรอื่นๆ พิจารณา
จากความเสีย่งทีอ่าจทำให้วตัถุประสงค์ของหน่วยงานและธนาคารไม่บรรลุผลตามทีก่ำหนดไว้  มกีารนำปัจจัยเส่ียงของสายงาน
บริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย ประกอบกับปัจจัยเส่ียงที่กลุ่มตรวจสอบกำหนดขึ้น เพื่อจัดลำดับความเส่ียงในการกำหนด
แผนการตรวจสอบ ให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรของกลุ่มตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 
ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบได้มีการพัฒนาการตรวจสอบโดยการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการ
ปฏิิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงมีการนำระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมาใช้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยในการวางแผน 
การตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ผูต้รวจสอบภายในปฏิบิัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพือ่การ
ปรับปรุงจะมีการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในทุกเดือน และจัดทำรายงาน
สรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี นำเสนอผู้อำนวยการธนาคารออมสินและ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
   กลุม่ตรวจสอบได้จดัให้มกีารประเมินคณุภาพภายหลังการปฏิบัิตงิานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง

ของผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร รวมถึงการประเมินจากหน่วยงานอิสระภายนอก
องค์กรทุก 5 ปี โดยนำผลการประเมินทัง้หมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัิติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี คือ การกำากับ 

การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้

รับมอบอำานาจหน้าที่ ในการนำาทรัพยากร

องค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย

เพ่�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรม

“

“
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ดูแลกิจการที�ดี
การกำากับ
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การกำากับดูแลกิจการเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรโดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ การกำากับ การติดตาม การควบคุม การดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอำานาจหน้าท่ีให้ไปทำาหน้าที่ 
ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�ายอย่างเป็นธรรม

การกำากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การกำากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนำาไป
สู่ผลลัพธ์ ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการที�ดี

01

(Competitiveness and Performance with 
Long-term Perspective)

สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี 
โดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว

02

(Ethical and Responsible Business)

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธ ิ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสีย 

03

(Good Corporate Citizenship)

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือ 
ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

04

(Corporate Resilience)

สามารถปรับตัวได้ภายใต้ 
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
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 หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองธนาคารไดมุ้ง่เนน้ทีบ่ทบาทของคณะกรรมการธนาคารออมสนิ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
ในการกำากับดูแลกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิิบัติหน้าท่ีเต็มขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
แก่กจิการเพือ่การแขง่ขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ปฏิิบตัติอ่ผู้มส่ีวนไดเ้สียอยา่งเทา่เทยีมกนั  มีความโปรง่ใสในการดำาเนนิงาน 
ท่ีสามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดี
ในการประกอบธุรกิจ และกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการใดๆ   
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมโดยรวมของประเทศ  
 ธนาคารออมสินได้ให้ความสำาคัญกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด โดยมีการทบทวน 
หลกัการกำากบัดแูลกจิการให้มคีวามสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เนือ่งตามสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิและสังคม

หลักการกำากับดูแลกิจการที�ดี

นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance Policy) เปน็การประมวลหลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและข้อพึงปฏิิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง โดยคำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม
หลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.12/2562 
เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และคู่มือการประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินใหม่ 
(State Enterprise Assessment Model : SE-AM)  

ธนาคารได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยกำาหนดหลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้

หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ
ภาครัฐทำาหน้าท่ีในการกำากับดูแลและติดตามให้

ธนาคารดำาเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยให้
ธนาคารมีอำานาจและอิสระไม่เข้ามาแทรกแซีงการบริหารงาน
ของธนาคาร โดยท่ีธนาคารต้องมีการรายงานผลการปฏิิบัติงาน
ตามนโยบายและแนวทางการกำากับดูแลท่ีดีแก่ภาครัฐอย่างเป็น
ระบบ ได้แก่ การรายงานผลการดำาเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน การรายงานการปฏิิบัติตามแนวทางการกำากับดูแล
ท่ีดีตามมาตรฐานสากล และการปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ

หมวด 2 คณะกรรมการ
2.1 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  ธนาคาร
  2.1.1 กำาหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ
  2.1.2  ดูแลให้ธนาคารมีกลไกในการควบคุม
   กำากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
  2.1.3 ติดตามกำากับดูแลการดำาเนินงานของ 

   ธนาคารอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี

2.2  หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการธนาคาร 
           ปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ืีอสัตย์รักษาผลประโยชน์ 
  ธนาคารไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมใดๆ ที่ 
  ตนเองมีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันปัญหาความ 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.3  หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของผู้บริหารระดบัสงู            
     นำานโยบาย กลยุทธ์ กรอบความเสี่ยง นโยบาย 

  การกำากบัดแูลกจิการทีด่ไีปปฏิบิตัอิย่างเครง่ครดั 
  ควบคมุความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและ 
  ยอมรับได้ รายงานฐานะความเสี่ยง ปัจจัยและ 
  ปญัหาท่ีมนียัสำาคญัทีต้่องแก้ไขแก่คณะกรรมการ 
  ธนาคาร

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
กำาหนดนโยบายการปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้

ธนาคารประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบ
ธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
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หมวด 4 ความยั่งยืนและนวัตกรรม
กำาหนดให้มีนโยบายคู่มือการปฎิบัติงานแผนแม่บท 

ระยะยาว แผนปฏิิบัติงานประจำาปีด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (SDGs/
ISO 26000-CSR in Process) พร้อมจัดทำารายงาน  
ความย่ังยืนท่ีคำานึงถึงกรอบมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริม 
การสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำางาน

หมวด 5 การเปิดเผยข้อมูล
มีกระบวนการจัดทำาข้อมูลสำาคัญด้านการเงินและ

ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน และข้อมูลที่เปิดเผยต้อง 
ถกูตอ้งครบถว้น เพยีงพอ เช่ือถือได ้สมำา่เสมอ ทนักาลเปน็ไป 
ตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ด้วยวิธีท่ีเข้าถึงได้อย่างสะดวก

หมวด 6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6.1  การบริหารความเส่ียง
ธนาคารมีกรอบการกำากับดูแลความเสี่ยงท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียง
ที่ครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญท้ังหมด มีการจัดระดับ
ความเสีย่งทีธ่นาคารยอมรบัได ้(Risk Appetite) ใหส้อดคล้อง
กับลักษณะความเสี่ยง (Risk Profile) ในการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์
ที่คำานึงถึงความสำาคัญเชิงระบบของสถาบันการเงิน รวมทั้ง
ความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคาร และมกีารสือ่สารใหบุ้คคลเก่ียวขอ้งทุกคนทราบ เพือ่
เปน็กรอบในการปฏิบิตังิานในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ของทุกคนในธนาคารให้เป็นทิศทางเดียวกัน

6.2  การควบคุมภายใน
คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคน

มีบทบาทร่วมกันในการกระบวนการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม 
(Check and Balance) มีการกำาหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตอำานาจอนุมัติท่ีชัดเจน มีการควบคุมดูแล 
การจัดทำาและบันทึกบัญชี รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินของ
ธนาคารมีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียนที่
ชัดเจนคำานึงถึงการรักษาความลับ

หมวด 7 จรรยาบรรณ
ธนาคารมีคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานมีการเผยแพร่คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ให้บคุลากรทกุระดบัรบัรู ้ดแูลให้กรรมการ ผูบ้รหิารพนกังาน 
ทุกคนยึดถือปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีช่องทาง 
การร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
มีมาตรการตรวจสอบและคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มีช่องทาง 
การร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ  
มีมาตรการตรวจสอบและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

หมวด 8 การติดตามผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการกำากับดูแลให้ธนาคารดำาเนินงานให้บรรลุ

ตามข้อตกลงประเมินผลงานมีการเผยแพร่ผลการดำาเนินงานกับ
เป้าหมายให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ นำาผลประเมินไปใช้ปรับปรุง
งานของธนาคาร รวมถึงมีการติดตามผลการดำาเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงินโดยมีความถ่ีสม่ำาเสมอ ความเพียงพอ
ของระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการมอบ
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐาน
และความเพียงพอของระบบงานดังกล่าว
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนากรอบและกระบวนการปฏิิบัติงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และมาตรฐานสากล

สร้างความตระหนักและส่งเสริม 
การดำเนินงาน และการปฏิิบัติ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
จริยธรรม จรรยาบรรณ

พัฒนา และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้กับพนักงานในกลุ่ม 

และพนักงานในองค์กรมีความ
ตระหนักในการปฏิบิัติตามกฎเกณฑ์์

ส่งเสริมการปฏิบิัติหน้าที่
ด้วยความซีือ่สัตย์สุจริต โปร่งใส

พัฒนาและปรับปรุง 
หลักเกณฑ์์ให้สอดคล้องกับ

กฎเกณฑ์์ภายนอก 
และมาตรฐานสากล

ส่งเสริมแนวทางปฏิบิัติ 
เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ตามหลัก ESC

แผนการเปิดเผยข้อมูล 
เพื่อความโปร่งใส

แผนการสื่อสาร 
หลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี

ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม

แผนการพัฒนาระบบการป้องกัน
การทุจริต Application Fraud

 Detection system

สอบทานและประเมินผลการปฏิิบัติ
ตามกฎเกณฑ์์

สอบทานและประเมินผลการประพฤติปฏิบิัติตามหลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนการขยาย/พัฒนาระบบงาน
การป้องกันการทุจริต Transaction 

Fraud Detection system ให้
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์์ทุกประเภท

แผนบรูณาการ GRC โดยการจดัทำ
ฐานข้อมูลกลางเพือ่ให้มฐีานข้อมลู
เดยีวกนั ระหว่างงานด้านตรวจสอบ
ความเสีย่งและกำกบัดแูลกจิการ/

กำกบัการปฏิบิตังิาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การกำากับดูแลการปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

Digi - Thai Banking, Digital for All Thais

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานการกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์และการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุค Digital

แผนงานการกำากับดูแลกิจการที�ดี
ธนาคารกำาหนดให้มีการทบทวนแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจำาทุกปีและมีการนำาแผนไปปฏิิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม โดยแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  ปี 2564-2568  ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1      การพัฒนากรอบและกระบวนการปฏิิบัติงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2      การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การกำากับดูแลการปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4     การพัฒนาเคร่ืองมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานการกำากับการปฏิิบัติตาม
               กฎเกณฑ์์และการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุค Digital

เป็นธนาคารที�มีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล
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1 กำาหนดหลักเกณฑ์์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการธนาคารออมสินตามแนวทางการแต่งต้ังกรรมการ 
 รัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ธนาคารให้ความสำาคัญต่อกระบวนการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน โดยดำาเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์์และโปร่งใส
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคารในระยะส้ันและ
ระยะยาว รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยตระหนักถึงการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
เป็นสำาคัญ โดยในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินดำาเนินการ ดังนี้ 

2 พิจารณาสรรหาและกล่ันกรองผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเห็นควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการ 
 โดยตำาแหน่ง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงสัดส่วนการแต่งต้ังกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการธนาคาร 
 โดยตำาแหน่ง ซ่ึีงพิจารณาจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง และ/ 
 หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ทำางานในภาคธุรกิจ โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท่ี 
 ไม่ใช่กรรมการโดยตำาแหน่งและคณะกรรมการควรพิจารณากำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 อย่างน้อยจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนคณะกรรมการท้ังหมด เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

3 พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ โดยใช้ตารางแสดงสมรรถนะ 
 และความรู้ท่ีจำาเป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการธนาคารตามท่ีธนาคารกำาหนด โดยธนาคารมีการทบทวน 
 Skill Matrix เป็นประจำาทุกปี รวมถึงพิจารณาในด้านท่ีธนาคารยังขาดหรือต้องการบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีมีความรู้ 
 ความเช่ียวชาญด้านใดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของธนาคาร

การสรรหากรรมการต้องคำานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ซ์ึ่งประกอบด้วย
• บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่กำาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและ 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์์ของหน่วยงานกำากับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร  
 และข้อบังคับของธนาคาร

• บุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจและจำาเป็น 
 ต่อการบรรลุเป้าหมายหลักและพันธกิจของธนาคาร และมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ ความรู้  
 ความเช่ียวชาญของกรรมการ (Skill Matrix) ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ 
 ภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจนความหลากหลายทางด้านอายุและเพศ  ซีึ่งตามแนวทางการแต่งตั้ง 
 กรรมการรัฐวิสาหกิจของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำาหนดให้มี Skill Matrix หลัก 4 ด้าน 
 ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้  กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
 ได้กำาหนดความเชี่ยวชาญให้เป็นการเฉพาะ การกำาหนด Skill Matrix ต้องเป็นไปตามความเชี่ยวชาญดังกล่าวด้วย

• บคุคลผูส้ามารถปฏิบิตัหินา้ทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ไดโ้ดยอสิระ อทุศิเวลาในการปฏิบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเพยีงพอ        
         • การดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวมธนาคารออมสิน ไม่เกิน 3 แห่ง    
         • บุคคลไม่ควรประกอบกิจการหรือดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในกิจการอันเป็นการแข่งขันกับ 
 ธนาคารออมสิน

กระบวนการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ

นโยบายการสรรหากรรมการ

4 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
 เหมาะสมและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มในการเป็นกรรมการทีไ่มใ่ชก่รรมการโดยตำาแหนง่ตามทีก่ำาหนดในกฎหมาย 
 ที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

5 นำาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเห็นควรได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารต่อคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน ก่อนนำาเสนอผู้มีอำานาจในการแต่งตั้งกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบตามลำาดับ

การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการธนาคารออมสิน

142 ธนาคารออมสิน



รายงานคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

 ในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารออมสินได ้ม ีมต ิแต ่งต ั ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน 
ในการประชุม คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ ผ ู ้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายร ัฐว ิสาหก ิจ กรรมการ และผ ู ้อ ำานวยการธนาคารออมส ิน เป ็นเลขาน ุการ (ตามค ำาส ั ่งธนาคารออมส ิน
เฉพาะที ่ 2-128 /2564 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564)

 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน มีอำานาจหน้าที ่และความรับผิดชอบในการกำาหนดหลักเกณฑ์ ์
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการธนาคารออมสินตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกจิ (คนร.) สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์์ท่ีกำาหนด ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือกนำาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา
เสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบก่อนดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ได้ปฏิิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และหลักธรรมาภิบาล ในการพิจารณาสรรหากรรมการธนาคารออมสินเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีสมรรถนะหลักที่สำาคัญ ที่จำาเป็น (Skill Matrix) ตรงตามบทบาท
และภารกิจของธนาคารออมสิน  
 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน มีการประชุม 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุม 
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ พิจารณาในเรื่องสำาคัญ เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสิน ดังนี้ 
 1. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบค ัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารออมสินทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง
 2. พิจารณากลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน โดย 
ขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 และประกาศใช้กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
เกี่ยวกับจำานวนกรรมการและการปฏิิบัติหน้าที่ 
 3. พิจารณาขอความเห็นชอบทบทวนการกำาหนดสมรรถนะของคณะกรรมการธนาคารออมสิน (Skill Matrix)  
จากเดิม จำานวน 12 ด้าน เป็น จำานวน 10 ด้าน ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจที่สำาคัญของธนาคาร เพื่อใช้ในการพิจารณา
สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสิน ซีึ่งประกอบด้วย 1) การเงิน 2) บัญชี 3) กฎหมาย 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดจิทิลัและนวัตกรรม 5) การธนาคาร 6) การบรหิารความเส่ียง 7) เศรษฐศาสตร ์8) บรหิารธรุกจิ 9) กลยทุธแ์ละการวางแผนพฒันา 
10) สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. พิจารณากลั่นกรองเพ่ือขอความเห็นชอบการเสนอให้กระทรวงการคลัง ซ่ึีงเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้เสนอรายช่ือ
บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสินแทนคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ชุดเดิมท่ีดำารงตำาแหน่งครบวาระสามปี ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ตามสมรรถนะของคณะกรรมการธนาคารออมสิน (Skill Matrix) 
ที่ได้มีการทบทวนใหม่ดังกล่าว
 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เพื่อทราบหลังการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินได้ปฏิิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ�ายอย่างเหมาะสม

 (นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน
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การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที�ดีของสำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 
(คณะกรรมการธนาคารออมสินชุดใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565) ในปี 2564 จึงเป็น คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินชุดเดิมท้ังหมด

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  ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ

11 นายก้อง รุ่งสว่าง  กรรมการ

12 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กรรมการ

13 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ผู้แทนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กรรมการ

14 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการและเลขานุการ
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อำานาจหน้าที่
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กำาหนดอำานาจหน้าที่ในการควบคุม กำากับและจัดการธนาคารไว้ ดังนี้

มาตรา 11 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำานาจและหน้าที่กำากับโดยทั่วไป ซีึ่งกิจการของธนาคารออมสิน  
มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วยประธานกรรมการ

หนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน ซีึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้อำานวยการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  

มาตรา 14 ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซีึ่งกิจการของธนาคารออมสิน 
รวมถึงกำาหนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ  

มาตรา 16 ให้ผู้อำานวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสิน มีอำานาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกำาหนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้มีอำานาจหน้าที่ในการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำาแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนจากตำาแหน่งพนักงาน ทั้งนี้ 
ตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์์ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำาหนด  และกำาหนดวธิปีฏิิบตัเิกีย่วกบัการดำาเนนิงานของธนาคารและ
การปฏิิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ระเบียบ หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการ

มาตรา 17 ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำานวยการเป็นผู้กระทำาการในนามของธนาคารออมสินและ 
เป็นผู้แทนของธนาคารออมสิน เพื่อการนี้ ผู้อำานวยการอาจมอบอำานาจให้พนักงานหรือบุคคลใดกระทำาการแทนก็ได้ ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำาหนด

และในปี 2560 เพื่อให้การดำาเนินกิจการของธนาคารออมสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ี
เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนเพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของธนาคารออมสนิเปน็ไปอยา่งต่อเนือ่งและมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ จงึมกีาร
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2560 ซ่ึีงไดเ้พิม่บทบญัญตัเิกีย่วกบัการเพิม่ทนุของธนาคารออมสนิ 
และแกไ้ขเพิม่เตมิอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการธนาคารออมสนิ โดยกำาหนดใหค้ณะกรรมการธนาคารออมสนิมอีำานาจหนา้ที ่
ในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำาปี

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ  นิติศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ซ่ึีงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยกรรมการทุกคนมี
สมรรถนะหลัก และความรู้ท่ีจำาเป็น (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจที่สำาคัญของธนาคารและอุทิศเวลาใน 
การปฏิิบัติหน้าท่ีกรรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน เป็นไปตามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หมายถึง 

“กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจผูกพัน
รัฐวสิาหกจิ และเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูบ้รหิารและผู้ท่ีเกีย่วข้อง โดยสามารถทำาหนา้ทีคุ่ม้ครองผลประโยชนข์องรฐัหรอื
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจ
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน” ทั้งนี้ ธนาคารออมสินมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

วาระการดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 3 ปี  

โดยประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารซีึ่งพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
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คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 สิงหาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-46/2564 สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ

2 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน (นางสุพรรณ เสลี) เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการ

2 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน (นางสุพรรณ เสลี) เลขานุการ

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-127/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

 พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินธุรกิจ
 และแผนการควบคมุ ตดิตามการบริหารงาน นำาเสนอคณะ
 กรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
 พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์์การลงทุน
 การให้สินเชื ่อ และการประกอบธุรกิจอื ่นของธนาคาร
 ออมสิน นำาเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
 พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเช่ือ และการประกอบ 
 ธุรกิจอ่ืนของธนาคารออมสินตามท่ีคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
 มอบหมาย
 ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเช่ือ และการประกอบ
 ธุรกิจอ่ืนให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคารออมสิน
 พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
 ทั่วไปและหนี้ท่ีมีปัญหา หลักเกณฑ์์การประเมินมูลค่า 
 หลกัประกนั การตดัหนีส้ญู และการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์์ 
 เงื ่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน
 มอบหมาย

 พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้สินเช่ือ 
 และการจัดซ้ืีอจัดจ้างท่ีอยู่ในอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน
 พิจารณากล่ันกรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และ 
 ข้อตกลงการประเมินผลการดำาเนินงานประจำาปีของ 
 ธนาคารออมสิน
 ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผน 
 ยุทธศาสตร์และงบประมาณของธนาคารออมสิน
 พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการโอนงบประมาณและ/ 
 หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซีึ่งได้รับการจัดสรร 
 งบประมาณแล้วตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
 มอบหมาย
 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและ 
 มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ 
 ดา้นบคุลากร ค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังานและ 
 ลูกจ้าง นำาเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

3 นายก้อง รุ่งสว่าง  กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ

2 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

3 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการ

4 นายก้อง รุ่งสว่าง  กรรมการ

5 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ เลขานุการ

 กำากับดูแล และให้คำาปรึกษาแนะนำาการดำาเนินงานของ 
 ธนาคารออมสนิในเรือ่งเกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ร บคุลากร   
 ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 
 รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน
 พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากำาลังและการสรรหา 
 บุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสิน
 ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
 กำากับดูแล และให้คำาปรึกษาแนะนำาในการบริหารจัดการ

 ความรู้ และพัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้มีความพร้อม
 ในทุกด้าน เพื ่อให้บุคลากรมีว ิส ัยทัศน์ มีความรอบรู ้
 รวมทั้งมีบุคลิกภาพและมีจิตสำานึกที่ดี
 กำากับดูแล และให้คำาปรึกษาแนะนำาในการจ้างสถาบัน 
 การศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอกหรือที่ปรึกษาเพื่อ 

 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคารออมสิน 
 ให้เหมาะสม
	 กำ�กับดูแล	และให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ในด้�นก�รบริห�ร 
	 จัดก�รนวัตกรรม	(Innovation	Management	:	IM)
 ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ 
 การกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเส่ียง 
 (Risk Management) และการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดของ 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์์   
 (Compliance) เพือ่ใหบ้รรลถึุงผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิจาก 
 การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven  
 Performance)
 ปฏิบิตังิานอืน่ใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรอืคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสินมอบหมาย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 สิงหาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-31/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-130/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 
 เพื ่อให้มั ่นใจว่ารายงานทางการเงินนั ้นได้จัดทำาอย่าง
 ครบถ ้วนถ ูกต ้อง  และเป ็นไปตามหล ักการบ ัญช ีท ี ่
 รับรองท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอครบถ้วน
 และเชื่อถือได้
 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 ควบคุมภายใน กระบวนการกำากับดูแลท่ีดี กระบวนการ 
 บริหารความเสี่ยง  

 สอบทานการดำาเนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้อง 
 ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ วิธีปฏิิบัติ งาน  
 มติคณะรัฐมนตรีประกาศ หรือคำาส่ังท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
 การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน 
 สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายใน 
 ที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของกลุ่มตรวจสอบ 

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้
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การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ แผนแม่บท 
 ด้านการตรวจสอบภายใน ข้อตกลงประเมินผลการปฏิิบัติงาน 
 และคู่มือการปฏิิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ
 จัดทำากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
 ขอบเขตความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของธนาคาร
 ออมสิน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 ธนาคารออมสิน และมีการสอบทานความเหมาะสมของ 
 กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 ประสานงานกับฝ�ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำากับ 
 ดูแลอื่น เพื่อให้การดำาเนินงานของธนาคารออมสินบรรลุ 
 วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   
 และประสิทธิผล 
 ประสานงานเกีย่วกับผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบัญช ี และ 
 อาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด 
 ที่เห็นว่าจำาเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
 กำากับดูแลการพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ รวมทั้ง 
 พิจารณาความเพียงพอของจำานวนและทักษะของผู้ตรวจสอบ 
 ภายในตามสภาพแวดล้อมท่ีธนาคารออมสินดำาเนินอยู่   
 คุณสมบัติ ท่ีสำาคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะ 
 ทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และทักษะทางด้านอื่นๆ  
 ตามความเหมาะสม
 เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
 ในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เล่ือนขัน้ เลือ่นตำาแหนง่ และ 
 ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ   
 โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็น 
 ประกอบการพิจารณาด้วย
 ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ 
 การกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเส่ียง   
 (Risk Management) และการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดของ 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์์   
 (Compliance) เพือ่ใหบ้รรลถึุงผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิจาก 

 การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven  
 Performance)
 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ ควรได้รับ 
 ข้อมูลท่ีจำาเป็นในการปฏิิบัติงานในฐานะกรรมการ โดย 
 ได้รับเอกสารที่ เ ก่ียวข้อง และหารือกับฝ�ายจัดการ  
 ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจ 
 ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
 พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต 
 ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิิบัติงานของธนาคารออมสิน   
 และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารออมสินโดยเฉพาะ 
 ในกรณทีีเ่กดิรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
 รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)  
 ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 สอบทานการดำาเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ ในทุก 
 ประเด ็นท ี ่ม ีความเส ี ่ยงส ำาค ัญท ี ่ส ่งผลกระทบต ่อ 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธนาคารออมสิน  รวมถึง 
 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีสาระสำาคัญ 
 ต่อสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงของธนาคารออมสิน  
 และมีบทบาทในการสอบทานการดำาเนินงานต่างๆ ของ 
 ธนาคารออมสิ น  ต ามหลั ก เ กณฑ์์ ก า รประ เ มิ น 
 กระบวนการปฏิิบัติงานและการจัดการ (Enablers) 
 ของรัฐวิสาหกิจ 7 ด้าน ได้แก่
  1. การกำากับดูแลที่ดีและการนำาองค์กร 
  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  3. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย และลูกค้า
  5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
  6. การบริหารทุนมนุษย์
  7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม
 ปฏิบิตังิานอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำาหนด  หรอืคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสินมอบหมาย ซีึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 สิงหาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-80/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 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

148 ธนาคารออมสิน



 กำาหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
 เ พ่ือพิจารณาเรื่ องการบริหารความเสี่ ยงโดยรวม 
 ตามประเภทความเส่ียงทีส่ำาคญั รวมทัง้นโยบายการบริหาร 
 ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และครอบคลุมถึง 
 การประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของ 
 ธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 ใหค้ำาแนะนำาคณะกรรมการธนาคารออมสนิเกีย่วกบักรอบ 
 การกำากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารออมสิน
 ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหาร 
 ความเสี่ยงปฏิิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 
 ความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง 
 เ พ่ือรองรับความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารออมสิน 
 มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
 ที่ได้รับอนุมัติ
 ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของ 
 นโยบาย และกลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งโดยรวม รวมถงึ 
 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อ 
 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ โดยคณะกรรมการกำากับ 
 ความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและ 
 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารออมสิน 
 ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเส่ียง 
 ทีเ่กดิขึน้ใหม ่และมีการดำาเนนิการตามนโยบายและกลยทุธ์ 
 ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินถึงฐานะความเส่ียง 
 ประสทิธภิาพ การบรหิารความเสีย่ง และสถานะการปฏิบิตั ิ
 ตามวฒันธรรมองคก์รทีค่ำานงึถงึความเสีย่ง ตลอดจนปจัจยั  
 และปัญหาท่ีมีนัยสำาคัญ และสิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ 
 ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร 
 ความเสี่ยงของธนาคารออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564  คำาสั่งที่ 2-135/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

 มคีวามเหน็หรอืมสีว่นรว่มในการประเมนิประสทิธภิาพและ 
 ประสทิธผิลในการปฏิบิตังิานของหวัหนา้หนว่ยงานบริหาร 
 ความเสี่ยง
 อนุมัติระบบการบริหารความเสี่ยงภาพรวม และเครื่องมือ 
 ในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
 ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียง 
  เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง ระบบงาน 
 ในการรองรับการบริหารความเสี่ยง
 พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์์ในการทำาธุรกรรมหรือ 
 การออกผลติภณัฑ์์ใหม ่(Product Program) ของธรุกรรม 
 ตราสารอนุพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเส่ียง ก่อนที่จะ 
 นำ า เสนอเพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ การทำ าธุ รกรรมโดย 
 คณะกรรมการธนาคารออมสิน หรือคณะกรรมการท่ี 
 ธนาคารมอบหมายต่อไป
 ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ 
 การกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร 
 ความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิิบัติตาม 
 ข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ 
 หลักเกณฑ์์ (Compliance) เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงาน 
 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity- 
 Driven Performance)
 ปฏิบิตังิานอืน่ใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรอืคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสินมอบหมาย

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ประธานกรรมการ

2 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำากับและบริหารความเสี่ยง เลขานุการ

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้
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4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 16 สิงหาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-22/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 คำาสั่งที่ 2- 133/2564 สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

 กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำาเนินงาน  
 ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์์ ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
 การกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ การสอบทานสินเชื่อ 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดำาเนินงาน
 อย่างย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ 
 ธนาคารให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎท่ีกำาหนด หลักเกณฑ์์ 
 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี นำาเสนอคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน
 ทบทวนนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การกำากับการ 
 ปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ การสอบทานสินเชื่อ การป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 และสิง่แวดลอ้ม อย่างสม่ำาเสมอ และประเมนิประสิทธภิาพ 
 ของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

 ดูแลให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ   
 จรยิธรรมทางธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
 พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิิบัติภายในองค์กร
 ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
  การดำาเนินงานอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
 และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการธนาคาร
 ออมสิน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้า และประชาชน
 ทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 ประเมินการปฏิิบัติงานประจำาปีของหน่วยงานกำากับ 
 การปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์และมีความเป็นอิสระ
 ใหค้วามเหน็ชอบตอ่รายงานกำากบัการปฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ ์
 ประจำาปี  (Annual Compliance Report)

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 กลุ่มกำากับและบริหารความเสี่ยง เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์     ประธานกรรมการ

2 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

3 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

5 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล กรรมการ

6 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กรรมการ

7 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำากับและบริหารความเสี่ยง เลขานุการ

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

150 ธนาคารออมสิน



 ควบคุมและติดตามการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล
  ก ิจการท ี ่ ด ี  การก ำ าก ับการปฏิ ิบ ัต ิตามกฎเกณฑ์ ์
 การสอบทานสนิเชือ่การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ
 การแจ้งเบาะแสภายในองค์กร การดำาเนินงานอย่างย่ังยืน 
 และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ 
   เพื ่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบถึง
 การดำาเนินงานที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว 
 ตลอดจนจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอคณะกรรมการ  
 ธนาคารออมสิน เพื่อทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  
 เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีจำาเป็น เพ่ือส่งเสริม 
 การดำาเนินงานของธนาคารออมสินด้านการกำากับดูแล 
 กิ จการที่ ดี  ก า รกำ า กับการปฏิิ บั ติ ต ามกฎ เกณฑ์์  
 การสอบทานสนิเช่ือ การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ 
  การแจ้งเบาะแสภายในองค์กร การดำาเนินงานอย่างยั่งยืน 
 และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำาปี 
 อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
 คณะกรรมการภายในและผู้บริหารของธนาคารออมสิน

 เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าที่ตามท่ีกำาหนดในคำาสั่ง 
 ข้างต้น อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสินชุดปัจจุบันได้แต่งตั้งมาร่วมให้ความเห็น 
 หรือพิจารณา ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องและมีอำานาจ 
 ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
 การดำาเนินงานตามท่ีกำาหนดในกฎบัตรมาให้ถ้อยคำา  
 สง่คำาชีแ้จงเปน็หนงัสือ หรอืส่งบญัช ีเอกสาร หรอืหลกัฐาน 
 ใดๆ เพื่อมาตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
 ตามที่เห็นสมควร
 ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ 
 การกำากบัดแูลกจิการ (Governance) การบรหิารความเสีย่ง 
 (Risk Management) และการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดของ 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์์   
 (Compliance) เพือ่ใหบ้รรลุถงึผลการดำาเนนิงาน ทีเ่กดิจาก 
 การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven  
 Performance) 
 ปฏิบิตังิานอืน่ใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรอืคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสินมอบหมาย

5.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-97/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 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

 พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ในการดำาเนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนส่งเสริม 
 และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์  
 หาทางปรองดอง  และระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน  
 พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางาน อันจะ 
 เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และธนาคารออมสิน   
 ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้าง   
 หรือสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน รวมถึง 
 การร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
 ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
 แต่งตั้งคณะทำางานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการ 
 กิจการสัมพันธ์

 ปฏิิบัติการอื่นใดตามที่กำาหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
 รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
 ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ 
 การกำากบัดแูลกจิการ  (Governance)  การบรหิารความเสีย่ง 
 (Risk Management) และการปฏิิบัติตามข้อกำาหนด 
 ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์์   
 (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่ 
 เกดิจากการมส่ีวนรว่มของทกุหนว่ยงาน (Integrity-Driven  
 Performance)

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้
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6.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 สิงหาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-77/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564  คำาสั่งที่ 2-132/2564 สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการ

2 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

3 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล        เลขานุการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ

3 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ

4 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล        เลขานุการ

 เสนอแนะหลักเกณฑ์์ และวิธีการประเมินผลการปฏิิบัติงาน 
 ของผูอ้ำานวยการ ธนาคารออมสนิ ใหเ้ปน็ไปตามสญัญาจา้ง 
 ทำางานบริหารในตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคารออมสินต่อ 
 คณะกรรมการธนาคารออมสิน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมินผล 
 การปฏิิบัติงานของผู้อำานวยการธนาคารออมสินต่อ 
 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำาไว้กับ 
 คณะกรรมการธนาคารออมสนิ และตามเงือ่นไขสัญญาจา้ง 
 ทำางานบริหาร

 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำานวยการ 
 ธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำานวยการ 
 ธนาคารออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมินผล 
 การปฏิิบัติงานตามหลักเกณฑ์์และวิธีการประเมิน 
 ที่คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบ
 ปฏิบิตังิานอืน่ใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรอืคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสินมอบหมาย

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

152 ธนาคารออมสิน



7.  คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 สิงหาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-71/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-128/2563 สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

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

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมับ กรรมการ

3 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ

4 ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ

5 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  เลขานุการ

 กำาหนดหลักเกณฑ์์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการ 
 รัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
 สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 
 ตามหลักเกณฑ์์ที่กำาหนด

 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอความเห็น 
 ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
 นำาเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการสรรหา เพ่ือพิจารณา 
 ตามขั้นตอนต่อไป

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้
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  กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทั้งด้านการดำาเนินงานและระบบงานสำาคัญของธนาคาร 
 ซ่ึีงอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าและประชาชน 
 ในวงกว้างโดยครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง 
 ผู้ให้บริการภายนอกที่มีการประมวลผลระบบงานสำาคัญ 
 ขอ ง ธนาคา ร เพื่ อ ร า ย ง านผลกา รกำ า กั บดู แ ลต่ อ 
 คณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างเหมาะสม
 กำากับดูแลการปฏิิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์์ 

 ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
 การใช้เทคโนโลยีใหม่และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ 
 ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น แผนงานโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ 
 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซีึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน 
 กำากับภายนอก

 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน 
 โครงการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแม่บท 
 ธุรกิจดิจิทัล การจัด ซ้ืีอจัดจ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยี  
 สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี 
 ความสำาคัญสูง และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี 
 ดิจิทัล  ซีึ่ งอยู่ ในอำ านาจอนุ มั ติของคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน รวมถึงติดตามการดำาเนินงานและการ 
 ขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อนำาไปสู่การปฏิิบัติอย่างมี  
 ประสิทธิภาพ รัดกุม และสอดคล้องกับแนวนโยบายของ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการ 
 ธนาคารออมสิน

8.  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 คำาสั่งที่ 2-55/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 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

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้
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การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำาคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ การได้รับข้อมูลที่สำาคัญ 
อย่างถูกต้อง ทันกาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ มีผลต่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีการกำาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กำาหนดประชุมเดือนละ 1 คร้ัง และอาจจัดให้มีประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม 

 
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน  จำานวน 13 คร้ัง เป็นวาระปกติ จำานวน 12 คร้ัง และประชุมเชิงปฏิิบัติการ 

คณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำาหนดกรอบทิศทาง 
การดำาเนนิงานป ี2565 - 2569  จำานวน 1 ครัง้ โดยจดัส่งเอกสารการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้กอ่นการประชุม คณะกรรมการ
ได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์์ที่กำาหนด และในการประชุมกรรมการที่อาจจะมีความเก่ียวข้อง 
หรือมีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระการประชุมนั้น หรือออกจากห้องประชุม

การประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2564

คณะกรรมการ คณะกรรมการ  

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
 กำากับดูแล
กิจการที่ดี

 คณะกรรมการ 
 กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ 
 ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
 และพิจารณา

ค่าตอบแทนของ 
 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 สรรหากรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 13/13  
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 13/13 12/12  12/12 1/1

3 นายเจษฎา พรหมจาต 13/13 15/15 5/5  4/4

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 12/13 12/12  5/5 3/3

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 13/13 12/12  
6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 13/13 28/28  15/15

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 13/13 12/12  
8 นายมงคล ลีลาธรรม 13/13 23/23  15/15

9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 13/13 28/28  2/2 15/15

10 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 1/1  1/1

11 นายก้อง รุ่งสว่าง 13/13 12/12  
12 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 6/6 4/4  2/2

13 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา 6/6 6/8    1/1

14 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 12/13 23/23 28/28 11/12 14/15

%  98.72  97.10  100.00  100.00  97.50   100.00  100.00  100.00  98.33 

     

หมายเหตุ :

1. ลำาดับที่ 10    นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
2. ลำาดับที่ 12 - 13   แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
3. ปธส.    หมายถึง ประธานกรรมการธนาคารออมสิน 
4. อธส.    หมายถึง ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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หน่วย : ครั้ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ  

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
 กำากับดูแล
กิจการที่ดี

 คณะกรรมการ 
 กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ 
 ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
 และพิจารณา

ค่าตอบแทนของ 
 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 สรรหากรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.) 13/13  
2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 13/13 12/12  12/12 1/1

3 นายเจษฎา พรหมจาต 13/13 15/15 5/5  4/4

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 12/13 12/12  5/5 3/3

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 13/13 12/12  
6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 13/13 28/28  15/15

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 13/13 12/12  
8 นายมงคล ลีลาธรรม 13/13 23/23  15/15

9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย 13/13 28/28  2/2 15/15

10 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 1/1  1/1

11 นายก้อง รุ่งสว่าง 13/13 12/12  
12 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 6/6 4/4  2/2

13 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา 6/6 6/8    1/1

14 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 12/13 23/23 28/28 11/12 14/15

%  98.72  97.10  100.00  100.00  97.50   100.00  100.00  100.00  98.33 
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สรุปค่าเบี�ยประชุม
และค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ประจำาปี 2564

คณะกรรมการ

รวม 
ค่าเบี้ยประชุม

รวมเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทน

โบนัส
คณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ประจำาปี 2564 

ผลงานปี 2563

รวมเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน  

และโบนัส
คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
 กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ 

พิจารณา
ค่าตอบแทนของ

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

 คณะกรรมการ 
 สรรหากรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.)  325,000.00  -    -    -    -    -    -     -    -    240,000.00  325,000.00  565,000.00  371,875.00  936,875.00 

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์  260,000.00 -  -    -    150,000.00 41,250.00 12,500.00   -    -    120,000.00  463,750.00  583,750.00  297,500.00  881,250.00 

3 นายเจษฎา พรหมจาต  260,000.00  80,000.00 69,677.40  -    -    -    40,000.00     -    -    120,000.00  449,677.40  569,677.40  297,500.00 867,177.40 

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  240,000.00  -    -    -    120,000.00  -    50,000.00   25,000.00    -    120,000.00  435,000.00  555,000.00 297,500.00  852,500.00 

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  260,000.00  -    300,000.00  -    -    -    -     -    -    120,000.00  560,000.00  680,000.00  297,500.00 977,500.00 

6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน  260,000.00  -    -    120,000.00  -    -    -     -   120,000.00  120,000.00  500,000.00  620,000.00  297,500.00   917,500.00 

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์  260,000.00  -    240,000.00  -    -    -    -     -    -    120,000.00  500,000.00  620,000.00  297,500.00  917,500.00 

8 นางพัชราวลัย ชัยปาณี พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  9,032.24 -  9,032.24  295,100.80  304,133.04

9 นายมงคล ลีลาธรรม  260,000.00 150,00.00    -   -  -    -    -    - 150,000.00    120,000.00  560,000.00  680,000.00  297,500.00  977,500.00 

10 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย  260,000.00  -  -    132,500.00    -    -    -     10,000.00   110,000.00  120,000.00  512,500.00  632,500.00 297,500.00  930,000.00 

11 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  20,000.00  -    -    -  -    -    12,500.00     -   - 23,928.54  32,500.00  56,428.54  166,930.56 223,359.10 

12 นายก้อง รุ่งสว่าง  260,000.00  -    240,000.00    -    -    -    -   -    -    120,000.00  500,000.00 620,000.00  166,930.56 786,930.56

13 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์  120,000.00  -   -  -    40,000.00    -    -       20,000.00    -    37,096.76 180,000.00 217,096.76  -   217,096.76 

14 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจ 120,000.00 50,000.00 - - - - 10,000.00 -  37,096.76 180,000.00 217,096.76 - 217,096.76

15 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์      121,559.15  121,559.15 

16 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 240,000.00 - - 20,000.00 110,000.00 - - - 110,000.00 120,000.00 480,000.00 600,000.00 148,750.00 748,750.00

17 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อดีต อธส.) พ้นจากตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เนื่องจากครบวาระ   135,527.77 135,527.77 

18 นายบุญสน เจนชัยมหกุล 

(อดีต รักษาการ อธส.)
รักษาการแทนผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 13,222.22 13,222.22 

รวมค่าเบี้ยประชุมแต่ละคณะ 3,145,000.00  280,000.00  849,677.40  272,500.00  420,000.00  41,250.00  125,000.00   55,000.00  490,000.00 1,547,154.30  5,678,427.40 7,225,581.70  3,799,896.06 11,025,477.76 

       
หมายเหตุ :

1. ลำาดับท่ี 11     นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2564
2. ลำาดับท่ี 13 - 14   แต่งต้ังตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2564
3. ปธส.     หมายถึง ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
4. อธส.     หมายถึง ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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หน่วย : บาท

คณะกรรมการ

รวม 
ค่าเบี้ยประชุม

รวมเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทน

โบนัส
คณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ประจำาปี 2564 

ผลงานปี 2563

รวมเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน  

และโบนัส
คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน

ที่ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
 ธนาคาร

คณะกรรมการ
 บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
 กำากับ

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
 กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์

 คณะกรรมการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ 

พิจารณา
ค่าตอบแทนของ

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

 คณะกรรมการ 
 สรรหากรรมการ 
 ธนาคารออมสิน 

 คณะกรรมการ 
 บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

1 นายพชร อนันตศิลป์ (ปธส.)  325,000.00  -    -    -    -    -    -     -    -    240,000.00  325,000.00  565,000.00  371,875.00  936,875.00 

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์  260,000.00 -  -    -    150,000.00 41,250.00 12,500.00   -    -    120,000.00  463,750.00  583,750.00  297,500.00  881,250.00 

3 นายเจษฎา พรหมจาต  260,000.00  80,000.00 69,677.40  -    -    -    40,000.00     -    -    120,000.00  449,677.40  569,677.40  297,500.00 867,177.40 

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  240,000.00  -    -    -    120,000.00  -    50,000.00   25,000.00    -    120,000.00  435,000.00  555,000.00 297,500.00  852,500.00 

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  260,000.00  -    300,000.00  -    -    -    -     -    -    120,000.00  560,000.00  680,000.00  297,500.00 977,500.00 

6 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน  260,000.00  -    -    120,000.00  -    -    -     -   120,000.00  120,000.00  500,000.00  620,000.00  297,500.00   917,500.00 

7 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์  260,000.00  -    240,000.00  -    -    -    -     -    -    120,000.00  500,000.00  620,000.00  297,500.00  917,500.00 

8 นางพัชราวลัย ชัยปาณี พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  9,032.24 -  9,032.24  295,100.80  304,133.04

9 นายมงคล ลีลาธรรม  260,000.00 150,00.00    -   -  -    -    -    - 150,000.00    120,000.00  560,000.00  680,000.00  297,500.00  977,500.00 

10 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย  260,000.00  -  -    132,500.00    -    -    -     10,000.00   110,000.00  120,000.00  512,500.00  632,500.00 297,500.00  930,000.00 

11 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  20,000.00  -    -    -  -    -    12,500.00     -   - 23,928.54  32,500.00  56,428.54  166,930.56 223,359.10 

12 นายก้อง รุ่งสว่าง  260,000.00  -    240,000.00    -    -    -    -   -    -    120,000.00  500,000.00 620,000.00  166,930.56 786,930.56

13 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์  120,000.00  -   -  -    40,000.00    -    -       20,000.00    -    37,096.76 180,000.00 217,096.76  -   217,096.76 

14 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจ 120,000.00 50,000.00 - - - - 10,000.00 -  37,096.76 180,000.00 217,096.76 - 217,096.76

15 นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ พ้นจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์      121,559.15  121,559.15 

16 นายวิทัย รัตนากร (อธส.) 240,000.00 - - 20,000.00 110,000.00 - - - 110,000.00 120,000.00 480,000.00 600,000.00 148,750.00 748,750.00

17 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อดีต อธส.) พ้นจากตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เนื่องจากครบวาระ   135,527.77 135,527.77 

18 นายบุญสน เจนชัยมหกุล 

(อดีต รักษาการ อธส.)
รักษาการแทนผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 13,222.22 13,222.22 

รวมค่าเบี้ยประชุมแต่ละคณะ 3,145,000.00  280,000.00  849,677.40  272,500.00  420,000.00  41,250.00  125,000.00   55,000.00  490,000.00 1,547,154.30  5,678,427.40 7,225,581.70  3,799,896.06 11,025,477.76 
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ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
   ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท

  กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท 

2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคารออมสิน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
  ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท
  กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
โดยค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร 

อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุม ได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
กรรมการธนาคารออมสินท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่น ที่แต่งตั้ง

โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
ในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการธนาคารออมสินเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการธนาคารออมสินได้ 
รบัเบ้ียประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย/คณะอนกุรรมการ/คณะทำางานอืน่ รวมแลว้ไมเ่กนิ 2 คณะ คณะละไมเ่กนิ 1 ครัง้ตอ่เดอืน

3. โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคำานวณโบนัส ดังนี้
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
 ส่วนที่ 1 กำาไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รับ 75,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นตามผลการดำาเนินงาน (กำาไรสุทธิ)  
   มีกำาไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 87,500 บาท
   กำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 12,500 บาท
 ส่วนที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำาเนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับ

กระทรวงการคลัง    
   ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำานวนโบนัส 

ที่ได้รับตามหลักเกณฑ์์ปกติ 
กรรมการธนาคารออมสิน
 ส่วนที่ 1 กำาไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ได้รับ 60,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นตามผลการดำาเนินงาน (กำาไรสุทธิ)  
   มีกำาไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก 70,000 บาท
   กำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
 ส่วนที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำาเนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับ

กระทรวงการคลัง  
   ระดับคะแนนประเมิน 3.5 คะแนนขึ้นไป ได้รับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 ของจำานวนโบนัส 

ที่ได้รับตามหลักเกณฑ์์ปกติ

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารออมสิน
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ค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 
ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ทำาหน้าที่ประเมินผลการปฏิิบัติงานของผู้อำานวยการธนาคารออมสินเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำาไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำางานบริหาร ตลอดจน
เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทเงินได้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส รวม

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2562

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  9,600,000.00 4,114,285.71  580,000.00  402,500.00     14,696,785.71 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินและอาวุโส หรือ
เทียบเท่า

25,696,229.10  -    187,516.13  13,184,700.36 39,068,445.59  

 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า 63,245,701.44 - 9,000.00 31,270,766.04 94,525,467.48

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2563

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 8,573,333.36  5,074,285.72 624,666.62 350,000.00  14,622,285.70 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินและอาวุโส หรือ
เทียบเท่า

29,594,940.00      55,333.28   391,000.00 10,520,842.95 40,562,116.23  

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า 72,941,738.00      20,000.00 30,000.00 26,847,256.86 99,838,994.86

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2564

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 9,240,000.00  1,800,000.00 600,000.00   284,277.77  11,924,277.77 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินและอาวุโส หรือ
เทียบเท่า

29,528,688 .00  -   372,000.00  7,545,288.66 37,445,976.66  

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า  75,723,974.80 - 36,000.00 19,343,130.25 95,103,105.05

หน่วย : บาท

รายการ
ค่าใช้จ่าย

ประจำาปี 2562
ค่าใช้จ่าย

ประจำาปี 2563
ค่าใช้จ่าย

ประจำาปี 2564
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง

เงินเดือน  8,239,543,096.81 1,246,024,542.43  8,656,973,836.98 1,148,338,559.74 8,987,598,582.22 1,085,291,718.21

โบนัส  3,969,316,415.93  -    3,067,569,369.75  -    2,370,193,308.36  -   

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 
(รวมลูกจ้าง)

 873,694,160.29 824,214,699.45 831,898,179.86

       รวม  13,082,553,673.03  1,246,024,542.43  12,548,757,906.18 1,148,338,559.74  13,021,588,250.30  1,085,291,718.21 

หน่วย : บาท
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 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคค ลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้รับคำาแนะนำาและมีข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดังนี้

 1. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารออมสินสำาหรับกรรมการธนาคารออมสิน เช่น เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแล ประกาศและแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ออกตาม
อำานาจมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลงั เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัการใหส้นิเชือ่ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ เปน็ตน้ 
โดยจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการปฐมนิเทศ

 2. จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
 3. เยี่ยมชมการปฏิิบัติงานจริง
 คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิิบัติหน้าที่ที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ
 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการธนาคารออมสินเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ซี ึ ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้ดีย่ิงข้ึน รวมถึง การเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยในปี 2564 
ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้    

 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 2. หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 3. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 4. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)
 5. หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 6. หลักสูตร IT Governance And Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 7. เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการ SFIs กับการขับเคล่ือน Core Business Enables” 

  จัดโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
 8. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity จัดโดยธนาคาร 

  แห่งประเทศไทย  (ธปท.) ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำานักงาน 
  คณะกรรมการกำากับ และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

และธนาคารจัดให้มีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการธนาคารออมสินในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หัวข้อ 
“การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยไซีเบอร์” โดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก บริษัท เอซิีส โปรเฟสช่ันนัล 
เซี็นเตอร์ จำากัด (ACIS), หัวข้อ “Cyber Threat Intelligence” ความปลอดภัยและการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซีเบอร์
เพื่อให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Mr. Tal Grubner ผู้อำานวยการเอเชียแปซีิฟิกของบริษัท 
Cognyte เป็นต้น

 ธนาคารจดัใหม้กีารเยีย่มชมการปฏิบิตังิาน/กจิกรรม CSR ของธนาคาร เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการรว่มกนัอยา่งเขา้ใจ 
เข้าถึงมากขึ้น โดยในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารออมสินได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1.  ลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิิบัติงานโครงการแก้ไขหน้ีครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตำารวจ รว่มกบัสหกรณอ์อมทรพัยค์ร/ูตำารวจ  
  ในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 10 และธนาคารออมสินภาค 13 

 2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจและเยี่ยมชมการปฏิิบัติงานของธนาคารออมสินภาค และธนาคารออมสินสาขา 
 3.  ลงพื้นที่เยี ่ยมชมและพบปะคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชนบ้านศรีวารี จังหวัดเชียงใหม่ ซีึ่งเป็น 

  สถาบันการเงินต้นแบบในเครือข่ายธนาคารออมสิน 

 การพัฒนาคณะกรรมการธนาคารออมสิน

162 ธนาคารออมสิน



คณะกรรมการธนาคารออมสนิไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิตนเอง เพือ่ช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้โีอกาสทบทวนบทบาทหนา้ท่ี
และการปฏิิบตังิานทีผ่า่นมา รวมถงึปญัหาอปุสรรคต่างๆ ในระหวา่งปี ซีึง่เปน็ไปตามหลกัการและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิิบัติ  โดยในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีการประเมินตนเอง
จำานวน 1 คร้ัง ประกอบด้วย

การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) ซ่ึีงมีหัวข้อในการประเมิน จำานวน 6 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการประชุม ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่  และความรับผิดชอบ การปฏิิบัติหน้าท่ี
ในคณะกรรมการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาศักยภาพ
ของกรรมการธนาคารออมสิน ข้อเสนอแนะแผนการจัดอบรม/สัมมนาของกรรมการธนาคารออมสิน ประจำาปี 2564 และแจ้ง
ความประสงค์หลักสูตรท่ีสนใจจะเข้ารับการอบรม/สัมมนา และ เร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึีงเป็นคำาถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์์
ประสิทธิภาพดีเย่ียม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซีึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำานวน 6 ส่วน ได้แก่ 
การประชุมคณะกรรมการ  การสื่อสาร ขั้นตอนการทำางาน ความสัมพันธ์กับฝ�ายบริหาร โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย กิจกรรม/โครงการ ด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ที่ธนาคารควรส่งเสริมและให้การสนับสนุน และเรื่องอื่นๆซีึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์์
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คณะกรรมการธนาคารออมสนิไดพ้จิารณาการประเมนิตนเอง ป ี2564 รว่มกนั และไดม้ขีอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ พรอ้ม
ทั้งกำาหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แนวทางการปฏิิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รวมทั้งแนวทางในการจัดทำาแผนพัฒนาศักยภาพของกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อนำาไปสู่การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้มี 
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร

ในปี 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการธนาคารออมสินเพ่ิมเติม ต้ังแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และธนาคารได้เรียนเชิญกรรมการเข้ารับ
การปฐมนิเทศ เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2564 เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับ 
ธนาคารออมสนิ การดำาเนนิธรุกจิและการดำาเนนิงานของธนาคารออมสิน ขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน เพื่อประกอบการปฏิิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้จัดเตรียมและนำาส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร สำาหรับกรรมการธนาคารออมสิน (คู่มือกรรมการ) ให้กรรมการล่วงหน้าก่อน 
การปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 4. เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทาง 
  การบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

 5.  เขา้รว่มกจิกรรมออกบูธใหค้ำาปรกึษาทางการเงินของธนาคารออมสินในโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ 
  ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 6. เขา้รว่มกจิกรรมพฒันาศกัยภาพยกระดบัและสรา้งผูป้ระกอบการอาหารเพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพี ภายใตโ้ครงการ 
  “ครวัชมุชน สำารบัออมสนิ” โดยพฒันาศักยภาพและความรูค้วามสามารถในการดำาเนนิธรุกจิอาหารทีส่อดคลอ้ง 
  กับอัตลักษณ์ชุมชนและวิถีถิ่น
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รายช่�อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที�กรรมการ
ดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ
ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือหน่วยงานอ่�น

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายพชร อนันตศิลป์ ประธาน
กรรมการ

1. กรมศุลกากร
2. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

3. สำานักงานศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

4. บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จำากัด (มหาชน)

อธิบดี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาองค์กร
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ 1. กระทรวงการคลัง
2. สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเทศเพื่อนบ้าน
3. องค์การเภสัชกรรม
4. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
5. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

3 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ 1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำากัด
2. บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 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
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงาน 
ด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สิน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแข่งขันตลาดทุน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ

4 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  กรรมการ 1. สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
   (องค์การมหาชน)
3. สำานักงาน ก.พ.

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำากับ

 ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบ 
   ในด้านการบริหารงานภายใน

 ประธานอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง

อนุกรรมการใน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การประเมินบุคคลตำาแหน่งประเภทวิชาการ

164 ธนาคารออมสิน



คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง รายชื่อ ตำาแหน่ง

5 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. หอการค้าไทย

3. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

4. สำานักงานคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.)

5. มูลนิธิหอการค้าไทย
6. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
   แห่งชาติ
7. สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
8. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ ด้านการศึกษา
9. คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย
10. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย
11. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
12. บริษัท The One Enterprise จำากัด 
     (มหาชน)
13. คณะกรรมการอำานวยการหนึ่งตำาบล 
     หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)

ที่ปรึกษาประจำาของสภามหาวิทยาลัยและ
ประธานโครงการ Harbour.Space @UTCC
คณะทำางานด้านการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชัน
คณะกรรมการสรรหาสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษา

กรรมการ 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

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

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9. บริษัท ยามาโมโต้ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จำากัด

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและ

การสื่อสาร

อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม

รองประธาน

อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่า

องค์กร

อาจารย์ท่ีปรึกษา ประจำาโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่

ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)

อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย

กรรมการ

กรรมการ

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)
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. สำานักงานคณะกรรมการการรักษา
   ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและ
การลงทุน ประธานอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมาย อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
และอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

8 นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ 1. สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

2. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

   ขนาดกลางและขนาดย่อม

3. คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม

4. การยางแห่งประเทศไทย

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

8. องค์การสะพานปลา

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

จำากัด (มหาชน)

10. บริษัท เงินสดทันใจ จำากัด

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะทำางานเพื่อบูรณาการ

การแก้ปัญหายางพาราของประเทศไทย

กรรมการในคณะกรรมการประจำาวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ท่ีปรึกษา

อนุกรรมการบริหารหน์้ี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย จำากัด

กรรมการ
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอื่นที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง รายชื่อ ตำาแหน่ง

10 นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ 1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
3. สถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย
4. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย 
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)

กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ประธาน
คณะกรรมการการเงินงบประมาณและ
การลงทุนและกรรมการคณะกรรมการการ
ตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม

กรรมการบริหารความเส่ียง
อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Director Certificate 
หลักสูตร Strategy และหลักสูตร Risk 
Management

11 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ 1. บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด 
   (มหาชน)
2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3. ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs 
    (บสย. F.A. Center)

กรรมการอิสระ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ 1. สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

3. บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

13 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย อดีต
กรรมการ

1. กระทรวงการคลัง

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ

บริการ จำากัด

3. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ผู้ตรวจราชการ

กรรมการ

กรรมการ

14 นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

กรรมการ
และ

เลขานุการ

1. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
3. บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
4. บริษัท เงินสดทันใจ จำากัด
5. คณะกรรมการกำากับการแก้ไขหนี้สินของ

ประชาชนรายย่อย
6. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน 
และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายกสมาคม

หมายเหตุ :

1. ลำาดับที่ 11 - 12   ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
2. ลำาดับที่ 13    นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
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หมายเหตุ : 

1.  ลำาดับที่ 11 - 12 ดำารงตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

2.  ลำาดับที่ 13 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1) 

1. บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซีี จำากัด (มหาชน)

3. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

5. บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำากัด (มหาชน)

6. บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน (2)

1. บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

2. องค์การเภสัชกรรม

3. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำากัด

4. บริษัท อีสเทอร์น สตาร์เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)

5. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำากัด

6. บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำากัด

7. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)

8. บริษัท The One Enterprise จำากัด (มหาชน)

9. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด

10. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12. บริษัท ยามาโมโต้ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด

13. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำากัด

14. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

16. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย

17. การไฟฟ้าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย

18. บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

19. บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำากัด (มหาชน)

20. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด

21. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

22. บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ตำ�แหน่ง
กิจก�รที่เกี่ยวข้อง กิจก�รที่เกี่ยวข้อง

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

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

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/ 12/ กรรมการ  
9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 
10 นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ    
11 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ 
12 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ 
13 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ  
14 นายวิทัย รัตนากร 2/ 6/ 12/ ผู้อำานวยการ    
15 นายบุญสน เจนชัยมหกุล 8/ รองผู้อำานวยการ  
16 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำานวยการ 
17 นายอิสระ วงศ์รุ่ง 6/ รองผู้อำานวยการ 
18 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ 7/ รองผู้อำานวยการ 
19 นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ 4/ รองผู้อำานวยการ 
20 นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ 11/ รองผู้อำานวยการ 
21 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช 6/ 12/ รองผู้อำานวยการ  
22 นายโชคชัย คุณาวัฒน์ 6/ รองผู้อำานวยการ 
23 นายสัณฐาน อยู่ศิริ 8/ รองผู้อำานวยการ 
24 นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ 9/ 13/ รองผู้อำานวยการ  

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารในกิจการที�เกี�ยวข้อง (ข้อมูลในระหว่างปี 2564)

7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำากัด

8. บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำากัด

9. บริษัท เงินสดทันใจ จำากัด

10. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด

11. บริษัท อินโนสเปซี (ประเทศไทย) จำากัด

นิยาม

(1)  บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป

(2)  บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน ได้แก่ บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

      ของธนาคาร ดำารงตำาแหน่งในบริษัทดังกล่าวโดยธนาคารไม่ได้ถือหุ้น หรือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 

168 ธนาคารออมสิน



สัญลักษณ์

 หมายถึง ประธานกรรมการ

 หมายถึง รองประธานกรรมการ

  หมายถึง กรรมการ

 หมายถึง ที่ปรึกษา

1/  หมายถึง  ดำารงตำาแหน่งทดแทนนายทวีศักดิ� ฟุ้งเกียรติเจริญ และยังคงดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

 ในบริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (TIP) ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 10/2563 

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

2/  หมายถึง  ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และยังคงดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด  

 (TIP) ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

3/  หมายถึง  ดำารงตำาแหน่งแทน นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

4/  หมายถึง ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 2/2564 

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

5/  หมายถึง ดำารงตำาแหน่งทดแทน นายภูมิศักดิ� อรัญญาเกษมสุข ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

6/  หมายถึง ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 3/2564 

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 

7/  หมายถึง ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 4/2563 

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ตำ�แหน่ง
กิจก�รที่เกี่ยวข้อง กิจก�รที่เกี่ยวข้อง

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

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

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/ 12/ กรรมการ  
9 นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 
10 นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ    
11 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ 
12 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ 
13 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ  
14 นายวิทัย รัตนากร 2/ 6/ 12/ ผู้อำานวยการ    
15 นายบุญสน เจนชัยมหกุล 8/ รองผู้อำานวยการ  
16 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำานวยการ 
17 นายอิสระ วงศ์รุ่ง 6/ รองผู้อำานวยการ 
18 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ 7/ รองผู้อำานวยการ 
19 นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ 4/ รองผู้อำานวยการ 
20 นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ 11/ รองผู้อำานวยการ 
21 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช 6/ 12/ รองผู้อำานวยการ  
22 นายโชคชัย คุณาวัฒน์ 6/ รองผู้อำานวยการ 
23 นายสัณฐาน อยู่ศิริ 8/ รองผู้อำานวยการ 
24 นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ 9/ 13/ รองผู้อำานวยการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8/  หมายถึง แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  

 โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

9/  หมายถึง ดำารงตำาแหน่งทดแทน นายมงคล ลีลาธรรม ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

10/  หมายถึง ธนาคารขายหุ้น NDID บางส่วนให้แก่สมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) โดยธนาคาร 

 คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.10 และมีกรรมการคงเหลือ 1 ท่าน ทั้งนี้ นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์  

 ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

11/  หมายถึง แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

12/  หมายถึง แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

13/  หมายถึง แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

รายงานประจำาปี 2564 169



แผนการส่บทอดตำาแหน่ง ปี 2564
ธนาคารกำหนดให้มีการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง ซีึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งตาม

แผนแม่บทด้านทรพัยากรบคุคล ปี 2564-2568 เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบันโยบายและทศิทางการดำเนนิงานเพือ่มุง่สูก่ารเป็น
ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุและพร้อมทดแทนผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ ซีึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กรได้มกีารเรยีนรู ้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้า อกีทัง้ ยงัส่งเสรมิให้สตรมีโีอกาสเติบโตเข้าถงึตำแหน่งบรหิารอย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยมีอัตราส่วนของผู้บริหารหญิงระดับกลางที่ก้าวหน้าขึ้นสู่ผูบ้ริหารระดับสูง ร้อยละ 59.76   

โดยกำหนดแผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงใน 3 ระดับตำแหน่งเป้าหมายสำคัญ 
ได้แก่ (1) ตำแหน่งเป้าหมายรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มีการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ธนาคารออมสิน (2) ตำแหน่งเป้าหมายผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มีการพัฒนาระดับผู้อำนวยการฝ�ายและ 
ผูอ้ำนวยการภาค และ (3) ตำแหน่งเป้าหมายผูอ้ำนวยการฝ�าย/ผูอ้ำนวยการภาค มกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบัรองผูอ้ำนวยการฝ�าย 
ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ซ่ึีงตำแหน่งเป้าหมายตาม (1) (2) และ (3) ดังกล่าว ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพตามผลการประเมนิศักยภาพการเป็นผู้บริหารยุคดิจิทัลด้วยเครื่องมือ Digital Leadership Quotient 
(DLQ) ซีึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะความเป็นผู้นำของธนาคารออมสิน (Leadership Competency) และนำมาจัดกลุ่มผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อจดัทำแผนพฒันารายบคุคลในรปูแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 เป็นกระบวนการลงมอืทำเพือ่ให้เกดิ
ประสบการณ์ทำงานจรงิ เหน็ผลลัพธ์ของการพัฒนาศักยภาพที่ผลักดันการเป็นธนาคารเพื่อสังคม และช่วยยำ้ให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เช่น On the Job Training (OJT) การมอบหมายโครงการทีส่ำคญั ร้อยละ 20 เป็นกระบวนการพีเ่ลีย้งหรอืโค้ช  
โดยผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริง และช่วยติดตามดูแลความคืบหน้าของโครงการที่มอบหมาย  
หรือผลการ OJT และ ร้อยละ 10 เป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ควรมีในการทำงาน 
เพื่อปิดช่องว่างจากผลการประเมินศักยภาพการเป็นผู้บริหารในยุคดิจิทัล (Digital Leadership Quotient : DLQ)  
เพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลแล้ว ยังได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของ 
ผู้บริหารระดับอำนวยการจากสถาบันภายนอก (Public Training Development Master Plan for Executive EVP)  
ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำระดับประเทศ โดยจะเน้นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญเกีย่วกับธุรกิจธนาคาร
เปน็การพัฒนาผูบ้รหิารระดับอำนวยการอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางได้รับการพัฒนา
เตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจธนาคารรองรับการเติบโตของธนาคารเพื่อสังคมและความยั่งยืนในมิติต่างๆ และ
รองรับการยกระดับสูอ่งคก์รดจิทิลั โดยพฒันาตามแผนการพฒันาผูบ้รหิารสำหรบั 4 ทกัษะจำเปน็ในอนาคต ไดแ้ก ่Cognitive 
Skill, Social Bank and Sustainability Skill, Business Skill และ Technology Skill เพื่อความยั่งยืนและ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างต่อเน่ืองผ่านการอบรมภายนอก เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) สมาคม 
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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โครงสร้างอัตรากำาลัง 2564
หน่วย : คน

กลุ่ม สายงาน ฝ่าย/ภาค พนักงาน ลูกจ้าง รวม

กลุ่่�มกำ�กับแลุ่ะบริิห�ริคว�มเสี่่�ยง 4 1 5

สายงานกำากับและควบคุม 3 1 4

ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน 44 7 51

ฝ่ายกำากับดูแลกิจการที่ดี 21 1 22

ฝ่ายกำากับธุรกิจ 29 1 30

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ 48 2 50

ริวม 145 12 157

สายงานบริหารความเสี่ยง 3 1 4

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต 54 1 55

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการ
และป้องกันการทุจริต

58 1 59

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกำากับด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

12 1 13

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 31 1 32

ริวม 158 5 163

สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ 14 1 15

ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญ่
และการลงทุน

23 2 25

ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 1 42 1 43

ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 2 42 1 43

ริวม 121 5 126

กลุ่่�มกำ�กับแลุ่ะบริิห�ริคว�มเสี่่�ยง ริวม 428 23 451

กลุ่่�มดิจิทลัุ่แบงก์กิ้ง 2 1 3

สายงานธุรกิจดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ 3 1 4

ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศ 9 1 10

ฝ่ายบริหารข้อมูลสารสนเทศ 47 4 51

ฝ่ายบริหารช่องทางดิจิทัล 60 6 66

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 36 1 37

ริวม 155 13 168

กลุ่่�มดิจิทัลุ่แบงก์กิ้ง ริวม 157 14 171

กลุ่่�มตริวจสี่อบ 18 2 20

สายงานตรวจสอบภายใน 76 20 96

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 1 40

ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ 10 10
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กลุ่ม สายงาน ฝ่าย/ภาค พนักงาน ลูกจ้าง รวม

ฝ�ายตรวจสอบภายในสายสาขา 95 1 96

ฝ�ายตรวจสอบภายในสำานักงานใหญ่ 42 1 43

รวม 262 23 285

กลุ่มตรวจสอบ รวม 280 25 305

กลุ่มทรัพยากรบุคคล 4 1 5

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 4 1 5

ฝ�ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล 107 17 124

ฝ�ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 57 25 82

รวม 168 43 211

สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร 3 3

ฝ�ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 34 3 37

ฝ�ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 44 6 50

รวม 81 9 90

กลุ่มทรัพยากรบุคคล รวม 253 53 306

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 5

ฝ�ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 47 4 51

สายงานปฏิิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 4

ฝ�ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 118 23 141

ฝ�ายปฏิิบัติการศูนย์สารสนเทศ 85 14 99

รวม 206 38 244

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 5

ฝ�ายบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 3 22

ฝ�ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก 58 5 63

ฝ�ายระบบงานเพื่อการบริหาร 49 3 52

ฝ�ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 47 1 48

ฝ�ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 3 35

รวม 209 16 225

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 466 59 525

กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย 4 2 6

สายงานกฎหมายและบริหารทรัพย์สิน 4 1 5

ฝ�ายคดี 67 8 75

ฝ�ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย 33 12 45

ฝ�ายนิติการ 31 3 34

รวม 135 24 159

สายงานบริหารหนี้ 5 1 6

ฝ�ายควบคุมและบริหารหนี้ 25 6 31

หน่วย : คน
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กลุ่ม สายงาน ฝ่าย/ภาค พนักงาน ลูกจ้าง รวม

ฝ�ายพัฒนาหน้ี 1 49 7 56

ฝ�ายพัฒนาหน้ี 2 50 1 51

ฝ�ายสนับสนุนงานบริหารหน้ี 30 7 37

รวม 159 22 181

กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย รวม 298 48 346

กลุ่มปฏิบัติการ 8 2 10

ฝ�ายบริหารคุณภาพและกระบวนการ 19 1 20

สายงานบริหารงานกลาง 3 1 4

ฝ�ายการพัสดุ 68 21 89

ฝ�ายบริการกลาง 64 130 194

ฝ�ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 60 17 77

รวม 195 169 364

สายงานปฏิิบัติการธุรกิจ 8 1 9

ฝ�ายปฏิิบัติการข้อมูลกลาง 70 30 100

ฝ�ายปฏิิบัติการธุรกิจเงินฝาก 
บริการและอิเล็กทรอนิกส์

191 50 241

ฝ�ายปฏิิบัติการสินเชื่อ 46 7 53

ฝ�ายประเมินราคาหลักทรัพย์ 27 10 37

ฝ�ายพิธีการสินเชื่อ 74 7 81

ฝ�ายอนุมัติสินเชื่อบุคคล 655 48 703

รวม 1,071 153 1,224

กลุ่มปฏิบัติการ รวม 1,293 325 1,618

กลุ่มยุทธศาสตร์ 4 1 5

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 4

ฝ�ายนวัตกรรมและประเมินผลองค์กร 38 1 39

ฝ�ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 44 3 47

ฝ�ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ 25 1 26

ฝ�ายยุทธศาสตร์และวิจัย 35 1 36

รวม 146 6 152

กลุ่มยุทธศาสตร์ รวม 150 7 157

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 6 2 8

สายงานการเงิน 4 1 5

ฝ�ายการบัญชี 134 7 141

ฝ�ายปฏิิบัติการการเงิน 64 10 74

รวม 202 18 220

สายงานการลงทุน 10 1 11

หน่วย : คน

รายงานประจำาปี 2564 173



กลุ่ม สายงาน ฝ่าย/ภาค พนักงาน ลูกจ้าง รวม

ฝ�ายธุรกิจการลงทุน 43 1 44

ฝ�ายธุรกิจตราสารหน้ี 37 1 38

ฝ�ายปฏิิบัติการการลงทุน 33 2 35

รวม 123 5 128

สายงานบริหารการเงิน 3 1 4

ฝ�ายบริหารเงิน 28 6 34

ฝ�ายบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน 30 1 31

ฝ�ายปฏิิบัติการบริหารเงิน 31 3 34

รวม 92 11 103

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน รวม 423 36 459

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 5 2 7

ฝ�ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ 22 1 23

สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 3 1 4

ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑ์์ การตลาด 
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1

16 1 17

ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑ์์ การตลาด 
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 2

16 1 17

ฝ�ายสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 23 1 24

รวม 58 4 62

สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน 5 1 6

ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑ์์และการตลาดนโยบายรัฐ 23 1 24

ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑ์์และการตลาด
ลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

51 2 53

ฝ�ายบริหารและพัฒนาสถาบันการเงินประชาชน 14 4 18

ฝ�ายสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน 17 1 18

รวม 110 9 119

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ รวม 195 16 211

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 5 1 6

ฝ�ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 41 2 43

สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs 5 2 7

ฝ�ายธุรกิจลูกค้า SMEs 1 22 1 23

ฝ�ายธุรกิจลูกค้า SMEs 2 21 2 23

ฝ�ายธุรกิจลูกค้า SMEs 3 21 1 22

รวม 69 6 75

สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ 3 1 4

ฝ�ายการค้าและปฏิิบัติการธุรกิจต่างประเทศ 21 1 22

ฝ�ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่ 36 2 38

ฝ�ายสินเช่ือภาครัฐและสถาบัน 25 1 26

หน่วย : คน
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กลุ่ม สายงาน ฝ่าย/ภาค พนักงาน ลูกจ้าง รวม

ฝ�ายสินเช่ือสหกรณ์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

30 1 31

รวม 115 6 121

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ รวม 230 15 245

กลุ่มลูกค้าบุคคล 4 1 5

ฝ�ายบริหารลูกค้าบุคคล 26 3 29

ฝ�ายลูกค้าสัมพันธ์ 61 25 86

สายงานบริหารการขาย 3 1 4

ฝ�ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล 31 7 38

ฝ�ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล 89 19 108

ฝ�ายบริหารพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจ 65 2 67

รวม 188 29 217

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล 5 2 7

ฝ�ายธุรกิจบัตรเครดิตและร้านค้ารับบัตร 114 22 136

ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑ์์

และการตลาดเงินฝากและบริการ
29 4 33

ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑ์์

และการตลาดบัตรเงินฝาก
23 1 24

ฝ�ายบริหารผลิตภัณฑ์์

และการตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคล
40 1 41

รวม 211 30 241

กลุ่มลูกค้าบุคคล รวม 490 88 578

ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค

สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 1 1

ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 3 3

ฝ�ายบริหารงานสาขา 64 12 76

ฝ�ายเลขานุการธนาคาร 60 18 78

ฝ�ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย 41 6 47

สายงานการตลาดและส่ือสารองค์กร 3 1 4

ฝ�ายการตลาด 12 1 13

ฝ�ายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 24 4 28

ฝ�ายส่ือสารองค์กร 72 28 100

รวม 111 34 145

สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up 17 1 18

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย
และองค์กรชุมชน

29 2 31

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up 23 1 24

รวม 69 4 73

หน่วย : คน
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กลุ่ม สายงาน ฝ่าย/ภาค พนักงาน ลูกจ้าง รวม

สายงานกิจการสาขา 1 18 8 26

ธนาคารออมสินภาค 1 657 229 886

ธนาคารออมสินภาค 2 668 304 972

ธนาคารออมสินภาค 3 577 224 801

รวม 1,920 765 2,685

สายงานกิจการสาขา 2 3 1 4

ธนาคารออมสินภาค 4 512 204 716

ธนาคารออมสินภาค 5 692 289 981

ธนาคารออมสินภาค 6 722 251 973

รวม 1,929 745 2,674

สายงานกิจการสาขา 3 3 1 4

ธนาคารออมสินภาค 7 617 276 893

ธนาคารออมสินภาค 8 600 224 824

ธนาคารออมสินภาค 9 655 261 916

รวม 1,875 762 2,637

สายงานกิจการสาขา 4 3 1 4

ธนาคารออมสินภาค 10 748 279 1,027

ธนาคารออมสินภาค 11 808 343 1,151

ธนาคารออมสินภาค 12 674 307 981

รวม 2,233 930 3,163

สายงานกิจการสาขา 5 3 1 4

ธนาคารออมสินภาค 13 597 239 836

ธนาคารออมสินภาค 14 711 247 958

ธนาคารออมสินภาค 15 923 380 1,303

รวม 2,234 867 3,101

สายงานกิจการสาขา 6 3 1 4

ธนาคารออมสินภาค 16 653 298 951

ธนาคารออมสินภาค 17 621 229 850

ธนาคารออมสินภาค 18 523 196 719

รวม 1,800 724 2,524

ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน รวม 12,339 4,867 17,206

ภาพรวม 17,003 5,576 22,579

หน่วย : คน
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ธนาคารตระหนกัถงึสทิธแิละบทบาทของผู้มส่ีวนไดเ้สียกลุม่ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร จงึไดก้ำาหนดบทบาท
เพื่อสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

หลักการ
 คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายให้มีการปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
ดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับผู้มีส่วนได้เสีย และกำากับดูแลให้มีกลไกและการปฏิิบัติท่ีเหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการดำาเนินงาน และไม่ควรกระทำาการใดๆ ที่เป็น 
การละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
 1. คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายการปฏิิบตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีใหช้ดัเจน  โดยดแูลใหม้กีลไกทีท่ำาใหม้ัน่ใจวา่ธนาคาร 
  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ 
  เปน็แนวทางใหท้กุสว่นในธนาคารสามารถบรรลวัุตถปุระสงคเ์ปา้หมายหลกัทีเ่ปน็ไปดว้ยความยัง่ยนื  โดยอาจจดัทำา 
  นโยบายหรือแนวปฏิิบัติ ซ่ึีงอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
  1.1 ความรบัผดิชอบตอ่พนกังาน โดยปฏิบิตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและปฏิิบตัติอ่พนกังาน 
   อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
  1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำานึงถึงสุขภาพ   
   ความปลอดภยั ความเปน็ธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มลูลูกคา้ การบรกิารหลงัการขาย ตลอดชว่งอายสุนิค้าและบรกิาร   
   การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณา 
   ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทำาอย่างมีความรับผิดชอบไม่ทำาให้เกิด 
   ความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
  1.3 ความรบัผดิชอบตอ่คู่คา้ โดยมกีระบวนการจดัซ้ืีอจดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ปน็ธรรม การช่วยให้ 
   ความรู ้พฒันาศกัยภาพ และยกระดบัความสามารถในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จง และดแูลให้ 
   คูค่า้เคารพสิทธมินษุยชนและปฏิบิตัติอ่แรงงานตนเองอยา่งเปน็ธรรม รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึ 
   ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
  1.4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ 
   สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้า และความสำาเร็จใน 
   ระยะยาว
  1.5 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าธนาคารจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด 
   ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
  1.6 การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ 
   ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยประเด็นสำาคัญ ได้แก่ 
   (1) แนวปฏิิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหนี้ 
   (2) การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาด และการเลือกปฏิิบัติทางการค้า 
   (3) การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาดที่ครอบคลุม 
         (3.1) แนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
       (3.2) การจัดทำาบัญชีการเงินตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
         (3.3) การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
   (4) การกำาหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน และการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
   (5) การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะนำาไปสู่การได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด
   (6) การจัดซ้ืีอจัดจ้างที่เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิิบัติกับกลุ่มคู่ค้าและผู้ส่งมอบ
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  1.7 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำาหนด
   ให้ธนาคารมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ
 2. คณะกรรมการควรระบุความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำากับดูแลให้ธนาคารปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
  ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และควรกำากับดูแลให้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ
  ส่งเสริมการดำาเนินงานของธนาคาร
 3. คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายการปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  และกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการตามนโยบายการปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานประจำาปี

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึีงประกอบด้วย  บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีให้
ความสนใจหรือเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารมีเป้าหมายสำาคัญในการบริหารจัดการความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทาง
ท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการ การติดต่อส่ือสาร การประสานงาน การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัิติงานและดำาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน ในปี 2564 ธนาคารได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 5 กลุ่มสำาคัญ และได้รวบรวมความต้องการ ความคาดหวัง  
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำาไปพิจารณาจัดลำาดับประเด็นสำาคัญและปรับปรุงการบริหารจัดการของธนาคาร ดังน้ี
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บทบาทของธนาคารเพ่�อการตลาดที�เป็นธรรม 
 ธนาคารในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มุ่งเน้นการปฏิิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม เพื่อให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสมดุล 
ในการดำาเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ (Public Trust) และเตบิโต
อย่างยั่งยืน มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ไม่เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิิบัติของ
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 ธนาคารไดก้ำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบตัดิา้นการแขง่ขันทางการตลาดทีเ่ปน็ธรรม โดยกำาหนดโครงสรา้งผูร้บัผิดชอบ 
บทบาท หน้าที่ และระบบบริหารจัดการให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน 
ยึดถือเป็นแนวทางถือปฏิิบัติต่อไป ซ่ึีงมีสาระสำาคัญ ดังนี้
 1.  แนวปฏิิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหนี้
  ธนาคารปฏิิบัติต่อคู่แข่งและเจ้าหน้ีภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้ความสำาคัญต่อการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างเป็นธรรม  
  ปฏิิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาอย่างเป็นธรรมต่อเจ้าหนี ้       
 2.  การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิิบัติทางการค้า
  ธนาคารดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปฏิบัิติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม  
  และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิิบัติทางการค้า
 3. การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด
  ธนาคารมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการทำาบัญชีตามมาตรฐาน เพ่ือสร้าง  
  ความเติบโตอย่างมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนในระยะยาว       
 4. การกำาหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
  ธนาคารสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่แข่ง เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยกำาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
  กระบวนการบรรเทาและชดเชยค่าเสียหาย                               
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ผลการดำาเนินการ
 ผลการดำาเนินธุรกิจภายใต้บทบาทการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมของธนาคาร สามารถสะท้อนได้จากหลักฐาน

เชิงประจักษ์ ดังนี้

 • ในปี 2564 ธนาคารได้รับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
  and Transparency Assessment : ITA) จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  ในระดับ AA ท่ีคะแนนรวม ร้อยละ 98.85 ซ่ึีงเป็นคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี    
 • ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้มีคุณูปการ
  ย่ิงต่อการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” ประจำาปี 2564  จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพ่ือยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ และเชิดชู
  เกียรติแก่นักบริหารและผู้ปฏิิบัติงานท่ีมีผลการปฏิิบัติงานด้านการพัสดุท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิิบัติงาน  
  โดยเฉพาะในด้านการจัดซ้ืีอจัดจ้าง และการจัดหาอ่ืนๆ และสามารถปฏิิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง
  ปฏิิบัติด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีความซีื่อสัตย์สุจริต คำานึงถึงประโยชน์ทางราชการหรือ
  หน่วยงานของรัฐ
 • ผลการสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนเก่ียวกับบทบาทการนำาองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำา
  ระบบการกำากับดูแลมาใช้ในการปฏิิบัติงานของธนาคารออมสิน พบว่าธนาคารออมสิน ได้รับการประเมินด้านภาพลักษณ์
  ของธนาคารและการประพฤติปฏิิบัติของพนักงานอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ได้แก่ 
  หน่วยงานกำากับดูแล คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ คู่แข่ง เจ้าหน้ี ชุมชนสำาคัญ และส่ือมวลชน ประเมินความพึงพอใจต่อ
  การดำาเนินงานร่วมกันในระดับดีมาก 

 5.  การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะนำาไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด
  ธนาคารมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
  สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย        
 6. การจัดซ์ื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิิบัติกับพันธมิตรและคู่ค้า
  ธนาคารกำาหนดให้การจัดซีื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร โดยให้ความสำาคัญ 
  กับความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระทำาโดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใดๆ 
ทีส่ามารถระบตุวัผูร้้องเรยีนหรอืผูใ้หข้้อมลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ปน็ความลบั โดยจำากดัเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 1.  ปกปดิชือ่ ทีอ่ยู ่หรอืขอ้มูลใดๆ ทีส่ามารถระบุตวัผู้รอ้งเรยีนหรือผูแ้จง้เบาะแสได ้และเกบ็รกัษาขอ้มลูของผู้รอ้งเรยีน  
  หรือ ผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น 
  ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา 
  ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูล 
  แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด

 2.  ให้ธนาคารสั่งการท่ีสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน 
  อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำางาน  
  สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวน การปฏิิบัติงาน หรือเลิกจ้าง 

 3.  ธนาคารอาจพิจารณาให้บำาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  
  ธนาคารออมสินที่ให้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต อันเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร 

 4.  ธนาคารสามารถใชด้ลุพนิิจเพือ่กนัผูร้อ้งเรยีนหรอืผู้ใหข้อ้มลูทีเ่ปน็พนกังานหรือลกูจา้ง ธนาคารออมสิน ผู้มสีว่นรว่ม 
  กระทำาผิดไว้เป็นพยาน หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้น

ธนาคารถือปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยจัด
ให้มีกระบวนการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแสหรือ 
ร้องเรียนการทุจริตท่ีชัดเจน รวมท้ังคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้เป็นความลับ ตลอดจน 
มีการสื่อสารให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร  และพนักงาน ทราบถึงกระบวนการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนการทุจริต

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 ธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและทำาให้มั่นใจว่า
บุคลากรทุกคนประพฤติปฏิิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า  คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายและ
ดูแลให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพ่ือใช้เป็นกรอบการประพฤติปฏิิบัติ
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ยึดถือเป็นแนวทางปฏิิบัติ
ควบคูไ่ปกบักฎ ระเบยีบ ประกาศ และคำาสัง่อืน่ๆ เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมท้ังเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิิบัติหน้าท่ี
และบริหารงานของธนาคารด้วยความซ่ืีอสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ปฏิิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกำาลังความสามารถ และดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยธนาคารได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตั้งแต่การรับรู้ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจความตระหนัก และการนำาไปใช้ในการปฏิิบัติงาน
รวมถึงมีการจัดทำาคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสินจัดทำาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ 
ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง  
 เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำานึกในการปฏิิบัติงานตาม
คูม่อืประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสินของ 
บุคลากรในธนาคาร รวมท้ังยกระดับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานต้องยดึถือและหน้าทีป่ฏิบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ คำสัง่ 
แบบแผน และวิธีปฏิิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ตามจริยธรรมที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

 (1)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ 
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2)  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
  เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
 (3)  ปฏิิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
  ประกาศ คำสัง่ แบบแผน และวิธปีฏิบัิตขิองธนาคาร 
  อยา่งเครง่ครดั ตลอดจนรว่มมอืดแูลใหพ้นกังานอืน่ 
  ปฏิิบัติตามด้วย  

สามารถนำาไปปฏิิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวปฏิิบัติ
ทีช่ดัเจน ธนาคารจึงได้จดัทำาแนวทางการเสรมิสรา้งพฤติกรรม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน       
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ทกุทา่นไดศึ้กษาทำาความเขา้ใจ และยดึถือเปน็แนวทางในการ
ปฏิิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคาร
ออมสินอย่างเคร่งครัด  อันจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร 
 ท้ังน้ี ธนาคารได้กำาหนดให้มีการติดตามและประเมินผล 
ของการเสริมสร้างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงกำาหนดให้
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามและประเมินผล  โดยให้
จัดทำา E-Testing หลักสูตร “จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน” เพื่อประเมินผลความสำาเร็จในการทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจการปฏิิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสนิของผู้บรหิาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมทัง้เพือ่
นำาผลการทดสอบมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำากับ
ดูแลการประพฤติปฏิิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน ซีึ่งครอบคลุมผู้เข้ารับการประเมินระดับ 
ผู้อำานวยการฝ�าย หรือเทียบเท่าลงมา แทนการจ้างที่ปรึกษา
ดำาเนินการสอบทานการประพฤติปฏิิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ 
(โดยวิธี On-site และ Off-site)

 (4)  ปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความซีื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  
      รับผิดชอบต่อหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดม่ัน 
  ในคุณธรรม กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที ่
  ถูกต้องชอบธรรม ปฏิิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  
  และไม่เลือกปฏิิบัติ
 (5) ปฏิิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่ง 
  ผลสัมฤทธิ�ของงาน ทุ่มเทสติปัญญา ความรู ้
  ความสามารถใหบ้รรลุผลสำเร็จและมีประสิทธภิาพ 
  เพื่ อ ใ ห้ เ กิดประโยชน์สู ง สุดแก่ธนาคารและ 
  ประเทศชาติ
 (6) รั กษาความลับของลูกค้า คู่ ค้า  และธนาคาร 
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จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
 ธนาคารได้กำหนดจรรยาบรรณต่อผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่ม เพื่อเป็นหลักปฏิิบัติสำหรับบุคลากรของธนาคาร 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. จรรยาบรรณของกรรมการ
                          2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
                          3. จรรยาบรรณของพนักงาน
 จรรยาบรรณของพนักงาน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิิบัติ    
 นอกจากนี ้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ได้กำหนดว่า ผู้บริหารนอกจากจะต้องปฏิบัิตติามจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารแล้ว ยังจะต้องปฏิิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงานด้วย หากพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
การปฏิบิตัติามประมวลจริยธรรมฯ ให้ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน้าที่ประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลและปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เป็นที่รับทราบ และถือปฏิิบัติ 
อย่างสม่ำเสมอ

  อย่างเคร่งครัด การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
  จะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับ 
  อนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 (7) ปฏิิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร  
  คำนงึถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั 
  และมจีติสาธารณะ ไม่อาศยัหรอืยอมให้ผูอ้ืน่อาศยังาน 
  ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือ 
  ทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพือ่ตนเองหรือ 
  ผูอ้ืน่ และไม่ยอมให้ประโยชน์สว่นตวัหรอืประโยชน์ 
  ของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับ 
  ผลประโยชน์ของธนาคาร
 (8)  ร่วมมือช่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร 
  รกัษาความสามัคคี และไม่กระทำการใดๆ อันอาจ 
  เปน็เหตกุอ่ใหเ้กดิความแตกแยกสามคัคหีรอืก่อให้ 
  เกดิความกระด้างกระเดือ่งในบรรดาผู้อยู่ในวงงาน 
  ของธนาคาร เคารพและให้เกียรติซีึ่งกันและกัน  
  ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซีงการปฏิิบัติหน้าที่ของ 
  พนักงานอื่นโดยมิชอบ ละเว้นการกระทำใดๆ 
  อันเป็นเหตุให้ผู ้อื่นเดือดร้อน ให้การสนับสนุน 
  เพือ่นร่วมงานอย่างจริงใจ  
 (9)   ไม่ลอกหรอืไม่นำผลงานของผูอ้ืน่ มาใช้เป็นประโยชน์ 
  ของตนเองโดยมไิดร้ะบแุหลง่ทีม่า หรอืไมน่ำผลงาน 
  ของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 
 (10) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อ 
  ผูบั้งคบับัญชา สภุาพเรยีบร้อย เชือ่ฟัง และไม่แสดง 
  ความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้ 
  บังคบับญัชาต้องปฏิบิตัติามคำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
  ซีึ่งสั่งในกิจการของธนาคารโดยชอบในการปฏิิบัติ 
  กิจการของธนาคาร ไม่กระทำการข้ามผูบ้งัคบับญัชา 
  เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปสั่งให้ 
  กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ เป็นครั้งคราว 

 (11)  คำนงึถงึจรยิธรรมในบริบททีเ่ป็นสากล ในเรือ่งสังคม 
  ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์             
  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 (12) ยดึมัน่และปฏิบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี 
  จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร
 (13) ละเว้นการแสดงความคิดเหน็ต่อบคุคลภายนอกหรอื 
  ส่ือมวลชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคาร 
  ทีอ่าจกระทบกระเทอืนต่อชือ่เสียงและการดำเนนิงาน 
  ของธนาคาร ทัง้นี ้เว้นแต่ได้รบัอนุญาตหรือมอบหมาย 
  จากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจหน้าที่
 (14)  ละเว้นการเผยแพร่หรือส่งต่อเอกสารภายในของ 
  ธนาคาร ข้อความ หรอืข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง ไม่เหมาะสม  
  เป็นเทจ็ หรอือาจสร้างความเข้าใจผิดทางส่ือออนไลน์ 
  หรือสื่อต่างๆ ซีึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหาร พนักงาน  
  ลกูค้า ได้รบัความเสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือ 
  กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร
 (15) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ 
  ของธนาคาร รวมทั้งต้องละเว้นจากอบายมุข และ 
  ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เส่ือมเสียชื่อเสียง 
  และเกียรติศักดิ�ของตนและธนาคาร โดยอย่างน้อย 
  ต้องปฏิบิัติตน ดังนี้ 
  (15.1) ไม่กระทำตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง อันมี 
   ผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิิบัติหน้าที่  
   หรือชือ่เสียงของธนาคาร
  (15.2) ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท
  (15.3) ไม่เสพยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
  (15.4) ไม่กระทำตนเป็นนายทุนให้กู้ยืมเงิน หรือ 
   เป็นนายหน้า หรอืคนกลางในการดำเนนิการ 
   ให้พนกังานได้กูย้มืเงนิจากนายทนุ อนัขดัต่อ 
   กฎหมายหรือข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
   คำสัง่ของธนาคาร
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ส่วนที่  2  จรรยาบรรณของผู้บริหาร
2.1 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ
 (1) ปฏิบัิตหิน้าทีด้่วยความซ่ืีอสตัยส์จุรติ และตดัสนิใจดำเนนิการใดๆ ดว้ยความเปน็ธรรมตอ่ภาครฐั เพือ่ประโยชน์ 

  สูงสุดของภาครัฐโดยรวม
 (2) บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
 (3) ปฏิิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถในทุกกรณี
 (4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่ำเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 (5) แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซีึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐาน 

  ของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 (6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร ซีึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 (7) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
 (8) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2.2 จรรยาบรรณผูบ้ริหารต่อธนาคาร
 (1) ปฏิบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซ่ืีอสตัยส์จุรติ และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  ต่อธนาคาร

ส่วนที่  1  จรรยาบรรณของกรรมการ
1.1 จรรยาบรรณกรรมการต่อธนาคาร
 (1) ปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ืีอสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ดำเนินการใดๆ  

  ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
 (2) นำความรูแ้ละทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเตม็ความสามารถ และบรหิารงานธนาคารด้วยความระมัดระวงั 

 (3) รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
 (4) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
 (5) ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1.2 จรรยาบรรณกรรมการต่อพนักงาน
 (1) ปฏิบิตัต่ิอพนกังานด้วยความสภุาพ หลกีเลีย่งการดำเนนิการใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม  รบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

  ของพนักงาน
 (2) กำหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
 (3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
 (4) ติดตามให้ธนาคารดำเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซีึ่งพนักงานสามารถปฏิิบัติได้ เพื่อให้เกิด 

  พฤติกรรมทีอ่ยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
1.3 จรรยาบรรณกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
 (2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 (3) ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
 (4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 (5) กำกับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้า 

  และประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
1.4 จรรยาบรรณกรรมการต่อสังคม
 (1) สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สิง่แวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
 (2) ปฏิิบัติและควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ 

  ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
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 (2) ปฏิิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง  ภายใต้ 
  หลักเกณฑ์์การกำกับดูแลที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

 (3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ  
  ของธนาคารซีึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
 (1) ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน
 (2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 (3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ 

  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้ๆ
 (4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน  และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ 

  ความสามารถอย่างทั่วถึง
 (5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน ซีึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ 

  ของพนักงาน
 (6) ปฏิบิัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 (7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซีึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

  ของพนักงาน
 (8) ปฏิบิตัต่ิอพนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ�ศรขีองความเป็นมนษุย์ 

 (9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซีึ่งพนักงานสามารถปฏิิบัติได้ เพื่อส่งเสริม 
  ให้เกิดพฤติกรรมทีอ่ยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

 (10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำความผิดกฎหมายของธนาคารได้
 (11) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทำงาน
 (12) ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ 
 (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (3) การนำเสนอการบริการจะต้องไม่ทำให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา 

  ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้นๆ
 (4) จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด 

  เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 (5) รกัษาความลบัของลกูค้าและประชาชนอย่างจรงิจงั และสมำ่เสมอ รวมถงึไม่นำมาใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเอง 

  และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 (6) ปฏิิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด 
 (7) กรณีทีอ่าจไม่สามารถปฏิบัิตติามเงือ่นไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพือ่ร่วมกัน 

  พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 (8) ไม่ค้ากำไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

  ต่อลูกค้าและประชาชน
 (9) ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
2.5 จรรยาบรรณผูบ้ริหารต่อคู่ค้า  
 (1) ไม่เรียกร้อง หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
 (2) ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียด 

  ต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

รายงานประจำาปี 2564 191



2.6 จรรยาบรรณผูบ้ริหารต่อคู่แข่ง
 (1) ประพฤติปฏิิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 (2) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง 

  ให้แก่พนักงานคู่แข่ง 
 (3) ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซีึ่งมูลความจริง
2.7 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม
 (1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 (2) คืนผลกำไรส่วนหนึง่ของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
 (3) ปลกูฝงัจติสำนึกของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่ง 

  และจริงจัง
 (4) ปฏิิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย 

  หน่วยงานกำกับดูแล 
 (5) ไมก่ระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครือ่งมือทีจ่ะทำให้เกิดการหลีกเลีย่งการปฏิบัิตติามกฎหมาย 

  หรือกฎระเบียบต่างๆ
 (6) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกำกบัดแูลและรายงานข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการฝ�าฝืน หรือการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย 

  หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
 (7) ไม่นำเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณของพนักงาน
3.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
 (1) ปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความซีื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน 
 (2)  มคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏิบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็กำลงัความรูค้วามสามารถของตน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด 

  ของธนาคาร ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจน 
  ไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

 (3) มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยดำรงไว้ซีึ่งชื่อเสียง 
  อันดีงามของธนาคาร ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ธนาคาร  ชี้แจงและ 
  ทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซีึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 (4) รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ  และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ 
  ที่ผู้มีอำนาจยังไม่อนุญาต
 (5) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ 

  ของธนาคาร 
 (6) ใช้และรกัษาทรพัย์สนิของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเตม็ทีแ่ละมีประสิทธภิาพ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ 

  ส่วนตน รวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพย์สิน สถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ 
 (7) เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพประสิทธิภาพ และการพัฒนา 

  ธนาคารไปสู่ความเป็นเลิศ
 (8) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
3.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
 (1) ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิิบัติตามคำส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย 

  และปฏิบิัติงานตามลำดับบังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
 (2) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจาก 

  มูลความจริง
 (3)  ไม่วิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซีึ่งตำแหน่งหน้าที่
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3.3  จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
 (1) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธ์ 

  ระหว่างผู้ร่วมงาน
 (2) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน  หรือให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมงาน 
 (3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ 

  ต่องานของธนาคาร
 (4) ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือซีึ่งอยู่ในวิสัยที่จะพึงกระทำได้ 
 (5) ไม่นำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้ร่วมงาน หรือภาพพจน์ 

  โดยส่วนรวมของธนาคาร
 (6) ปฏิบิัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพ และให้เกียรติซีึ่งกันและกัน
3.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
 (1) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
 (2) ยดึมัน่ในหลกักฎหมาย คณุธรรม ความถกูต้อง และไม่แสวงหาตำแหน่ง หรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูบ้งัคับบญัชา 

  หรือจากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
 (3) มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติ 

  ของพนักงานธนาคารออมสินไม่ให้เสือ่มเสีย
 (4) ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่ ไม่มาสายกลับก่อน หรือเอาเวลางาน 

  ของธนาคารไปทำธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจำเป็นอย่างแท้จริง
3.5  จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
 (1) มีความจริงใจ  ให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน 
 (2) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 (3) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาคำม่ันสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า 

  หากมีการขัดกันของผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้า ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่ สุด 
  และดำเนินการด้วยความโปร่งใสทันที

 (4) รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า 
  และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อืน่

 (5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะ 
  แห่งตน หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิิบัติได้ หรือไม่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิิบัติ 
  ควรชีแ้จงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ๆ ต่อไป

 (6) ต้องแนะนำหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้า 
  เกิดประโยชน์และความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ

3.6  จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
 (1) ประพฤติปฏิิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 (2) ส่งเสริมการกระทำ หรือกิจกรรมใดๆ อันนำมาซีึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

  ในโอกาสที่เหมาะสม
 (3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
3.7  จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
 (1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเสียสละกำลังกาย กำลังความคิด   

  กำลังทรัพย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งน้ีการอุทิศตนดังกล่าว 
  พึงกระทำในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร

 (2) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที�ดี
ธนาคารออมสนิไดส้นับสนนุใหมี้กจิกรรมสง่เสรมิการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้ในระดบัคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร

และพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และสื่อ E-book  
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจ และยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิิบัติงานตามคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 
อยา่งเครง่ครดั อนัจะสง่ผลใหเ้กดิเปน็วฒันธรรมธรรมาภบิาล ไดร้บัความเชือ่ถอืและความไวว้างใจ
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร

2. ธนาคารได้เผยแพร่ประมวลจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณธนาคารออมสินผ่านช่องทาง ดังนี ้ 

  - Intranet  
  - Website ของธนาคาร  
  - E-mail All User  
  - เว็บเพจฝ�ายกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 - เว็บเพจฝ�ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  - GSB magazine  
  - กฎเกณฑ์์ธรรมาภิบาล
 - สื่อ social media เช่น ไลน์กลุ่ม  Facebook/

ออมสินธรรมาภิบาล 
 - จัดอบรมให้ความรู้และสร้างค่านิยมในการปฏิบิัติ

หนา้ทีด่ว้ยความซีือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส เปน็ธรรม ปอ้งกนัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
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3. จัดทำแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการปฏิิบัติงานตาม
ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสนิของบคุลากรในธนาคารทัว่ทัง้องค์กร 
รวมทัง้ยกระดบัการกำกับดแูลกิจการทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณใหเ้กดิเป็นวฒันธรรม
องค์กร สามารถนำไปปฏิิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวปฏิิบัติที่ชัดเจนให้ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุม่ระดับตำแหน่ง

ธนาคารได้เผยแพร่แนวทางการเสรมิสร้างพฤตกิรรมตามประมวลจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสนิผ่านช่องทาง  ดงันี้  

4. สร้างกระบวนการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
 (1) คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบัน 

พระปกเกล้า ใน “หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในหลักสูตร “Director Certification 
Program (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) การอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี : Accountability” 
และ “จริยธรรมและจรรยาบรรณ”

  - E-mail All User  
  - เว็บเพจฝ�ายกำกับดูแลกิจการที่ดี  
  - GSB magazine  
  - GSB Wisdom
 -  สื่อ social media เช่น ไลน์กลุ่ม  Facebook/ออมสินธรรมาภิบาล 
 คลิปวิดีโอ Motion การเสริมสร้างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารอออมสิน
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5.  ธนาคารได้จัดให้มีโครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน  เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 
ถงึปัจบุนั เพ่ือพจิารณาคดัเลอืกผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจ้าง ทีม่จีติสำนกึและทศันคตทิีด่ ีมคีณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิิบัติงาน เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตระหนักถึง
ความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ซีึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้น   
985  คน

โดยในปี 2564 ธนาคารได้ประกาศหลักเกณฑ์์โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ประจำปี 
2564 และพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์์การให้รางวัลที่ธนาคารกำหนด โดย 
คัดเลือกจากบุคลากรทั่วทัง้องค์กร จำนวนประมาณ 21,524 คน ซีึ่งผู้ได้รับรางวัลจะเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์์การพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร  โดยกำหนดรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

7. จัดกิจกรรมงานเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการจำกัดขอบเขตในการจัดกิจกรรมและปฏิิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ของทางการ ดังนี้

    (1) ธนาคารมี “นโยบายไม่ให้ไม่รับ” (No Gift Policy) งดการให้ การรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร เพือ่ปอ้งกนัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบและความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้เสรมิสรา้ง
ความโปร่งใสในการปฏิิบัติงาน กรณีมีหน่วยงานภายนอกต่างๆ นำของขวัญมามอบให้ ธนาคารจึงกำหนดให้รวบรวมของขวัญ
ปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย จัด “กิจกรรมส่งมอบของขวัญให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ” ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 
พร้อมทั้งมอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป�วย ได้แก่ ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผูใ้หญ่ และแผ่นรองซีับด้วย

     (2) กิจกรรมธรรมบรรยายหัวข้อ “ปีใหม่ ใจเป็นสุข” โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปุริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป�า
ชคิาโก เพ่ือนอ้มนำหลกัธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสูก่ารปฏิบัิต ิปลุกจติสำนกึดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ใหแ้กผู่บ้รหิาร พนกังาน 
และลกูจา้ง อนัจะสง่ผลใหก้ารปฏิบิตังิานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ณ หอประชมุบรุฉตัร ธนาคารออมสนิ
สำนักงานใหญ่ เมื่่อวันที ่23 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 109 คน

(1) รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น 
ซีึง่เป็นรางวัลดีเด่นระดับธนาคาร

(2) รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณระดบั
หน่วยงานส่วนกลาง/สายงานกิจการสาขา ซ่ึีงเป็น
รางวลัระดบัหนว่ยงาน เพือ่รณรงคส์ง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร 
พนกังาน ลกูจา้งประพฤติปฏิบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร

(3) รางวัลต้นกล้าจริยธรรม เพื่อรณรงค์ 
ส่งเสริมให้พนักงานรุ่นใหม่ประพฤติปฏิิบัติอย่างมี
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ เป็นแบบอยา่งทีด่แีกเ่พือ่น
ร่วมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายจริยธรรมและลดปัญหา
การกระทำทุจรติในพนกังานทีม่อีายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปี

6.  ธนาคารได้เผยแพร่แนวคดิและคตปิระจำใจทีใ่ชใ้นการ
ปฏิิบัติงานของผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น 
ประจำปี 2563-2564  ในรูปแบบ E-Magazine เพื่อให้ผูบ้ริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบิัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน

196 ธนาคารออมสิน



การติดตามและประเมินผล
ธนาคารได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจา้ง ลูกคา้และผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ เกีย่วกับบทบาทการนำองค์กรของผูบ้ริหาร

ระดบัสงูและการนำหลักการกำกับดแูลกิจการทีด่มีาใชใ้นการปฏิบิตังิานของธนาคารออมสิน ป ี2564 โดยมผีูต้อบแบบสอบถาม 
19,553 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของพนักงานทั้งองค์กร พบว่า กลุ่มผู้บริหารและพนักงานมีความเช่ือม่ันว่า การปฏิิบัติตาม 
หลกัการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีดี่ จะทำให้ธนาคารดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความตัง้ใจจะปฏิบัิติ 
ร้อยละ 99.96 ขณะที่กลุ่มลูกค้าและประชาชนรับรู้ต่อการกำกับดูแลของธนาคารออมสินในระดับดีมาก โดยกลุ่มลูกค้าเห็นว่า 
ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มั่นคง เป็นธนาคารที่ดี โปร่งใส น่าเช่ือถือ มีการออกผลิตภัณฑ์์ใหม่และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิิบัติกลุม่ประชาชนเห็นว่า 
ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มั่นคง เป็นธนาคารที่ดี โปร่งใส น่าเชื่อถือ

2. ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลของการเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน โดยในปี 2564 ธนาคารได้มีการจัดทำคลิปวีดีโอสรุปผลสอบทานการประพฤติปฏิบิัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงสรุปผลการสอบทานให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทั่วทั้งองค์กร 
ได้รับทราบและให้ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบิัติ

3. เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงกำหนดให้มี
การปรับเปลีย่นรูปแบบการติดตามและประเมินผล โดยให้จดัทำ E-Testing หลักสูตร “จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน” 
เพื่อประเมินผลความสำเร็จในการทดสอบความรู้ ความเข้าใจการปฏิิบัติงานตามจริยธรรมจรรยาบรรณธนาคารออมสินของ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ�าย หรือเทียบเท่าลงมา รวมทั้งเพื่อนำผลการทดสอบมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการประพฤติปฏิิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน แทนการจ้าง 
ที่ปรึกษาดำเนินการสอบทานการประพฤติปฏิิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ (โดยวิธี On-Site และ Off-Site) โดยมีผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้าง เข้าทดสอบความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสิน้ 19,964 คน คิดเป็น 92.91% ของพนักงานที่มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจ ซีึง่จากผลการทดสอบปรากฏิผลว่า พนกังานมีความรู ้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน ร้อยละ 96.05
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ธนาคารประกาศใช้ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 
660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย 
นำแนวทางการควบคุมภายในตามหลักการและแนวทางการ
กำกบัดแูลกจิการทีดี่ในรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 หลกัเกณฑ์ต์าม
แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต (Collective Action Coalition Against  
Corruption หรือ CAC) กรอบการจัดการของสมาคม 
ผู้ตรวจสอบทุจริตสากล (Association of Certified Fraud  
Examiners : ACFE) และกรอบหลักเกณฑ์์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำนโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ธนาคารมีการเผยแพร่
นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปยังพนักงาน 
ทัว่ทัง้องคก์รรวมไปถงึบคุคลภายนอก โดยพนกังานและลกูจา้ง
ของธนาคารทุกคนรับทราบนโยบายดังกล่าว

ธนาคารประกาศใช้คำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นคู่มือ
แนวทางปฏิิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน สามารถปฏิิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ธนาคารจัดทำแผนปฏิิบัติการป้องกันการทุจริตของ
ธนาคารออมสิน ปี 2563-2565 ซีึ่งมีความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 
2562-2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) ตามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU) 3 ฝ�าย  
ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 แห่ง และ

เปน็แนวทางในการดำเนินการของธนาคารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบิัติอย่างเป็นรูปธรรม

ธนาคารประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งเน้นเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นองค์กร 
ธรรมาภิบาลและโปร่งใส โดยกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างธนาคารออมสินยึดถือและปฏิบิัติ  ดังนี้

 1. การปฏิบัติหน้าที� 
 ยดึหลกัตามมาตรฐาน ขัน้ตอน ระยะเวลาทีก่ำหนดไว้
อยา่งเครง่ครดั และเปน็ไปอยา่งเทา่เทยีมกนั รวมถงึการปฏิบิตัิ
งานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต่องาน 
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม และโปร่งใส
 
 2. การใช้งบประมาณ
 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ 
เผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ไม่เอือ้ประโยชน์ตอ่ตนเองหรือพวกพ้อง และ
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ

 3. การใช้อำานาจ
 การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิิบัติงาน  
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นไป 
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิิบัติ  ไม่ใช้อำนาจสั่ งการให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ 
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 4. การใช้ทรัพย์สินของธนาคาร
 ไม่นำทรัพย์สินของธนาคารไปเป็นของตนเองหรือ 
นำไปใหผู้อ้ืน่ มกีระบวนการในการขออนญุาต และแนวปฏิบัิติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของธนาคารอย่างเคร่งครัด

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
 ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
ทบทวนนโยบายและจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ 
การทุจริต เพือ่ให้เกดิการป้องกันการทุจรติอย่างเป็นรปูธรรม

 6. คุณภาพการดำาเนินงาน
 ตอ้งให้ขอ้มลูเกีย่วกับการดำเนินงาน การให้บรกิารแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ปฏิิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม 
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่ง
 
 7. ประสิทธิภาพการส่�อสาร
 เผยแพร่ข้อมูลธนาคารในเรื่องต่างๆ ให้สาธารณชน
ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซีับซ้ีอน  
ครบถ้วน และเป็นปจัจบุนั จดัให้มช่ีองทางให้ผูร้บับริการ ผู้มา
ตดิต่อ หรือผูมี้สว่นได้เสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ ชี้แจงในกรณีที่มี 
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน และมีช่องทางให้สามารถ 
รอ้งเรียนการทุจริตของผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร

 8. การปรับปรุงระบบการทำางาน
 ปรับปรุงพัฒนาธนาคารทั้งการปฏิิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
เปดิโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้าตดิตอ่หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีเขา้มา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการ

 9. การเปิดเผยข้อมูล
 เผยแพร่ขอ้มลูใหส้าธารณชนรับทราบบนเว็บไซีต์ของ
ธนาคาร ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล เพือ่แสดง
ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
ธนาคาร

 10. การป้องกันการทุจริต
 เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สาธารณชนรับทราบ
บนเว็บไซีต์ของธนาคารในด้านการดำเนินการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ให้ 
ความสำคญัตอ่การนำผลการประเมนิไปสู่การจดัทำมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส และกำกับติดตามให้มีการนำไปปฏิิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

ธนาคารประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับกระเช้าหรือของ
ขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างธนาคารออมสิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารใน
ทุกเทศกาล “No Gift Policy” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ
ธนาคารในการดำเนินธุรกิจด้วยความซีื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
เป็นธรรม  ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธ น าคา รมี ร ะบบงาน  I n t e g r a t ed  F r aud  
Management System (IFMS) โดยการนำข้อมูลจากการ
ตรวจจับเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
จากระบบงานต่างๆ ของธนาคาร มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำ
แนวทางหรอืมาตรการปอ้งกนัการทจุรติของธนาคาร และเพิม่
ช่องทางในการรายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยง
ตอ่การทุจริตของพนักงานทีท่ำหน้าทีก่ำกับดูแลการปฏิบัิตงิาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Fraud  
Compliance Officer : FCO)
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• วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผูอ้ำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายการปฏิบิัติหน้าที่
ด้วยความซีื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต แก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่

• ธนาคารจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อสร้าง
การรบัรู้ ความรูค้วามเข้าใจ และการตระหนกัถงึ
การปฏิิบัติหน้าท่ีตามหลักการกำกับดูแล
กจิการทีดี่ จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคาร
ออมสิน การป้องกันการทุจริต โดยเผยแพร่ 
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อย่างต่อเนื่อง 
ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคาร เชน่ Intranet, 
E-mail All User, GSB Magazine, Digital 
Signage, เสียงตามสาย, โปสเตอร์ 

กิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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• ธนาคารได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  
Transparency Assessment : ITA) ซีึง่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปี 2564 ธนาคารได้รับผลการประเมินในระดับ 
(Rating Score) : AA คะแนนรวม 98.85 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 4 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 51 
หน่วยงาน

•  ธนาคารไดจ้ดักิจกรรม “สปัดาหส์ง่เสรมิธรรมาภบิาล 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ภายใต้ชื่องาน “ออมสินสีขาว 
โปร่งใส ไร้ทุจริต” ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้าง รับรู้ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความ
สำคัญในการปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ืีอสัตย์สุจริต โปร่งใส 
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่กระทำการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้อำนาจ 
ในตำแหนง่หนา้ทีใ่นทางมชิอบ หรอืเอือ้ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง
หรือผู้อื่น ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และนำไปประพฤติ
ปฏิิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร และ 
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

(1)  พิธีกล่าวคำปฏิิญาณตน ในการปฏิบิัติหน้าที่ด้วย
ความซีื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 6

(2)  ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน ทุกคน 
ลงนามปฏิิญาณตน ในการปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความซีื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ผ่านระบบออนไลน์

(3)  กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกี่ยวกับการปฏิิบัติ
หน้าที่ด้วยความซีื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต

(4)  การบรรยายพิเศษ “การพัฒนาคุณธรรมเพือ่ความ
ยัง่ยนื” โดยศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ นายแพทย์เกษม วฒันชัย 
องคมนตรี วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมบุรฉัตร 
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และถ่ายทอดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง รับรู้ 

มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญใน
การปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความซีื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน  
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ด้านการดำเนินธุรกิจ
ธนาคารมีการทบทวนระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เหมาะสม 

อย่างสมำ่เสมอ โดยในปี 2563 ธนาคารได้ออกระเบยีบฉบบัใหม่ ได้แก่ ระเบยีบธนาคารออมสนิ ฉบบัที ่680 ว่าด้วยการ ให้สินเชือ่ 
ลงทุน และก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยกำหนดว่าห้ามให้สินเชื่อ และ 
ก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ซีึ่งกำหนดข้อยกเว้นเฉพาะกรณีการให้สินเชื่อในรูปแบบ
ของบัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ใชอ้ำนาจหนา้ทีเ่อือ้ประโยชนใ์นการยกัยา้ยถา่ยเททรพัยสิ์นของธนาคารออมสนิ รวมทัง้ไดป้รบัปรงุคำส่ังทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้ง
กับระเบียบฉบับดังกล่าว เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลก่อนการให้สินเช่ือหรือก่อภาระผูกพันดำเนินการ
ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 656 ว่าด้วยนโยบายกำกับการปฏิิบัติงานการประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย์ มีการกำหนดหลักปฏิิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ยึดถือปฏิิบัติ โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยเรื่อง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับลูกค้าและป้องกัน มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องการซีื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ 
ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  ดังนี้ 

1.  ผู้บริหารไขว้ ธนาคารได้กำหนดกฎเกณฑ์์สำหรับผู้บริหารไขว้ ซีึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) โดยผู้บริหารดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติสัง่ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ตน
ดำรงตำแหน่งได้ รวมทั้งต้องยึดถือปฏิิบัติตามแนวปฏิบัิติในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกันด้วย

ในฐานะที่ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร 
ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซีื้อจัดจ้าง ธนาคารได้เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซ้ืีอจัดจ้างไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต 
ซีึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซีื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  การจัดซีื้อจัดจ้างของธนาคาร

2. การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารและข้อมลูของลกูค้าแก่หน่วยงานและบคุคลภายนอกทีร้่องขอ ธนาคารได้ให้ความร่วมมอื 
กับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้
ปากคำในฐานะพยานบุคคล ได้แก่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สำนกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ศาล กรมบงัคบัคด ีกรมสรรพากร กรมสอบสวนคดพีเิศษ สำนกังานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนาคารจะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

3. เปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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ด้านพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายและวิธีปฏิิบัติสำคัญท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วน

บุคคลและผลประโยชน์ของธนาคาร และเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัิติงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่ความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตลอดจนเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและเป็นที่
ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยธนาคารได้กำหนดวิธีปฏิิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้

 1. วธิปีฏิบัิตใินการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิิบัตขิองผู้บริหาร พนักงาน  
และลูกจ้างธนาคารออมสินในการป้องกัน และหลีกเลีย่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. หลักเกณฑ์์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้  
      1) กำหนดข้อห้ามและข้อยกเว้นในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
      2) แนวทางปฏิิบัติกรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ที่
กำหนด ซีึ่งได้รับมาโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
 3. หลักเกณฑ์์การรับมอบอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต การลงนามในสัญญาต่างๆ หรือดำเนินคดี  กำหนดหลักเกณฑ์์
ห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับมอบอำนาจ ดำเนินกิจการซีึ่งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด  
รวมถึงห้ามรู้เห็นยินยอมให้คู่สมรสดำเนินกิจการดังกล่าว
 4. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
โอกาสในการเป็นพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยธนาคารได้กำหนดข้อปฏิิบัติให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ธนาคารออมสนิทกุคน จดัทำแบบรายงานการเปดิเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ปน็ประจำทกุป ีและรายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
     1) กรณีมีเหตุสงสัย หรือพบว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     2) การทบทวนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี
     3) กรณีได้รับคำสั่งจ้างทดลองงาน บรรจุ แต่งตั้งหรือโยกย้ายตำแหน่งใหม่
    4) กรณีมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร และมีอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2. การซีือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารส่งเสริมให้มกีารปฏิบิัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดหลักปฏิิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
ดังนี้
 2.1 การกำกับดูแล และควบคุมการซีื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
และบุคคลทีเ่กีย่วข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายใน ธนาคารจะควบคุมดูแลการซีื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ที่มีลักษณะที่น่าจะเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการ 
ดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ การรายงานความผิดปกติหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในการซีื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ และการพิจารณาดำเนินการแก้ไขที่ดำเนินการแล้ว หน่วยงานกำกับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์  
(Compliance Unit) จะดำเนินการตามแนวปฏิบิัติของหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไป
 2.2 การกำกับดูแล การจัดทำ และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีรายชื่อ 
หลักทรัพย์ที่ต้องระมัดระวังในการซีื้อขาย Watch List การจัดทำบัญชีรายช่ือหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ซ้ืีอขาย 
Restricted List และการจำกัดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบข้อมูลโดยจะติดตามควบคุมการทำธุรกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ทัง้นีร้ะเบยีบและนโยบายธนาคารดงักลา่วไดร้บัการทบทวน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณใ์นปจัจบุนัอยา่งสมำ่เสมอ
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การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำาคัญ 

การกำากับการทำาธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending)

ในปี พ.ศ. 2564 ยงัคงเป็นปีทีมี่การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์์ภายนอกและมาตรการต่างๆ ทีส่ำคัญเป็นระยะ เช่น ประกาศ
อธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที ่ 396) เรือ่ง กำหนดหลักเกณฑ์์และวธิกีารหกัลดหย่อนสำหรบัดอกเบีย้เงนิกูย้มื 
ตามมาตรา 47 (1) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่ 397) เรือ่ง กำหนด 
หลกัเกณฑ์์และวธิกีารเพือ่การยกเว้นภาษเีงนิได้สำหรบัเงนิได้เท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นดอกเบีย้เงนิกูย้มื สำหรบัการกูย้มืเพือ่ซีือ้ เช่าซีือ้ หรอื
สร้างอาคารทีอ่ยู่อาศยั โดยจำนองอาคารทีซ้ื่ีอ หรอืสร้างเป็นประกนัการกูย้มื ตาม ข้อ 2 (53) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 126 
(พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับทีดิ่นและสิง่ปลูกสร้าง 
บางประเภท (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์์และเงือ่นไขเกีย่วกับประเภท ลักษณะ ขนาดการให้บรกิาร 
หรือธรุกรรมของผูมี้หน้าทีร่ายงาน พ.ศ. 2564 และเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ 
ภาคเศรษฐกจิในวงกว้าง รวมทัง้การให้ความสำคัญและส่งเสรมิการช่วยเหลือ ตดิตาม และแก้ไขปัญหาหนีส้นิอย่างมปีระสิทธภิาพ 
เพ่ือบรรเทาภาระหนีใ้ห้กบัประชาชน เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนีร้ายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจาก COVID-2019 (มาตรการแก้หนีร้ะยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ี (Refinance) 
และการรวมหนี้ (Debt Consolidation)) แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม เป็นต้น ซีึ่งธนาคาร 
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคารภายใต้กฎเกณฑ์์ภายนอก 
ทีเ่ปลีย่นแปลงข้างต้น 

ธนาคารมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ ศึกษาผลกระทบในการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ต์่างๆ  
ต่อธนาคาร และได้นำเสนอธนาคารและหน่วยงานทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวิธีปฏิิบัติงาน 
อยา่งสมำ่เสมอ รวมถึงดำเนินการจัดทำระเบียบคำสัง่ของธนาคารเพือ่กำหนดวิธปีฏิบิตังิานของธนาคารให้เปน็ไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต์่างๆ 

กิจการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง (Related Lending) หมายถึง บริษัที่ธนาคารออมสิน กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

โดยระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 680 ว่าด้วยการ ให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
กิจการที่มีผลประโยชน์เกีย่วข้อง ได้กำหนดหลักเกณฑ์์การกำกับดูแลการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันสำหรับการทำ
ธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกีย่วข้อง (Related Lending) เพื่อให้การกำกับดูแลสามารถรองรับความเสีย่งจากการทำ
ธุรกรรม และมีกระบวนการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าวที่รัดกุมเหมาะสม โดยธนาคารได้กำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ปฏิิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) 
2.  การทำธุรกรรมกับกิจการทีมี่ผลประโยชน์เกีย่วข้องดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน เข้าร่วม 

 ในการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพันดังกล่าว

 ซีึ่งหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้พิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิิบัติที่เหมาะสม เช่น ให้งด 
การเข้าร่วมประชุม หรืองดเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจ หรือใช้อำนาจหน้าที่ในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือไม่ให้เข้าถึงข้อมูล
หรอืเอกสารทีเ่กีย่วข้อง หรือเปลีย่นแปลงผูรั้บมอบอำนาจหรือผูป้ฏิบัิตงิาน หรือดำเนินการอืน่ใดทีผู่บั้งคับบัญชามีความเห็นว่า
เป็นการป้องกันหรือแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์     
 นอกจากนี ้ธนาคารยังกำหนดวิธีปฏิิบัติในการให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือกิจการ
ทีม่ผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้ง เพือ่เปน็การปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีเ่กีย่วกบัการใหสิ้นเช่ือ ลงทนุ หรอืกอ่ภาระผกูพนั
แก่ผู้บริหาร หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกีย่วข้องอีกด้วย
 การประพฤติปฏิิบัติของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินที่ฝ�าฝืนนโยบายหรือวิธีปฏิิบัติในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยพนักงาน และในกรณีเป็นความผิดทางอาญา หรือทำให้เกิดความ
เสียหายแก่ธนาคาร จะต้องถูกดำเนินการทางอาญาหรือต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่งด้วย
 ซีึ่งในปี 2564 ผลการตรวจสอบไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ธนาคารออมสินแต่อย่างใด
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การสอบทานการปฏิบัติงาน 

การดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำากับ 

การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์  

การควบคุมคุณภาพงาน 

การส่�อสารเกี�ยวกับกฎเกณฑ์  

การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ

ธนาคารมหีน่วยงานทีท่ำหนา้ทีสุ่ม่สอบทานการปฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ข์องธนาคารและกฎเกณฑ์์ภายนอกโดยวธิตีา่งๆ เพือ่
ให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิิบัติงานเป็นไปตามทีก่ฎเกณฑ์์กำหนด ทั้งวิธี On–Site, Off–Site, Self–Assessment และ Mystery 
Shopping และจัดทำผลการสอบทาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อธนาคารและหน่วยงานเพือ่ให้มกีารปรับปรุงและเพิม่ประสิทธภิาพ
การปฏิบิัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขตามคำส่ังการและหรือข้อสังเกตของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งธนาคาร 
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และหนว่ยงานกำกบัดแูลอืน่ๆ  
รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อไม่ให้มีประเด็นตามข้อสังเกตของหน่วยงานกำกับซี้ำประเด็นเดิมอีก

ธนาคารมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์์ภายนอกที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของธนาคาร  
โดยหนว่ยงานดังกลา่วไดเ้ข้าไปมสีว่นรว่มตัง้แต่กระบวนการประชุมหารอืเพือ่ออกผลิตภัณฑ์์ จนกระทัง่การอนุมตัอิอกผลิตภัณฑ์์
ต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ของธนาคาร และมีการให้ความเห็นและคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์์ต่างๆ กับหน่วยงาน  
อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในเกี่ยวกับกฎเกณฑ์์อย่างใกล้ชิด

ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างมีระบบและมีควบคุมคุณภาพการทำงานด้วยวิธีต่างๆ อาทิ จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์์  
กฎเกณฑ์ภ์ายนอกทีม่ผีลใชบ้งัคบั การรายงานขอ้มลูทัง้แบบรายวนัและรายเดอืน รวมถงึแบบสอบถามความเขา้ใจ (Checklist) 
เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามการปฏิิบัติงานตามกฎเกณฑ์์ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

“ธนาคารมีการสื่อสารเก่ียวกับกฎเกณฑ์์ต่างๆ ไปถึงผู้ปฏิิบัติงานด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านทุกช่องทางที่สามารถส่ือสารให้
กับผู้ปฏิิบัติงานได้ โดยมีการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์์ และวิธีปฏิบิัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
ตัวอย่างเช่น การจัดอบรม (Classroom)/การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ E-learning/การทดสอบ E-Testing/หนังสือ
ซีักซี้อม/Q&A/สื่อ Infographic เช่น AML EASY EASY/กฎเกณฑ์์ EASY EASY/EASY PDPA/การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
Personal Data Protection by GSB เป็นต้น โดยส่ือสารให้กับผู้ปฏิิบัติงานภายในธนาคารผ่านทาง Intranet, E-mail :  
AllUsers AllBranch จุลสารธนาคารออมสิน และเว็บเพจของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังสือ่สารให้กับบุคคลภายนอกผ่านทาง 
Website ธนาคารในเรื่องที่ต้องสื่อสารความรู้ให้กับบุคคลภายนอกด้วย 

ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์์ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น 2nd Line of Defense โดยกลุ่มกำกับ
และบริหารความเสี่ยง และ 3rd Line of Defense โดยกลุ่มตรวจสอบ จะประสานความรว่มมือกนัในการให้ความรูแ้กผู่บ้ริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและสาขา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์์และ 
การปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์ท์ี่เปลี่ยนแปลงไป”

ธนาคารมกีารให้ความรูด้้านกฎหมาย กฎเกณฑ์์ต่างๆ ให้แก่ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิิบตังิาน และสามารถปฏิิบัตงิานได้อย่างถกูต้อง เช่น 

 1. การปฏิบัิตติามกฎหมายฟอกเงนิและกฎหมายก่อการร้าย
 2. การปฏิบัิตติามหลกัเกณฑ์์กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
 3. การปฏิบัิตติามหลกัเกณฑ์์กฎหมายภาษอีากร
 4. การปฏิบัิตติามพระราชบญัญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 5. การบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
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การควบคุมภายใน
ธนาคารออมสนิตระหนกัถงึความสำคญัของระบบการควบคมุภายในโดยได้กำหนดให้หน่วยงานย่อยตัง้แต่ระดบัสาขา ศนูย์ 

เขต สำนกั ภาค ฝ�าย และสายงาน ประเมนิระบบการควบคมุด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพือ่สร้างความ 
รับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกคนทีเ่ป็นเจ้าของงาน ในระดับหน่วยงานย่อยโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ในการปฏิิบัติ
งานตามปกติ ซีึ่งยึดแนวทางปฏิิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์์ปฏิิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวธนาคารได้แต่งตั้ง 
คณะทำงานประเมนิผลการควบคมุภายในในภาพรวมทำหน้าทีใ่นการกำหนดแนวทางตดิตามควบคมุส่วนงานย่อยในการประเมนิ
การควบคุมด้วยตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรเพื่อรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล  
รวมทัง้สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคมุภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์์กระทรวง
การคลงัฯ ดงักล่าว ทัง้ 5 องค์ประกอบ ดงันี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) ธนาคารออมสนิมสีภาพแวดล้อมการควบคมุภายในทีดี่ 
มีการกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อยกระดับ 
การกำกับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งจัดทำและเผยแพร่คู่มือประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน แนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือประมวลจริยธรรมฯ และส่ือเผยแพร่ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจ 
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงานสามารถนำไปปฏิิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวปฏิิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มี
กจิกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน โครงการธรรมบรรยาย
โดยชมรมจริยธรรมธนาคารออมสนิ โครงการสง่มอบกระเชา้ของขวัญใหมใ่หก้บัองค์กรการกศุลเพือ่สาธารณประโยชน ์เปน็ตน้

และตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยธนาคารได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
ซีึง่ธนาคารไดร้บัผลคะแนนเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีโดยในป ี2564 ไดร้บัผลการประเมนิในระดบั (Rating Score) : AA ระดบั
สูงสุด ด้วยคะแนน 98.85 ซีึง่เป็นผลมาจากคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูงได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้นำผลจากการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในปี 2565 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารและ
พนักงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการประเมิน ITA นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต โดยได้ออกนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ซีึง่ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ออกคำสั่งวิธีปฏิบิัติ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานถือปฏิบิัติเป็น
แนวทางเดยีวกนั พรอ้มทัง้ประกาศเจตจำนงสจุรติ และนโยบายไมใ่หไ้มร่บั (No Gift Policy) เผยแพรต่อ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่

ด้านการดำเนินงาน 
(Operations Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เ ก่ียวกับความมี
ประสทิธภิาพและประสิทธผิลของการ
ดำเนินงาน

ด้านการรายงาน
(Reporting Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการ เงิ นและไม่ ใช่ การ เ งิ นที่ 
เชือ่ถือได้ทันเวลาโปร่งใส

ด้านการปฏิบัิตติามกฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับ
(Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานรวมทั้งข้อกำหนดอื่น
ของทางราชการ
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ไดรั้บทราบ เพือ่ประกาศเจตนารมณใ์นการเปน็องคก์รทีม่ธีรรมาภบิาล เสรมิสรา้งวฒันธรรมสจุรติ ปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชัน 
และโปร่งใส และได้จัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ได้แก่ “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และผู้บริหาร พนักงานทุกคนลงนามปฏิิญาณตนในการปฏิบิัติหน้าที่ด้วยความซีื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ผ่านระบบ Online  

ธนาคารออมสิน มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจำแนก ส่วนงานตามอำนาจหน้าที่ Three Lines of Defense เพื่อให้
สามารถติดตาม กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการปฏิิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบิัติของการควบคุม
ภายใน โดยมีการถ่วงดุลอำนาจและความเป็นอิสระต่อกัน ทั้งน้ี มีการระบุหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ที่ก่อให้เกิดความเส่ียงและ
ควบคุมความเสี่ยงทุกระดับ 

นอกจากนี ้ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์
มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) โดยมุ่งเน้นดูแลผู้มีรายได้น้อย ผูป้ระกอบการรายย่อย และชุมชน ช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงมุ่งเน้นการเป็นธนาคารที่มีนวัตกรรมทางการเงิน
ที่ทันสมัย (Digital Banking) รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยนำเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial  
Technology : FinTech) มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ บริการ ช่องทางบริการกระบวนการทำงาน (Work Systems and 
Work Process) ทั้งนี้ ในแต่ละตำแหน่งงาน ธนาคารกำหนดลักษณะงาน (Job Description) หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งน้ันๆ ท่ีชัดเจน ธนาคารได้มีการประเมิน/ทบทวนโครงสร้างเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ธนาคาร

ด้วยบทบาทภารกิจธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ธนาคารออมสิน ได้สนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง 
ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
ผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ อาทิ สินเชือ่เสริมสภาพคล่อง เพื่อช่วยเหลือทั้งลูกค้ารายย่อย และ 
SMEs มาตรการพักชำระหนี ้ซีึง่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน โดยธนาคารประสบความสำเร็จในการอนุมัติ
สินเชื่อผ่านแอป MyMo (Digital Lending) ทีส่ะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าได้รับเงินกู้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร รวมถึงการที่
ธนาคารออมสินเข้าร่วมทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ด้วยบทบาทและภารกิจในการเป็นธนาคาร 
เพื่อสังคม ทำให้ธนาคารออมสินได้รับรางวัล “Best Retail Bank of the year 2021” ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 
รางวัล “Most Helpful Bank during COVID-19 in Thailand” ธนาคารที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนช่วงโควิด-19 มากที่สุดจาก 
The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย และในปี 2565 ธนาคารยังคงมุ่งม่ันสานต่อ 
วิสัยทัศน์การเป็นธนาคารเพื่อสังคมต่อไป

ในการพัฒนาความรู้ของพนักงาน ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลีย่นแปลงในยุคดิจิทัล สนับสนุน
การบรรลุภารกิจองค์กร การปฏิิบัติงานที่ถูกต้อง และตามสมรรถนะ Competency โดยมีการปรับการฝึกอบรมในรูปแบบ 
Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning ผ่านระบบ GSB WISDOM อาทิ ทักษะด้าน 
Digital Skills/Data Analytic/การปฏิิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง/การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Data Privacy)/Market Conduct รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
การ Coaching และ On the Job Training และกิจกรรม “ออมสิน ออม Eng” ซีึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน  

สำหรับการพัฒนาตามสมรรถนะโดยทุกปีจะนำผลการประเมินสมรรถนะ (Competency Gap) ของพนักงานไปจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนา/ลดช่องว่างความสามารถของพนักงาน  
นอกจากนี้ ได้สรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) ในตำแหน่งงานที่สำคัญ มีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) รวมท้ังพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถผู้มีศักยภาพสูง และนวัตกรรมผ่านโครงการ GSB 
Innovation 

ธนาคารออมสิน โดยคณะกรรมการธนาคารออมสินได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และบริหาร
จัดการนวัตกรรม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ และผูบ้ริหารระดับสูงกำหนด
โครงสร้าง คณะกรรมการ คณะทำงานด้านนวัตกรรมระดับองค์กร ระดับฝ�ายงาน และได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการ GSB 
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Innovation Hackathon 2021 เป็นครั้งแรกของธนาคาร เพื่อส่งเสริม สร้างบรรยากาศกระตุ้นส่งเสริมหน่วยงานเพื่อให้ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การดำเนินงานของธนาคาร ประกอบกับเป็นโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรม 
กระตุ้นให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร ให้ความสำคัญกับพนักงานได้มีโอกาสเสนอแนวคิด 
การแก้ปัญหาได้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ โดยมีโครงการให้รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพือ่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ 
สร้างโอกาสในความก้าวหน้า ซีึง่เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันขององค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี ้ธนาคารยังจัดให้มโีครงการ Star of Service Mind/Star of the Month เพือ่สร้างจิตสำนึกให้เกิดพฤติกรรม
บริการทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้กำหนดค่านยิมองค์กร และปลูกฝงัให้บคุลากรทุกระดับ มีพฤติกรรมทีส่อดคล้องตามค่านยิมองค์กร 
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ธนาคารมีการจัดทำนโยบายและคู่มือบริหารความเสีย่งและทบทวน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป โดยหน่วยงานเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner) มีการระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและของธนาคาร  
ซีึง่สอดคล้องกบัแนวทางของ COSO ERM ในการบริหารจดัการความเส่ียงผ่านกระบวนการจัดทำแผนทีค่วามเส่ียง (Risk Map) 
เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของธนาคาร (Objective Setting) ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ 
การเงิน ซีึ่งการระบุปัจจัยเสี่ยงสำคัญเชื่อมโยงกับ Strategy Map และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของธนาคาร และกำหนด
แผนจัดการความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการจัดการความเส่ียง 
(Cost/Benefit) นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับ Risk Appetite/Tolerance เพื่อใช้แจ้งเตือน (Early 
Warning) ก่อนที่ผลการดำเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย      

ทั้งนี้ ธนาคารมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง อาทิ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ กฎหมายและกฎเกณฑ์์ของหน่วยงานกำกับดูแล  
รวมทัง้การประเมินความเสีย่งทีอ่าจเกิดการทุจรติ โดยมีคณะกรรมการกำกับความเสีย่ง กำกับดแูลให้มกีารประเมิน และติดตาม 
ทั้งนี้ แผนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเส่ียง หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงจะรายงานผลการดำเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส 

นอกจากนี ้ในกรณเีกดิเหตกุารณ์ทีม่ไิดค้าดหมายไวห้นว่ยงานเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) จะทบทวนการประเมนิ
ความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่เปา้หมายการดำเนนิงานเพิม่เตมิ และกำหนดแผนจดัการความเสีย่ง เพือ่ลด/ควบคมุความเส่ียง
ของเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การโจรกรรมทางไซีเบอร์ การหลอกลวงทางไซีเบอร์ การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น หรือกรณี
เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการลูกค้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกตินั้น ธนาคารมีการจัดทำแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนการกอบกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan : DRP) 
แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Incident Management Plan : IMP) และแผนการติดต่อส่ือสารในภาวะวิกฤต (Crisis  
Communication Plan : CCP) ของธรุกรรมงานทีส่ำคญั เพือ่รองรบัเหตวุกิฤตทิีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้จดัใหม้กีารทดสอบแผน
ดงักลา่ว เพือ่สรา้งความมัน่ใจว่าเมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีท่ำใหก้ารดำเนินงานของธนาคารหยุดชะงกั ธรุกรรมงานทีส่ำคัญจะสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนือ่งจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว 

ในปี 2564 ธนาคารได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ของ 
หน่วยงานกำกับดูแล และเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร เช่น การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีมาตรการด้านการป้องกันและ 
คัดกรอง และด้านพนักงาน/ลูกจ้าง ดังนี้ 

1) การจัดสถานที่การให้บริการและสถานทีป่ฏิิบัติงานแบบ Social Distancing  
2) การจัดหาวัคซีีนให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง
3) เฝา้ระวังและใหพ้นกังานหรอืลกูจา้งทีม่คีวามเสีย่งสงูและผูสั้มผสัใกลช้ดิ ผูท้ีมี่ความเสีย่งสงู ปฏิบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั 

(Work from Home : WFH) เพื่อกักตัว   
4) ทำระบบการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างที่มีความเสี่ยง 
5) ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของพนักงานและลูกจ้างเกี่ยวกับที่พักอาศัยชั่วคราว กรณี แต่ละจังหวัดประกาศขอให้

งด/ชะลอ/ห้ามการเดินทางระหว่างจังหวัด 
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6) มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยให้พนักงานและลูกจ้างทั่วประเทศมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบ
อนิฟราเรด ใหกั้บสายงานกจิการสาขา ประสานงานกบัหน่วยงานพนัธมติรในการจดัทำประกนัคุ้มครองการตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 แบบกลุ่ม

7)  ให้บริการอนุมัติสินเชื่อ การติดตามและการแก้ไขหนี้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ผ่าน Mobile Banking เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส การติดต่อระหว่างพนักงานและลูกค้า

นอกจากนี ้ธนาคารยงัใหค้วามสำคญัในการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการปอ้งกนัภยัคุกคามทางไซีเบอร ์กระบวนการ
ปฏิิบัติงานตามเกณฑ์์ Market Conduct กระบวนการปฏิิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)   
การจดัหาและพฒันาระบบตรวจจบัและปอ้งกนัการทจุรติ ซีึง่ธนาคารไดก้ำหนดแผนงานในการควบคมุความเสีย่งทีม่นียัสำคญั
ดงักล่าวไว้แล้ว เพือ่ลด/ป้องกันความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีธ่นาคารยอมรับได้ โดยจะได้ตดิตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ธนาคารกำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอสำหรับ
การปฏิิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและสามารถบรรลุ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คู่มือการปฏิิบัติงาน แผนผัง (Flowchart) แสดงกระบวนการดำเนินงานและ
การไหลของระบบข้อมลู ซีึง่มีการทบทวนคูมื่อปฏิบิตังิานและแผนผังงานทุกปี ในทกุหนว่ยงานในองค์กร รวมถึงมคีำส่ังธนาคาร
กำหนดอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับตามลำดับชั้น และมีระบบการเก็บข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในการให้สินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร เพือ่ประโยชน์ในการสอบทานและรายงานการทำธุรกรรมที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาคารมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตรวจสอบภายใน เช่น ระบบงาน Surveillance ระบบงาน Team 
Mate ระบบงาน ACL และระบบงาน TRIA เป็นต้น และพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิิบัติงานด้านการ 
บริหารความเสี่ยง ได้แก่ ระบบงานการประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง (RCSA) ระบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Monitoring) ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการ 
(Loss Data) ระบบงานติดตามและตรวจจับการทุจริต (Visa Risk Manager: VRM) ระบบงานฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
ความเสีย่ง (Risk Data Mart) และระบบงาน Data Virtualization ในสว่นของ KRIs Dashboard มกีารพฒันาระบบทรพัยากร
บุคคล Mobile Application (MEMO) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรใช้สำหรับการบริหารผลการปฏิบิัติงาน และ
การจัดการด้านข้อมูลทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง และมีการจัดทำแบบเอกสารลงนามรับทราบข้อตกลงการใช้ทรัพย์สิน
สารสนเทศของธนาคาร (Acceptable Use Policy of Assets (AUP Agreement)) ของพนักงานเป็นประจำทุกปี

ธนาคารมีการใช้ระบบงานต่างๆ เช่น CBS, LOPs, ERP-FIS/HRIS, iBond, iRisk, และ Investment System เป็นต้น 
เพื่อช่วยในการควบคุมการปฏิบิัติงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง ลดการใช้ดุลพินิจของพนักงานในการปฏิบิัติงาน 
มกีารตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างผูบั้นทกึรายการ ผูอ้นมุตัริายการ ทำให้กจิกรรมการควบคุมมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล และ
มีการใช้ระบบงาน Credit Risk Rating Model มีการจัดทำแบบจำลองวัดระดับความเสีย่งสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating 
Model : CRR) ซีึ่งช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเช่ือ และมีระบบการบริหารจัดการการลงทุน (Investment 
System) เพื่อใช้กำหนดวงเงินในระบบภายหลังการอนุมัติ/ทบทวนวงเงิน ซ่ึีงช่วยควบคุมในการใช้วงเงินไม่ให้เกินยอดวงเงิน
อนุมัติ บริหารความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิิบัติงาน ธนาคารมุ่งเน้นกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานการดำเนินงาน 
การปฏิิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ตลอดจนการให้ 
คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมให้การปฏิิบัติงานทุกระดับของธนาคารบรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซีึง่ในการกำหนดมาตรการควบคุมในแต่ละกิจกรรม ธนาคารได้กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ผลสำเร็จที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามผล การดำเนินงานได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยมีกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนสอดคล้องกับ 
หลักการ Three Lines of Defense โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มของ Lines of Defense  
อย่างชัดเจน มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับ 
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็น บูรณาการข้อมูลและเสริมสร้างการทำงาน
ร่วมกัน
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ธนาคารได้พัฒนาระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ในทุกระดับให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการปฏิิบัติงานและการบริหารงาน โดยมี 
การถ่ายทอดและสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และนโยบาย จากคณะกรรมการธนาคารไปสู่ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป ทั้งในลักษณะ One Way และ Two Way  
Communication ตามความเหมาะสม 

• การสื่อสารภายในธนาคาร อาทิ การประชุม (Meeting/Video Conference/Microsoft Teams)/ 
Digital Signage/เสียงตามสาย/สื่อสิ่งพิมพ์/ช่องทาง Online (Intranet/Line กลุ่ม/Facebook GSB Community)

• การสื่อสารภายนอก อาทิ การประชุม (Meeting/ Video Conference/Microsoft Teams)/ Digital Signage/
โทรทัศน์/วิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/รายงานประจำปี/ช่องทาง Online (Internet/YouTube/Facebook/Line/Instagram/ 
Twitter) 

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานช่องทางต่างๆ รวมถึงกำหนดช่องทางการแสดง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จดหมาย E-mail 
เว็บไซีต์ กล่องรับความคิดเห็น การสำรวจ การสัมภาษณ์ Call Center QR Code สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook /Line/ 
Instagram/Twitter) เป็นต้น โดยในทุกช่องทางจะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเผยแพร่

ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึีงรวมถึงการจัดการทรัพยากรข้อมูล  
(Information Resource Management) เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ ทันเวลา และปลอดภัย
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ซีึ่งมีมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 
2013 โดยข้อมูลที่นำเข้าจากระบบงานสำคัญถูกจัดเก็บไว้ในสือ่ต่างๆ รวมทั้งฐานข้อมูลเพื่อประมวลผลเป็นสารสนเทศสำหรับ
สนับสนุนการดำเนินงานอย่างเพียงพอและสื่อสารไปทุกระดับ ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิิบัติการ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ตามหลักความจำเป็นต้องรู้ (Need to Know) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และการปฏิิบัติงานประจำวันตามแนวทาง
การบริหารงานของธนาคาร ซีึ่งเน้นให้มีการใช้ข้อมูลจริง (Fact Base) ในการติดตาม สัง่การ และประเมินผลการดำเนินการ 
(Monitor, Evaluate and Assess)

สำหรับ Cyber Security เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบที่สำคัญที่นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการประกอบธุรกิจ รวมท้ังการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารจึงได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแล 
ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ IT RISK และ Cyber Risk มากยิง่ขึน้  มีการทบทวนและกำหนดแนวทางและมาตรการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซีเบอร์เพิ่มจากเดิม โดยนำ NIST Framework และหลักการ Three Lines 
of Defense มาปรับปรุงกระบวนการ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบ 
การบริหารความเสีย่ง (Governance & Risk Identification) การสร้างความรูแ้ละการตระหนักในความสำคัญเรือ่งภัยไซีเบอร์
ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Protection) เพิ่มความรัดกุมในการป้องกันและเฝ้าระวัง (Detection) รวมทั้ง 
มีการจัดทำแผนรับมือภัยไซีเบอร์ท่ีสำคัญ (Response & Recovery) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเตรียมตัวและ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความสามารถในการทนทานต่อการบุกรุก การโจมตี รวมถึงความสามารถ 
ในการคืนสภาพของระบบ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ  
(Cyber Resilience) โดยให้มีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร (Organization Risk) 
และระดับการปฏิิบัติงาน (Operation Risk) ครอบคลุม ทั้งด้าน Technology, Process and People ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) กิจกรรมการติดตามผลในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบ 
ธนาคารดำเนินการตามหลักการของ Three Lines of Defense โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ และตรวจสอบ 
ที่เป็นอิสระโดยสามารถทำหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน  
ทั้งหน่วยงานหรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและควบคุมความเสีย่ง ในชัน้แรก (Business Unit หรือ First Line of Defense) 
หน่วยงานกำกับภายใน (Second Line of Defense)  เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงาน
กำกับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ (Compliance) หน่วยงานสอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit หรือ Third Line of Defense ) เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม  
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ธนาคารแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม ซีึ่งมีอำนาจหน้าที่อำนวยการในการประเมินผล
การควบคุมภายใน กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลัน่กรอง สรุปผลการประเมินการ
ควบคุมภายในในภาพรวมของธนาคาร ตลอดจนควบคุม ติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร และมีการติดตามผลการควบคุมภายใน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรายไตรมาสและ
รายปี รวมทั้งมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

นอกจากนัน้ ธนาคารมีการสอบทานการควบคุมภายในจากหน่วยงานกำกบัภายนอก เช่น สำนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สมาคมตลาดตราสารหนี ้เป็นต้น

ทัง้นี ้คณะทำงานประเมนิผลการควบคมุภายในในภาพรวมไดก้ำหนดแนวทางในการจดัทำรายงานการประมวลผลและ
การปรบัปรุงการควบคุมภายในให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป์ฏิบัิตกิารควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พร้อมติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของ 
หน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาสควบคุมหน่วยงานย่อยภายในธนาคารให้ปฏิิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผล
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นระมวลผลและจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการธนาคารออมสินจัดทำหนังสือรับรอง 
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนว่ยงานของรัฐ) จดัสง่ปลัดกระทรวงการคลังพรอ้มทัง้รายงานผลการดำเนินงานให้ 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาสและรายปี

ทุนและโครงสร้างผู้ถ่อหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารออมสินจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซีึ่งกฎหมายจัดตั้งธนาคารออมสินดังกล่าว 

มิได้มีบัญญัติถึงทุนไว้แต่อย่างใด จะมีก็แต่เพียงบัญญัติไว้ว่าให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สินทรัพย์ ความรับผิดชอบและธุรกิจของ 
คลงัออมสนิ กรมไปรษณยีโ์ทรเลข ใหแ้กธ่นาคารออมสนิดำเนนิกจิการตอ่ไป ซีึง่ในการจดัตัง้กจิการของคลงัออมสนิ กรมไปรษณยี์
โทรเลขนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานทุนประเดิมจำนวน 100,000 บาท ไว้สำหรับ
ดำเนินกิจการ จากวันนัน้จนถึงวันนี้ผ่านไป 108 ปี ธนาคารออมสินมีส่วนของทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 
215,321 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิ้นปี 2563 จำนวน 15,543 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.78 จากผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิ
ประจำปี จำนวน 25,260 ล้านบาท

ทั้งนี้ กฎหมายจัดตั้งธนาคารออมสินได้กำหนดให้ธนาคารออมสินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง  
โดยธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ไม่มีผู้ถือหุ้นตามกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับธนาคารอื่นๆ แต่ก็ได้กำหนดให้ธนาคาร
ออมสินสามารถกระทำการเพิ่มทุนได้ โดยได้รับการจัดสรรจากเงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือจากแหล่งอื่นของรัฐโดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี
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คณะกรรมการธนาคารออมสินิได้้ให้้ความสิำคญัและตระห้นกัถึงึภาระห้น้าที่่�ในฐานะกรรมการเป็็นผู้้้รบัผิู้ด้ชอบต่องบการเงนิ
ของธนาคาร รวมที่ั�งสิารสินเที่ศที่างการเงินที่่�ป็รากฏในรายงานป็ระจำปี็ โด้ยได้ม้ก่ารกำกับด้แ้ลให้ก้ารจัด้ที่ำงบการเงินด้งักล่าว
เป็็นไป็ตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน มาตรฐานการบัญช่ และห้ลักการบัญช่ที่่�รับรองที่ั�วไป็ ภายใต้นโยบายการบัญช ่
ที่่�เห้มาะสิมและให้้ถืึอป็ฏิบัติโด้ยสิม�ำเสิมอ โด้ยยึด้ห้ลักความระมัด้ระวัง ถึ้กต้อง ครบถึ้วน เป็็นจริง และสิมเห้ตุสิมผู้ล เพื่ื�อให้้
สิามารถึสิะที่้อนผู้ลการด้ำเนินงานของธนาคารอย่างแที่้จริง ม่การรายงานผู้ลการด้ำเนินงาน และเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลที่่�สิำคัญ 
อย่างโป็ร่งใสิและเพื่่ยงพื่ออย่างต่อเนื�อง อ่กทัี่�งม่การเตร่ยมความพื่ร้อมการป็ฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน  
กลุ่มเครื�องมือที่างการเงิน

คณะกรรมการธนาคารออมสิิน ได้้จัด้ให้้มก่ารบริห้ารจัด้การภายใต้ระบบการกำกับด้้แลกิจการที่่�ด้่ พื่ร้อมที่ั�งด้ำรงไว้ซึ่ึ�ง
ระบบการบริห้ารความเส่ิ�ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสิอบภายใน การกำกับด้้แลที่่�เห้มาะสิม และม่ป็ระสิิที่ธิผู้ล  
เพืื่�อให้้มั�นใจว่าข้อม้ลที่างการเงินม่ความถ้ึกต้องครบถึ้วน ที่ันเวลา และเพื่่ยงพื่อที่่�จะด้ำรงรักษาไว้ซึ่ึ�งที่รัพื่ย์สิิน ตลอด้จน 
การป็้องกันความเสิ่�ยงจากการด้ำเนินงานที่่�ผู้ิด้ป็กติอย่างม่สิาระสิำคัญ  

คณะกรรมการธนาคารออมสิิน ได้้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสิอบที่่�ป็ระกอบด้้วยกรรมการอิสิระ เพื่ื�อที่ำห้น้าที่่� 
กำกับด้้แล สิอบที่านความน่าเชื�อถึือและความถ้ึกต้องของรายงานที่างการเงิน รวมที่ั�งความเห้มาะสิมเพื่่ยงพื่อของระบบ 
การควบคุมภายใน และการตรวจสิอบภายในให้้ม่ป็ระสิิที่ธิภาพื่ และป็ระสิิที่ธิผู้ล จึงมั�นใจได้้ว่างบการเงินของธนาคารด้ังกล่าว
ถึก้ตอ้งและเชื�อถืึอได้ ้โด้ยคณะกรรมการตรวจสิอบได้แ้สิด้งความเห็้นเก่�ยวกบัเรื�องด้งักลา่ว ป็รากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสิอบที่่�แสิด้งไว้ในรายงานป็ระจำป็ีน่�แล้ว

คณะกรรมการธนาคารออมสินิ ป็ระกาศงบการเงนิโด้ยย่อของธนาคารออมสินิป็ระจำไตรมาสิ และงบแสิด้งฐานะการเงนิ
ตามที่่�เป็็นอย้่ ณ วันสิิ�นป็ี ซึึ่�งผู้้้สิอบบัญช่ได้้รับรองความถึ้กต้องแล้ว ภายในระยะเวลาที่่�ห้น่วยงานกำกับด้้แลกำห้นด้

คณะกรรมการธนาคารออมสินิมค่วามเห็้นว่า ระบบการควบคุมภายในโด้ยรวมของธนาคารมค่วามเพื่ย่งพื่อเห้มาะสิมกับ
การด้ำเนินธุรกิจของธนาคาร สิามารถึสิร้างความเชื�อมั�นอย่างสิมเห้ตุสิมผู้ลได้้ว่า งบการเงินของธนาคาร สิำห้รับปี็สิิ�นสิุด้ 
วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 มค่วามเชื�อถืึอได้้ตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน มาตรฐานการบัญช่ที่่�รับรองที่ั�วไป็ กฎห้มาย 
และกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง

              

          

           (นายป็ระภาศ คงเอ่ยด้)                    (นายวิที่ัย รัตนากร)
       ป็ระธานกรรมการธนาคารออมสิิน                                             ผู้้้อำนวยการธนาคารออมสิิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ความเห็็น
สิำนกังานการตรวจเงนิแผู้น่ด้นิได้ต้รวจสิอบงบการเงนิที่่�แสิด้งเงนิลงที่นุตามวธิส่ิว่นได้เ้ส่ิยและงบการเงนิเฉพื่าะธนาคาร

ของธนาคารออมสินิ ซึ่ึ�งแตล่ะงบการเงนิด้งักลา่วป็ระกอบด้ว้ยงบแสิด้งฐานะการเงนิ ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 งบกำไรขาด้ที่นุ
และกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น งบแสิด้งการเป็ล่�ยนแป็ลงส่ิวนของเจ้าของ และงบกระแสิเงินสิด้สิำห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันเด้่ยวกันและ
ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงิน รวมถึึงห้มายเห้ตุสิรุป็นโยบายการบัญช่ที่่�สิำคัญ

สิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ินเห้็นว่า งบการเงินที่่�แสิด้งเงินลงทีุ่นตามวิธ่ส่ิวนได้้เสิ่ยและงบการเงินเฉพื่าะธนาคาร 
ข้างต้นน่�ต่างแสิด้งฐานะการเงินของธนาคารออมสิิน ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และผู้ลการด้ำเนินงานและกระแสิเงินสิด้ 
สิำห้รับปี็สิิ�นสิุด้วันเด้่ยวกัน โด้ยถึ้กต้องตามที่่�ควรในสิาระสิำคัญตามห้ลักเกณฑ์์การจัด้ที่ำบัญช่และรายงานการเงินสิำห้รับ 
สิถึาบนัการเงนิเฉพื่าะกิจและห้ลักเกณฑ์์อื�นๆ ของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
สิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ินได้้ป็ฏิบัติงานตรวจสิอบตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจเงินแผู่้นด้ินและ

มาตรฐานการสิอบบัญช ่ความรบัผู้ดิ้ชอบของสิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิได้ก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิู้ด้ชอบของผู้้ส้ิอบบญัช่
ตอ่การตรวจสิอบงบการเงินในรายงานของสิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นด้นิ สิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นด้นิมค่วามเป็น็อิสิระจาก
ธนาคาร ตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจเงินแผู่้นด้ินที่่�กำห้นด้โด้ยคณะกรรมการตรวจเงินแผู้่นด้ินและข้อกำห้นด้
จรรยาบรรณของผู้้้ป็ระกอบวิชาช่พื่บัญช่ท่ี่�กำห้นด้โด้ยสิภาวิชาช่พื่บัญช่ ในส่ิวนที่่�เก่�ยวข้องกับการตรวจสิอบงบการเงิน และ
สิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นดิ้นได้ป้็ฏิบตัติามความรับผิู้ด้ชอบด้า้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึึ่�งเป็น็ไป็ตามห้ลักเกณฑ์ม์าตรฐานเก่�ยวกับ
การตรวจเงนิแผู้น่ด้นิและขอ้กำห้นด้จรรยาบรรณเห้ลา่น่� สิำนกังานการตรวจเงนิแผู้น่ด้นิเชื�อวา่ห้ลกัฐานการสิอบบญัชท่ี่่�สิำนกังาน
การตรวจเงินแผู้่นด้ินได้ร้ับเพื่่ยงพื่อและเห้มาะสิมเพืื่�อใช้เป็็นเกณฑ์์ในการแสิด้งความเห้็นของสิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ิน

ข้้อมูลอ่�น
ผู้้บ้ริห้ารเป็น็ผู้้ร้บัผิู้ด้ชอบต่อข้อมล้อื�น ขอ้มล้อื�นป็ระกอบด้ว้ยข้อมล้ซึึ่�งรวมอย้ใ่นรายงานป็ระจำปี็แต่ไม่รวมถึงึงบการเงิน

และรายงานของผู้้ส้ิอบบญัชท่ี่่�อย้ใ่นรายงานป็ระจำปี็นั�น สิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิคาด้ว่าสิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิ 
จะได้้รบัรายงานป็ระจำปี็ภายห้ลงัวนัที่่�ในรายงานของผู้้้สิอบบญัชน่่�

ความเห็้นของสิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นดิ้นต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงึข้อมล้อื�นและสิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นดิ้น
ไม่ได้้ให้้ความเชื�อมั�นต่อข้อมล้อื�น

ความรบัผู้ดิ้ชอบของสิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิที่่�เก่�ยวเนื�องกบัการตรวจสิอบงบการเงนิคือ การอ่านและพื่จิารณาว่า
ข้อมล้อื�นมค่วามขัด้แย้งที่่�มส่ิาระสิำคัญกับงบการเงินห้รือกบัความร้้ที่่�ได้้รับจากการตรวจสิอบของสิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นด้นิ
ห้รือป็รากฏว่าข้อมล้อื�นมก่ารแสิด้งข้อม้ลที่่�ขัด้ต่อข้อเที่็จจริงอันเป็็นสิาระสิำคัญห้รือไม่

เมื�อสิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นดิ้นได้้อ่านรายงานป็ระจำปี็ ห้ากสิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นดิ้นสิรุป็ได้้ว่าม่การแสิด้ง
ข้อม้ลที่่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จจริงอันเป็็นสิาระสิำคัญ สิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ินต้องสิื�อสิารเรื�องด้ังกล่าวกับผู้้้ม่ห้น้าที่่� 
ในการกำกับด้้แล

ความรับผิิดชอบข้องผิู้บริห็ารและผิู้มีห็น้าที่ี�ในการกำกับดูแลต่่องบการเงิน
ผู้้้บริห้ารม่ห้น้าท่ี่�รับผิู้ด้ชอบในการจัด้ที่ำและนำเสินองบการเงินเห้ล่าน่�โด้ยถึ้กต้องตามที่่�ควรตามห้ลักเกณฑ์์การจัด้ที่ำ

บัญช่และรายงานการเงินสิำห้รับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจและห้ลักเกณฑ์์อื�นๆ ของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย และรับผิู้ด้ชอบ
เก่�ยวกับการควบคุมภายในที่่�ผู้้้บริห้ารพิื่จารณาว่าจำเป็็นเพืื่�อให้้สิามารถึจัด้ที่ำงบการเงินที่่�ป็ราศจากการแสิด้งข้อม้ลที่่�ขัด้ต่อ 
ข้อเที่็จจริงอันเป็็นสิาระสิำคัญไม่ว่าจะเกิด้จากการทีุ่จริตห้รือข้อผู้ิด้พื่ลาด้
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ในการจัด้ที่ำงบการเงนิ ผู้้บ้รหิ้ารรบัผู้ดิ้ชอบในการป็ระเมนิความสิามารถึของธนาคารในการด้ำเนนิงานตอ่เนื�อง เป็ดิ้เผู้ย
เรื�องที่่�เก่�ยวกับการด้ำเนินงานต่อเนื�องตามความเห้มาะสิม และการใช้เกณฑ์์การบัญช่สิำห้รับการด้ำเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ 
ผู้้้บริห้ารม่ความตั�งใจที่่�จะเลิกธนาคารห้รือห้ยุด้ด้ำเนินงานห้รือไม่สิามารถึด้ำเนินงานต่อเนื�องต่อไป็ได้้

ผู้้้ม่ห้น้าที่่�ในการกำกับด้้แลม่ห้น้าที่่�ในการกำกับด้้แลกระบวนการในการจัด้ที่ำรายงานที่างการเงินของธนาคาร

ความรับผิิดชอบข้องผิูส้อบบัญชีต่่อการต่รวจสอบงบการเงิน
การตรวจสิอบของสิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ินม่วัตถึุป็ระสิงค์เพื่ื�อให้้ได้้ความเชื�อมั�นอย่างสิมเห้ตุสิมผู้ลว่างบการเงิน

โด้ยรวมป็ราศจากการแสิด้งข้อมล้ที่่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จจริงอันเป็น็สิาระสิำคัญห้รือไม่ ไม่วา่จะเกิด้จากการทุี่จริตห้รือข้อผิู้ด้พื่ลาด้ และ
เสินอรายงานของผู้้้สิอบบัญช่ซึ่ึ�งรวมความเห็้นของสิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นดิ้นอย้่ด้้วย ความเชื�อมั�นอย่างสิมเห้ตุสิมผู้ลคือ
ความเชื�อมั�นในระดั้บสิ้งแต่ไม่ได้้เป็็นการรับป็ระกันว่าการป็ฏิบัติงานตรวจสิอบตามห้ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจเงิน
แผู้่นด้ินและมาตรฐานการสิอบบัญช่จะสิามารถึตรวจพื่บข้อม้ลที่่�ขัด้ต่อข้อเที่็จจริงอันเป็็นสิาระสิำคัญที่่�มอ่ย้่ได้้เสิมอไป็ ข้อม้ลที่่�
ขดั้ต่อข้อเที่จ็จรงิอาจเกดิ้จากการที่จุรติห้รอืข้อผู้ดิ้พื่ลาด้และถึอืว่ามส่ิาระสิำคญัเมื�อคาด้การณ์ได้้อย่างสิมเห้ตสุิมผู้ลว่ารายการที่่� 
ขดั้ต่อข้อเที่จ็จรงิแต่ละรายการห้รือที่กุรายการรวมกนั จะมผู่้ลต่อการตดั้สิินใจที่างเศรษฐกจิของผู้้้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิ
เห้ล่าน่�

ในการตรวจสิอบของสิำนกังานการตรวจเงนิแผู้น่ด้นิตามห้ลกัเกณฑ์ม์าตรฐานเก่�ยวกบัการตรวจเงนิแผู้น่ด้นิและมาตรฐาน
การสิอบบญัช ่ สิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิได้้ใช้ด้ลุยพื่นิจิและการสิงัเกตและสิงสิยัเย่�ยงผู้้ป้็ระกอบวชิาชพ่ื่ตลอด้การตรวจสิอบ
การป็ฏบิตังิานของสิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิรวมถึงึ

• ระบุและป็ระเมินความเส่ิ�ยงจากการแสิด้งข้อม้ลที่่�ขัด้ต่อข้อเท็ี่จจริงอันเป็็นสิาระสิำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด้จาก
การที่จุริตห้รอืขอ้ผู้ดิ้พื่ลาด้ ออกแบบและป็ฏิบตังิานตามวิธก่ารตรวจสิอบเพืื่�อตอบสินองต่อความเส่ิ�ยงเห้ลา่นั�น และได้ห้้ลักฐาน
การสิอบบัญช่ที่่�เพื่่ยงพื่อและเห้มาะสิมเพื่ื�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสิด้งความเห้็นของสิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ิน ความเสิ่�ยงที่่� 
ไมพ่ื่บขอ้มล้ที่่�ขดั้ตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนัเป็น็สิาระสิำคญัซึ่ึ�งเป็น็ผู้ลมาจากการที่จุรติจะสิง้กวา่ความเสิ่�ยงที่่�เกดิ้จากขอ้ผู้ดิ้พื่ลาด้ เนื�องจาก
การที่จุรติอาจเก่�ยวกับการสิมร้ร่้วมคดิ้ การป็ลอมแป็ลงเอกสิารห้ลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสิด้งข้อมล้ การแสิด้งข้อมล้ที่่�ไมต่รง
ตามข้อเที่็จจริงห้รือการแที่รกแซึ่งการควบคุมภายใน

• ที่ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่่�เก่�ยวข้องกับการตรวจสิอบ เพืื่�อออกแบบวิธ่การตรวจสิอบที่่�เห้มาะสิม 
กับสิถึานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ื�อวัตถึุป็ระสิงค์ในการแสิด้งความเห้็นต่อความม่ป็ระสิิที่ธิผู้ลของการควบคุมภายในของธนาคาร

• ป็ระเมินความเห้มาะสิมของนโยบายการบัญช่ที่่�ผู้้้บริห้ารใช้และความสิมเห้ตุสิมผู้ลของป็ระมาณการที่างบัญช่ 
และการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลที่่�เก่�ยวข้องซึึ่�งจัด้ที่ำขึ�นโด้ยผู้้้บริห้าร

• สิรุป็เก่�ยวกับความเห้มาะสิมของการใชเ้กณฑ์ก์ารบญัชส่ิำห้รบัการด้ำเนนิงานตอ่เนื�องของผู้้บ้รหิ้ารและจากห้ลกัฐาน
การสิอบบญัชท่ี่่�ได้ร้บั สิรปุ็วา่มค่วามไมแ่นน่อนที่่�มส่ิาระสิำคญัที่่�เก่�ยวกบัเห้ตกุารณห์้รอืสิถึานการณท์ี่่�อาจเป็น็เห้ตใุห้เ้กดิ้ขอ้สิงสัิย
อยา่งมนั่ยสิำคัญต่อความสิามารถึของธนาคารในการด้ำเนินงานต่อเนื�องห้รือไม่ ถึา้สิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นดิ้นได้ข้้อสิรุป็ว่า
ม่ความไม่แน่นอนที่่�ม่สิาระสิำคัญ สิำนักงานการตรวจเงินแผู่้นด้ินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้้้สิอบบัญช่ของสิำนักงาน 
การตรวจเงินแผู้่นด้ินโด้ยให้้ข้อสิังเกตถึึงการเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลในงบการเงินที่่�เก่�ยวข้อง ห้รือถึ้าการเปิ็ด้เผู้ยดั้งกล่าวไม่เพื่่ยงพื่อ 
ความเห้็นของสิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ินจะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ ข้อสิรุป็ของสิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ินขึ�นอย้่กับห้ลักฐาน
การสิอบบัญช่ที่่�ได้้รับจนถึึงวันที่่�ในรายงานของผู้้้สิอบบัญช่ของสิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ิน อย่างไรก็ตาม เห้ตุการณ์ 
ห้รือสิถึานการณ์ในอนาคตอาจเป็็นเห้ตุให้้ธนาคารต้องห้ยุด้การด้ำเนินงานต่อเนื�อง

• ป็ระเมนิการนำเสินอ โครงสิร้างและเนื�อห้าของงบการเงนิโด้ยรวม รวมถึึงการเปิ็ด้เผู้ยข้อมล้ว่างบการเงนิแสิด้งรายการ
และเห้ตุการณ์ในร้ป็แบบที่่�ที่ำให้้ม่การนำเสินอข้อมล้โด้ยถึ้กต้องตามที่่�ควรห้รือไม่
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สิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ินได้้สิื�อสิารกับผู้้้ม่ห้น้าที่่�ในการกำกับด้้แลในเรื�องต่างๆ ที่่�สิำคัญ ซึ่ึ�งรวมถึึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจสิอบตามที่่�ได้้วางแผู้นไว้ ป็ระเด้น็ที่่�มน่ยัสิำคญัที่่�พื่บจากการตรวจสิอบ รวมถึงึข้อบกพื่ร่องที่่�มนั่ยสิำคญัใน
ระบบการควบคมุภายในห้ากสิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิได้้พื่บในระห้ว่างการตรวจสิอบของสิำนกังานการตรวจเงนิแผู่้นด้นิ 

 (นายพื่รชัย  จำร้ญพื่านิชย์กุล)
รองผู้้้ว่าการตรวจเงินแผู้่นด้ิน

 (นางสิาวขนิษฐา  ที่ัศนาพื่ิที่ักษ์)
ผู้้้อำนวยการสิำนักตรวจสิอบการเงินและบริห้ารพื่ัสิดุ้ที่่� 4

สิำนักงานการตรวจเงินแผู้่นด้ิน
วันที่่� 23 ม่นาคม 2565
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หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

 สินที่รัพย์

เงินสิด้ 5.2 29,139,601 30,736,505 29,139,601 30,736,505

รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงินสิุที่ธิ 5.3 288,736,096 312,674,410 288,736,096 312,674,410

สิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพื่ันธ์    5.4 416,714 1,562,619 416,714 1,562,619

เงินลงทีุ่นสิุที่ธิ 5.5 473,138,804 438,263,816 473,138,804 438,263,816

เงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วมสิุที่ธิ 5.6 3,058,709 1,579,563 3,024,319 1,524,919

เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับสิุที่ธิ 5.7

   เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่� 1,981,984,898 1,817,418,586 1,981,984,898 1,817,418,586

   ด้อกเบ่�ยค้างรับ 49,478,538 43,523,128 49,478,538 43,523,128

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับ 2,031,463,436 1,860,941,714 2,031,463,436 1,860,941,714

   หั้ก รายได้้รอตัด้บัญช่  340,947 410,702 340,947 410,702

   หั้ก ค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญ  5.8 88,068,758 73,919,886 88,068,758 73,919,886

   หั้ก ค่าเผู้ื�อการป็รับม้ลค่าจากการป็รับโครงสิร้างห้น่�  5.9 28,417 31,065 28,417 31,065

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิ 1,943,025,314 1,786,580,061 1,943,025,314 1,786,580,061

เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ       
ด้อกเบ่�ยค้างรับสิุที่ธิ   5.39

 

   เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  

      สิ่วนที่่�ไม่ม่การชด้เชยความเสิ่ยห้ายจากรัฐบาล  248,840,440 274,711,548 248,840,440 274,711,548

      สิ่วนที่่�ม่การชด้เชยความเสิ่ยห้ายจากรัฐบาล  9,569,066 55 9,569,066 55

   ด้อกเบ่�ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ   

      สิ่วนที่่�ไม่ม่การชด้เชยความเสิ่ยห้ายจากรัฐบาล  1,233,877 1,300,098 1,233,877 1,300,098

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
     และด้อกเบ่�ยค้างรับ   

   ห้ัก ค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  5,031,443 4,677,988 5,031,443 4,677,988

   รวมเงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
      และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิ   

ล้กห้น่�รอการชด้เชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  5.39.2 3,182,733 702,203 3,182,733 702,203

ที่รัพื่ย์สิินรอการขายสิุที่ธิ    5.10 9,006,778 6,530,137 9,006,778 6,530,137

ที่่�ด้ิน อาคารและอุป็กรณ์สิุที่ธิ 5.11 29,099,899 28,592,493 29,099,899 28,592,493

สิินที่รพัื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสิัญญาเช่า 5.12 1,263,252 1,466,562 1,263,252 1,466,562

สิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนอื�นสิุที่ธิ 5.13 1,665,785 1,701,794 1,665,785 1,701,794

สิินที่รัพื่ย์อื�นสิุที่ธิ 5.14 8,703,507 7,478,028 8,703,507 7,478,028

   รวมสินทรัพย์   3,045,049,132 2,889,201,904 3,045,014,742 2,889,147,260

หน่วย : พันบาท

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่ิวนห้นึ�งของงบการเงินน่�

259,643,383

254,611,940

276,011,701

271,333,713

259,643,383

254,611,940

276,011,701

271,333,713

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

 ห็นี้สินและส่วนข้องเจ้าข้อง

เงินรับฝาก 5.15 2,479,233,432 2,401,542,739 2,479,233,432 2,401,542,739

รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงินสิุที่ธิ 5.16 140,775,994 77,110,362 140,775,994 77,110,362

ห้น่�สิินจ่ายคืนเมื�อที่วงถึาม 1,200,335 764,731 1,200,335 764,731

    รวมหนี้สิน 2,829,693,865 2,689,369,426 2,829,693,865 2,689,369,426

สิ่วนของเจ้าของ
 

   เงินทีุ่นที่่�ได้้รับพื่ระราชที่าน 100 100 100 100

   องค์ป็ระกอบอื�นของสิ่วนของเจ้าของ 5.22 22,062,323 19,618,164 22,457,978 19,873,235

   กำาไรสิะสิม

   จัด้สิรรแล้ว

   ทีุ่นสิำารองเพื่ื�อการขยายงาน 37,499,884 35,633,867 37,499,884 35,633,867

   ยังไม่ได้้จดั้สิรร 155,792,960 144,580,347 155,362,915 144,270,632

   รวมส่วนของเจ้าของ 215,355,267 199,832,478 215,320,877 199,777,834

            รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  3,045,049,132 2,889,201,904 3,045,014,742 2,889,147,260

หน่วย : พันบาท

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นสิ่วนห้นึ�งของงบการเงินน่�

(นางสิาวป็ภากร รัตนเศรษฐ)
รองผู้้้อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มลงทีุ่นและบริห้ารการเงิน

ห้น่�สิินตราสิารอนุพื่ันธ์

ตราสิารห้น่�ที่่�ออกและเงินก้้ยืม

ห้น่�สิินตามสิัญญาเช่า

ป็ระมาณการห้น่�สิิน

ด้อกเบ่�ยเงินฝากและพื่ันธบัตรค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ห้น่�สิินอื�น

288,433

80,500,000

1,249,902

70,142,133

41,033,868

6,103,497

9,166,271

13,522

80,500,000

1,461,073

73,719,490

46,569,841

5,743,113

1,944,555

288,433

80,500,000

1,249,902

70,142,133

41,033,868

6,103,497

9,166,271

13,522

80,500,000

1,461,073

73,719,490

46,569,841

5,743,113

1,944,555

5.4

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

 (นายวิทัี่ย รัตนากร)
ผู้้้อำนวยการธนาคารออมสิิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้้ด้อกเบ่�ย 5.29 80,023,415 85,681,970 80,023,415 85,681,970 
ค่าใช้จ่ายด้อกเบ่�ย 5.30 25,362,919 33,095,914 25,362,919 33,095,914 
          รายได้้ด้อกเบ่�ยสิุที่ธิ  54,660,496 52,586,056  54,660,496 52,586,056 
รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ 5,480,660 6,000,062 5,480,660 6,000,062 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ 2,079,914 1,892,048 2,079,914 1,892,048 
          รายได้้ค่าธรรมเน่ยมและบริการสิุที่ธิ 5.31  3,400,746 4,108,014  3,400,746 4,108,014 
กำาไรสิุที่ธิจากธุรกรรมเพื่ื�อค้าและป็ริวรรตเงินตราต่างป็ระเที่ศ 5.32 93,231 105,084 93,231 105,084 
กำาไร (ขาด้ทุี่น) สิุที่ธิจากเงินลงทีุ่น 5.33 2,285,806 (1,073,238) 2,285,806 (1,073,238)
สิ่วนแบ่งกำาไร (ขาด้ทีุ่น) จากเงินลงทีุ่นตามวิธ่สิ่วนได้้เสิ่ย  153,796 (91,058)             
รายได้้เงินป็ันผู้ล 1,715,605 1,483,357 1,750,071 1,514,690 
รายได้้จากการด้ำาเนินงานอื�นๆ 3,222,139 2,095,662 3,222,139 2,095,662 
รายได้้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 5.39.4 9,359,171 8,232,406 9,359,171 8,232,406 
           รวมรายได้้จากการด้ำาเนินงาน  74,890,990 67,446,283  74,771,660 67,568,674 
ค่าใช้จ่ายจากการด้ำาเนินงานอื�นๆ
 ค่าใช้จ่ายเก่�ยวกับพื่นักงาน 12,857,076 14,124,083 12,857,076 14,124,083 
 เงินบำาเห้น็จรางวัลกรรมการ 3,557 3,736 3,557 3,736 
 เงินบำาเห้น็จรางวัลพื่นักงาน 2,639,614 2,258,905 2,639,614 2,258,905 
 ค่าตอบแที่นกรรมการ 7,116 8,183 7,116 8,183 
 ค่าใช้จ่ายเก่�ยวกับอาคารสิถึานที่่�และอุป็กรณ์ 4,246,268 4,809,146 4,246,268 4,809,146 
     ค่าใช้จ่ายสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสิัญญาเช่า 856,373  883,518 856,373  883,518 
 ค่าตอบแที่นห้น่วยงานในการชำาระสิินเชื�อ 5.34 77,534 177,228 77,534  177,228 
 อื�นๆ  4,370,473 6,024,324 4,370,473 6,024,324 
           รวมค่าใช้จ่ายจากการด้ำาเนินงานอื�นๆ   25,058,011 28,289,123  25,058,011 28,289,123 
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  5.39.5 6,838,928 6,021,521 6,838,928 6,021,521 
ห้น่�สิ้ญ ห้น่�สิงสัิยจะสิ้ญ และขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่า 5.35 17,614,582 14,597,865 17,614,582 14,597,865 
กำาไรสุทธิ   25,379,469 18,537,774  25,260,139 18,660,165 
กำาไร (ขาด้ทุี่น) เบ็ด้เสิร็จอื�น
   รายการที่่�จดั้ป็ระเภที่รายการให้ม่เข้าไป็ไว้ในกำาไร
     ห้รือขาด้ทุี่นในภายห้ลัง
   กำาไร (ขาด้ทุี่น) จากการวัด้ม้ลค่าเงินลงทีุ่นเผู้ื�อขาย 5.22 2,584,743    (6,304,573) 2,584,743 (6,304,573)
   สิ่วนแบ่งขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นในบริษัที่ร่วม 5.22 (140,584)  (378,142)   

               รวมรายการที่่�จัด้ป็ระเภที่รายการให้ม่เข้าไป็ไว้ใน
            กำาไรห้รือขาด้ทีุ่นในภายห้ลัง  

 
2,444,159   (6,682,715)  2,584,743 (6,304,573)

   รายการที่่�ไม่จัด้ป็ระเภที่รายการให้ม่เข้าไป็ไว้ใน
กำาไรห้รือขาด้ทีุ่นในภายห้ลัง

         การเป็ล่�ยนแป็ลงในสิ่วนเกินทีุ่นจากการต่ราคาสิินที่รัพื่ย์ 5.22 2,197,469 2,197,469
  กำาไร (ขาด้ทุี่น) จากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์

ป็ระกันภัยสิำาห้รับโครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน 3,675,661    (2,305,731) 3,675,661 (2,305,731)
   สิ่วนแบ่งกำาไร (ขาด้ทีุ่น) เบ็ด้เสิร็จอื�นในบริษัที่ร่วม  1,000 (1,485)   
   รวมรายการที่่�ไม่จัด้ป็ระเภที่รายการให้ม่
             เข้าไป็ไว้ในกำาไรห้รือขาด้ทีุ่นในภายห้ลัง

   รวมกำาไร (ขาด้ทีุ่น) เบ็ด้เสิร็จอื�นสิุที่ธิ  6,120,820 (6,792,462)  6,260,404 (6,412,835)

 กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  31,500,289 11,745,312 31,520,543 12,247,330 

หน่วย : พันบาท

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่ิวนห้นึ�งของงบการเงินน่�

2564 2563 2564 2563

- -

-

(นางสิาวป็ภากร รัตนเศรษฐ)
รองผู้้้อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุม่ลงทีุ่นและบริห้ารการเงิน

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- -

-

 3,676,661 (109,747)  3,675,661 (108,262)

(นายวิที่ัย รัตนากร)
ผู้้้อำนวยการธนาคารออมสิิน

-

-
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
 กำไรสิุที่ธิ 25,379,469 18,537,774 25,260,139 18,660,165 
 รายการป็รับกระที่บกำไรสิุที่ธิเป็็นเงินสิด้รับ (จ่าย)

     จากกิจกรรมด้ำเนินงาน

       ค่าเสิื�อมราคาและรายจ่ายตัด้บัญช่ 2,597,795 2,950,923 2,597,795 2,950,923 

       ห้น่�สิ้ญและห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญ 17,658,554 14,549,568 17,658,554 14,549,568 

       สิ่วนป็รับม้ลค่าเงินลงทีุ่นตัด้บัญช่ 170,078 (710,464) 170,078 (710,464)

          (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากการโอนเป็ล่�ยนป็ระเภที่เงินลงทีุ่น - 24,842  -    24,842 

       (กำไร) ขาด้ทีุ่นที่่�ยังไม่เกิด้ขึ�น - เพื่ื�อค้า (8,869) (29,790) (8,869) (29,790)

      (กลับรายการ) ขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าเงินลงทีุ่น - 1,399,594  -    1,399,594 

       (กลับรายการ) ขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าตราสิารห้น่� - 100,000  -    100,000 

         (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากการจำห้น่ายที่รัพื่ย์สิิน 569 3,721 569 3,721 

      (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากการจำห้น่ายที่รัพื่ย์สิินรอการขาย (155,197) (94,505) (155,197) (94,505)

       (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากการจำห้น่ายเงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ (2,285,806) (326,355) (2,285,806) (326,355)

              (กำไร) ขาด้ที่นุจากการจำห้น่ายเงนิลงที่นุในห้ลกัที่รพัื่ย์ - เพืื่�อค้า (14,264) (64,099) (14,264) (64,099)

        (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากการแป็ลงค่าเงินตราต่างป็ระเที่ศ (1,429,477) 49,105 (1,429,477) 49,105 

       (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากสิัญญาล่วงห้น้า 1,421,617 (50,742) 1,421,617 (50,742)

       (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากสิัญญาล่วงห้น้า - เพื่ื�อค้า (801) (311) (801) (311)

       (กลบัรายการ) ขาด้ที่นุจากการด้้อยค่าของที่รพัื่ย์สินิรอการขาย (110,078) 93,956 (110,078) 93,956 

       (กลับรายการ) ขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าที่รัพื่ย์สิิน - 274,427  -       274,427 

       (กลับรายการ) ขาด้ทีุ่นจากการต่ราคาที่่�ด้ิน - (17,508)  -    (17,508)

       (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงและยกเลิกสิัญญาเช่า (19)  -    (19)  -    

      สิ่วนลด้ค่าเช่าพื่ื�นที่่�จากสิถึานการณ์ COVID-19 (18,720)  -    (18,720)  -    

       ป็ระมาณการห้น่�สิินเพื่ิ�มขึ�น (ลด้ลง) 98,304 952,593 98,304 952,593 

      รายได้้ค้างรับอื�น (เพื่ิ�มขึ�น) ลด้ลง 1,276 (1,392) 1,276 (1,392)

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นเพื่ิ�มขึ�น (ลด้ลง) 813,803 (483,420) 813,803 (483,420)

รายได้้จากการรับบริจาค (55,432) (54,453) (55,432) (54,453)

สิ่วนแบ่ง (กำไร) ขาด้ทีุ่นจากเงินลงทีุ่นตามวิธ่สิ่วนได้้เสิ่ย (153,796) 91,058  -     -    

43,909,006 37,194,522 43,943,472 37,225,855 

       รายได้้ด้อกเบ่�ยสิุที่ธิ (54,666,690) (52,188,754) (54,666,690) (52,188,754)

       รายได้้เงินปั็นผู้ล (1,715,605) (1,483,357) (1,750,071) (1,514,690)

       เงินสิด้รับด้อกเบ่�ย 77,140,496 50,054,445 77,140,496 50,054,445 

       เงินสิด้จ่ายด้อกเบ่�ย (34,310,233) (38,328,033) (34,310,233) (38,328,033)

       เงินสิด้รับเงินป็ันผู้ล 1,715,605 1,483,357 1,715,605 1,483,357 

    กำไร (ขาด้ทีุ่น) จากการด้ำเนินงานก่อนการเป็ล่�ยนแป็ลง

        ในสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินด้ำเนินงาน 32,072,579 (3,267,820) 32,072,579 (3,267,820)

ห็น่วย : พันบาที่

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่ิวนห้นึ�งของงบการเงินน่�

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่่อ) 

        สิินที่รัพื่ย์ด้ำเนินงาน (เพื่ิ�มขึ�น) ลด้ลง

         รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงิน 23,806,463 89,490,246 23,806,463 89,490,246 

เงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์เพื่ื�อค้า 6,488,218 (2,020,678) 6,488,218 (2,020,678)

เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่� (168,225,237) 93,840,488 (168,225,237) 93,840,488 

       เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 16,269,601 (121,936,530) 16,269,601 (121,936,530)

       ลก้ห้น่�รอการชด้เชยจากรฐับาลตามธรุกรรมนโยบายรฐั (2,480,530) 1,143,267 (2,480,530) 1,143,267 

       ที่รัพื่ย์สิินรอการขาย (1,681,162) (1,620,476) (1,681,162) (1,620,476)

       สิินที่รัพื่ย์อื�น 838,218 (1,178,227) 838,218 (1,178,227)

      ห้น่�สิินด้ำเนินงานเพื่ิ�มขึ�น (ลด้ลง)

       เงินรับฝาก 77,690,693 92,053,572 77,690,693 92,053,572 

       รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงิน 50,804,824 4,451,332 50,804,824 4,451,332 

       ห้น่�สิินจ่ายคืนเมื�อที่วงถึาม 435,604 202,712 435,604 202,712 

       ห้น่�สิินอื�น 135,948 (1,353,297) 135,948 (1,353,297)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 36,155,219 149,804,589 36,155,219 149,804,589 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทีุ่น

       เงินสิด้จ่ายในการซึ่ื�อที่่�ด้ิน อาคาร และอุป็กรณ์ (2,065,843) (2,095,094) (2,065,843) (2,095,094)

เงินสิด้รับจากการขายที่่�ด้ิน อาคาร และอุป็กรณ์ 6,665 17,846 6,665 17,846 

เงินสิด้จ่ายในการซึ่ื�อเงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ (296,208,783) (376,397,888) (296,208,783) (376,397,888)

          เงินสิด้รับจากการขายเงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ 266,139,840 242,688,029 266,105,374 242,656,696 

       เงินสิด้จ่ายในการซึ่ื�อเงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วม (1,499,400)  -    (1,499,400)  -    
เงินสิด้รับจากเงินป็ันผู้ลที่่�ได้ร้ับจากบริษัที่ร่วม  -  -    34,466 31,333 

       เงินสิด้จ่ายในการซึ่ื�อสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน (105,652) (44,089) (105,652) (44,089)

เงินสิด้จ่ายสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ (2,653) (9,249) (2,653) (9,249)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (33,735,826) (135,840,445) (33,735,826) (135,840,445)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดห็าเงิน

       เงินก้้ยืมระห้ว่างสิถึาบันการเงินระยะยาว 12,860,808 1,182,696 12,860,808 1,182,696 

เงินสิด้จ่ายห้น่�สิินตามสิัญญาเช่า (903,120) (888,222) (903,120) (888,222)

เงินนำสิ่งเป็็นรายได้้ของแผู้่นด้ิน (15,977,500) (14,945,000) (15,977,500) (14,945,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,019,812) (14,650,526) (4,019,812) (14,650,526)

ผู้ลกระที่บจากการเป็ล่�ยนแป็ลงของอัตราแลกเป็ล่�ยนที่่�ม่ต่อเงินสิด้ 3,515 573 3,515 573 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,596,904) (685,809) (1,596,904) (685,809)

เงินสิด้และรายการเที่่ยบเที่่าเงินสิด้ ณ วันที่่� 1 มกราคม 30,736,505 31,422,314 30,736,505 31,422,314 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 29,139,601 30,736,505 29,139,601 30,736,505 

ห็น่วย : พันบาที่

ห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่ิวนห้นึ�งของงบการเงินน่�

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นางสิาวป็ภากร รัตนเศรษฐ)
รองผู้้้อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุม่ลงทีุ่นและบริห้ารการเงิน

(นายวิที่ัย รัตนากร)
ผู้้้อำนวยการธนาคารออมสิิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำห็รับปีสีิ้นสุดวันที่ี� 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร
 ธนาคารออมสิินเป็็นนิติบุคคลที่่�จัด้ตั�งตามพื่ระราชบัญญัติธนาคารออมสิิน พื่.ศ. 2489 โด้ยม่สิำนักงานให้ญ่ ตั�งอย้่เลขที่่� 
470 ถึนนพื่ห้ลโยธิน แขวงสิามเสินใน เขตพื่ญาไที่ กรุงเที่พื่มห้านคร ป็ระกอบธุรกิจห้ลักเก่�ยวกับ การรับฝากเงิน ซึ่ื�อห้รือขาย
พัื่นธบตัรรฐับาล ลงที่นุเพื่ื�อแสิวงห้าผู้ลป็ระโยชน์ซึึ่�งรฐัมนตรอ่นญุาต และกจิการอนัพื่งึเป็็นงานธนาคาร โด้ยมส่ิาขาอย้ท่ี่ั�วป็ระเที่ศ

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้้วยสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ได้้ขยายวงกว้างขึ�นอย่างต่อเนื�อง ซึึ่�งม่ผู้ลกระที่บต่อภาคธุรกิจ

อุตสิาห้กรรมและป็ระชาชนทัี่�วไป็ทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อม ที่ำให้้เกิด้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ สิถึานการณ์ความไม่แน่นอน 
ด้ังกล่าวอาจส่ิงผู้ลกระที่บต่อกิจกรรมที่างธุรกิจของธนาคาร ผู้ลการด้ำเนินงานและกระแสิเงินสิด้ที่ั�งในปั็จจุบันและอนาคต 
รัฐบาลและธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยได้้ออกมาตรการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�เพืื่�อเป็็นการลด้ผู้ลกระที่บในช่วงสิถึานการณ์ 
การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ซึ่ึ�งธนาคารได้้ม่ส่ิวนร่วมในการสินับสินุนนโยบายของภาครัฐและได้้ม่แนวที่าง 
การให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ของธนาคารทีุ่กกลุ่ม โด้ยธนาคารจะด้ำเนินการติด้ตามสิถึานการณ์และรายงานมาตรการ 
ให้้ความช่วยเห้ลือแก่ล้กห้น่�ที่่�สิำคัญตามแนวที่างที่่�ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้ต่อไป็

2. หลักเกณฑ์์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
2.1 เกณฑ์์การเสนองบการเงิน
 งบการเงินท่ี่�แสิด้งเงินลงทีุ่นตามวิธ่สิ่วนได้้เสิ่ยและงบการเงินเฉพื่าะธนาคาร สิำห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันที่่� 31 ธันวาคม 2564  
ได้้จัด้ที่ำขึ�นตามป็ระกาศธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยที่่� สิกสิ2. 7/2564 ป็ระกาศ ณ วันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื�อง การจัด้ที่ำบัญช่
และรายงานการเงินสิำห้รับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ ซึ่ึ�งให้้ถึือป็ฏิบัติกับงบการเงินที่่�ม่รอบระยะเวลาบัญช่ที่่�เริ�มต้น 
ในห้รือห้ลังวันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้นไป็ ด้ังน่�
 1) ธุรกรรมห้รือรายการท่ี่�ไม่เก่�ยวข้องกับเครื�องมือที่างการเงิน ให้้ถืึอป็ฏิบัติตามกรอบแนวคิด้สิำห้รับการรายงาน 
ที่างการเงิน มาตรฐานการบัญช่ และมาตรฐานการรายงานที่างการเงินที่่�เก่�ยวขอ้งที่่�สิภาวิชาชพ่ื่บัญชก่ำห้นด้ รวมถึงึห้ลักเกณฑ์์
ด้้านการจัด้ที่ำบัญช่และการรายงานอื�นใด้ที่่�เก่�ยวข้องที่่�ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้
 2) ธุรกรรมห้รือรายการที่่�เก่�ยวข้องกับเครื�องมือที่างการเงิน รวมถึึงธุรกรรมห้รือรายการอื�นๆ ที่่�มาตรฐานการบัญช่และ
มาตรฐานการรายงานที่างการเงินที่่�เก่�ยวข้องที่่�สิภาวิชาช่พื่บัญชก่ำห้นด้ให้้ป็ฏิบัติโด้ยม่การอ้างอิงถึึง TFRS 9 นั�น ให้้ถึือป็ฏิบัติ
ตามห้ลักเกณฑ์์การจัด้ที่ำบัญชท่ี่่�ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้ รวมถึึงห้ลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้องและห้ลักเกณฑ์อ์ื�นใด้ที่่�กำห้นด้
เพื่ิ�มเติม โด้ยม่ห้ลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้องกับธนาคาร ด้ังน่�
 1. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญและห้น่�สิ้ญที่่� ธป็ที่. กำห้นด้
 2. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการบัญช่สิำห้รับการป็รับโครงสิร้างห้น่�ที่่�ม่ปั็ญห้าที่่� ธป็ที่. กำห้นด้
 3. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการบัญช่สิำห้รับเงินลงทีุ่นในตราสิารห้น่�และตราสิารทีุ่นที่่� ธป็ที่. กำห้นด้
 4. ห้ลักเกณฑ์์สิำห้รับการตัด้รายการสิินที่รัพื่ย์ที่างการเงินและห้น่�สิินที่างการเงินที่่� ธป็ที่. กำห้นด้
 5. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องสิินที่รัพื่ย์ที่่�ล้กห้น่�โอนให้้เพื่ื�อชำระห้น่�ที่่� ธป็ที่. กำห้นด้
 6. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการเป็ิด้เผู้ยข้อมล้ในงบการเงินของธนาคาร และสิถึาบันการเงินที่่�คล้ายคลึงกันที่่� ธป็ที่. กำห้นด้
 7. ห้ลักเกณฑ์์เรื�องการแสิด้งรายการและการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลสิำห้รับเครื�องมือที่างการเงินที่่� ธป็ที่. กำห้นด้
 ธนาคารได้้ป็ระเมินแล้วว่าการนำห้ลักเกณฑ์์การจัด้ที่ำบัญช่และรายงานที่างการเงินสิำห้รับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ  
ออกโด้ยธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยมาถึือป็ฏิบัติ ไม่ม่ผู้ลกระที่บอย่างเป็็นสิาระสิำคัญต่อนโยบายการบัญช่และงบการเงิน 
ของธนาคาร
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อย่างไรก็ตาม สิำห้รับธุรกรรมห้รือรายการที่่�เก่�ยวข้องกับเครื�องมือที่างการเงิน รวมถึึงธุรกรรมห้รือรายการอื�นๆ  
ที่่�มาตรฐานการบัญช่และมาตรฐานการรายงานที่างการเงินที่่�เก่�ยวข้องที่่�สิภาวิชาช่พื่บัญช่กำห้นด้ให้้ป็ฏิบัติโด้ยม่การอ้างอิงถึึง 
TFRS 9 ธนาคารอย้่ระห้ว่างการเตร่ยมความพื่ร้อมในการนำข้อกำห้นด้ดั้งกล่าวมาถืึอป็ฏิบัติ โด้ยม่การแต่งตั�งคณะที่ำงาน 
ในการกำห้นด้นโยบาย ทิี่ศที่าง และวางแผู้นการด้ำเนินงาน พื่จิารณาและป็ระเมินผู้ลกระที่บในการป็ฏิบตังิาน รวมถึงึกำห้นด้แนวที่าง
ในการพื่ัฒนาระบบงานห้ลักและระบบงานที่่�เก่�ยวข้อง 

 ธนาคารแสิด้งรายการตามข้อกำห้นด้ในป็ระกาศธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย ที่่� สิกสิ. 27/2562 ลงวันที่่� 2 กันยายน 2562 
เรื�อง การจดั้ที่ำและการป็ระกาศงบการเงนิของสิถึาบนัการเงนิเฉพื่าะกจิ โด้ยรวมรายการบญัชข่องสิาขาที่ั�งป็ระเที่ศของธนาคาร
และรายการบัญช่ของสิำนักงานกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาคซึึ่�งเป็็นห้น่วยงานห้นึ�งของธนาคาร โด้ยได้้ตัด้รายการบัญช ่
ระห้ว่างกันแล้ว

 ธนาคารจัด้ที่ำงบการเงินและแสิด้งห้น่วยเงินตราเป็็นสิกุลเงินบาที่ ซึ่ึ�งเป็็นสิกุลเงินที่่�ใช้ในการด้ำเนินงานของธนาคาร 
โด้ยงบการเงินแสิด้งเป็็นห้ลักพื่ันบาที่และห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินแสิด้งเป็็นห้ลักล้านบาที่ ยกเว้นที่่�ระบุเป็็นอย่างอื�น

 งบการเงินที่ี�แสดงเงินลงทีุ่นต่ามวิธีส่วนได้เสีย 

 งบการเงินท่ี่�แสิด้งเงินลงทีุ่นตามวิธ่สิ่วนได้้เสิ่ย แสิด้งเงินลงทีุ่นในตราสิารทีุ่นของบริษัที่ร่วมด้้วยวิธ่สิ่วนได้้เส่ิย โด้ยรับร้้
รายการเมื�อเริ�มแรกด้ว้ยราคาที่นุรวมตน้ทุี่นการที่ำรายการที่่�เก่�ยวขอ้ง มล้คา่ตามบัญชข่องเงนิลงที่นุในบรษิทัี่รว่มจะเพื่ิ�มขึ�นห้รอื
ลด้ลงภายห้ลังวันที่่�ได้้มาด้้วยสิ่วนแบ่งกำไรห้รือขาด้ทีุ่นของบริษัที่ร่วมตามสิัด้สิ่วนที่่�ธนาคารลงทีุ่นและเงินป็ันผู้ลที่่�ได้้รับ 
จากบริษัที่ร่วม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพื่าะธนาคารรับร้้เงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วมด้้วยวิธ่ราคาทุี่นหั้กค่าเผืู้�อการด้้อยค่า (ถ้ึาม่) และรับร้้เงินปั็นผู้ล 

ที่่�ได้้รับจากบริษัที่ร่วมเป็็นรายได้้เงินป็ันผู้ล

2.2 ธรุกรรมหรือรายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมอืทางการเงิน ทีอ่อกและปรับปรงุใหม่โดยสภาวิชาชพีบญัชี
สิภาวิชาชพ่ื่บัญชไ่ด้้ออกป็ระกาศมาตรฐานการรายงานที่างการเงนิ ฉบบัที่่� 16 เรื�อง สิญัญาเช่า ฉบับป็รับป็รุงปี็ 2564  

และป็ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื�อวนัที่่� 13 พื่ฤษภาคม 2564 โด้ยมาตรฐานการรายงานที่างการเงินฉบับป็รบัป็รงุน่� ได้้เพื่ิ�ม
ข้อกำห้นด้เพื่ื�อการผู่้อนป็รนในที่างป็ฏบิตัขิองผู้้เ้ช่าที่่�อาจเลอืกไม่ป็ระเมนิว่าการยนิยอมลด้ค่าเช่าเป็็นการเป็ล่�ยนแป็ลงสิญัญาเช่า  
ในกรณ่การยินยอมลด้ค่าเช่าท่ี่�เกิด้ขึ�นอันเป็็นผู้ลโด้ยตรงจากสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 เที่่านั�น และต้อง 
เป็็นไป็ตามเงื�อนไขที่กุข้อ ต่อไป็น่�

1. การเป็ล่�ยนแป็ลงการจ่ายชำระตามสัิญญาเช่าก่อให้้เกิด้สิิ�งตอบแที่นสิำห้รับสัิญญาเช่าห้ลังป็รับป็รุงที่่�ม่จำนวน 
เกอืบเท่ี่าเด้มิห้รอืน้อยกว่าสิิ�งตอบแที่นสิำห้รบัสิญัญาเช่าก่อนการเป็ล่�ยนแป็ลงที่นัที่ ่

2. การลด้ลงใด้ๆ ของการจ่ายชำระตามสิัญญาเช่ากระที่บเพื่่ยงการจ่ายชำระซึ่ึ�งเด้ิมครบกำห้นด้ในห้รือก่อนวันท่ี่�  
30 มถิึนุายน 2565 เท่ี่านั�น 

3. ไม่มก่ารเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�สิำคญัเก่�ยวกับเงื�อนไขและข้อกำห้นด้อื�นของสิญัญาเช่า
ธนาคารได้้ถึอืป็ฏบิตัติามข้อกำห้นด้เพื่ื�อการผู่้อนป็รนตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงนิฉบบัด้งักล่าว ซึ่ึ�งให้้ถึอืป็ฏบิตัิ 

กับงบการเงินป็ระจำปี็ท่ี่�ม่รอบระยะเวลารายงานท่ี่�เริ�มในห้รือห้ลังวันที่่� 1 เมษายน 2564 และอนุญาตให้้ถึือป็ฏิบัติ 
ก่อนวนัที่่�มผู่้ลบงัคบัใช้ได้้ ธนาคารได้้ป็ระเมนิแล้วว่าไม่มผู่้ลกระที่บอย่างเป็็นสิาระสิำคัญต่องบการเงนิโด้ยรวมของธนาคาร

2.3 หลักเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติทางการบัญชีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)

2.3.1 สิภาวิชาช่พื่บัญช่ได้้ป็ระกาศใช้แนวป็ฏิบัติที่างการบัญช่ เรื�อง มาตรการผู่้อนป็รนชั�วคราวสิำห้รับกิจการที่่�ให้้ 
ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจากสิถึานการณ์ที่่�ส่ิงผู้ลกระที่บต่อเศรษฐกิจไที่ย ซึ่ึ�งป็ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
เมื�อวนัที่่� 22 เมษายน 2563 โด้ยมว่ตัถึปุ็ระสิงค์เพื่ื�อเป็็นมาตรการผู่้อนป็รนชั�วคราวสิำห้รบักจิการที่่�ให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่� ที่่�ได้้รบั
ผู้ลกระที่บจากสิถึานการณ์ที่่�ส่ิงผู้ลกระที่บต่อเศรษฐกิจไที่ยเท่ี่านั�น ตามแนวที่างในการให้้ความช่วยเห้ลือลก้ห้น่� ที่่�ได้้รบัผู้ลกระที่บ

224 ธนาคารออมสิน



จาก COVID-19 ภาวะเศรษฐกจิ สิงครามการค้า และภยัแล้งของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย โด้ยให้้เป็็นที่างเลอืกกบัที่กุกจิการที่่�ให้้ 
ความช่วยเห้ลอืลก้ห้น่�ตามมาตรการให้้ความช่วยเห้ลอืล้กห้น่� ในระห้ว่างวนัที่่� 1 มกราคม 2563 ถึงึวนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564  
ห้รอืจนกว่าธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยจะมก่ารเป็ล่�ยนแป็ลงและให้้ถึอืป็ฏบิตัติามการเป็ล่�ยนแป็ลงด้งักล่าว 

2.3.2 ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยได้้ออกมาตรการการให้้ความช่วยเห้ลือลก้ห้น่�ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจากสิถึานการณ์การระบาด้
ของโรคตดิ้เชื�อไวรสัิโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้งัน่�

 ห้นังสิือเว่ยน ที่่� ธป็ที่.ฝกฉ.(72)ว.277/2563 ลงวันที่่� 28 กุมภาพื่ันธ์ 2563 เรื�อง แนวที่างในการให้้ความช่วยเห้ลือล้ก
ห้น่�ที่่�ได้้รบัผู้ลกระที่บจากสิถึานการณ์ที่่�ส่ิงผู้ลกระที่บต่อเศรษฐกจิไที่ย ในระห้ว่างวนัที่่� 1 มกราคม 2563 ถึงึวนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 
ซึ่ึ�งให้ส้ิถึาบนัการเงินเฉพื่าะกิจถืึอป็ฏิบัตติามเงื�อนไข สิำห้รับการให้ค้วามช่วยเห้ลอืด้า้นเงินทุี่น ขอบเขตในการให้ค้วามช่วยเห้ลือ
ล้กห้น่�ธุรกิจขนาด้ให้ญ่ ล้กห้น่�ขนาด้กลางและขนาด้ย่อม และล้กห้น่�รายย่อย โด้ยม่แนวที่างการพื่ิจารณาล้กห้น่� 
ที่่�ยังไม่ด้้อยคุณภาพื่ (non-NPL) และล้กห้น่�ที่่�ด้้อยคุณภาพื่ (NPL) การถึือป็ฏิบัติในสิ่วนของการจัด้ชั�น การกันเงินสิำรอง  
การป็รับลด้อัตราการผู้่อนชำระบัตรเครด้ิตขั�นต�ำ และการรายงานข้อม้ลการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่� ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บ 
ของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจต่อธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย 

 ห้นงัสิอืเวย่น ที่่� ธป็ที่.กป็น.ว.480/2564 ลงวนัที่่� 14 พื่ฤษภาคม 2564 เรื�อง มาตรการให้้ความช่วยเห้ลอืลก้ห้น่�รายย่อย
ในชว่งสิถึานการณก์ารระบาด้ของ COVID-19 ระยะที่่� 3 ธนาคารแห้ง่ป็ระเที่ศไที่ยได้ก้ำห้นด้มาตรการให้ค้วามชว่ยเห้ลอืลก้ห้น่�
รายยอ่ยที่่�ได้ร้บัผู้ลกระที่บระยะที่่� 3 โด้ยยกระด้บัมาตรการให้เ้ห้มาะสิมกบัสิถึานการณ ์เพื่ิ�มวธิก่ารให้้ความช่วยเห้ลือลก้ห้น่� และ
กำห้นด้วิธ่ป็ฏิบัติให้้ชัด้เจนมากยิ�งขึ�น เพื่ื�อแก้ไขป็ัญห้าและบรรเที่าภาระห้น่�ให้้กับล้กห้น่�ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจากสิถึานการณ์ 
การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ที่่�มค่วามรุนแรงมากขึ�น ซึ่ึ�งได้้รวบรวมมาตรการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�รายย่อยที่่�เก่�ยวข้อง
มาอย้่ในห้นังสิือฉบับน่� และยกเลิกห้นังสิือ ธป็ที่. ที่่�เก่�ยวข้องกับมาตรการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�รายย่อยในช่วงสิถึานการณ์
การแพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ฉบับเดิ้ม โด้ยขอให้้สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจพิื่จารณาให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�รายย่อย 
ตามแนวที่างที่่�ได้้ห้ารอืร่วมกนั ซึึ่�งม่แนวที่างการให้้ความช่วยเห้ลอืล้กห้น่�รายย่อยครอบคลุมกลุ่มล้กห้น่�ต่างๆ ช่องที่างและระยะเวลา 
ในการติด้ต่อการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่� การด้้แลให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�เพื่ิ�มเติมและการด้ำเนินการอื�นที่่�เก่�ยวข้อง รวมถึึง 
การรายงานการให้้ความช่วยเห้ลือล้กห้น่�ตามมาตรการระยะที่่� 3 

2.3.3 ป็ระกาศกระที่รวงการคลัง เรื�อง กำห้นด้อัตราเงินนำส่ิงเข้ากองทุี่นพัื่ฒนาระบบสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ  
พื่.ศ. 2563 ได้ป้็ระกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื�อวันที่่� 18 สิิงห้าคม 2563 กำห้นด้ให้้สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจนำส่ิงเงิน 
เข้ากองที่นุพื่ฒันาระบบสิถึาบนัการเงนิเฉพื่าะกจิ ในอตัราร้อยละ 0.125 ต่อปี็ ของยอด้เงนิที่่�ได้้รบัจากป็ระชาชน สิำห้รบัการนำส่ิงเงิน
ในป็ี 2563-2564 และอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี็ ของยอด้เงินที่่�ได้้รับจากป็ระชาชน สิำห้รับการนำสิ่งเงินในป็ี 2565 เป็็นต้นไป็ 
เพื่ื�อช่วยลด้ต้นทุี่นให้้กับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจในการด้ำเนินมาตรการเพื่ื�อบรรเที่าความเด้ือด้ร้อนของผู้้้ป็ระกอบการและ
ป็ระชาชนที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจากการระบาด้ของ COVID-19 

ต่อมาได้้มป่็ระกาศกระที่รวงการคลัง เรื�อง กำห้นด้อัตราเงินนำส่ิงเข้ากองทุี่นพื่ฒันาระบบสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ พื่.ศ. 2565 
ได้ป้็ระกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื�อวนัที่่� 17 มกราคม 2565 กำห้นด้ให้ส้ิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจนำส่ิงเงนิเขา้กองทุี่นพื่ฒันา
ระบบสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ ในอัตราร้อยละ 0.125 ตอ่ปี็ ของยอด้เงินที่่�ได้้รบัจากป็ระชาชน สิำห้รับการนำส่ิงเงินในปี็ 2565 
และอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี็ ของยอด้เงินที่่�ได้้รับจากป็ระชาชน สิำห้รบัการนำส่ิงเงนิในปี็ 2566 เป็็นต้นไป็ เป็็นการขยายระยะเวลา
การป็รับลด้อัตราเงินนำส่ิงเข้ากองทุี่นพัื่ฒนาระบบสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจออกไป็อก่ 1 ป็ ีโด้ยให้้
ยกเลิกป็ระกาศกระที่รวงการคลัง เรื�อง กำห้นด้อัตราเงินนำสิ่งเข้ากองทีุ่นพื่ัฒนาระบบสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ พื่.ศ. 2563

2.4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

2.4.1 การรับร้�รายได้�
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้้ด้อกเบ่�ยของรายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงิน รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้าง
รายได้้ด้อกเบ่�ยของเงินลงทุี่นในตราสิารห้น่� รับร้้ตามวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยที่่�แที่้จริง
รายได้ด้้อกเบ่�ยของเงนิให้ส้ินิเชื�อที่ั�วไป็ รบัร้ต้ามเกณฑ์ค์งคา้ง โด้ยห้ยดุ้รับร้แ้ละยกเลกิรายได้ด้้อกเบ่�ยที่่�รบัร้ไ้วแ้ลว้ที่ั�งห้มด้

ของเงินให้้สิินเชื�อที่่�ค้างชำระด้อกเบ่�ยเกิน 3 เด้ือนนับตั�งแต่วันครบกำห้นด้ชำระ ห้รือเงินให้้สิินเชื�อที่่�ค้างชำระด้อกเบ่�ยไม่เกิน  

รายงานประจำาปี 2564 225



3 เด้ือน นบัตั�งแต่วันครบกำห้นด้ชำระแต่ถ้ึกจดั้ชั�นเป็็นชั�นสิญ้ ชั�นสิงสิยัจะสิญ้ ห้รือชั�นสิงสิยั และรบัร้ร้ายได้้เมื�อรับชำระ โด้ยจะ 
บันที่ึกรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้างให้ม่เมื�อล้กห้น่�ได้้ชำระต้นเงินและด้อกเบ่�ยที่่�ยังไม่บันที่ึกบัญช่เป็็นรายได้้ ห้รือเงินค่างวด้ 
ที่่�ค้างชำระที่ั�งห้มด้แล้ว 

รายได้้ด้อกเบ่�ยของล้กห้น่�จากการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่� ในระห้ว่างการติด้ตามผู้ลการป็ฏิบัติตามเงื�อนไขการป็รับป็รุง
โครงสิร้างห้น่�ตามสัิญญาการป็รับป็รงุโครงสิร้างห้น่�ให้ม่ติด้ต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดื้อน ห้รอื 3 งวด้การชำระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใด้
จะนานกว่า จะรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์เงินสิด้ และเมื�อล้กห้น่�รายที่่�ผู้่านการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�กลับมาเป็็นล้กห้น่�จัด้ชั�นป็กติ
ตามป็ระกาศธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การจัด้ชั�นและการกันเงินสิำรองของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ  
จะรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้าง 

รายได้้ด้อกเบ่�ยของเงนิให้้สินิเชื�อป็ระเภที่รบัด้อกเบ่�ยล่วงห้น้า ณ วนัที่่�จ่ายเงนิให้้ก้ ้ จะที่ยอยรบัร้เ้ป็็นรายได้้ในแต่ละเด้อืน 
ตลอด้อายุสิัญญา

รายได้้ด้อกเบ่�ยสิินเชื�อธุรกิจบัตรเครดิ้ต รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้างจากการใช้จ่ายผู้่านบัตรเครดิ้ตที่่�ครบกำห้นด้ผู่้อนชำระ 
แต่ยังไม่ชำระตั�งแต่วันที่่�บันที่ึกบัญช่สิินเชื�อธุรกิจบัตรเครด้ิต และจากการเบิกเงินสิด้ล่วงห้น้าตั�งแต่วันที่่�เบิกเงินสิด้ โด้ยจะห้ยุด้
รับร้้รายได้้และยกเลิกรายได้้ด้อกเบ่�ยท่ี่�รับร้้ไว้ทัี่�งห้มด้ของสิินเชื�อธุรกิจบัตรเครด้ิต เมื�อค้างชำระห้น่�ติด้ต่อกันเกินกว่า 90 วัน  
ห้ลังจากนั�นจะรับร้้ตามเกณฑ์์เงินสิด้

รายได้้ชด้เชยด้อกเบ่�ยตามมาตรการธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย ธนาคารรับร้้รายได้้เงินชด้เชยด้อกเบ่�ยตามเกณฑ์์คงค้าง 
ห้รือเมื�อรับชำระห้ากม่ความไม่แน่นอนของจำนวนเงินและระยะเวลาที่่�จะได้้รับชำระ

รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้้ชด้เชยด้อกเบ่�ยและต้นทีุ่นเงินของธุรกรรมนโยบายรัฐ รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้างตลอด้ระยะเวลาแต่ละโครงการ 

ตามมติคณะรัฐมนตร่ สิำห้รับรายได้้ชด้เชยความเสิ่ยห้ายรับร้้เมื�อรับชำระ

รายได้อ่�นๆ

รายได้ค้่าธรรมเนย่มและบริการ โป็รแกรมสิิที่ธิพื่ิเศษแก่ล้กค้า รายได้้เงินปั็นผู้ลจากเงินลงทีุ่น รับร้้รายได้้เมื�อได้้ป็ฏิบัติ
ตามภาระที่่�ต้องป็ฏิบัติในสิัญญาเสิร็จสิิ�นห้รือรับร้้รายได้้ตลอด้ช่วงเวลาตามภาระที่่�ต้องป็ฏิบัติตามสิัญญาแล้วแต่กรณ่

2.4.2 การรับร้�ค่่าใช้�จ่่าย
ค่าใช้จ่ายด้อกเบ่�ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายด้อกเบ่�ยและค่าใช้จ่ายรางวัลสิลากออมสิิน ค่าใช้จ่ายด้อกเบ่�ยรายการระห้ว่าง

ธนาคารและตลาด้เงนิ เงนินำส่ิงเข้ากองที่นุพื่ฒันาระบบสิถึาบนัการเงนิเฉพื่าะกจิ ค่าใช้จ่ายด้อกเบ่�ยตราสิารห้น่�ที่่�ออกและเงนิก้ย้มื  
รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้าง

ค่าใช้จ่ายด้อกเบ่�ยตามสิัญญาเช่า รับร้้ตามวิธ่อัตราด้อกเบ่�ยที่่�แที่้จริง
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด้ำเนินงานอื�นๆ รับร้้ตามเกณฑ์์คงค้างห้รือเมื�อจ่ายชำระ 

แล้วแต่กรณ่
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับร้้โด้ยวิธ่การป็ันสิ่วนค่าใช้จ่ายต้นทีุ่นเงิน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ  

และค่าใช้จ่ายจากการด้ำเนินงานอื�นๆ ซึึ่�งวิธ่การป็ันสิ่วนค่าใช้จ่ายได้้รับความเห้็นชอบจากสิำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สิศค.) 

2.4.3 เงิินสด้และรายการเทีียบเที่าเงิินสด้
เงินสิด้และรายการเที่่ยบเท่ี่าเงินสิด้ ห้มายถึึง เงินสิด้ในมือและรายการเงินสิด้ระห้ว่างเร่ยกเก็บ

2.4.4 ตราสารอนุพัันธ์์
รบัร้ร้ายการซืึ่�อขายตราสิารอนพุื่นัธ์ ณ วนัที่่�เกดิ้รายการ (Trade date) โด้ยมวิ่ธก่ารรบัร้ร้ายการตราสิารอนพุื่นัธ์ ด้งัน่�
ตราสิารอนุพื่ันธ์เพื่ื�อค้า รับร้้ด้้วยม้ลค่ายุติธรรม กำไรห้รือขาด้ทีุ่นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่ายุติธรรม รับร้้เป็็นรายได้้

ห้รือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทุี่นและกำไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น โด้ยแสิด้งรวมในกำไร (ขาด้ทุี่น) สุิที่ธิจากธุรกรรมเพืื่�อค้าและ 
ป็ริวรรตเงินตราต่างป็ระเที่ศ

ตราสิารอนุพื่ันธ์เพื่ื�อป้็องกันความเสิ่�ยง รับร้้ม้ลค่าตราสิารอนุพื่ันธ์ด้้วยวิธ่เด้่ยวกับวิธ่ที่่�ใช้วัด้ม้ลค่าของรายการที่่�ม่ 
การป็้องกันความเสิ่�ยง และรับร้้เป็็นรายได้้ห้รือค่าใช้จ่ายในลักษณะเด้่ยวกับรายการที่่�ม่การป็้องกันความเสิ่�ยง
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2.4.5 เงิินลงิทีุน 
เงินลงที่นุของธนาคาร ป็ระกอบด้้วย ตราสิารห้น่� และตราสิารที่นุ โด้ยจดั้ป็ระเภที่เป็็นเงนิลงที่นุเพื่ื�อค้า เงนิลงที่นุเผู้ื�อขาย 

ตราสิารห้น่�ที่่�จะถืึอจนครบกำห้นด้ และเงินลงทีุ่นที่ั�วไป็ 

เงินลงทีุ่นเพ่�อค้า 
ตราสิารห้น่�ห้รอืตราสิารที่นุในความตอ้งการของตลาด้ ที่่�มว่ตัถึปุ็ระสิงคเ์พื่ื�อถึอืไวใ้นระยะสิั�นและจะจำห้นา่ยเพืื่�อห้ากำไร

จากการเป็ล่�ยนแป็ลงราคาของห้ลักที่รัพื่ย์แสิด้งด้้วยม้ลค่ายุติธรรม กำไรห้รือขาด้ทีุ่นที่่�ยังไม่เกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลง 
ม้ลค่ายุติธรรมแสิด้งรวมในกำไร (ขาด้ทีุ่น) สิุที่ธิจากธุรกรรมเพื่ื�อค้าและป็ริวรรตเงินตราต่างป็ระเที่ศ ในงบกำไรขาด้ทีุ่นและ 
กำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

เงินลงทุี่นเผิ่�อข้าย 
ตราสิารห้น่�ห้รือตราสิารทุี่นในความต้องการของตลาด้ นอกเห้นือจากที่่�ถืึอไว้เพื่ื�อค้าห้รือตราสิารห้น่�ที่่�จะถึือ 

จนครบกำห้นด้แสิด้งด้้วยม้ลค่ายุติธรรม กำไรห้รือขาด้ทีุ่นที่่�ยังไม่เกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่ายุติธรรมแสิด้งรวม 
ในกำไร (ขาด้ที่นุ) เบ็ด้เสิรจ็อื�น และแสิด้งผู้ลสิะสิมในองค์ป็ระกอบอื�นของสิว่นของเจา้ของ เมื�อมก่ารจำห้น่ายห้ลักที่รพัื่ย์ธนาคาร
จะกลับรายการกำไรห้รือขาด้ทีุ่นที่่�ยังไม่เกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงม้ลค่ายุติธรรมก่อนการรับร้้ผู้ลกำไรห้รือขาด้ทีุ่น 
จากการจำห้น่ายห้ลักที่รัพื่ย์ในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

ธนาคารป็ระเมินการด้้อยค่าของห้ลักที่รัพื่ย์เผู้ื�อขายที่ันที่่ที่่�ม่ห้ลักฐานสินับสินุนการด้้อยค่า โด้ยจะกลับรายการบัญช่ 
ส่ิวนต�ำกว่าที่นุจากการเป็ล่�ยนแป็ลงมล้ค่าของห้ลกัที่รพัื่ย์เผืู้�อขายที่่�แสิด้งอย้ใ่นส่ิวนของเจ้าของเป็็นรายการขาด้ทุี่นจากการด้้อยค่า 
ห้รอืกลับรายการส่ิวนเกินทุี่นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงมล้ค่าของห้ลักที่รัพื่ย์เผู้ื�อขายที่่�เคยบันทึี่กไว้ในส่ิวนของเจ้าของ เพืื่�อลด้มล้ค่า
เงินลงทีุ่นก่อนที่่�จะรับร้้ผู้ลขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น และจะกลับ
รายการขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าของห้ลักที่รัพื่ย์เผู้ื�อขายเมื�อห้ลักฐานสินับสินุนการด้้อยค่าของห้ลักที่รัพื่ย์ห้มด้ไป็

ต่ราสารห็นี้ที่ี�จะถื่อจนครบกำห็นด 
ตราสิารห้น่�ซึ่ึ�งธนาคารม่ความตั�งใจแน่วแน่และม่ความสิามารถึที่่�จะถึือไว้จนครบกำห้นด้ไถึ่ถึอน แสิด้งด้้วยราคาทุี่น 

ตัด้จำห้น่ายสิุที่ธิจากค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า 
ธนาคารป็ระเมินการด้้อยค่าของตราสิารห้น่�ที่่�จะถึือจนครบกำห้นด้ โด้ยพื่ิจารณาความเป็็นไป็ได้้ค่อนข้างแน่ 

ที่่�จะไม่สิามารถึเร่ยกเก็บเงินต้นห้รือด้อกเบ่�ยที่ั�งห้มด้ห้รือบางส่ิวนตามที่่�ระบุไว้ในสัิญญาได้้ โด้ยรับร้้ผู้ลขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่า 
เป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น และจะกลับรายการขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าเมื�อผู้ลขาด้ทีุ่น 
จากการด้้อยค่าห้มด้ไป็ห้รือลด้ลง โด้ยจะต้องไม่เกินราคาทีุ่นตัด้จำห้น่ายที่่�ควรจะเป็็น

เงินลงทีุ่นที่ั�วไปี 
ตราสิารทีุ่นที่่�ไม่อย้่ในความต้องการของตลาด้ แสิด้งด้้วยราคาทีุ่นสุิที่ธิจากค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า 
ธนาคารป็ระเมินการด้้อยค่าของเงินลงทุี่นที่ั�วไป็ เมื�อม่ข้อบ่งช่�ที่่�จะเกิด้การด้้อยค่าโด้ยเป็ร่ยบเที่่ยบม้ลค่าตามบัญช่ 

ของเงินลงทีุ่นกับม้ลค่าท่ี่�คาด้ว่าจะได้้รับคืน ห้ากม้ลค่าตามบัญช่ของเงินลงทีุ่นส้ิงกว่าม้ลค่าที่่�คาด้ว่าจะได้้รับคืน 
จะรับร้้ผู้ลขาด้ทุี่นจากการด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น และจะกลับรายการขาด้ทีุ่น 
จากการด้้อยค่าเมื�อข้อบ่งช่�ของการด้อ้ยค่าห้มด้ไป็

ธนาคารรับร้้รายการซึ่ื�อขายเงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ ณ วันที่่�เกิด้รายการ (Trade date) โด้ยรับร้้ม้ลค่าเงินลงทีุ่นเริ�มแรก
ด้้วยราคาที่่�จ่ายซืึ่�อรวมรายจ่ายโด้ยตรงทัี่�งสิิ�นเพื่ื�อให้้ได้้มาซึ่ึ�งเงินลงทีุ่น และเมื�อม่การจำห้น่ายเงินลงทีุ่น ธนาคาร 
จะคำนวณราคาทีุ่นของเงินลงทีุ่นที่่�จำห้น่ายด้้วยวิธ่ถึัวเฉล่�ยถึ่วงนำ�าห้นัก กำไรห้รือขาด้ทีุ่นที่่�เกิด้ขึ�นจากการจำห้น่าย เงินลงทีุ่น
เพืื่�อค้าแสิด้งในกำไร (ขาด้ทีุ่น) สิุที่ธิจากธุรกรรมเพื่ื�อค้าและป็ริวรรตเงินตราต่างป็ระเที่ศ สิำห้รับเงินลงทีุ่นป็ระเภที่อื�น 
แสิด้งในกำไร (ขาด้ทีุ่น) สิุที่ธิจากเงินลงทีุ่น

ธนาคารวัด้ม้ลค่ายุติธรรมของตราสิารห้น่�โด้ยอ้างอิงอัตราผู้ลตอบแที่นของสิมาคมตลาด้ตราสิารห้น่�ไที่ย ตราสิารทีุ่น 
และห้น่วยลงทีุ่นในกองทีุ่นในความต้องการของตลาด้วัด้ม้ลค่ายุติธรรมโด้ยใช้ราคาเสินอซึ่ื�อครั�งล่าสิุด้จากตลาด้ในป็ระเที่ศ 
ที่่�ม่ห้น่วยงานของรัฐกำกับด้้แลและห้ลักที่รัพื่ย์ด้ังกล่าวม่การซึ่ื�อขายกันอย้่ ณ สิิ�นวันที่ำการสุิด้ที่้ายของรอบระยะเวลารายงาน 
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และเงินลงทีุ่นในห้น่วยลงทีุ่นในกองทีุ่นที่่�ไม่มก่ารซึ่ื�อขายคล่องวัด้ม้ลค่ายุติธรรมด้้วยม้ลค่าสิินที่รัพื่ย์สิุที่ธิ (Net Asset Value)  
ณ วันที่่�รายงาน

2.4.6 เงิินลงิทีุนในบริษััทีร่วม
ตราสิารทุี่นในกิจการที่่�ธนาคารลงทุี่นจะถืึอเป็น็เงินลงทุี่นในบริษทัี่รว่ม เมื�อธนาคารมอิ่ที่ธิพื่ลอย่างมนั่ยสิำคัญตอ่กจิการ

ที่่�ธนาคารลงทุี่น ซึึ่�งพื่ิจารณาจากการม่อำนาจในการออกเส่ิยงที่ั�งห้มด้ ที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมในกิจการที่่�ธนาคารลงทุี่น 
อย่างน้อยร้อยละ 20.00 ห้รือการม่อำนาจในการเข้าไป็ม่สิ่วนร่วมในการตัด้สิินใจเก่�ยวกับนโยบายและการด้ำเนินงาน  
แต่ไม่ถึึงระดั้บท่ี่�จะควบคุมนโยบายดั้งกล่าว เงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วมในงบการเงินเฉพื่าะธนาคาร แสิด้งด้้วยราคาทุี่นสุิที่ธิ 
จากค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า และงบการเงินที่่�แสิด้งเงินลงทีุ่นตามวิธ่สิ่วนได้้เสิย่ แสิด้งเงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วมด้้วยวิธ่สิ่วนได้้เสิย่

ธนาคารป็ระเมินการด้อ้ยค่าของเงินลงทุี่นในบริษทัี่ร่วม เมื�อมข้่อบ่งช่�ที่่�จะเกิด้การด้อ้ยค่าโด้ยเป็รย่บเที่ย่บมล้ค่าตามบัญช่
ของเงนิลงที่นุกบัมล้คา่ที่่�คาด้ว่าจะได้ร้บัคนื ห้ากมล้คา่ตามบญัชข่องเงินลงที่นุส้ิงกวา่มล้ค่าที่่�คาด้วา่จะได้ร้บัคนืจะรบัร้ผู้้ลขาด้ที่นุ
จากการด้้อยค่าในงบกำไรขาด้ทุี่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น ธนาคารจะกลับรายการขาด้ทุี่นจากการด้้อยค่า 
เมื�อข้อบ่งช่�ของการด้้อยค่าห้มด้ไป็

2.4.7 เงิินให้�สินเช้่�อ
ธนาคารแสิด้งจำนวนเงนิให้ส้ินิเชื�อด้ว้ยจำนวนเงนิตน้คงเห้ลือ โด้ยแสิด้งด้อกเบ่�ยค้างรบัของเงนิให้ส้ินิเชื�อไวเ้ป็น็รายการ

แยกต่างห้าก ยกเวน้เงินเบิกเกินบัญช ่สิว่นลด้รับล่วงห้น้าของเงินให้สิ้ินเชื�อที่่�ยังไม่รบัร้้เป็น็รายได้ ้แสิด้งรวมในรายได้ร้อตัด้บัญช่
เป็็นรายการห้ักจากเงินให้้สิินเชื�อ

เงินให้้สิินเชื�อป็ระเภที่บุคคลท่ี่�ใช้กรมธรรม์เงินฝากสิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวค�ำป็ระกัน แสิด้งจำนวนเงิน 
ให้ก้้้สิงเคราะห้์ช่วิตด้้วยจำนวนเงินต้นคงเห้ลือ โด้ยแยกแสิด้งด้อกเบ่�ยเงินก้้รับล่วงห้น้าเป็็นรายการห้ักเงินก้้สิงเคราะห้์ช่วิต

ล้กห้น่�ตามสิัญญาเช่าซึ่ื�อ แสิด้งด้้วยจำนวนห้น่�ตามสิัญญาซึ่ึ�งแสิด้งสิุที่ธิจากค่านายห้น้าและค่าใช้จ่ายที่างตรงที่่�เกิด้ขึ�น 
เมื�อเริ�มแรกจากการให้้เช่าซึ่ื�อรอตัด้บัญช่ โด้ยแยกแสิด้งรายได้้รอตัด้บัญช่ไว้เป็็นรายการห้ักจากเงินให้้สิินเชื�อ

2.4.8 ค่่าเผื่่�อห้นี�สงิสัยจ่ะส้ญ
ธนาคารได้้ตั�งค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสัิยจะสิ้ญตามป็ระกาศธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การจัด้ชั�นและ 

การกันเงินสิำรองของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ ด้ังน่�

เงนิให้ส้ินิเชื�อที่ั�วไป็ ตั�งคา่เผู้ื�อห้น่�สิงสิยัจะสิญ้ขั�นตำ�าตามอตัรารอ้ยละที่่�ธนาคารแห้ง่ป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้ โด้ยคำนวณจาก
อัตราร้อยละของยอด้คงค้างของต้นเงินท่ี่�ไม่รวมด้อกเบ่�ยค้างรับห้ลังห้ักห้ลักป็ระกัน ห้รือม้ลห้น่�ห้ลังห้ักม้ลค่าป็ัจจุบันของ 
กระแสิเงินสิด้ที่่�คาด้ว่าจะได้้รับจากล้กห้น่� ห้รือม้ลค่าปั็จจุบันของกระแสิเงินสิด้ที่่�คาด้ว่าจะได้้รับจากการจำห้น่ายห้ลักป็ระกัน 
ซึ่ึ�งม้ลค่าห้ลักป็ระกันที่่�ใช้ขึ�นอย้่กับป็ระเภที่ของห้ลักป็ระกันและวันที่่�ม่การป็ระเมินราคาล่าสุิด้

เงนิให้ส้ินิเชื�อป็ระเภที่บุคคลที่่�ใช้กรมธรรม์การรับฝากเงินป็ระเภที่สิงเคราะห์้ชวิ่ตและครอบครัวค�ำป็ระกัน ตั�งค่าเผู้ื�อห้น่�
สิงสัิยจะสิ้ญตามอัตราร้อยละที่่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้ โด้ยคำนวณจากอัตราร้อยละของยอด้คงค้างของต้นเงิน 
ที่่�ยังไม่ห้ักม้ลค่าห้ลักป็ระกัน

เงินให้้สิินเชื�อตามสิัญญาเช่าซึ่ื�อ ตั�งค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสัิยจะสิ้ญตามอัตราร้อยละที่่�ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้  
โด้ยคำนวณจากอัตราร้อยละของยอด้ล้กห้น่�เช่าซึ่ื�อสิุที่ธิห้ลังห้ักรายได้้รอตัด้บัญช่

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%

228 ธนาคารออมสิน



สิำห้รับลก้ห้น่�ที่่�จดั้ชั�นกล่าวถึงึเป็็นพื่เิศษ ธนาคารจะกนัเงนิสิำรองเพื่ิ�มเตมิจากห้ลักเกณฑ์์ขั�นต�ำที่่�ธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
กำห้นด้ โด้ยคำนึงถึึงผู้ลสิ้ญเสิ่ยท่ี่�อาจเกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาวะที่างเศรษฐกิจและกฎห้มาย รวมที่ั�งปั็จจัยด้้านอื�นๆ  
ที่่�อาจกระที่บต่อความสิามารถึในการชำระห้น่�ของลก้ห้น่�

ล้กห้น่�อื�น ห้ากคาด้ว่าจะเก็บเงินไม่ได้้จะตั�งค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญไว้เต็มจำนวน ห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญถืึอเป็็นค่าใช้จ่าย 
ในงวด้การบัญช่ที่่�รับร้้และจะกลับรายการเมื�อได้้รับชำระห้น่�

การตัด้บัญช่ล้กห้น่�เป็็นห้น่�สิ้ญระห้ว่างป็ีนำมาห้ักจากค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสัิยจะสิ้ญ
ห้น่�สิ้ญและห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญรับร้้เป็็นค่าใช้จ่าย ห้น่�สิ้ญรับคืนรับร้้เป็็นรายได้้อื�นๆ และแสิด้งรายการในงบกำไรขาด้ทีุ่น 

และกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น
เงินให้้สิินเชื�อตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ธนาคารตั�งค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจะส้ิญตามป็ระกาศธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย 

ว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การกำกับด้้แลธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) ด้ังน่�
1. สิ่วนท่ี่�ไม่ม่การชด้เชยความเสิ่ยห้ายตามมติคณะรัฐมนตร่ ธนาคารจัด้ชั�นและกันเงินสิำรองล้กห้น่�บุคคลตามป็ระกาศ

ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การจัด้ชั�นและการกันเงินสิำรองของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ
2. ส่ิวนที่่�มก่ารชด้เชยความเสิย่ห้ายตามมติคณะรัฐมนตร ่ธนาคารจัด้ชั�นลก้ห้น่�บุคคลห้รือลก้ห้น่�รอการชด้เชยจากรัฐบาล

เป็็นป็กติ โด้ยไม่ต้องกันเงินสิำรอง เนื�องจากรัฐบาลเป็็นผู้้้ชด้เชยความเสิย่ห้ายให้้
2.4.9 การปรับโค่รงิสร�างิห้นี�
การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่� (Debt Restructuring : DR) ห้มายถึึง การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ที่่�เกิด้จากความเส่ิ�ยง 

ด้้านเครด้ิตของล้กห้น่�ที่่�เพื่ิ�มขึ�น โด้ยแบ่งเป็็น
1. การป็รบัป็รงุโครงสิร้างห้น่�ของลก้ห้น่�ที่่�ยงัไม่ด้้อยคณุภาพื่ (non-NPL) แต่มส่่ิวนส้ิญเสิย่จากการป็รบัป็รงุโครงสิร้างห้น่�  

ซึึ่�งเป็็นการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ในลักษณะเชิงป็้องกัน (pre-emptive) ตั�งแต่เริ�มม่สัิญญาณของการม่ป็ัญห้าในการชำระห้น่� 
โด้ยล้กห้น่�ยังไม่เป็็นห้น่�ด้้อยคุณภาพื่ (NPL) 

2. การป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ของล้กห้น่�ด้ ้อยคุณภาพื่ (NPL) ถึือเป็็นการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ที่่�ม่ป็ ัญห้า
(Troubled Debt Restructuring : TDR) ไม่ว่าจะม่ห้รือไม่ม่ส่ิวนสิ้ญเสิย่ก็ตาม

ที่ั�งน่� ห้ากธนาคารม่การป็รับเงื�อนไขของสัิญญาตามป็ระมาณการกระแสิเงินสิด้ในอนาคตที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ เพืื่�อรักษา
ความสิัมพัื่นธ์ที่่�ด้่กับล้กห้น่� โด้ยล้กห้น่�ไม่ม่ความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิตเพื่ิ�มขึ�น เช่น การลด้อัตราด้อกเบ่�ยให้้แก่ล้กห้น่�ตามภาวะตลาด้ 
จะไม่ถึือว่าการเป็ล่�ยนแป็ลงเงื�อนไขการชำระห้น่�ด้ังกล่าวเป็็นการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�

การรับรูร้ายการปีรับปีรุงโครงสร้างห็นี้  ม่วิธ่ด้ังน่�
1. ขาด้ทุี่นจากการป็รบัโครงสิร้างห้น่�ที่่�มปั่็ญห้า ซึ่ึ�งเกดิ้จากการลด้ต้นเงนิและด้อกเบ่�ยค้างรบัของห้น่�ที่่�ไม่ชำระตามกำห้นด้

และการใช้ร้ป็แบบการป็รับโครงสิร้างห้น่�ต่างๆ เช่น การโอนสิินที่รัพื่ย์ การเป็ล่�ยนแป็ลงเงื�อนไขการชำระห้น่� และการป็รับ
โครงสิร้างห้น่�ในห้ลายลักษณะ  รับร้้เป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นที่ั�งจำนวน 

2. การยินยอมผู้่อนป็รนเงื�อนไขการชำระห้น่�ให้้แก่ล้กห้น่� โด้ยไม่ม่การลด้ต้นเงินและด้อกเบ่�ยค้างรับที่่�รับร้้เป็็นรายได้้
ก่อนการป็รับโครงสิร้างห้น่� ธนาคารคำนวณมล้ค่าป็ัจจุบันของกระแสิเงินสิด้ที่่�คาด้ว่าจะได้้รับคืน โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยที่่�แที่้จริง
ตามสิัญญาเด้ิมห้รืออัตราด้อกเบ่�ยตามเงื�อนไขในสิัญญาป็รับโครงสิร้างห้น่�ให้ม่เป็็นอัตราคิด้ลด้ ในกรณ่ที่่�อัตราด้อกเบ่�ย 
ตามเงื�อนไขในสิัญญาป็รับโครงสิร้างห้น่�ให้ม่ตำ�ากว่าอัตราต้นทีุ่นที่างการเงิน ธนาคารจะใช้อัตราต้นทีุ่นที่างการเงินเป็็น 
อตัราคดิ้ลด้แที่น และเมื�อมล้ค่าปั็จจุบนัของกระแสิเงินสิด้ที่่�คำนวณได้้ดั้งกล่าวตำ�ากว่าราคาตามบัญช ่(เงนิต้นรวมด้อกเบ่�ยค้างรบั
ที่่�รับร้้เป็็นรายได้้ของล้กห้น่�) ธนาคารจะรับร้้เงินสิำรองสิำห้รับส่ิวนส้ิญเส่ิยจากการป็รับป็รุงโครงสิร้างห้น่�ที่ั�งจำนวนใน 
งบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นสิำห้รับงวด้นั�น 

องค์ป็ระกอบของต้นทีุ่นที่างการเงิน เช่น ต้นทีุ่นของเงินรับฝาก เงินก้้ยืม เงินนำสิ่งเข้ากองทีุ่นพื่ัฒนาระบบ 
สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ รวมที่ั�งค่าใช้จ่ายด้ำเนินการ 

3. การรบัชำระห้น่�โด้ยการรับโอนสินิที่รัพื่ย ์ตราสิารการเงินห้รอืรบัที่นุของลก้ห้น่�ที่่�เกดิ้จากการแป็ลงห้น่�เป็น็ที่นุ ธนาคาร
จะตัด้จำห้น่ายยอด้ล้กห้น่�ให้้ห้มด้ไป็และรับร้้สิ่วนสิ้ญเส่ิยที่่�เกิด้ขึ�นในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�นที่ันที่่ที่่�ม่การ
รับโอน โด้ยให้้คำนึงถึึงค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะส้ิญที่่�ตั� ง ไ ว้แต่ เ ดิ้มด้้วย ที่ั� งน่�  ธนาคารจะรับร้้ สิินที่รัพื่ย์ที่่� ได้้รับโอน 
มาด้้วยม้ลค่ายุติธรรม และจำนวนที่่�ไม่สิ้งกว่าราคาตามบัญชข่องห้น่�รวมด้อกเบ่�ยค้างรับที่่�ธนาคารม่สิทิี่ธิได้้รับตามกฎห้มาย
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กรณ่รับชำระห้น่�บางสิ่วนโด้ยการรับโอนสิินที่รัพื่ย์ ตราสิารการเงินห้รือรับทีุ่นของลก้ห้น่�ที่่�เกิด้จากการแป็ลงห้น่�เป็็นทีุ่น
เพืื่�อชำระห้น่�ตามสิัญญาป็รับโครงสิร้างห้น่�นั�น ธนาคารจะป็ฏิบัติตามข้อ 3 ก่อน สิำห้รับห้น่�ส่ิวนที่่�เห้ลือห้ากม่การผู้่อนป็รน 
เงื�อนไขการชำระห้น่�จะป็ฏิบัติตามข้อ 2

2.4.10 ล้กห้นี�รอการช้ด้เช้ยจ่ากรัฐบาลตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ
ลก้ห้น่�รอการชด้เชยจากรฐับาลตามธรุกรรมนโยบายรฐั ห้มายถึงึ สิิที่ธทิี่่�ธนาคารจะได้้รบัการชด้เชยความเส่ิยห้ายจากรฐับาล

ตามที่่�ระบไุว้ในมตคิณะรฐัมนตรห่้รอืห้นงัสิอืสิั�งการจากรฐับาลที่่�เป็็นลายลักษณ์อกัษรจากการท่ี่�ได้้ด้ำเนินธรุกรรมนโยบายรฐั

2.4.11 ทีรัพัย์สินรอการขาย
ที่รัพื่ย์สิินรอการขาย ป็ระกอบด้้วย อสิังห้าริมที่รัพื่ย์ที่่�ตกเป็็นของธนาคาร ซึึ่�งได้้มาจากการชำระห้น่�ที่่�เป็็นการแก้ไขห้น่�

ห้รอืการซึ่ื�ออสิงัห้ารมิที่รัพื่ยท์ี่่�จำนองห้รอืเป็น็ป็ระกันการชำระห้น่�ไว้แก่ธนาคารจากการขายที่อด้ตลาด้โด้ยคำสิั�งศาล และธนาคาร
ม่ความป็ระสิงค์จะจำห้น่ายอสิังห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายด้ังกล่าวในภายห้ลัง อสิังห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายรับร้้ด้้วยมล้ค่ายุติธรรม
ห้รือราคาตามบัญช่ของอสิังห้าริมที่รัพื่ย์รอการขายนั�น แล้วแต่ราคาใด้จะตำ�ากว่าและเป็็นม้ลค่าในการรับชำระห้น่� ธนาคาร 
จะที่ำการป็ระเมินราคาอสัิงห้ารมิที่รพัื่ย์รอการขาย และรับร้ผู้้ลขาด้ที่นุจากการด้้อยค่าสิำห้รบัผู้ลต่างของราคาตามบัญชท่ี่่�สิง้กว่า
ม้ลค่าที่่�ได้้จากการป็ระเมินราคา ห้รือต่ราคาไว้ไม่เกิน 12 เด้ือน ห้ักด้้วยป็ระมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ห้ากธนาคารได้้
ที่ำการป็ระเมินราคาห้รือต่ราคาไว้เกิน 12 เด้ือน จะนำม้ลค่าที่่�ได้้จากการป็ระเมินราคาห้รือต่ราคามาใช้ได้้เพื่่ยงร้อยละ 50.00 
ซึ่ึ�งถืึอป็ฏิบตัติามแนวนโยบายของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย เรื�อง การป็ระเมินราคาห้ลักป็ระกันและอสัิงห้าริมที่รัพื่ย์รอการขาย
ที่่�ได้้มาจากการรับชำระห้น่� การป็ระกันการให้้สิินเชื�อ ห้รือที่่�ซึ่ื�อจากการขายที่อด้ตลาด้ของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ 
โด้ยผู้ลขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าจะรับร้้เป็็นค่าใช้จ่ายห้รือรายได้้จากการด้ำเนินงานอื�นๆ ในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่น
เบด็้เสิรจ็อื�น ธนาคารจะไม่คำนวณห้กัค่าเสิื�อมราคาอสิงัห้ารมิที่รพัื่ย์รอการขายโด้ยป็ฏบิตัติามป็ระกาศของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
ว่าด้้วยห้ลักเกณฑ์์การจัด้ชั�นและการกันเงินสิำรองของสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ

กำไรห้รือขาด้ทุี่นจากการจำห้น่ายที่รัพื่ย์สินิรอการขาย รบัร้้เป็น็รายได้ห้้รือค่าใช้จา่ยจากการด้ำเนินงานอื�นๆ ในงบกำไร
ขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

2.4.12 ทีี�ด้ิน อาค่าร อุปกรณ์์และค่่าเส่�อมราค่า
ที่่�ดิ้น อาคารและอปุ็กรณ์ ป็ระกอบด้้วย ท่ี่�ด้นิ อาคาร (ที่ั�งที่่�ถึอืกรรมสิทิี่ธิ�และไม่ถึอืกรรมสิทิี่ธิ�) ครภัุณฑ์์ และงานระห้ว่างที่ำ 

ธนาคารรับร้้ต้นทีุ่นเริ�มแรกของที่่�ดิ้น อาคาร และอุป็กรณ์ด้้วยราคาทุี่น ซึ่ึ�งรวมถึึงต้นทีุ่นที่างตรงที่่�เก่�ยวข้องกับการได้้มาของ
สินิที่รพัื่ย ์ห้รอืเพืื่�อให้ส้ินิที่รพัื่ยน์ั�นอย้ใ่นสิภาพื่ที่่�พื่รอ้มจะใชง้านได้ต้ามป็ระสิงค ์ธนาคารวดั้มล้ค่าในภายห้ลงัด้ว้ยวธิร่าคาที่นุห้รอื
วิธก่ารต่ราคาให้ม่ โด้ยใช้นโยบายการบัญชเ่ด้่ยวกันสิำห้รับที่่�ด้ิน อาคาร และอุป็กรณ์ทีุ่กรายการที่่�จัด้อย้่ในป็ระเภที่เด้่ยวกัน

ที่่�ด้นิ แสิด้งด้้วยราคาที่่�ต่ให้มห่้ลงัห้กัคา่เผู้ื�อการด้้อยคา่ (ถึา้ม)่ ธนาคารจะต่ราคาที่่�ด้นิให้ม่ที่กุ 3 - 5 ป็ ีห้ากม้ลคา่ยุตธิรรม
ของที่่�ด้ินเคยต่ให้ม่ไม่เป็ล่�ยนแป็ลงอย่างม่สิาระสิำคัญ ในกรณ่ที่่�ม้ลค่ายุติธรรมของที่่�ด้ินม่การเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างม่สิาระสิำคัญ 
ธนาคารอาจต่ราคาท่ี่�ด้ินให้ม่อ่กครั�งห้นึ�งเพื่ื�อให้้ม้ลค่าของที่่�ด้ินที่่�เคยต่ราคาให้ม่ม่ม้ลค่าไม่แตกต่างจากม้ลค่ายุติธรรมอย่างม ่
สิาระสิำคัญ ณ วันสิิ�นรอบระยะเวลารายงาน การต่ราคาที่่�ด้ินให้ม่กรณ่ที่่�ผู้ลการป็ระเมินราคาที่่�ด้ินม่มล้ค่าลด้ลงห้รือมจ่ำนวน
ลด้ลงมากกว่าสิ่วนเกินทีุ่นจากการต่ราคาที่่�ดิ้นที่่�เคยรับร้้ไว้ในส่ิวนของเจ้าของของที่่�ดิ้นแป็ลงเด้่ยวกัน ธนาคารจะรับร้้ม้ลค่า 
สิว่นที่่�ลด้ลงในงบกำไรขาด้ที่นุและกำไรขาด้ที่นุเบ็ด้เสิรจ็อื�น และกรณท่ี่่�ผู้ลการป็ระเมนิที่่�ด้นิมม่ล้คา่เพื่ิ�มขึ�น ธนาคารจะรบัร้ม้ล้คา่
ที่่�เพื่ิ�มขึ�นในสิ่วนเกินทุี่นจากการต่ราคาสิินที่รัพื่ย์ในส่ิวนของเจ้าของ ยกเว้นกรณ่ที่่�เคยป็ระเมินม้ลค่าของที่่�ด้ินลด้ลงและรับร้้
ขาด้ที่นุไวใ้นงบกำไรขาด้ทุี่นและกำไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิรจ็อื�น จะรบัร้จ้ำนวนที่่�ตม่ล้ค่าเพื่ิ�มขึ�นในครั�งห้ลังเฉพื่าะส่ิวนที่่�เกินกวา่จำนวน
ที่่�เคยรับร้้ม้ลค่าลด้ลงของท่ี่�ด้ินแป็ลงเด้่ยวกัน ซึ่ึ�งการต่ราคาที่่�ด้ินให้ม่ด้ำเนินการโด้ยผู้้้ป็ระเมินราคาภายนอกที่่�ม่คุณสิมบัติ 
ตามที่่�กำห้นด้ในแนวนโยบายธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยอย่างสิม�ำเสิมอ

อาคาร (ที่ั�งที่่�ถืึอกรรมสิิที่ธิ�และไม่ถึือกรรมสิทิี่ธิ�) และครุภัณฑ์์ แสิด้งด้้วยราคาทีุ่นห้ลังห้ักค่าเสิื�อมราคาสิะสิม และค่าเผู้ื�อ
การด้้อยค่า (ถึ้าม่)

ค่าเสิื�อมราคารับร้้เป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น คำนวณโด้ยวิธ่เส้ินตรงตามอายุการให้้
ป็ระโยชน์โด้ยป็ระมาณของสิินที่รัพื่ย์แต่ละรายการ ด้ังน่�

อาคารและสิิ�งป็ล้กสิร้างอื�น 1-95 ปี็
อาคารที่่�สิร้างบนที่่�ด้ินเช่า 23-89 ป็ี ห้รือตามอายุสิัญญาเช่า
สิ่วนป็รับป็รุงอาคารเช่า 5 ปี็
ครุภัณฑ์์  5-8 ป็ี

230 ธนาคารออมสิน



ธนาคารที่บที่วนม้ลค่าคงเห้ลือ และอายุการให้้ป็ระโยชน์ของสิินที่รัพื่ย์ทีุ่กสิิ�นป็ี เพื่ื�อสิะที่้อนถึึงสิภาพื่การใช้งานจริง 
ในป็ัจจุบันและป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่่�คาด้ว่าจะได้้รับในอนาคตให้้เห้มาะสิมยิ�งขึ�น โด้ยถึือเป็็นการเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการ
ที่างบัญช่ ธนาคารรับร้้ผู้ลกระที่บจากการเป็ล่�ยนแป็ลงด้ังกล่าวด้้วยวิธ่เป็ล่�ยนที่ันที่่เป็็นต้นไป็ สิำห้รับสิินที่รัพื่ย์ที่่�ได้้ 
ตัด้ค่าเสิื�อมราคาห้มด้แล้วแต่ยังคงใช้งานอย้่ ธนาคารจะไม่ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการที่างบัญช่กับสิินที่รัพื่ย์ด้ังกล่าว

ที่่�ด้ิน อาคารและอุป็กรณ์ท่ี่�เกิด้การด้้อยค่า จะรับร้้ผู้ลขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ายจากการด้ำเนินงานอื�นๆ  
ในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

ธนาคารตัด้รายการท่ี่�ดิ้น อาคารและอุป็กรณ์ออกจากบัญช่เมื�อม่การจำห้น่าย ห้รือคาด้ว่าจะไม่ได้้รับป็ระโยชน์ 
เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ กำไรห้รือขาด้ทุี่นจากการจำห้น่ายสิินที่รัพื่ย์ รบัร้้เป็็นรายได้้ห้รือค่าใช้จ่ายจากการด้ำเนินงานอื�นๆ
ในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

2.4.13 สินทีรัพัย์สิทีธ์ิการใช้�ตามสัญญาเช้่าและห้นี�สินตามสัญญาเช้่า
สิญัญาเชา่ ห้มายถึงึ สิญัญาห้รอืสิว่นห้นึ�งของสัิญญาที่่�ให้สิ้ิที่ธใินการใช้สิินที่รพัื่ย ์(สิินที่รพัื่ยอ์า้งองิ) สิำห้รบัช่วงระยะเวลา

ที่่�ตกลงกันเพื่ื�อแลกเป็ล่�ยนกับสิิ�งตอบแที่นและสิทิี่ธิการเช่า

ธนาคารรับร้้สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้และภาระผู้้กพัื่นที่่�ต้องจ่ายชำระเป็็นห้น่�สิินตามสัิญญาเช่าที่่�ม่ระยะเวลาในการเช่า
มากกว่า 12 เด้ือน ด้ังน่�

1. สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ตามสัิญญาเช่า รับร้้ม้ลค่าเริ�มแรกของสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้ด้้วยราคาทุี่น ซึึ่�งป็ระกอบด้้วย  
จำนวนที่่�รับร้้เริ�มแรกของห้น่�สิินตามสิัญญาเช่า รวมถึึงการจ่ายชำระตามสิัญญาเช่าใด้ๆ ที่่�ได้้ชำระก่อนห้รือ ณ วันที่่�สัิญญาเช่า
เริ�มม่ผู้ลสิุที่ธิจากสิิ�งจ้งใจที่่�ได้้รับตามสิัญญาเช่า สิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้วัด้ม้ลค่าภายห้ลังด้้วยราคาทีุ่นห้ักค่าเสิื�อมราคาสิะสิม 
และค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า (ถึ้าม)่

ค่าเสิื�อมราคาสิินที่รัพื่ย์สิิที่ธิการใช้รับร้้เป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น คำนวณโด้ย 
วิธเ่สิ้นตรงตามอายุสิัญญาเช่า และตัด้รายการสิินที่รัพื่ย์สิทิี่ธิการใช้และรายการที่่�เก่�ยวข้องออกจากบัญชเ่มื�อสิิ�นสิุด้สัิญญาเช่า

2. ห้น่�สิินตามสิัญญาเช่า วัด้ม้ลค่าเริ�มแรกของห้น่�สิินตามสิัญญาเช่าด้้วยม้ลค่าปั็จจุบันของการจ่ายชำระตามสัิญญาเช่า 
ที่่�ยังไม่ได้้ จ่ายชำระ ณ วันท่ี่� สัิญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล โด้ยใช้อัตราด้อกเบ่�ยการก้้ยืมส่ิวนเพื่ิ�มถัึวเฉล่�ยถ่ึวงน�ำห้นักเป็็น 
อัตราคิด้ลด้ (Discount Rate) ห้น่�สิินตามสิัญญาเช่าวัด้ม้ลค่าภายห้ลังโด้ยเพื่ิ�มม้ลค่าตามบัญช่เพื่ื�อสิะที่้อนด้อกเบ่�ยจากห้น่�สิิน
ตามสิญัญาเชา่ ลด้มล้คา่ตามบญัช่เพื่ื�อสิะที่อ้นการชำระตามสัิญญาเช่า และวดั้มล้คา่ตามบญัชใ่ห้มเ่พื่ื�อสิะที่อ้นการป็ระเมนิให้ม่
ห้รือการเป็ล่�ยนแป็ลงสิัญญาเช่า

สิำห้รับสิัญญาเช่าที่่�ม่สิินที่รัพื่ย์อ้างอิงม่ม้ลค่าต�ำ (Low Value Asset) และสิัญญาเช่าที่่�ม่ระยะเวลาในการเช่าน้อยกว่า
ห้รือเที่่ากับ 12 เด้ือน รับร้้การจ่ายชำระตามสิัญญาเช่าเป็็นค่าใช้จ่ายตามวิธ่เส้ินตรงในงบกำไรขาด้ทีุ่นและขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น 

2.4.14 สินทีรัพัย์ไม่มีตัวตน
สิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน ป็ระกอบด้้วย โป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์แสิด้งด้้วยราคาทุี่นห้ลังห้ักค่าตัด้จำห้น่ายสิะสิมและ 

ค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า (ถึ้าม่) 
ธนาคารรบัร้ร้ายการเริ�มแรกของสินิที่รพัื่ย์ไม่มต่วัตนด้้วยราคาที่นุ ซึ่ึ�งราคาที่นุของโป็รแกรมคอมพื่วิเตอร์ ได้้แก่ เงนิที่่�จ่าย 

เป็็นค่าโป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์ รวมถึึงเงินที่่�จ่ายเพื่ื�อให้้ได้้มาซึึ่�งกรรมสิิที่ธิ�โป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์
ค่าตัด้จำห้น่ายโป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์รับร้้เป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น คำนวณโด้ยวิธ่

เสิน้ตรงตามอายุการให้ป้็ระโยชน์โด้ยป็ระมาณของโป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์แต่ละรายการ ซึึ่�งมอ่ายกุารให้ป้็ระโยชน์โด้ยป็ระมาณ
อย้่ระห้ว่าง 3-31 ป็ี

ธนาคารที่บที่วนมล้ค่าคงเห้ลือ และอายกุารให้้ป็ระโยชน์ของสิินที่รัพื่ย์ไม่มต่วัตนที่กุสิิ�นปี็ เพื่ื�อสิะท้ี่อนถึงึสิภาพื่การใช้งานจรงิ
ในป็ัจจุบันและป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่่�คาด้ว่าจะได้้รับในอนาคตให้้เห้มาะสิมยิ�งขึ�น โด้ยถึือเป็็นการเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการ
ที่างบัญช่ โด้ยรับร้้ผู้ลกระที่บจากการเป็ล่�ยนแป็ลงดั้งกล่าวด้้วยวิธ่เป็ล่�ยนที่ันที่่เป็็นต้นไป็สิำห้รับโป็รแกรมคอมพิื่วเตอร์ 
ที่่�ได้ต้ัด้ค่าตัด้จำห้น่ายห้มด้แล้วแต่ยังคงใช้งานอย้่ จะไม่ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการที่างบัญช่

สิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนที่่�เกิด้การด้้อยค่า จะรับร้้ผู้ลขาด้ทีุ่นจากการด้้อยค่าเป็็นค่าใช้จ่ายจากการด้ำเนินงานอื�นๆ  
ในงบกำไรขาด้ทุี่นและกำไรขาด้ทุี่นเบ็ด้เสิร็จอื�น
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ธนาคารตัด้รายการสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนออกจากบัญช่เมื�อม่การจำห้น่าย ห้รือคาด้ว่าจะไม่ได้้รับป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้ กำไรห้รือขาด้ทุี่นจากการจำห้น่ายสิินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตน รับร้้เป็็นรายได้้ห้รือค่าใช้จ่ายจากการด้ำเนินงาน 
อื�นๆ ในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

2.4.15 สินทีรัพัย์ทีี�ได้�รับจ่ากการบริจ่าค่
สิินที่รัพื่ย์ที่่�ได้้รับจากการบริจาค ป็ระกอบด้้วย ที่่�ด้ินและสิินที่รัพื่ย์อื�นที่่�ได้้รับจากการบริจาค ธนาคารรับร้้สิินที่รัพื่ย์ 

ที่่�ได้ร้ับบริจาคค้่กับรายได้้จากเงินบริจาครอการรับร้้ด้้วยราคาป็ระเมินห้รือมล้ค่ายุติธรรม ณ วันที่่�ได้้รับบริจาค แล้วที่ยอยรับร้้
เป็็นรายได้้จากการรับบริจาคตลอด้อายุการใช้งานของสิินที่รัพื่ย์นั�น 

2.4.16 เงิินรับฝากประเภทีสงิเค่ราะห้์ช้ีวิตและค่รอบค่รัว
เงินรับฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว เป็็นการฝากเงินเพื่ื�อป็ระกันช่วิตและสิะสิมที่รัพื่ย์เพืื่�อป็ระกันรายได้้ 

และเพื่ื�อการศึกษา โด้ยให้้ผู้ลตอบแที่นในร้ป็เงินปั็นผู้ล เงินบำนาญ ห้รือความคุ้มครองต่างๆ ตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ 
การรับฝากเงินป็ระเภที่สิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว ซึ่ึ�งธนาคารต้องจ่ายคืนเงินรับฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้และครอบครัว 
ตามเงื�อนไขการรบัฝาก 

ธนาคารม่ห้น่�สิินเงินรับฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัวที่่�ม่ลักษณะเป็็นการรับฝากเงินและที่่�ม่ลักษณะ 
เป็็นการป็ระกนัภยั โด้ยมน่โยบายการบญัช ่ด้งัน่� 

1. เงินรับฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว แสิด้งในบัญช่เงินรับฝากด้้วยยอด้คงเห้ลือสิุที่ธิจากค่าใช้จ่าย 
ในการด้ำเนนิการจากผู้้้ฝาก

2.  ด้อกเบ่�ยเงนิรบัฝากค้างจ่ายของเงนิฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ชว่ติและครอบครวัตามข้อ  1 แสิด้งในบญัชด่้อกเบ่�ยเงนิรบัฝาก
และพื่นัธบตัรค้างจ่าย 

เงนิรบัฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ชว่ติและครอบครวัที่่�มล่กัษณะเป็็นการรบัฝากเงนิ ที่่�ธนาคารรบัร้ร้ายการตามข้อ 1 และ 2  
ณ วันสิิ�นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารคำนวณสิำรองตามวิธ่การที่างคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัยแบบเบ่�ยป็ระกันภัยสุิที่ธิ  
(Net Premium Valuation : NPV)

เงนิรบัฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ชว่ติและครอบครัวที่่�มลั่กษณะเป็็นการป็ระกันภยั ที่่�ธนาคารรับร้ร้ายการตามข้อ 1 และ 2 
ธนาคารที่ด้สิอบความเพื่ย่งพื่อของห้น่�สินิ ณ วนัสิิ�นรอบระยะเวลารายงาน โด้ยใช้ป็ระมาณการปั็จจบุนัของกระแสิเงนิสิด้ในอนาคต
ที่่�เกดิ้จากสิญัญาป็ระกนัภยัที่่�ใช้กนัที่ั�วไป็ในภาคธรุกจิป็ระกนัภยัคอืใช้วธิก่ารคำนวณแบบเบ่�ยป็ระกนัภัยรวม (Gross Premium 
Valuation : GPV) และใช้อตัราคดิ้ลด้ตามแนวที่างของสิำนกังานคณะกรรมการกำกบัและส่ิงเสิรมิการป็ระกอบธรุกจิป็ระกนัภัย  
“สิำนกังาน คป็ภ.”

นอกจากน่� ธนาคารจะพื่ิจารณาการกันเงินสิำรองเพื่ิ�มเติม สิำห้รับเงินรับฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว 
ที่่�ม่ลักษณะเป็็นการป็ระกันภัย เพื่ื�อรองรับการบริห้ารความเส่ิ�ยงจากความผู้ันผู้วนของอัตราด้อกเบ่�ย

ค่าแพื่ที่ย์ตรวจสุิขภาพื่ของผู้้้ฝากเงินป็ระเภที่สิงเคราะห์้ช่วิตและครอบครัว รับร้้เป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทุี่นและ 
กำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

2.4.17 ประมาณ์การห้นี�สิน
ธนาคารรับร้้ป็ระมาณการห้น่�สิินในงบแสิด้งฐานะการเงิน เมื�อธนาคารม่ภาระห้น่�สิินอันเป็็นผู้ลสืิบเนื�องจากเห้ตุการณ์ 

ในอด้ต่ และมค่วามเป็็นไป็ได้้ว่าจะสิญ้เสิย่ป็ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในการจ่ายชำระภาระห้น่�สินิด้งักล่าว ป็ระกอบด้้วย ป็ระมาณการ
ห้น่�สินิสิำห้รับภาระผู้ก้พัื่นที่่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงิน ป็ระมาณการห้น่�สินิผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน ค่าความเสิย่ห้าย
ที่่�อาจจะเกิด้ขึ�นจากการถึ้กฟ้้องร้องตามกฎห้มายและป็ระมาณการห้น่�สิินอื�น ธนาคารม่การที่บที่วนป็ระมาณการห้น่�สิินอย่าง
สิม�ำเสิมอ โด้ยรับร้้การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการห้น่�สิินเพื่ิ�มขึ�นห้รือลด้ลงเป็็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่น
เบ็ด้เสิร็จอื�น

ห้น่�สิินที่่�อาจเกิด้ขึ�นและภาระผู้้กพื่ันท่ี่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงิน ธนาคารรับร้้เป็็นป็ระมาณการห้น่�สิิน 
ในงบแสิด้งฐานะการเงิน ด้ังน่� 

1. ภาระผู้้กพัื่นท่ี่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงินของล้กห้น่�ที่่�ถึ้กจัด้ชั�นต�ำกว่ามาตรฐาน สิงสัิย สิงสัิยจะส้ิญ  
และสิ้ญ อัตราที่่�ใช้คำนวณป็ระมาณการห้น่�สิินธนาคารจะใช้อัตราเด้่ยวกันกับการตั�งค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสัิยจะสิญ้ของล้กห้น่�รายนั�นๆ 
เพืื่�อรองรับความเสิ่ยห้ายที่่�อาจเกิด้ขึ�น
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2. ห้น่�สิินที่่�อาจเกิด้ขึ�นและภาระผู้้กพื่ันที่่�เป็็นรายการนอกงบแสิด้งฐานะการเงิน ธนาคารรับร้้เป็็นป็ระมาณการห้น่�สิิน 
ในงบแสิด้งฐานะการเงินเมื�อเป็็นไป็ตามเงื�อนไขทีุ่กข้อ ต่อไป็น่�

  2.1 ธนาคารม่ภาระผู้้กพัื่นในปั็จจุบันซึึ่�งเป็็นผู้ลจากเห้ตุการณ์ในอด้่ต ไม่ว่าภาระผู้้กพัื่นนั�นจะเป็็นภาระผู้้กพัื่น 
ตามกฎห้มายห้รือภาระผู้้กพื่ันจากการอนุมาน

  2.2 ม่ความเป็็นไป็ได้้ค่อนข้างแน่ที่่�ธนาคารจะสิ้ญเสิ่ยที่รัพื่ยากรที่่�ม่ป็ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อธนาคาร 
เพื่ื�อจ่ายชำระภาระผู้้กพื่ันด้ังกล่าว และ

  2.3  สิามารถึป็ระมาณม้ลค่าภาระผู้้กพื่ันได้้อย่างน่าเชื�อถึือ

2.4.18 ผื่ลประโยช้น์ของิพันักงิาน
ธนาคารจัด้ให้้ม่โครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานห้ลายโครงการ ด้ังน่�

ผิลปีระโยชน์ระยะสั้นข้องพนักงาน
ผู้ลป็ระโยชน์ระยะสิั�นของพื่นักงาน ป็ระกอบด้้วย เงินเด้ือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสิ รวมที่ั�งผู้ลป็ระโยชน์ระยะสิั�นอื�นๆ 

ตามข้อตกลงของการจ้างงานและภาระผู้้กพื่ันตามกฎห้มายห้รือภาระผู้้กพื่ันจากการอนุมานในป็ัจจุบันที่่�จะต้องจ่ายอันเป็็นผู้ล
มาจากการที่่�พื่นักงานที่ำงานให้้ในอด้ต่ และภาระผู้ก้พัื่นน่�สิามารถึป็ระมาณได้้อย่างสิมเห้ตสุิมผู้ล ธนาคารรบัร้ผู้้ลป็ระโยชน์ระยะสิั�น
ของพื่นักงานเป็็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาด้ทุี่นตามเกณฑ์์คงค้าง

โครงการผิลปีระโยชน์ห็ลังออกจากงาน
1. โครงการสมที่บเงิน
โครงการสิมที่บเงินเป็็นโครงการผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออกจากงาน ซึึ่�งธนาคารได้้จด้ที่ะเบ่ยนจัด้ตั�งกองทีุ่นสิำรองเล่�ยงช่พื่

ตามพื่ระราชบัญญัติกองทีุ่นสิำรองเล่�ยงช่พื่ พื่.ศ. 2530 และได้้รับอนุมัติจากกระที่รวงการคลังให้้เข้าเป็็นกองทีุ่นจด้ที่ะเบ่ยน  
เมื�อวันที่่� 29 มิถึุนายน 2548 การบริห้ารจัด้การกองทีุ่น บริห้ารจัด้การโด้ยผู้้้จัด้การกองทีุ่นซึ่ึ�งเป็็นห้น่วยงานภายนอก ธนาคาร
ม่ภาระผู้้กพัื่นจำกัด้เพื่่ยงจำนวนเงินที่่�ธนาคารจ่ายสิมที่บเข้ากองทีุ่นฯ ในอัตราร้อยละ 9-12 ตามอายุงานของพื่นักงาน  
และพื่นกังานที่่�เป็็นสิมาชิกกองที่นุฯ จะเลอืกจ่ายสิะสิมในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเด้อืน โด้ยพื่นกังานจะได้้รับผู้ลป็ระโยชน์ 
ด้งักล่าวเมื�อพื่้นสิภาพื่การเป็็นพื่นักงานตามข้อบังคับของกองทีุ่นฯ 

กองทีุ่นสิำรองเล่�ยงช่พื่จัด้เป็็นโครงการสิมที่บเงิน จำนวนเงินที่่�ธนาคารจ่ายสิมที่บเข้ากองทีุ่นสิำรองเล่�ยงช่พื่รับร้้เป็็น 
ค่าใช้จ่ายในกำไรห้รือขาด้ทุี่น

2. โครงการผิลปีระโยชน์ที่ี�กำห็นดไว้
โครงการผู้ลป็ระโยชน์ท่ี่�กำห้นด้ไว้เป็็นโครงการผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออกจากงาน นอกเห้นือจากโครงการสิมที่บเงิน  

ป็ระกอบด้้วย บำเห้น็จ/บำนาญ ของที่่�ระลึกให้้กับพื่นักงานเมื�อเกษย่ณอายุ เงนิตอบแที่นความชอบในการที่ำงาน บำเห้น็จด้ำรงชพ่ื่
และบำเห้น็จพื่ิเศษ โด้ยภาระผู้้กพัื่นของโครงการผู้ลป็ระโยชน์ที่่�กำห้นด้ไว้น่�จะถึ้กคำนวณแยกต่างห้ากเป็็นแต่ละโครงการ  
จากการป็ระมาณจำนวนผู้ลป็ระโยชน์ในอนาคตท่ี่�พื่นักงานจะได้้รับจากการที่ำงานในปี็ป็ัจจุบันและปี็ก่อนๆ และคิด้ลด้โด้ยใช้
อตัราผู้ลตอบแที่นพื่นัธบตัรที่่�มร่ะยะเวลาใกลเ้คย่งกบัระยะเวลาของห้น่�สินิจากภาระผู้ก้พื่นั คำนวณโด้ยใชเ้ที่คนคิป็ระมาณการ
ตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัยด้ว้ยวิธคิ่ด้ลด้แต่ละห้น่วยที่่�ป็ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โด้ยผู้้เ้ช่�ยวชาญ
ด้้านคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย ธนาคารรับร้้ป็ระมาณการห้น่�สิินด้้วยม้ลค่าปั็จจุบันของภาระผู้้กพัื่นผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน 
ในงบแสิด้งฐานะการเงนิ และรบัร้ค่้าใช้จ่ายผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออกจากงานเป็็นค่าใช้จ่ายในกำไรห้รอืขาด้ที่นุ สิำห้รับกำไร (ขาด้ที่นุ) 
จากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับร้้ในกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

โครงการผิลปีระโยชน์ระยะยาวอ่�นข้องพนักงาน
ธนาคารม่โครงการผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�นให้้กับพื่นักงานที่่�เข้าเงื�อนไขที่่�ธนาคารกำห้นด้ เพื่ื�อเป็็นการตอบแที่น 

แก่พื่นกังานจากการที่ำงานในปั็จจบุนัและในงวด้ก่อนที่่�พื่นักงานจะเกษย่ณอายุ ซึ่ึ�งคำนวณโด้ยวิธเ่ด้ย่วกันกับโครงการผู้ลป็ระโยชน์
ห้ลังออกจากงาน เช่น ของที่่�ระลึกให้้พื่นักงานที่่�ป็ฏิบัติงานมานาน ธนาคารรับร้้ป็ระมาณการห้น่�สิินด้้วยม้ลค่าป็ัจจุบันของ 
ภาระผู้้กพื่ันผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานในงบแสิด้งฐานะการเงิน และรับร้้ค่าใช้จ่ายผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�นเป็็นค่าใช้จ่าย 
ในกำไรห้รือขาด้ทีุ่น สิำห้รับกำไร (ขาด้ทีุ่น) จากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัย (Actuarial Gain/Loss)  
รับร้้ในกำไรห้รือขาด้ทีุ่น
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โครงการผิลปีระโยชน์เม่�อเลิกจ้าง
ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้างเป็็นผู้ลมาจากการตัด้สิินใจของธนาคารที่่�จะเลิกจ้างพื่นักงาน ห้รือการตัด้สิินใจของพื่นักงาน 

ที่่�จะยอมรบัข้อเสินอผู้ลป็ระโยชน์เพื่ื�อแลกเป็ล่�ยนกบัการเลกิจ้าง ซึ่ึ�งผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้างของธนาคาร ได้้แก่ โครงการเกษย่ณอายุ
ก่อนกำห้นด้ (Early Retirement) ธนาคารจะรับร้้ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้างเป็็นค่าใช้จ่าย เมื�อธนาคารไม่สิามารถึยกเลิก 
ข้อเสินอการให้้ผู้ลป็ระโยชน์ด้ังกล่าวได้้อ่กต่อไป็

ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลิกจ้างที่่�คาด้ว่าจะจ่ายชำระที่ั�งจำนวนก่อน 12 เด้ือนนับจากวันสิิ�นรอบระยะเวลารายงานป็ระจำป็ี 
ที่่�มก่ารรับร้้ผู้ลป็ระโยชน์เมื�อเลกิจา้ง ธนาคารจะป็ฏิบตัติามขอ้กำห้นด้ของผู้ลป็ระโยชน์ระยะสัิ�นของพื่นักงาน ห้ากผู้ลป็ระโยชน์
เมื�อเลิกจ้างไม่ได้้คาด้ว่าจะจ่ายชำระที่ั�งจำนวนก่อน 12 เด้ือนนับจากวันสิิ�นรอบระยะเวลารายงานป็ระจำป็ี ธนาคารจะป็ฏิบัติ
ตามข้อกำห้นด้ของผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�นของพื่นักงาน

2.4.19 การแปลงิค่่าเงิินตราต่างิประเทีศ
รายการท่ี่�เป็็นเงินตราต่างป็ระเที่ศของธนาคาร ได้้แก่ เงินตราต่างป็ระเที่ศที่่�เกิด้จากการให้้บริการแลกเป็ล่�ยนเงินตรา 

ต่างป็ระเที่ศ รายการท่ี่�เกิด้จากการได้้มาซึึ่�งสินิที่รพัื่ย์ ห้น่�สินิ รายได้้และค่าใช้จ่ายที่่�เป็็นสิกลุเงนิตราต่างป็ระเที่ศ ธนาคารแป็ลงค่า 
รายการที่่�เป็็นเงินตราต่างป็ระเที่ศท่ี่�เกิด้ขึ�นระห้ว่างงวด้เป็็นสิกุลเงินบาที่โด้ยใช้อัตราแลกเป็ล่�ยนที่ันที่่ ณ วันที่่�เกิด้รายการ  
สินิที่รพัื่ย์และห้น่�สินิที่่�เป็็นเงนิตราต่างป็ระเที่ศที่่�เป็็นตวัเงนิคงเห้ลอื ณ วนัที่่�รายงาน จะแป็ลงค่าเป็็นสิกลุเงนิบาที่ด้้วยอตัราแลกเป็ล่�ยน 
ตามป็ระกาศของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย สิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินที่่�ไม่เป็็นตัวเงิน แสิด้งด้้วยราคาทีุ่นเด้ิมที่่�แป็ลงค่า 
เป็็นสิกุลเงินบาที่ ณ วันที่่�เกิด้รายการ 

กำไรห้รือขาด้ทีุ่นจากอัตราแลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศ และกำไรห้รือขาด้ทีุ่นจากการแป็ลงค่าเงินตราต่างป็ระเที่ศ
แสิด้งรายการในงบกำไรขาด้ทุี่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น

3. การบริหารความเสี่ยง
3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

3.1.1 ค่วามเสี�ยงิด้�านเค่รด้ิต 
ความเส่ิ�ยงด้้านเครด้ติ (Credit Risk) ห้มายถึึง ความเสิ่�ยงที่่�เกดิ้จากการที่่�ลก้ค้าห้รือค้ส่ิญัญาของธนาคารไม่สิามารถึป็ฏิบตัิ

ตามสิัญญาในการจ่ายชำระห้น่�คืน ห้รือไม่ป็ฏิบัติตามที่่�ตกลงไว้กับธนาคาร ห้รือม่โอกาสิที่่�ลก้ค้าอาจไม่สิามารถึชำระห้น่�คืนได้้ 
จนเป็็นเห้ตุให้้ถึ้กป็รับลด้อันด้ับความน่าเชื�อถึือ ซึึ่�งอาจส่ิงผู้ลกระที่บต่อฐานะเงินกองทีุ่นและรายได้้ของธนาคาร

ธนาคารได้้ตระห้นักถึึงความไม่แน่นอนของสิภาวะที่างเศรษฐกิจและสัิงคมในปั็จจุบัน จึงได้้ติด้ตามด้้แลอย่างใกล้ชิด้  
เพื่ื�อจะได้น้ำมาป็รบัป็รงุห้ลกัเกณฑ์ข์องการให้ส้ินิเชื�อและการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้า้นเครดิ้ตให้ม้ค่วามเห้มาะสิม โด้ยมุง่เนน้พื่ฒันา
กระบวนการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้า้นเครดิ้ตอย่างเป็น็ระบบตามมาตรฐานการป็ฏิบตังิานที่่�ด้ ่ป็รบัป็รุงกระบวนการอำนวยสินิเชื�อ
และพื่ัฒนาเครื�องมือบริห้ารความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิต เพื่ื�อสินับสินุนการเติบโตของสิินเชื�อและเงินลงทีุ่นอย่างม่คุณภาพื่ รวมที่ั�ง
ติด้ตามและควบคุมความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิตให้้อย้่ในระด้ับที่่�ยอมรับได้้ โด้ยม่สิาระสิำคัญ ด้ังน่�

1. กำห้นด้นโยบายบริห้ารความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิต (Credit Risk Management Policy) เพืื่�อให้้ธนาคารม่การจัด้การ
บริห้ารความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิตที่่�ด้่ เป็็นไป็ในทิี่ศที่างเด้ย่วกัน และสิอด้คล้องกับกลยุที่ธ์และนโยบายของธนาคาร

2.  กำห้นด้นโยบายสิินเชื�อธุรกิจ เพื่ื�อใช้เป็็นกรอบห้ลักเกณฑ์์และแนวที่างมาตรฐานในการป็ฏิบัติงานด้้านสิินเชื�อธุรกิจ
ของธนาคารให้้ม่ป็ระสิิที่ธิภาพื่

3. กำห้นด้นโยบายสินิเชื�อรายย่อย เพืื่�อใช้เป็็นกรอบห้ลักเกณฑ์์และแนวที่างมาตรฐานในการป็ฏิบตังิานด้้านสินิเชื�อรายย่อย
ของธนาคารให้ม้่ป็ระสิิที่ธิภาพื่

4. กำห้นด้นโยบายการจดั้ชั�นและการกนัเงนิสิำรอง เพื่ื�อใชเ้ป็น็แนวที่างในการจดั้ชั�นและการกนัเงนิสิำรองของธนาคาร
 และเป็็นเครื�องมอืที่่�สิร้างความมั�นคง การกันเงนิสิำรองอย่างเพื่ย่งพื่อจะสิามารถึรองรับความเส่ิยห้ายที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการด้้อยค่า
ของสิินที่รัพื่ย์ที่่�ธนาคารถึือครองอย้่

5. กำห้นด้นโยบายและห้ลักเกณฑ์ข์ั�นต�ำในการพิื่จารณารับความเส่ิ�ยงสิำห้รับบัตรเครดิ้ตและสินิเชื�อบัตรเงินสิด้ เพืื่�อใช้
เป็็นกรอบห้ลักเกณฑ์์และแนวที่างในการให้้บริการบัตรเครด้ิตและสิินเชื�อบัตรเงินสิด้ของธนาคาร

6. กำห้นด้อำนาจอนุมัติการให้้สิินเชื�อ ป็รับป็รุงกระบวนการวิเคราะห์้และอนุมัติสิินเชื�อรายย่อยให้้เป็็นการวิเคราะห์้
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และอนุมัติแบบรวมศ้นย์ และกำห้นด้อำนาจในการที่บที่วนและต่ออายุวงเงินสิินเชื�อธุรกิจ รวมที่ั�งที่บที่วนกระบวนการและวิธ่
ป็ฏิบตัใินการอำนวยสินิเชื�อให้ม้ค่วามสิอด้คลอ้งกบัโครงสิรา้งองคก์ร โด้ยกำห้นด้ให้ม้ก่ระบวนการตรวจสิอบระห้วา่งห้นว่ยงาน
(Check & Balance) ที่่�สิอด้คล้องกับห้ลักการบริห้ารความเสิ่�ยงที่่�ด้่

7. กำห้นด้เกณฑ์์ในการพื่ิจารณาความสิามารถึในการชำระห้น่� ได้้แก่      
 7.1 กำห้นด้เกณฑ์์มาตรฐานในการพิื่จารณาความสิามารถึในการชำระห้น่�ของลก้ค้าสินิเชื�อรายย่อย เพื่ื�อให้้ผู้้ก้้ม้เ่งนิได้้ 
คงเห้ลือเพื่่ยงพื่อต่อการด้ำรงช่พื่ และลด้โอกาสิการเกิด้ห้น่�ที่่�ไม่ก่อให้้เกิด้รายได้้ (NPL) ในอนาคต

 7.2 กำห้นด้มาตรฐานกำไรสิุที่ธิของแต่ละธุรกิจ เพื่ื�อใช้เป็็นเกณฑ์์ในการคำนวณความสิามารถึในการชำระห้น่�
ของล้กค้าธนาคารที่่�มาขอสิินเชื�อ ให้้เป็็นไป็อย่างเห้มาะสิมและเป็็นมาตรฐานเด้่ยวกัน

 7.3 พื่ัฒนาระบบงานป็ระมวลผู้ลข้อมล้เครด้ิต (Credit Criteria Processing System : CCPS) สิำห้รับใช้คำนวณ
ภาระห้น่�ตามเกณฑ์์ที่่�ธนาคารกำห้นด้ เพื่ื�อใช้คำนวณความสิามารถึในการชำระห้น่�ให้้เป็็นมาตรฐานเด้่ยวกัน

8. กำห้นด้โป็รแกรมผู้ลิตภัณฑ์์สิินเชื�อ (Credit Product Program : CPP) เพืื่�อใช้เป็็นแนวที่างเบื�องต้นในการพื่ิจารณา
สิินเชื�อธุรกิจที่่�ธนาคารจะสินับสินุน และม่แบบพิื่จารณารับความเส่ิ�ยงสิินเชื�อธุรกิจ ในการขออนุมัติสิินเชื�อและการต่ออายุ 
วงเงินสิินเชื�อ ที่่�มภ่าระสิินเชื�อธุรกิจ และ/ห้รือเงินลงทีุ่นรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20.00 ล้านบาที่ (Check List : CL) 
เพืื่�อใช้เป็็นแนวที่างในการพื่ิจารณาความเป็็นไป็ได้้ในการพื่ิจารณาสิินเชื�อแก่ล้กค้าสิินเชื�อธุรกิจ

9. ที่บที่วนห้ลกัเกณฑ์คุ์ณสิมบัตสิิถึาบันการเงินชั�นนำ เพืื่�อใช้เป็น็เกณฑ์ใ์นการพิื่จารณาอัตราด้อกเบ่�ยสิำห้รับกลุม่ที่่�เป็น็
สิถึาบันการเงินชั�นนำ

10. พื่ัฒนาและป็รับป็รุงแบบจำลองวัด้ระด้ับความเส่ิ�ยงด้้านเครดิ้ต ป็ระกอบด้้วย Credit Scoring Model 
(ได้้แก่ Application Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk 
Rating for Small Business Model เพื่ื�อให้้สิามารถึคัด้กรองและป็ระเมินความเสิ่�ยงของล้กค้าได้้อย่างเห้มาะสิม และใช้ 
ร่วมกับ Credit Bureau Score (Credit Score ของบริษัที่ข้อม้ลเครด้ิตแห้่งชาติ) ป็ระกอบในการพิื่จารณาอนุมัติสิินเชื�อ 
ของธนาคารให้้ม่ป็ระสิิที่ธิภาพื่มากยิ�งขึ�น

11. พื่ัฒนาระบบงานเพืื่�อสินับสินุนกระบวนการพิื่จารณาอนุมัติสิินเชื�อของธนาคารให้้เป็็นมาตรฐาน และเพื่ิ�ม
ป็ระสิิที่ธิภาพื่ในการบริห้ารความเสิ่�ยง ได้้แก่

 11.1 ระบบงานสินบัสินนุกระบวนการสินิเชื�อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึ่ึ�งป็ระกอบด้้วย 
ระบบพิื่จารณาอนุมัติสิินเชื�อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริห้ารห้ลักป็ระกันสิินเชื�อ (Collateral  
Management System : CMS) และระบบตดิ้ตามกระบวนการที่างกฎห้มาย (Litigation System : LS) เพื่ื�อเพื่ิ�มป็ระสิทิี่ธภิาพื่
ในกระบวนการพื่ิจารณาสิินเชื�อและข่ด้ความสิามารถึในการแข่งขัน

 11.2 ระบบเพืื่�อการวิเคราะห์้ข้อม้ลล้กค้าธุรกิจและความเส่ิ�ยงสิินเชื�อ ซึึ่�งป็ระกอบด้้วย ระบบเพืื่�อการวิเคราะห์้
ข้อม้ลที่างธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห้์ข้อม้ลที่างการเงิน (Optimist) 

 11.3 ระบบคำนวณคะแนนสิินเชื�อ (Blaze Advisor) และระบบคำนวณคะแนนสิำห้รับบัตรเครดิ้ตและสิินเชื�อ 
บัตรเงินสิด้ (Strategy Management)

 11.4 ระบบฐานข้อม้ลเพื่ื�อการบริห้ารความเส่ิ�ยง (Risk Data Mart) เพื่ื�อสินับสินุนการคำนวณเงินกองทีุ่นและ
สิินที่รัพื่ย์เสิ่�ยง (Capital Calculation) การที่ด้สิอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริห้ารพื่อร์ตด้้านเครด้ิต (Credit Portfolio 
Management)

12. ติด้ตามและควบคุมความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิต อาที่ิ
 12.1 กำห้นด้อัตราสิ่วนการกำกับล้กห้น่�รายให้ญ่ (Single Lending Limit) เพืื่�อควบคุมความเสิ่�ยงมิให้้ธนาคาร 

ให้้สิินเชื�อ ลงทุี่น ก่อภาระผู้้กพัื่น ห้รือที่ำธุรกรรมที่่�ม่ลักษณะคล้ายการให้้สิินเชื�อแก่บุคคลห้นึ�งบุคคลใด้ และเพืื่�อไม่ให้้ 
มก่ารกระจกุตัวของความเสิ่�ยง (Concentration Risk) ในลก้ห้น่�รายใด้รายห้นึ�งรวมถึงึผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องมากเกนิไป็ และเพื่ื�อให้้มั�นใจว่า
ห้ากเกิด้เห้ตุการณ์ที่่�อาจส่ิงผู้ลกระที่บต่อลก้ห้น่�กลุม่ใด้กลุ่มห้นึ�งห้รือภาคธุรกจิใด้ธุรกจิห้นึ�ง ธนาคารยังคงมเ่งินกองทุี่นเพื่ย่งพื่อ 
ที่่�จะด้ำเนินธุรกิจต่อไป็ได้้

 12.2 กำห้นด้และที่บที่วนเพื่ด้านเงินให้้สิินเชื�อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่ื�อเป็็นแนวที่างในการป็ระกอบ
การพิื่จารณาเสินอขออนุมัติสิินเชื�อ และเป็็นการกระจายความเสิ่�ยงมิให้้ม่การกระจุกตัวในธุรกิจใด้ธุรกิจห้นึ�งมากเกินไป็

 12.3 กำห้นด้วงเงินห้รือเพื่ด้านการให้้สิินเชื�อ ลงทีุ่น ห้รือก่อภาระผู้้กพื่ันแก่ป็ระเที่ศค้่สัิญญาแต่ละป็ระเที่ศ  
(Country Limit) เพื่ื�อควบคุมความเสิ่�ยงจากการกระจุกตัวของป็ระเที่ศห้นึ�งป็ระเที่ศใด้ห้รือป็ระเที่ศกลุ่มห้นึ�งกลุ่มใด้ ซึ่ึ�งม่ 
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ความเก่�ยวข้องกันที่างเศรษฐกิจ และเพืื่�อให้้ธนาคารม่การกันเงินสิำรองอย่างเพื่่ยงพื่อ และเห้มาะสิมเพืื่�อรองรับผู้ลกระที่บ 
ที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการที่ำธุรกรรมที่่�เพื่ิ�มขึ�น

 12.4  ตดิ้ตามด้แ้ลโครงสิร้างและคณุภาพื่พื่อร์ตสินิเชื�อให้้สิอด้คล้องกบันโยบายธนาคาร รวมที่ั�งตดิ้ตามการกระจกุตวั
ของสิินเชื�ออย่างสิม�ำเสิมอ เช่น การกระจุกตัวของสิินเชื�อแยกตามป็ระเภที่สิินเชื�อภาคธุรกิจ (Industry Limit) ป็ระเที่ศ 
ค้่สิัญญา (Country Limit) และกลุ่มล้กห้น่�รายให้ญ่ (Single Lending Limit) โด้ยใช้มาตรฐานตามเกณฑ์์ของธนาคาร 
แห้่งป็ระเที่ศไที่ย

 12.5   สิอบที่านเงินให้ส้ินิเชื�อ เพืื่�อตดิ้ตามการป็ฏิบัตงิานด้า้นสินิเชื�อให้เ้ป็น็ไป็ตามห้ลักเกณฑ์ท์ี่่�ธนาคารกำห้นด้ และ
สิอด้คล้องกับแนวที่างของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย 

 12.6  การที่ด้สิอบภาวะวิกฤตด้้านเครด้ิต (Credit Stress Testing) เพื่ื�อป็ระเมินผู้ลกระที่บและเตร่ยมความพื่ร้อม
กรณท่ี่่�มเ่ห้ตุการณ์สิำคัญอาจจะเกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงของปั็จจัยด้า้นเศรษฐกิจมห้ภาคภายในป็ระเที่ศ และส่ิงผู้ลกระที่บ
ตอ่ธนาคารในด้้านพื่อรต์สินิเชื�อ เงนิสิำรอง และความเพื่ย่งพื่อของเงนิกองที่นุ โด้ยใชส้ิถึานการณจ์ำลองที่่�ธนาคารแห้ง่ป็ระเที่ศไที่ย
กำห้นด้

13. ติด้ตามและรายงานความเสิ่�ยงต่อคณะกรรมการบริห้ารความเสิ่�ยงและคณะกรรมการที่่�เก่�ยวข้องอย่างสิม�ำเสิมอ
14. ม่การพื่ัฒนาเพื่ื�อเพื่ิ�มศักยภาพื่ และที่ักษะด้้านการให้้สิินเชื�อ การลงทีุ่น การบริห้ารความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิต พื่ร้อมที่ั�ง

สินับสินุนการสิร้างวัฒนธรรมการบริห้ารความเสิ่�ยงด้้านเครด้ิตให้้แก่พื่นักงานที่่�เก่�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง 
15. มก่ระบวนการบรหิ้ารจดั้การห้น่� (Debt Management Process) เพื่ื�อป้็องกนัและแก้ไขห้น่�ค้างชำระ รวมที่ั�งด้ำเนนิการ

ให้ม้่การฟ้้องร้องห้รือป็ระน่ป็ระนอมยอมความ และการบริห้ารจัด้การสิินที่รัพื่ย์รอการขาย
16. เตรย่มความพื่รอ้มรองรบัการคำนวณการด้อ้ยคา่ตามมาตรฐาน TFRS 9 โด้ยมโ่ครงการพื่ฒันา/ป็รบัป็รงุแบบจำลอง

การด้้อยค่า (ECL Model) รวมถึึงการที่ด้สิอบความน่าเชื�อถึือของแบบจำลอง เพืื่�อให้้ธนาคารม่การคำนวณการกันเงินสิำรอง 
ได้้อย่างเห้มาะสิม

3.1.2 ค่วามเสี�ยงิด้�านตลาด้ 
ความเสิ่�ยงด้้านตลาด้ (Market Risk) ห้มายถึึง ความเสิ่�ยงที่่�เกิด้จากการเคลื�อนไห้วของอัตราด้อกเบ่�ย อัตราแลกเป็ล่�ยน

เงินตราต่างป็ระเที่ศ ราคาตราสิารทุี่น และราคาสิินค้าโภคภัณฑ์์ ที่่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทีุ่น 
ในการบรหิ้ารความเสิ่�ยงด้า้นตลาด้ ธนาคารกำห้นด้นโยบายการบรหิ้ารความเสิ่�ยงด้า้นตลาด้ โด้ยคณะกรรมการธนาคาร

ออมสิิน และม่คณะกรรมการกำกับความเสิ่�ยงที่ำห้น้าที่่�อนุมัติระบบในการวัด้ ติด้ตาม และควบคุมความเสิ่�ยงด้้านตลาด้  
เพืื่�อควบคุมความเส่ิ�ยงที่่�อาจเกิด้ขึ�นที่ั�งในบัญชเ่พืื่�อการค้าและบัญชเ่พืื่�อการธนาคารให้้อย้ภ่ายใต้ระด้บัที่่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) 
โด้ยการกำห้นด้เพื่ด้านความเสิ่�ยง (Limit) และสิัญญาณเตือนระด้ับความเสิ่�ยง (Trigger) ให้้เห้มาะสิมกับพื่อร์ตการลงทีุ่น  
ม่การติด้ตามและรายงานให้้ผู้้้บริห้ารและคณะกรรมการท่ี่�เก่�ยวข้องที่ราบอย่างสิม�ำเสิมอ นอกจากน่�ม่การที่ด้สิอบภาวะวิกฤต 
(Stress Testing) ด้้านตลาด้ เป็็นป็ระจำทีุ่กไตรมาสิ โด้ยกำห้นด้สิถึานการณ์จำลองที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลง 
อย่างรุนแรงของปั็จจัยเส่ิ�ยง ที่่�ส่ิงผู้ลในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทุี่นของธนาคาร ซึึ่�งสิอด้คล้องกับแนวที่างของธนาคาร 
แห้่งป็ระเที่ศไที่ย เพื่ื�อให้้มั�นใจว่าสิามารถึรองรับความเสิ่ยห้ายที่่�อาจเกิด้ขึ�นในภาวะวิกฤตได้้ รวมถึึงม่การที่ด้สิอบความแม่นยำ 
(Back Testing) ของ VaR ตามแนวที่างธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยอย่างสิม�ำเสิมอ สิำห้รับระด้ับความเสิ่�ยงด้้านตลาด้ของพื่อร์ต
การลงที่นุ ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 เป็น็ไป็ตามเกณฑ์์เพื่ด้านความเสิ่�ยงของธนาคาร ม่เพื่่ยงพื่อรต์เผู้ื�อขาย-กองที่นุ ที่่�เกนิกวา่
สิญัญาณเตือนระดั้บความเส่ิ�ยงเล็กนอ้ย จากราคาของห้น่วยลงทุี่นบางกลุม่ที่่�ยังป็รบัตวัเพื่ิ�มขึ�นไมม่ากนัก ที่ั�งน่� ได้ม้ก่ารรายงาน
ให้้ผู้้้บริห้ารและคณะกรรมการที่่�เก่�ยวข้องที่ราบอย่างสิม�ำเสิมอ

(1) ความเสี�ยงด้านอัต่ราดอกเบี้ย 
ความเส่ิ�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ย ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงที่่�เกิด้จากการเคลื�อนไห้วของอัตราด้อกเบ่�ยที่่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบ

ต่อรายได้้และ/ห้รือม้ลค่าที่างเศรษฐกิจของธนาคาร โด้ยแบ่งเป็็นสิองส่ิวน คือ ความเส่ิ�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่ 
เพืื่�อการธนาคารและในบัญช่เพื่ื�อการค้า

ความเสิ่�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่เพื่ื�อการธนาคาร เกิด้จากโครงสิร้างสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินที่่�ไม่สิอด้คล้องกัน โด้ยม่
ระยะเวลาและป็ระเภที่อตัราด้อกเบ่�ยที่่�แตกตา่งกนั ที่ั�งน่� ธนาคารได้ม้ก่ารด้ำเนนิงานเพื่ื�อบรหิ้ารโครงสิรา้งสินิที่รพัื่ยแ์ละห้น่�สินิ
ให้้เห้มาะสิม รวมถึึงวิเคราะห์้ผู้ลกระที่บของการเป็ล่�ยนแป็ลงอัตราด้อกเบ่�ยที่่�ม่ต่อรายได้้ด้อกเบ่�ยสุิที่ธิในอ่ก 1 ป็ีข้างห้น้า  
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(NII Sensitivity) เที่่ยบกับเพื่ด้านความเสิ่�ยงท่ี่�กำห้นด้อย่างสิม�ำเสิมอ เพื่ื�อให้้มั�นใจว่าผู้ลกระที่บของการเป็ล่�ยนแป็ลง 
อัตราด้อกเบ่�ยที่่�เกิด้ขึ�นอย้่ภายใต้ระด้ับความเสิ่�ยงที่่�ยอมรับได้้ 

ความเสิ่�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่เพืื่�อการค้า ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารม่การลงทีุ่นตราสิารห้น่� 
ในพื่อร์ตเพื่ื�อค้าร้อยละ 0.46 ของมล้ค่าพื่อร์ตการลงทีุ่นรวม โด้ยม่เครื�องมือควบคุมความเสิ่�ยง อาที่ิ Present Value of 1  
basis point (PV01) และการป็ระเมินม้ลค่าความเสิ่ยห้ายสิ้งสิุด้ที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการที่ำธุรกรรมภายใต้ภาวะป็กติ โด้ยใช้ 
แบบจำลอง Value at Risk (VaR) ณ ระด้ับความเชื�อมั�นที่่�ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถึือครอง 1 วัน

ตารางแสิด้งยอด้คงเห้ลือเฉล่�ยและจำนวนด้อกเบ่�ยสิำห้รับตราสิารที่างการเงินชนิด้ที่่�ม่ด้อกเบ่�ยของธนาคารสิำห้รับป็ี 
สิิ�นสิุด้วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ด้ังน่�

(2) ความเสี�ยงด้านอัต่ราแลกเปีลี�ยน
ความเสิ่�ยงด้า้นอตัราแลกเป็ล่�ยน ห้มายถึงึ ความเสิ่�ยงที่่�เกดิ้จากการเคลื�อนไห้วของอตัราแลกเป็ล่�ยนเงนิตราตา่งป็ระเที่ศ

ที่่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทีุ่นของธนาคาร โด้ยม่เครื�องมือควบคุมความเสิ่�ยง อาที่ิ Warning Indicator  
ซึึ่�งวดั้มล้คา่ความเสิย่ห้ายจากการป็ระเมนิมล้คา่ตลาด้ของเงนิตราตา่งป็ระเที่ศ นอกจากน่� ธนาคารมก่ารใชอ้นพุื่นัธท์ี่างการเงนิ
ในการป็้องกันความเสิ่�ยงโด้ยการที่ำสิัญญาแลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศล่วงห้น้า

(3) ความเสี�ยงด้านราคาต่ราสารทีุ่น
ความเสิ่�ยงด้้านราคาตราสิารทีุ่น ห้มายถึึง ความเสิ่�ยงที่่�เกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงของราคาของตราสิารทีุ่นท่ี่�ม่ 

ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทีุ่นของธนาคาร โด้ยแบ่งเป็็นสิองส่ิวน คือ ความเส่ิ�ยงด้้านราคาตราสิารทีุ่นในบัญช่
เพืื่�อการธนาคารและในบัญช่เพื่ื�อการค้า

ความเสิ่�ยงด้้านราคาตราสิารทุี่นในบัญช่เพื่ื�อการธนาคาร ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมเ่งินลงทีุ่นในหุ้้นสิามัญ
และกองทีุ่นในพื่อร์ตเผู้ื�อขายร้อยละ 2.77 และร้อยละ 6.05 ของม้ลค่าพื่อร์ตลงทีุ่นรวม ตามลำด้ับ โด้ยม่เครื�องมือควบคุม 
ความเสิ่�ยง อาที่ิ การป็ระเมินม้ลค่าความเสิ่ยห้ายส้ิงสิุด้ที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการที่ำธุรกรรมภายใต้ภาวะป็กติ โด้ยใช้แบบจำลอง 
Value at Risk (VaR) ณ ระด้ับความเชื�อมั�นที่่�ร้อยละ 99.00 และระยะเวลาถึือครอง 30 วัน

2564 2563

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

อัตร�ดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

อัตร�ดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 272,279.28 1,693.84 0.62 387,088.82 3,200.16 0.83

   เงินลงทุน 381,033.95 5,447.54 1.43 303,450.92 5,400.56 1.78

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,880,249.00 72,876.28 3.88 1,855,149.82 77,067.79 4.15

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
   นโยบายรัฐ

274,018.86 8,340.01 3.04 216,795.31 7,133.21 3.29

รวม 2,807,581.09 88,357.67 3.15 2,762,484.87 92,801.72 3.36

หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

   เงินรับฝาก 2,432,762.21 26,186.70 1.08 2,391,672.48 33,614.41 1.41

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 85,303.38 430.91 0.51 77,037.29 569.37 0.74

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 82,166.57 1,679.16 2.05 80,500.00 1,680.86 2.09

รวม 2,600,232.16 28,296.77 1.09 2,549,209.77 35,864.64 1.41

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ความเสิ่�ยงด้า้นราคาตราสิารที่นุในบญัชเ่พื่ื�อการค้า ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารไมม่ส่ิถึานะคงคา้งของหุ้น้สิามญั
ในพื่อร์ตเพืื่�อค้า ที่ั�งน่� มเ่ครื�องมือควบคุมความเส่ิ�ยง อาทิี่ การป็ระเมินมล้ค่าความเส่ิยห้ายส้ิงสุิด้ที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการที่ำธุรกรรม
ภายใต้ภาวะป็กติ โด้ยใช้แบบจำลอง Value at Risk (VaR) 

(4) ความเสี�ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์์
ความเสิ่�ยงด้้านราคาสิินค้าโภคภัณฑ์์ ห้มายถึึง ความเสิ่�ยงที่่�เกิด้ขึ�นจากการเป็ล่�ยนแป็ลงของราคาของสิินค้าโภคภัณฑ์์ 

ที่่�ม่ผู้ลกระที่บในที่างลบต่อรายได้้และเงินกองทีุ่นของธนาคาร แต่เนื�องจากธนาคารไม่ม่การลงทีุ่นในสิินค้าโภคภัณฑ์์ จึงไม่ม่
ความเสิ่�ยงด้้านราคาสิินค้าโภคภัณฑ์์

3.1.3 ค่วามเสี�ยงิด้�านสภาพัค่ล่องิ
ความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่อง (Liquidity Risk) ห้มายถึึง ความเส่ิ�ยงที่่�เกิด้จากการที่่�ธนาคารไม่สิามารถึชำระห้น่�สิิน 

และภาระผู้้กพัื่นเมื�อถึึงกำห้นด้ เนื�องจากไม่สิามารถึเป็ล่�ยนสิินที่รัพื่ย์เป็็นเงินสิด้ได้้ ห้รือไม่สิามารถึจัด้ห้าเงินทีุ่นได้้เพื่่ยงพื่อ  
ห้รือสิามารถึจัด้ห้าเงินทีุ่นได้้แต่ด้้วยต้นทีุ่นท่ี่�สิ้งเกินกว่าระด้ับที่่�ยอมรับได้้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่ึ�งอาจสิ่งผู้ลกระที่บ 
ตอ่รายได้แ้ละเงินกองที่นุของธนาคารที่ั�งในปั็จจบุนัและอนาคต นอกจากน่� ความเสิ่�ยงด้า้นสิภาพื่คล่องยงัเกดิ้จากการที่่�ธนาคาร
ไม่สิามารถึยกเลิก ห้รือห้ักกลบความเสิ่�ยงที่่�ม่อย้่จากสิินที่รัพื่ย์ที่่�ถึืออย้่ได้้ ที่ำให้้ต้องขายสิินที่รัพื่ย์ในราคาต�ำกว่าต้นทีุ่นที่่�ซึ่ื�อมา 
เนื�องจากสิินที่รัพื่ย์ที่่�ถืึออย้่ม่สิภาพื่คล่องต�ำ ห้รือเกิด้จากภาวะตลาด้ขาด้สิภาพื่คล่อง (Trading Liquidity Risk)

ในการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่อง ธนาคารกำห้นด้นโยบายการบริห้ารความเส่ิ�ยงด้้านสิภาพื่คล่องโด้ย 
คณะกรรมการธนาคาร และมค่ณะกรรมการกำกับความเส่ิ�ยงที่ำห้น้าที่่�อนุมัติระบบในการวัด้ ติด้ตาม และควบคุมความเส่ิ�ยง
ด้้านสิภาพื่คล่อง นอกจากน่� ม่คณะกรรมการบริห้ารสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิิน (ALCO) ที่ำห้น้าที่่�กำห้นด้แนวที่างบริห้ารสิินที่รัพื่ย์
และห้น่�สิิน กำกับด้้แลการป็ฏิบัติงานให้้เป็็นไป็ตามกรอบการบริห้ารความเส่ิ�ยง เพืื่�อควบคุมความเส่ิ�ยงให้้อย้่ภายใต้ระดั้บ 
ที่่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) และม่คณะที่ำงานด้้านบริห้ารสิภาพื่คล่อง ที่ำห้น้าที่่�กำห้นด้แนวที่างการบริห้ารสิภาพื่คล่อง  
โด้ยจัด้สิรรเงินฝาก เงินลงทีุ่น เงินให้้สิินเชื�อ ให้ส้ิอด้คล้องกับแผู้นการด้ำเนินธุรกิจ เพืื่�อให้้สิภาพื่คล่องของธนาคารอย้่ในระด้ับ
ที่่�เห้มาะสิม และสิามารถึป็ฏิบัติตามข้อผู้้กพื่ันที่างการเงินได้้

ธนาคารวดั้และป็ระเมินความเสิ่�ยงด้้านสิภาพื่คล่อง โด้ยการใช้อตัราส่ิวนที่างการเงนิต่างๆ รายงานฐานะสิภาพื่คล่องสุิที่ธิ 
(Liquidity Gap Report) ซึ่ึ�งจัด้ที่ำที่ั�งแบบอายุคงเห้ลือตามสัิญญาและแบบป็รับพื่ฤติกรรม รวมที่ั�งที่ด้สิอบภาวะวิกฤต  
(Stress Testing) ด้้านสิภาพื่คล่องเป็็นป็ระจำทุี่กไตรมาสิ โด้ยกำห้นด้สิถึานการณ์จำลองเป็็น 3 กรณ่ ได้้แก่

(1) กรณ่วิกฤตเฉพื่าะรายสิถึาบันการเงิน (Institution-Specific Crisis)
(2) กรณ่วิกฤตที่ั�งระบบสิถึาบันการเงิน (Market-Wide Crisis)  และ
(3) กรณท่ี่่�เป็น็ผู้ลรวมของวกิฤตเฉพื่าะรายสิถึาบนัการเงนิและวกิฤตที่ั�งระบบสิถึาบนัการเงนิ (Combination of both)

ซึ่ึ�งแต่ละสิถึานการณ์จะกำห้นด้สิมมติฐานต่างๆ เช่น การไห้ลออกของเงินฝากที่่�มากกว่าป็กติในสิัด้สิ่วนที่่�ต่างกัน  
การกำห้นด้อัตราสิ่วนลด้ท่ี่�จะใช้ป็รับลด้ม้ลค่าห้ลักที่รัพื่ย์ลงจากราคาตลาด้ (Hair Cut) เป็็นต้น รวมถึึงจัด้ที่ำแผู้นรองรับเห้ตุ
ฉุกเฉินด้้านสิภาพื่คล่อง (Contingency Liquidity Plan) ซึึ่�งกำห้นด้สัิญญาณเตือนล่วงห้น้า (Early Warning Indicators)  
เป็็นตัวบ่งช่�สิถึานการณ์ที่่�ผู้ิด้ป็กติด้้านสิภาพื่คล่อง โด้ยกำห้นด้ห้น้าที่่�ความรับผิู้ด้ชอบของผู้้้บริห้าร ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง  
ขั�นตอนการป็ฏิบัติงาน และวิธ่การจัด้การในภาวะขาด้สิภาพื่คล่อง ตลอด้จนม่การที่ด้สิอบแผู้นรองรับเห้ตุฉุกเฉิน 
ด้้านสิภาพื่คล่อง เพื่ื�อให้้ธนาคารม่ความพื่ร้อมในการบริห้ารจัด้การกรณ่ป็ระสิบภาวะวิกฤตด้้านสิภาพื่คล่อง นอกจากน่�  
ม่การกำห้นด้ระด้ับห้รือป็ริมาณสิินที่รัพื่ย์ที่่�ม่คุณภาพื่และม่สิภาพื่คล่องสิง้ (Liquidity Cushion) เพื่ื�อให้้ม่สิภาพื่คล่องเพื่่ยงพื่อ
รองรับการด้ำเนินธุรกิจที่ั�งในภาวะป็กติและภาวะวิกฤต 

สิำห้รบัการควบคมุความเสิ่�ยง มก่ารกำห้นด้เพื่ด้านความเสิ่�ยง (Limit) และสิญัญาณเตอืนระด้บัความเสิ่�ยง (Trigger) เชน่
 อตัราสิว่นสินิเชื�อตอ่เงนิฝากและหุ้น้ก้ ้อตัราสิว่นสินิที่รพัื่ยส์ิภาพื่คลอ่งตอ่เงนิฝาก เป็น็ตน้ นอกจากน่� มก่ารตดิ้ตามและรายงาน
ความเส่ิ�ยงด้า้นสิภาพื่คล่องเป็น็รายวัน รายสัิป็ด้าห์้ รายเดื้อน และรายไตรมาสิ เพืื่�อเสินอผู้้้บริห้ารและคณะกรรมการที่่�เก่�ยวข้อง
ที่ั�งน่� อัตราส่ิวนสิินที่รัพื่ย์สิภาพื่คล่องต่อเงินฝาก ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 เท่ี่ากับร้อยละ 22.18 ลด้ลงจาก ณ วันที่่�  
31 ธันวาคม 2563 ที่่�เที่่ากับร้อยละ 23.32 แต่สิ้งกว่าเกณฑ์์ที่่�ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้ (ไม่ต�ำกว่าร้อยละ 6) รวมที่ั�ง 
เป็็นไป็ตามเกณฑ์์เพื่ด้านความเสิ่�ยง/สิัญญาณเตือนระด้ับความเส่ิ�ยงของธนาคาร
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ตารางแสิด้งยอด้เงนิคงเห้ลอืของสินิที่รพัื่ยท์ี่างการเงนิและห้น่�สิินที่างการเงนิที่่�สิำคญัจำแนกตามระยะเวลาคงเห้ลอืของ
สิัญญา ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ด้ังน่�

2564

ไม่เกิน 1 เดือน เกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด

ระยะเวลา รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ 262,518.92 9,277.89 12,533.28 4,406.01 - 288,736.10

   เงินลงทุนสุทธิ * 1,323.98 39,526.77 137,152.52 295,135.53 3,024.32 476,163.12

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 62,457.47 58,543.61 271,948.18 1,589,035.64 - 1,981,984.90

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐ 55,999.72 33,858.00 90,643.26 77,908.53 - 258,409.51

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 382,300.09 141,206.27 512,277.24 1,966,485.71 3,024.32 3,005,293.63

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก 872,850.37 174,891.27 685,984.78 745,507.01 - 2,479,233.43

   รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ 110,505.40 11,129.79 2,956.11 16,184.69 - 140,775.99

   ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 36,000.00 14,000.00 30,500.00 - 80,500.00

รวมหนี้สินทางการเงิน 983,355.77 222,021.06 702,940.89 792,191.70 - 2,700,509.42

ห็น่วย : ล้านบาที่

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

ห็น่วย : ล้านบาที่

*รวมเงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วม
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3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
ตารางแสิด้งม้ลค่าตามบัญช่และป็ระมาณการม้ลค่ายุติธรรมของตราสิารการเงิน โด้ยสิรุป็ตามยอด้คงเห้ลือที่่�ป็รากฏ 

ในงบการเงิน ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ด้ังน่�

3.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารจัด้ลำด้บัชั�นของการวดั้มล้ค่ายตุธิรรมแบ่งเป็็น 3 ระด้บั ตามลักษณะข้อมล้ที่่�นำมาใช้ในการวดั้มล้ค่ายตุธิรรม ด้งัน่�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2564 2563
ประเภทตราสารการเงิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
   เงินสด 29,139.60 29,139.60 30,736.51 30,736.51

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 288,736.10 288,736.10 312,674.41 312,674.41

   ตราสารอนุพันธ์ 416.72 416.72 1,562.62 1,562.62

   เงินลงทุนสุทธิ * 476,197.51 474,324.29 439,843.38 443,921.55

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,943,025.31 1,943,025.31 1,786,580.06 1,786,580.06

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ 254,611.94 254,611.94 271,333.71 271,333.71

   ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 3,182.73 3,182.73 702.20 702.20

รวม 2,995,309.91 2,993,436.69 2,843,432.89 2,847,511.06

หนี้สินทางการเงิน
   เงินรับฝาก 2,479,233.43 2,479,233.43 2,401,542.74 2,401,542.74

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 140,775.99 140,775.99 77,110.36 77,110.36

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 1,200.34 1,200.34 764.73 764.73

   ตราสารอนุพันธ์ 288.43 288.43 13.52 13.52

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00

   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย 41,033.87 41,033.87 46,569.84 46,569.84

รวม 2,743,032.06 2,743,032.06 2,606,501.19 2,606,501.19

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563
ประเภทตราสารการเงิน มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

   เงินสด 29,139.60 29,139.60 30,736.51 30,736.51

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 288,736.10 288,736.10 312,674.41 312,674.41

   ตราสารอนุพันธ์ 416.72 416.72 1,562.62 1,562.62

   เงินลงทุนสุทธิ * 476,163.12 474,324.29 439,788.74 443,921.55

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,943,025.31 1,943,025.31 1,786,580.06 1,786,580.06

   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ 254,611.94 254,611.94 271,333.71 271,333.71

   ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 3,182.73 3,182.73 702.20 702.20

รวม 2,995,275.52 2,993,436.69 2,843,378.25 2,847,511.06

หนี้สินทางการเงิน

   เงินรับฝาก 2,479,233.43 2,479,233.43 2,401,542.74 2,401,542.74

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 140,775.99 140,775.99 77,110.36 77,110.36

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 1,200.34 1,200.34 764.73 764.73

   ตราสารอนุพันธ์ 288.43 288.43 13.52 13.52

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00

   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย 41,033.87 41,033.87 46,569.84 46,569.84

รวม 2,743,032.06 2,743,032.06 2,606,501.19 2,606,501.19

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

*รวมเงินลงทุี่นในบริษัที่ร่วม
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2564
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า - 1.92 - 1.92

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง - 1.27 - 1.27

เงินลงทุน

   เงินลงทุนเพ่ือค้า - - - -

   เงินลงทุนเผื่อขาย 23,912.21 138,844.76 - 162,756.97
รวม 23,912.21 138,847.95 - 162,760.16

หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า - 0.76 - 0.76

   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง - 2.67 - 2.67
รวม - 3.43 - 3.43

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

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

 ระด้ับ 1 ราคาเสินอซึ่ื�อขาย (ไม่ต้องป็รับป็รุง) ในตลาด้ที่่�ม่สิภาพื่คล่องสิำห้รับสิินที่รัพื่ย์ห้รือห้น่�สิินอย่างเด้่ยวกันและ
ธนาคารสิามารถึเข้าถึึง ณ วันที่่�วัด้มล้ค่า 

 ระด้ับ 2 ข้อม้ลอื�นนอกเห้นือจากราคาเสินอซึ่ื�อขายซึ่ึ�งรวมอย้่ในระด้ับ 1 ที่่�สิามารถึสิังเกตได้้โด้ยตรงห้รือโด้ยอ้อม
สิำห้รับสิินที่รัพื่ย์นั�นห้รือห้น่�สิินนั�น 

 ระด้ับ 3 ข้อมล้ที่่�ไม่สิามารถึสิังเกตได้้ซึึ่�งนำมาใช้กับสิินที่รัพื่ย์นั�นห้รือห้น่�สิินนั�น 
เที่คนิคที่่�ใช้ในการวัด้ม้ลค่ายุติธรรมของรายการที่่�เกิด้ขึ�นป็ระจำและจัด้เป็็นระด้ับ 2 ด้ังน่�
 ตราสิารอนุพื่ันธ์คำนวณจากแบบจำลองมาตรฐานท่ี่�ใช้กันที่ั�วไป็ของผู้้้ร่วมตลาด้ โด้ยใช้ข้อม้ลที่่�สิังเกตได้้จากตลาด้ 

ได้้แก่ อัตราด้อกเบ่�ย อัตราแลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศ เพื่ื�อคิด้ลด้กระแสิเงินสิด้ในอนาคตสิำห้รับการวัด้ม้ลค่ายุติธรรม
 เงินลงทุี่นในห้น่วยลงทุี่นไม่จด้ที่ะเบ่ยนในตลาด้ห้ลักที่รัพื่ย์ที่่�เป็็นเงินลงทุี่นเผู้ื�อขาย วัด้ม้ลค่ายุติธรรมด้้วยม้ลค่า

สิินที่รัพื่ย์สิุที่ธิ (Net Assets Value) ณ วันที่่�รายงาน
 เงนิลงที่นุในตราสิารห้น่�ภาครฐับาลและรฐัวสิิาห้กจิ และตราสิารห้น่�ภาคเอกชนที่่�เป็น็เงนิลงที่นุเพื่ื�อคา้และเงนิลงที่นุ

เผู้ื�อขาย วัด้ม้ลค่ายุติธรรมโด้ยอ้างอิงอัตราผู้ลตอบแที่นของสิมาคมตลาด้ตราสิารห้น่�ไที่ย
ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารม่สิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินที่่�วัด้ม้ลค่ายุติธรรมตามลำด้ับชั�น ด้ังน่�
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3.4 การดำารงเงินกองทุน
ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารได้้คำนวณเงินด้ำรงกองทีุ่นตามห้ลักเกณฑ์์ Basel II ตามแนวที่างของ

ธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย
เงินกองทีุ่นตามห้ลักเกณฑ์์ Basel II ม่ดั้งต่อไป็น่�

ตามข้อกำห้นด้ของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย กำห้นด้ให้้สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจด้ำรงเงินกองทีุ่นเป็็นอัตราสิ่วน 
กับสิินที่รัพื่ย์เสิ่�ยงที่ั�งสิิ�นไม่ต�ำกว่าร้อยละ 8.50 โด้ยม่เงื�อนไขว่าเงินกองทีุ่นชั�นที่่� 1 ต้องเป็็นอัตราสิ่วนไม่ต�ำกว่าร้อยละ 4.25  
ของสิินที่รัพื่ย์เสิ่�ยงที่ั�งสิิ�น 

ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารด้ำรงเงินกองที่นุที่ั�งสิิ�นเป็็นอตัราส่ิวนกบัสินิที่รพัื่ย์เส่ิ�ยงที่ั�งสิิ�น ตามห้ลกัเกณฑ์์
 Basel II ด้ังน่�

*ธนาคารได้ร้ับอนุมัติจากธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ยให้้นับม้ลค่าสิ่วนที่่�เพื่ิ�มจากการตร่าคาที่่�ด้ิน เข้าเป็็นเงินกองทีุ่นชั�นที่่� 2 ในป็ี 2564 เมื�อวันที่่� 28 กันยายน 2564 

และในป็ี 2563 เมื�อวันที่่� 9 ม่นาคม 2561

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัด้ที่ำงบการเงินให้้เป็็นไป็ตามห้ลักเกณฑ์์การจัด้ที่ำบัญช่และรายงานการเงินสิำห้รับสิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ  

ออกโด้ยธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ผู้้้บริห้ารต้องใช้การป็ระมาณ และตั�งข้อสิมมติฐานห้ลายป็ระการ ซึึ่�งม่ผู้ลกระที่บต่อ 
จำนวนเงินที่่�เก่�ยวกับสิินที่รัพื่ย์ ห้น่�สิิน รายได้้และค่าใช้จ่าย และการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลเก่�ยวกับสิินที่รัพื่ย์และห้น่�สิินที่่�อาจเกิด้ขึ�น  
ซึ่ึ�งผู้ลที่่�เกิด้ขึ�นจริงอาจแตกต่างไป็จากจำนวนที่่�ป็ระมาณไว้

ป็ระมาณการและข้อสิมมตฐิานที่่�ใช้จะได้้รบัการที่บที่วนอย่างต่อเนื�อง การเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระมาณการที่างบญัชจ่ะบนัที่กึ
ในงวด้บญัชท่ี่่�มก่ารเป็ล่�ยนแป็ลงและในอนาคตที่่�ได้้รบัผู้ลกระที่บ ข้อมล้เก่�ยวกบัการป็ระมาณความไม่แน่นอนและข้อสิมมตฐิาน
ที่่�สิำคัญในการกำห้นด้นโยบายการบัญชไ่ด้้เปิ็ด้เผู้ยไว้ในห้มายเห้ตุป็ระกอบงบการเงินในงวด้บัญช่ที่่�มผู่้ลกระที่บอย่างมส่ิาระสิำคัญ

2564 2563

เงินกองทุนชั้นที่ 1

   ทุนที่ได้รับพระราชทาน 0.10 0.10

   เงินสำารองที่ได้จัดสรรจากกำาไรสุทธิ 37,499.88               35,633.87

   กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 137,052.28              133,147.89

   รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 - (2,305.73)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 174,552.26 166,476.13

เงินกองทุนชั้นที่ 2

   มูลค่าส่วนที่ีเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน * 13,495.26               11,794.97

   เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 15,970.29               16,197.52

   กำาไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 1,111.71                     -

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 30,577.26               27,992.49

เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก 205,129.52              194,468.62

   ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผื่อขาย - (395.78)

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 205,129.52             194,072.84

อัตราร้อยละ
2564 2563

เงินกองทุนทั้งสิ้น 16.06 14.98

เงินกองทุนชั้นที่ 1 13.66 12.85

ห็น่วย : ล้านบาที่
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5. ข้อมูลเพ่�มเติม
5.1 ข้อมูลเพ่�มเติมเกีย่วกับกระแสเงินสด

 รายการที่่�ไม่เก่�ยวข้องกับเงินสิด้ที่่�สิำคัญ สิำห้รับป็ีสิิ�นสิุด้วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ม่ด้ังน่�

5.2 เงินสด

5.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง)               - 2,197.47               - 2,197.47

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,584.75 (6,304.57) 2,584.75 (6,304.57)

ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

   เพิ่มขึ้น (ลดลง) (139.58) (379.63) - -

2564 2563
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

(1) ในประเทศ

      ธนาคารแห่งประเทศไทย   
          และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 2.78 254,202.00 254,204.78 2.72 242,362.00 242,364.72

      ธนาคารพาณิชย์ 113.39 3,727.00 3,840.39 112.85 1,608.00 1,720.85

     สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 0.26 13,709.48 13,709.74 0.10 54,458.12 54,458.22

      สถาบันการเงินอื่น          - 17,127.29 17,127.29 251.27 13,912.74 14,164.01

รวม 116.43 288,765.77 288,882.20 366.94 312,340.86 312,707.80

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ          - 46.39 46.39 0.00 120.26 120.26

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          - 213.08 213.08 2.50 152.36 154.86

รวมในประเทศ 116.43 288,599.08 288,715.51 364.44 312,308.76 312,673.20

(2) ต่างประเทศ

     เงินดอลลาร์สหรัฐ 17.54 - 17.54 0.51 - 0.51

     เงินเยน 0.04 - 0.04 0.04 - 0.04

     เงินยูโร 1.98 - 1.98 0.18 - 0.18

     เงินสกุลอื่น 1.03 - 1.03 0.48 - 0.48

รวมต่างประเทศ 20.59 - 20.59 1.21 - 1.21

รวมในประเทศและต่างประเทศ 137.02 288,599.08 288,736.10 365.65 312,308.76 312,674.41

2564 2563
เงินสด 27,717.75 29,420.13

เงินตราต่างประเทศ 4.10 2.99

เงินสดระหว่างเรียกเก็บ 1,417.75 1,313.39

รวมเงินสด 29,139.60 30,736.51

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
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5.4  ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ป็ระกอบด้้วย
  สิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพื่ันธ์ ม่ยอด้คงเห้ลือ จำนวน 416.72 ล้านบาที่ และ 1,562.62 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ
  ห้น่�สิินตราสิารอนุพื่ันธ์ ม่ยอด้คงเห้ลือ จำนวน 288.43 ล้านบาที่ และ 13.52 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ

 5.4.1 ตราสารอนุพัันธ์์เพั่�อค่�า
มล้ค่ายุตธิรรมและจำนวนเงนิตามสิญัญาแบ่งตามป็ระเภที่ความเสิ่�ยง ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ป็ระกอบด้้วย

*ม้ลค่ายุติธรรม คือ ผู้ลกำไร (ขาด้ทีุ่น) จากการป็รับม้ลค่าให้้เป็็นไป็ตามม้ลค่ายุติธรรม ณ วันที่่�ในงบแสิด้งฐานะการเงิน

 5.4.2 ตราสารอนุพัันธ์์เพั่�อการป้องิกันค่วามเสี�ยงิ

มล้ค่ายุตธิรรมและจำนวนเงินตามสัิญญาแบ่งตามป็ระเภที่การป้็องกันความเส่ิ�ยง ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
ป็ระกอบด้้วย

สิัด้ส่ิวนการที่ำธุรกรรมตราสิารอนุพื่ันธ์แบ่งตามป็ระเภที่ค่้สัิญญาโด้ยพิื่จารณาจากจำนวนเงินตามสัิญญา ณ วันที่่�  
31 ธันวาคม 2564 และ 2563

2562 2561

*ม้ลค่ายุติธรรม  คือ  ผู้ลกำไร (ขาด้ทุี่น) จากการป็รับม้ลค่าให้้เป็็นไป็ตามม้ลค่ายุติธรรม ณ วันที่่�ในงบแสิด้งฐานะการเงิน

ต่าราง 1 การปี้องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุต่ิธรรม

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอด้คงเห้ลือของเงินให้้สิินเชื�อที่่�เป็็นรายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงิน 
ที่่�ธนาคารระงับการรับร้้รายได้้ตามเกณฑ์์คงค้าง ตามห้ลักเกณฑ์์ของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย จำนวน 7.30 ล้านบาที่  
และ 6.84 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ

2564 2563

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 1.92 0.76 297.40 0.90 0.54 159.93

รวม 1.92 0.76 297.40 0.90 0.54 159.93

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563
คู่สัญญา สัดส่วน (%) สัดส่วน (%)

   บุคคลภายนอก 100.00 100.00

รวม 100.00 100.00

2564 2563

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 414.80 287.67 14,518.72 1,561.72 12.98 14,375.21

รวม 414.80 287.67 14,518.72 1,561.72 12.98 14,375.21
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ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพื่ันธ์ จำนวน 414.80 ล้านบาที่ และ 1,561.72 ล้านบาที่ 
และห้น่�สิินตราสิารอนุพื่ันธ์ จำนวน 287.67 ล้านบาที่ และ 12.98 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ มร่ายการที่่�ธนาคารวัด้ม้ลค่าด้้วยอัตรา
แลกเป็ล่�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศตามป็ระกาศของธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย ณ สิิ�นวันที่ำการสิุด้ที่้ายของรอบระยะเวลารายงาน 
เป็็นสิินที่รัพื่ย์ตราสิารอนุพื่ันธ์ จำนวน 413.53 ล้านบาที่ และ 1,559.43 ล้านบาที่ และห้น่�สิินตราสิารอนุพื่ันธ์ จำนวน 285.00 
ล้านบาที่ และ 12.43 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ

5.5 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารจัด้ป็ระเภที่เงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ ด้ังน่�

2562

2562
2561

2562

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
5.5.3 ตราสารห้นี�ทีี�จ่ะถื่อจ่นค่รบกำาห้นด้

5.5.1 เงิินลงิทีุนเพั่�อค่�า

5.5.2 เงิินลงิทีุนเผื่่�อขาย

2564 2563
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,194.54 6,710.78

รวม 2,194.54 6,710.78

2564 2563
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 119,734.08 200,977.34

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 902.39 944.63

   ตราสารหนี้ต่างประเทศ 135.08 79.89

   ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 23,912.21 20,775.75

   อื่นๆ 18,073.21 17,095.66

รวม 162,756.97 239,873.27

2564 2563
ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจำาหน่าย
ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจำาหน่าย

   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 265,078.01 144,795.13

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 28,758.06 33,943.07

   ตราสารหนี้ต่างประเทศ 13,995.26 12,571.94

รวม 307,831.33 191,310.14

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 135.05 135.05

รวม 307,696.28 191,175.09
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ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทีุ่นเผู้ื�อขายที่่�เป็็นตราสิารทุี่นในความต้องการของตลาด้ในป็ระเที่ศ 
ม้ลค่ายุติธรรม จำนวน 23,912.21 ล้านบาที่ และ 20,775.75 ล้านบาที่ ได้้รวมรายการที่่�ธนาคารรับร้้ค่าเผู้ื�อการด้้อยค่า  
จำนวน 2,079.00 ล้านบาที่ และ 2,079.00 ล้านบาที่ ตามลำดั้บ และในงวด้น่�ม่เงินลงทีุ่นในหุ้้นสิามัญของบริษัที่แห้่งห้นึ�ง  
ที่่�ธนาคารได้้ตอบรบัการที่ำคำเสินอซึ่ื�อห้ลกัที่รพัื่ย์จากการป็รบัโครงสิร้างการถึอืหุ้น้ ในอตัรา 1 หุ้น้สิามญัเด้มิ ต่อ 1 หุ้น้สิามญัให้ม่
โด้ยธนาคารได้้บนัที่กึรายการขายห้ลกัที่รพัื่ย์ที่่�เป็็นหุ้น้สิามญัเด้มิที่่�ถึอือย้ ่จำนวน 67.20 ล้านหุ้น้ ราคาที่นุจำนวน 98.75 ล้านบาที่
และบันที่ึกรายการซืึ่�อเป็็นห้ลักที่รัพื่ย์ให้ม่โด้ยใช้ราคาปิ็ด้ของหุ้้นสิามัญเด้ิม ณ วันที่ำการสุิด้ที่้ายของระยะเวลาที่ำคำเสินอซึ่ื�อ  
(ราคาหุ้้นละ 28.25 บาที่) จำนวน 67.20 ล้านหุ้้น เป็็นเงินจำนวน 1,898.40 ล้านบาที่

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทีุ่นในตราสิารห้น่�ที่่�จะถึือจนครบกำห้นด้ที่่�เป็็นตราสิารห้น่�ภาคเอกชน 
จำนวน 28,758.06 ล้านบาที่ และ 33,943.07 ล้านบาที่ ธนาคารได้้รับร้้ค่าเผืู้�อการด้้อยค่า จำนวน 135.05 ล้านบาที่  
และ 135.05 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทีุ่นที่ั�วไป็ที่่�เป็็นตราสิารทีุ่นที่่�ไม่อย้่ในความต้องการของตลาด้ในป็ระเที่ศ  
จำนวน 4,713.44 ล้านบาที่ และ 4,727.11 ล้านบาที่ ได้้รวมหุ้้นสิามัญของธนาคารอิสิลามแห้่งป็ระเที่ศไที่ย จำนวน 4,163.13 
ล้านบาที่ และ 4,163.13 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งธนาคารได้้ตั�งค่าเผู้ื�อการด้้อยค่าที่ั�งจำนวน

ธนาคารม่เงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ของบริษัที่แห้่งห้นึ�งที่่�กำลังป็ระสิบป็ัญห้าที่างการเงิน โด้ยบริษัที่ด้ังกล่าวได้้ยื�นคำร้อง
ขอฟ้้�นฟ้้กิจการ และเสินอแผู้นฟ้้�นฟ้้กิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พื่ระราชบัญญัติล้มละลาย พื่.ศ. 2483  
ซึ่ึ�งศาลล้มละลายกลางได้้ม่คำสิั�งให้้ฟ้้�นฟ้้กิจการและตั�งผู้้้ที่ำแผู้นป็ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวันที่่� 2 ตุลาคม 2563  
ป็ัจจุบันบริษัที่อย้่ระห้ว่างด้ำเนินการตามแผู้นฟ้้�นฟ้้กิจการ ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมเ่งินลงทีุ่นในบริษัที่ดั้งกล่าว 
เป็็นเงินลงทีุ่นในตราสิารทีุ่นเผู้ื�อขาย จำนวน 1,326.39 ล้านบาที่ และเงินลงทีุ่นในตราสิารห้น่�ที่่�จะถึือจนครบกำห้นด้ จำนวน 
100.00 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งธนาคารได้้ตั�งค่าเผู้ื�อการด้้อยค่าที่ั�งจำนวน

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทีุ่นเผู้ื�อขายป็ระเภที่อื�นๆ ม่เงินลงทีุ่นในกองทีุ่นร่วมลงทีุ่นที่่� 
บริษทัี่ห้ลกัที่รพัื่ย์จดั้การกองที่นุ กรงุไที่ย จำกัด้ (มห้าชน) ที่ำห้น้าที่่�เป็็นที่รสัิต ่จำนวน 462.32 ล้านบาที่ และ 498.15 ล้านบาที่
ตามลำด้ับ เป็็นเงินลงทุี่นตามมติคณะรัฐมนตร่ เมื�อวันที่่� 8 กันยายน 2558 ให้้ธนาคารออมสิินร่วมกับธนาคารพื่ัฒนาวิสิาห้กิจ
ขนาด้กลางและขนาด้ย่อมแห้่งป็ระเที่ศไที่ย และธนาคารกรุงไที่ย จำกัด้ (มห้าชน) จัด้ตั�งกองทีุ่นร่วมลงทีุ่นแห้่งละ  
2,000.00 ล้านบาที่ รวมจำนวน 6,000.00 ล้านบาที่ ซึึ่�งเป็็นการลงทุี่นตามมาตรการสินับสินุน SMEs ผู้่านการร่วมลงทุี่น  
โด้ยร้ป็แบบของกองทีุ่น ท่ี่�จะจัด้ตั�งขึ�นอย่้กับความสิามารถึและความเห้มาะสิมในการบริห้ารจัด้การของแต่ละสิถึาบันการเงิน 
ที่ั�งน่� กองทีุ่นร่วมลงทีุ่นด้ังกล่าวม่วัตถึุป็ระสิงค์เพื่ื�อร่วมลงทีุ่นใน SMEs ระยะเริ�มต้น (Start-up) ที่่�ม่ศักยภาพื่สิ้ง ห้รือม่โอกาสิ 
ในการเติบโต ห้รืออย้่ในกลุ่มธุรกิจท่ี่�ม่ป็ระโยชน์ต่อการขยายตัวที่างเศรษฐกิจของป็ระเที่ศห้รือเป็็น Supplier ธุรกิจภาครัฐ 
และภาคเอกชนขนาด้ให้ญ่ ห้รือเป็็นสิมาชิกของสิภาห้อการค้าไที่ยห้รือห้น่วยงานภาครัฐ ด้ังน่� 

* อื�นๆ จำนวน 0.00 ล้านบาที่ เป็็นเงินลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ต่างป็ระเที่ศม่ราคาทีุ่น จำนวน 3,919.00 บาที่

5.5.4 เงิินลงิทีุนทีั�วไป
ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563
ราคาทุน ราคาทุน

   ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 4,713.44 4,727.11

   อื่นๆ * 0.00 0.00

รวม 4,713.44 4,727.11

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 4,222.43 4,222.43

รวม 491.01 504.68

รวมเงินลงทุนสุทธิ 473,138.80 438,263.82
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ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงนิลงที่นุเผู้ื�อขายป็ระเภที่อื�นๆ มเ่งนิลงที่นุในกองที่นุส่ิวนบุคคล จำนวน 8,024.45 
ล้านบาที่ และ 7,155.63 ล้านบาที่ ตามลำด้บั

 แสิด้งตามมล้ค่ายุตธิรรมของเงนิลงที่นุในกองที่นุส่ิวนบคุคลแยกแสิด้งตามรายผู้้จ้ดั้การกองที่นุ ด้งัน่�
ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ธนาคารได้้รับผู้ลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นสิ่วนบุคคลม่ยอด้สิะสิมยกมา จำนวน 763.21 ล้านบาที่ เพื่ิ�มขึ�น 
ระห้ว่างงวด้ จำนวน 313.66 ล้านบาที่ ลด้ลงระห้ว่างงวด้จากการปิ็ด้กองทุี่น จำนวน 173.81 ล้านบาที่ ที่ำให้้ม ่
ผู้ลตอบแที่นสิะสิมทัี่�งสิิ�นจากเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นสิ่วนบุคคลที่่�คงเห้ลืออย้่  ณ วันที่่�  31 ธันวาคม 2564 จำนวน  
903.06 ล้านบาที่

วงเงินลงทุน
2564 2563

ชื่อกองทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 1 500.00 185.14 184.16 267.60 330.34

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 2 500.00 - 750.00 140.56 105.89 124.96 93.15

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 3 500.00 - 1,000.00 147.28 127.98 88.48 71.09

SMEs Private Equity Trust Fund กองท่ี 4 500.00 57.82 44.29 8.00 3.57

รวม 530.80 462.32 489.04 498.15

2564 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย รวม

เงินฝากธนาคาร
   - กระแสรายวัน 4.40         -         -          -           - 4.40

- ออมทรัพย์       9.84 327.34 6.77 33.03 8.26 385.24
14.24 327.34 6.77 33.03 8.26 389.64

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน 
   - พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง
     พันธบัตรรัฐบาล 64.95 - 48.94 - - 113.89
 64.95 - 48.94 - - 113.89
   - ตราสารทุน
     หุ้นสามัญ 1,466.37 3,496.70 1,704.37 395.97            - 7,063.41
     กองทุน         -         -       -           - 472.27 472.27
     ใบสำาคัญแสดงสิทธิ         - 0.26 0.97           -           - 1.23

1,466.37 3,496.96 1,705.34 395.97 472.27 7,536.91

 - ธุรกรรมซ้ือขาย
   เงินตราต่างประเทศ - - - - 0.38 0.38

- - - - 0.38 0.38
ลูกหน้ีอ่ืน 0.00  0.01  25.20 0.00 2.22 27.43

0.00 0.01  25.20 0.00 2.22 27.43
เจ้าหน้ีอ่ืน 0.36 3.38  39.33  0.08  0.65 43.80

0.36 3.38  39.33  0.08  0.65 43.80
1,545.20 3,820.93 1,746.92 428.92 482.48 8,024.45 
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ธนาคารได้้รับผู้ลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นส่ิวนบุคคลม่ยอด้สิะสิมยกมา จำนวน 452.03 ล้านบาที่ เพื่ิ�มขึ�น 
ระห้ว่างงวด้ จำนวน 311.18 ล้านบาที่ ที่ำให้้ม่ผู้ลตอบแที่นสิะสิมที่ั�งสิิ�นจากเงินลงทุี่นในกองทุี่นสิ่วนบุคคลที่่�คงเห้ลืออย้่  
ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 763.21 ล้านบาที่

  แสิด้งการเป็ล่�ยนแป็ลงของเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นส่ิวนบุคคล ด้ังน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563 (มูลค่ายุติธรรม)

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

2564 
บลจ.สยาม
ไนท์ฟันด์ 

แมเนจเม้นท์

บลจ.
วรรณ

บลจ.
ธนชาต

บลจ.
กสิกรไทย

บลจ.
เอ็มเอฟซี

บลจ.
บัวหลวง

บลจ.
ทหารไทย รวม

ยอดต้นงวด (ราคาทุน) - -   1,700.00 4,250.00 2,000.00  450.00  500.00  8,900.00

กำาไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน - - (154.80) (429.07) (253.08) (21.08) (17.52) (875.55)

ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม) - - 1,545.20 3,820.93 1,746.92 428.92 482.48 8,024.45

2563 
บลจ.สยาม
ไนท์ฟันด์ 

แมเนจเม้นท์

บลจ.
วรรณ

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
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5.6 เงินลงทุนในบริษััทร่วมสุทธิ
ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วมม่รายการเคลื�อนไห้ว ด้ังน่� 

 5.6.1 งิบการเงิินเฉพัาะธ์นาค่าร
เงินลงที่นุในบรษิทัี่ร่วม ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มร่ายละเอย่ด้ ด้งัน่�

เงนิลงที่นุที่่�เป็น็ตราสิารที่นุซึ่ึ�งธนาคารถึอืหุ้น้ตั�งแตร่อ้ยละ 10.00 ขึ�นไป็ของที่นุที่่�ชำระแล้ว และไมเ่ขา้ขา่ยเป็น็เงนิลงที่นุ
ในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมโด้ยแสิด้งตามม้ลค่ายุติธรรมซึึ่�งจำแนกเป็็นกลุ่มได้้ด้ังน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ประเภทธุรกิจ 2564 2563

การสาธารณูปโภคและบริการ 5,507.14 2,144.00

กองทุนและกลุ่มธุรกิจการเงิน 9,176.36 9,157.41

รวม 14,683.50 11,301.41

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

ยอดต้นงวด 1,579.56    2,081.58 1,524.92 1,524.92

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย 14.22 (470.69) - -

บวก ซื้อ/โอน 1,499.40 - 1,499.40 -

หัก เงินปันผลรับ 34.47        31.33 - -

ยอดปลายงวด 3,058.71   1,579.56 3,024.32 1,524.92

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

ชื่อบริษัท 2564 2563 2564 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด 
(มหาชน)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 24.94 24.94 353.53 353.53

บริษัท หลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จำากัด

ธุรกิจ
 หลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 25.00 25.00 174.00 174.00

บริษัท ทิพยประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวิต หุ้นสามัญ 25.00 25.00 997.39 997.39

บริษัท เงินสดทันใจ 
จำากัด 

ธุรกิจสินเชื่อ 
เช่าซื้อ และ 
สินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 49.00 - 1,499.40 -

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 3,024.32 1,524.92
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ฐานะการเงินและผู้ลการด้ำเนินงานโด้ยสิรุป็จากงบการเงินของบริษัที่ร่วม ด้ังน่�

 5.6.2 งิบการเงิินทีี�แสด้งิเงิินลงิทีุนตามวิธ์ีส่วนได้�เสีย
เงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วม ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�

 5.6.3 ฐานะการเงิินและผื่ลการด้ำาเนินงิานของิบริษััทีร่วม

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารรับร้้สิ่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทีุ่นตามวิธ่สิ่วนได้้เสิย่ จำนวน 14.22 ล้านบาที่ จาก 
งบกำไรขาด้ทีุ่นและกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น สิำห้รับป็ีสิิ�นสิุด้วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัที่ร่วมที่่�ยังไม่ผู้่านการตรวจสิอบ
จากผู้้้สิอบบัญช่

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วมได้้รวมเงินลงทีุ่นในหุ้้นสิามัญบริษัที่ เงินสิด้ที่ันใจ จำกัด้ ที่่�ธนาคาร
ลงทีุ่น จำนวน 4.90 ล้านหุ้้น ม้ลค่าหุ้้นละ 306.00 บาที่ รวมเป็็นเงินที่ั�งสิิ�น 1,499.40 ล้านบาที่ คิด้เป็็นสิัด้ส่ิวนร้อยละ 49.00 
ของทีุ่นจด้ที่ะเบ่ยนที่่�ออกและชำระแล้ว

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลกัทรพัย์

ที่ลงทุน

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน

เงินลงทุน 
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

ชื่อบริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด  
(มหาชน)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 24.94 24.94 353.53 353.53 328.47 243.38

บริษัท หลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จำากัด

ธุรกิจ
หลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 25.00 25.00 174.00 174.00 182.24 168.13

บริษัท ทิพยประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ประกันชีวิต หุ้นสามัญ 25.00 25.00 997.39 997.39 1,059.76 1,668.05

บริษัท เงินสดทันใจ 
จำากัด

ธุรกิจสินเชื่อ
เช่าซื้อ และ
สินเชื่อบุคคล หุ้นสามัญ 49.00 - 1,499.40 - 1,488.24 -

เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมสุทธิ 3,024.32 1,524.92 3,058.71 1,579.56

งบแสดงฐานะการเงิน

2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

2563
“ตรวจสอบแล้ว”

ชื่อบริษัท สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของ
เจ้าของ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของ

เจ้าของ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 1,752.18 431.21

 
1,320.97

 
1,467.63

 
403.60

 
1,064.03

บริษัท หลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จำากัด 1,108.37 462.19 646.18 1,102.30 512.61 589.69

บริษัท ทิพยประกันชีวิต 
จำากัด(มหาชน) 30,844.97 27,540.41 3,304.56 30,029.58 26,596.86 3,432.72

บริษัท เงินสดทันใจ จำากัด 11,228.36 8,451.06 2,777.30 8,559.99 6,072.11 2,487.88

 รวม 44,933.88 36,884.87 8,049.01 41,159.50 33,585.18 7,574.32
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5.7 เงินให้สินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ

 5.7.1 จ่ำาแนกตามประเภทีสินเช้่�อ

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

เงินเบิกเกินบัญชี 42,172.84 43,691.06

เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 5.7.2) 1,403,412.92 1,462,502.36

ตั๋วเงิน 536,180.86  310,985.69

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 218.28 239.47

หัก รายได้รอตัดบัญชี 340.95  410.70

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 5.7.4) 1,981,643.95 1,817,007.88

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 49,478.54  43,523.13

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ 2,031,122.49 1,860,531.01

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

- รายสินเชื่อ 39,001.85 37,381.39

- รายกลุ่ม (เงินให้สินเชื่อ ช.พ.ค) 13,039.09 20,063.50

2. เงินสำารองส่วนเกิน 36,027.82 16,475.00

หัก ค่าเผื่อจากปรับมูลค่าจากโครงสร้างหนี้ 28.42 31.06

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,943,025.31 1,786,580.06

งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

2563
“ตรวจสอบแล้ว”

ชื่อบริษัท ร�ยได้รวม กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ ร�ยได้รวม กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 1,529.89 308.53 915.07              148.10

บริษัท หลักทรัพย์
เอเอสแอล จำากัด 244.81 56.49 140.95 (0.24)

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด  
(มหาชน) 5,138.80 826.90 5,703.52 (1,339.96)

บริษัท เงินสดทันใจ จำากัด 1,676.97 268.38 2,095.39           1,361.32

	 รวม 8,590.47 1,460.30 8,854.93             169.22
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ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงนิให้้สินิเชื�อแก่ลก้ห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรบัสิทุี่ธ ิได้้รวมสิินเชื�อโครงการตามธรุกรรม
นโยบายรฐัที่่�ธนาคารป็ล่อยก้เ้อง (ห้มายเห้ตขุ้อ 5.39.2) ด้งัน่�

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�และด้อกเบ่�ยค้างรับสุิที่ธิได้้รวมเงินให้้สิินเชื�อตามมาตรการ 
ให้้ความช่วยเห้ลือแก่ลก้ห้น่�ที่่�ได้้รบัผู้ลกระที่บจากสิถึานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของเชื�อไวรสัิ COVID-19 ด้งัน่�

1) มาตรการสิินเชื�อเพื่ื�อให้้ความช่วยเห้ลอืผู้้ท้ี่่�ได้้รบัผู้ลกระที่บจากการแพื่ร่ระบาด้ของเชื�อไวรสัิ COVID-19

ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอด้คงเห้ลือของเงนิให้้สินิเชื�อแก่ลก้ห้น่�ที่่�ธนาคารระงบัการรบัร้ร้ายได้้ตามเกณฑ์์ 
คงค้าง ตามห้ลกัเกณฑ์์ของธนาคารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย จำนวน 75,654.14 ล้านบาที่ และ 119,510.06 ล้านบาที่ ตามลำด้บั

2) มาตรการอื�นๆ เพื่ื�อให้้ความช่วยเห้ลอืลก้ค้าที่่�ได้้รบัผู้ลกระที่บจากการแพื่ร่ระบาด้ของเชื�อไวรสัิ COVID-19

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

วงเงิน 2564 2563

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
      ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
      ขนาดย่อม (SMEs) 100,000.00 549.00 956.25

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
      ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
      ขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2 50,000.00 563.46 975.56

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
      และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำาหรับผู้ประกอบกิจการ         
      วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 30,000.00 86.12 163.87

รวม 1,198.58 2,095.68

มาตรการ วงเงิน/ราย อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา จำานวนราย ยอดคงเหลือ

1. สิินเช่ื่�อดอกเบี้้�ยต่�ำ 
(Soft Loan) ธปท. 
แก่ผู้้�ประกอบี้การ SMEs

ล้กค�าเดิม 
ไม่เกิน 
500.00 
ล�านบี้าท

ร�อยละ
2.00 ต่่อปี 

ไม่เร้ยกเก็บี้ดอกเบี้้�ย
ใน 6 เด่อนแรก

เงินิก้�ระยะสิ้�นไม่เกนิ 1 ปี 
เงิินก้�ระยะยาว 

(ปลอดหน้�สิ้งิสิุด 6 เด่อน)
730 931.08

2. สิินเช่ื่�อดอกเบี้้�ยต่�ำ 
(Soft Loan) ธปท. 
เพื่่�อฟ้ื้�นฟื้กิ้จการ

ล้กค�าเดิม 
ไม่เกิน 
150.00 
ล�านบี้าท 
ล้กค�าใหม่ 

ไม่เกิน 20.00 
ล�านบี้าท

ร�อยละ
2.00 ต่่อปี 

ระยะเวลา 2 ปีแรก 
เฉล้�ยไม่เกินร�อยละ 
5.00 ต่่อปี ในช่ื่วงิแรก 
ไม่เร้ยกเก็บี้ดอกเบี้้�ย

ใน 6 เด่อนแรก

เงินิก้�ระยะสิ้�นไม่เกนิ 10 
ปีเงินิก้�ระยะยาว 

(ปลอดหน้�สิง้ิสิดุ 24 
เดอ่น)

5,715 10,602.51

รวม 11,533.59

จำ�นวนร�ย ยอดคงเหลือ

สินเช่ือท่ีชำ�ระดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอกเบ้ีย (Effective Rate) 450,607 302,013.92

สินเชื่อที่ได้รับอัตร�ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 233,794 16,288.65

สินเชื่อบัตรเครดิต 587,433 1,623.74

สินเชื่อบัตรเงินสด 1,099,815 947.89

รวม 320,874.20
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สินิเชื�อเพืื่�อพื่ฒันากลุม่อาชพ่ื่ เป็น็การให้ส้ินิเชื�อเพืื่�อพื่ฒันาชวิ่ตคร ้ขา้ราชการพื่ลเรือนสิามัญ ขา้ราชการส่ิวนท้ี่องถึิ�น และ
ข้าราชการที่ห้าร

สิินเชื�อไที่รที่อง เป็็นการให้้สิินเชื�อเพื่ื�อการศึกษา เพืื่�อการที่่องเที่่�ยว กลุม่วิชาช่พื่ที่างการแพื่ที่ย์ เพืื่�อการอุป็โภคบริโภค 
เพืื่�อไป็ที่ำงานต่างป็ระเที่ศ และอเนกป็ระสิงค์

สินิเชื�อสิวัสิด้กิาร เป็น็การให้ส้ินิเชื�อสิวัสิดิ้การสิำห้รับขา้ราชการและพื่นักงานรัฐวิสิาห้กิจ พื่นกังานห้น่วยงานเอกชน และ
ข้าราชการบำนาญ

สิินเชื�อโครงการธนาคารป็ระชาชน เป็็นการให้้สิินเชื�อเพื่ื�อสินับสินุนเงินทีุ่นห้รือเงินทีุ่นห้มุนเว่ยนในการป็ระกอบอาช่พื่ 
ห้รือเป็็นค่าใช้จ่ายที่่�จำเป็็นต่อการด้ำรงชพ่ื่ ห้รอืชำระห้น่�สินิอื�นๆ สิำห้รบัผู้้ป้็ระกอบการรายย่อย ผู้้ม้ร่ายได้้ป็ระจำ ห้รือผู้้ท้ี่่�ยงัไม่ได้้ 
ป็ระกอบอาช่พื่ใด้ๆ ที่่�ม่ความตั�งใจจะป็ระกอบอาช่พื่อิสิระรายย่อย

ณ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้้ก้้ยืมสิินเชื�อภาครัฐและรัฐวิสิาห้กิจได้้รวมเงินให้้สิินเชื�อที่่�ม่หุ้้นสิามัญ 
เป็็นห้ลักป็ระกัน จำนวน 3,014.26 ล้านบาที่ ซึึ่�งเกิด้จากมติคณะรัฐมนตร่เมื�อวันที่่� 8 สิิงห้าคม 2549 อนุมัติในห้ลักการให้้
กระที่รวงการคลงัจำห้น่ายหุ้น้บรษิทัี่แห่้งห้นึ�งที่่�กระที่รวงการคลังถึอือย้บ่างส่ิวนให้้ธนาคาร จำนวน 78.866 ล้านหุ้น้ ราคาหุ้น้ละ
 38.22 บาที่ (หุ้้นสิามัญด้ังกล่าวราคาป็ิด้ ณ วันที่่� 30 ธันวาคม 2564 ราคาหุ้้นละ 6.40 บาที่) และอนุมัติให้้ภาครัฐ (กระที่รวง
การคลังและรัฐวิสิาห้กิจที่่�กระที่รวงการคลังถืึอหุ้้นห้รือเป็็นเจ้าของที่ั�งห้มด้) ถึือครองหุ้้นในบริษัที่ด้ังกล่าว ไม่ต�ำกว่าร้อยละ 70 
ของจำนวนหุ้น้ที่่�จำห้น่ายได้แ้ล้วที่ั�งห้มด้ รวมถึงึให้ก้ระที่รวงการคลังเป็น็ผู้้พ้ื่จิารณากำห้นด้ราคาและเงื�อนไขในการจำห้น่ายหุ้น้
ให้้กับธนาคาร กระที่รวงการคลังได้้กำห้นด้ห้ลักเกณฑ์์การขายหุ้้นสิามัญด้ังกล่าวให้้แก่ธนาคาร โด้ยกำห้นด้สิิที่ธิในการซึ่ื�อ 
หุ้้นคืนจากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี็ กำห้นด้ราคารับซึ่ื�อคืน กำห้นด้อัตราผู้ลตอบแที่นและกำห้นด้ไม่ให้้ธนาคารโอนหุ้น้
รวมที่ั�งไมโ่อนสิทิี่ธแิละห้น้าที่่� ซึ่ึ�งเกดิ้จากการซึ่ื�อหุ้น้น่�ให้แ้กบุ่คคลอื�น ในกรณท่ี่่�มก่ารป็ระชมุผู้้้ถึอืหุ้น้ของบรษิทัี่ในขณะที่่�ธนาคาร
ถึือครองหุ้้นอย้่ ธนาคารจะต้องด้ำเนินการตามความเห้็นของกระที่รวงการคลัง ซึ่ึ�งเป็็นการไม่สิละการควบคุมในหุ้้นสิามัญ 
ให้้ธนาคาร ที่ั�งน่� ภายในระยะเวลาด้ังกล่าว กระที่รวงการคลังจะร่วมห้ารือกับธนาคารเพื่ื�อพื่ิจารณาแนวที่างการซึ่ื�อหุ้้นคืน  
ซึึ่�งเป็็นแนวที่างการด้ำเนินการที่่�ไม่ก่อให้้เกิด้ความเสิ่ยห้ายต่อธนาคาร  

5.7.2 จ่ำาแนกตามประเภทีเงิินให้�ก้�ย่ม

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

เงินให้กู้ยืม ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมสุทธิ เงินให้กู้ยืม ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมสุทธิ

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 377,545.20 24,518.90 353,026.30 408,498.85 32,921.66 375,577.19

สินเชื่อเคหะ 347,561.88 5,345.33 342,216.55 345,814.28 4,411.89 341,402.39

สินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 170,746.48 31.86 170,714.62 186,597.34 23.75 186,573.59

สินเชื่อไทรทอง 119,450.98 1,172.05 118,278.93 121,021.19 989.89 120,031.30

สินเชื่อธุรกิจทั่วไป 85,105.74 1,263.27 83,842.47 88,475.71 1,207.46 87,268.25

สินเชื่อสวัสดิการ 74,854.05 3,888.61 70,965.44 86,841.13 4,216.48 82,624.65

สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ 64,103.20 4,864.14 59,239.06 49,415.62 1,204.48 48,211.14

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 46,549.59 3,525.98 43,023.61 56,013.42 3,038.16 52,975.26

สินเชื่อห้องแถว 27,675.48 733.80 26,941.68 30,698.58 711.36 29,987.22

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 25,910.69 16.03 25,894.66 29,980.24 23.08 29,957.16

อื่นๆ 63,909.63 4,496.73 59,412.90 59,146.00 3,174.09 55,971.91

รวม 1,403,412.92 49,856.70 1,353,556.22 1,462,502.36 51,922.30 1,410,580.06
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กระที่รวงการคลังได้้มก่ารขยายระยะเวลาการซืึ่�อหุ้น้คืนจากธนาคารทุี่ก 3 ปี็อย่างต่อเนื�อง ซึึ่�งเมื�อวนัที่่� 25 มถิึนุายน 2564 
กระที่รวงการคลงัได้้มห่้นังสิอืพื่จิารณาขยายสิทิี่ธใินการซึ่ื�อหุ้น้คนืจากธนาคารภายในระยะเวลา 3 ปี็  นบัจากวนัครบกำห้นด้เด้มิ
ในวันที่่� 21 สิิงห้าคม 2564 และในงวด้น่�ธนาคารได้้พื่ิจารณาห้ยุด้รับร้้รายได้้ด้อกเบ่�ยค้างรับและยกเลิกรายการด้อกเบ่�ยค้างรับ
ที่่�เคยรับร้้เป็็นรายได้้ที่ั�งจำนวนของสิินเชื�อด้ังกล่าว

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้ก้้้ยืมอื�นๆ ได้้รวมเงินให้้สิินเชื�อที่่�สิำนักงานกองทีุ่นพื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาค
ให้้ก้้ยืมแก่เที่ศบาล จำนวน 250.66 ล้านบาที่ และ 277.15 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ 

เงนิให้ส้ินิเชื�อแก่ลก้ห้น่�จำแนกตามป็ระเภที่ธรุกจิอื�นๆ จำนวน 1,436,197.19 ล้านบาที่ ส่ิวนให้ญเ่ป็น็สินิเชื�อภาครฐัและ
รัฐวิสิาห้กจิ จำนวน 657,681.68 ล้านบาที่ และสินิเชื�อเพื่ื�อพื่ฒันากลุ่มอาชพ่ื่ จำนวน 377,545.20 ล้านบาที่ (รวมล้กห้น่�เงนิให้้สิินเชื�อ
ตามบันที่ึกข้อตกลงโครงการสิวัสิด้ิการเงินก้้ ช.พื่.ค.-ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำนักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน  
จำนวน 328,032.23 ล้านบาที่)

5.7.4 จ่ำาแนกตามประเภทีธ์ุรกิจ่และการจ่ัด้ช้ั�น

2564 2563

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 1,973,895.63 7,647.92 1,981,543.55 1,808,257.69 8,658.02 1,816,915.71

เงินดอลลาร์สหรัฐ 79.56          - 79.56 71.33         - 71.33

เงินสกุลอื่นๆ 20.84          - 20.84 20.84         - 20.84

รวม 1,973,996.03 7,647.92 1,981,643.95 1,808,349.86 8,658.02 1,817,007.88

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.7.3 จ่ำาแนกตามสกุลเงิินและถืิ�นทีี�อย้่ของิล้กห้นี�

2564

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร่ 21,485.97 647.98 308.64 309.43 995.74 23,747.76

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์ 62,250.73 1,190.86 262.41 298.99 1,494.99 68,497.98
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง 27,207.96 465.42 69.54 172.70 807.41 28,723.03

การสาธารณูปโภคและ
บริการ 71,840.97 586.19 382.13 163.50 3,942.90 76,915.69

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 342,629.62 10,038.89 1,837.58 2,097.80 8,958.41 347,562.30

อื่นๆ 1,341,632.88 70,765.48 6,598.22 5,373.65 11,826.96 1,436,197.19

รวม 1,852,048.13 83,694.82 9,458.52 8,416.07 28,026.41 1,981,643.95
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เงนิให้ส้ินิเชื�อแก่ลก้ห้น่�จำแนกตามป็ระเภที่ธรุกจิอื�นๆ จำนวน 1,265,593.07 ล้านบาที่ ส่ิวนให้ญเ่ป็น็สินิเชื�อภาครฐัและ
รัฐวสิิาห้กจิ จำนวน 421,955.57 ล้านบาที่ และสินิเชื�อเพื่ื�อพื่ฒันากลุ่มอาชพ่ื่ จำนวน 408,498.85 ล้านบาที่ (รวมล้กห้น่�เงนิให้้สิินเชื�อ
ตามบันที่ึกข้อตกลงโครงการสิวัสิด้ิการเงินก้้ ช.พื่.ค.-ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำนักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน  
จำนวน 350,719.18 ล้านบาที่)

5.7.5 จ่ำาแนกตามประเภทีการจ่ัด้ช้ั�น

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

2564

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ*

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ 
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสำ�รองข้ันต่ำ�ต�มเกณฑ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,897,029.20 552,561.45 1 5,676.24

จัดชั้นกล�่วถึงเป็นพิเศษ 88,124.75 63,963.79 2 13,965.75

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น 9,526.06 6,488.38 100 6,488.38

จัดชั้นสงสัย 8,416.07 5,175.80 100 5,175.80

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 28,026.41 18,606.21 100 20,734.77

2. เงินสำ�รองส่วนเกิน 36,027.82
รวม 2,031,122.49 646.795.63 88,068.76

* ยอด้สิทุี่ธทิี่่�ใชใ้นการตั�งคา่เผู้ื�อห้น่�สิงสิยัจะสิญ้ คำนวณจากยอด้คงคา้งของตน้เงนิที่่�ไมร่วมด้อกเบ่�ยคา้งรบัห้ลงัห้กัห้ลกัป็ระกนั ห้รอืมล้ห้น่�ห้ลงัห้กัมล้คา่ป็จัจบุนัของกระแสิเงนิสิด้ 
 ที่่�คาด้วา่จะได้ร้บัจากลก้ห้น่� ห้รอืมล้คา่ป็จัจบุนัของกระแสิเงนิสิด้ท่ี่�คาด้วา่จะได้ร้บัจากการจำห้นา่ยห้ลกัป็ระกนั ยกเวน้ ลก้ห้น่�ตามสิญัญาเชา่ซึ่ื�อเป็น็ยอด้สิทุี่ธหิ้ลงัห้กัรายได้ร้อ 
 ตัด้บัญช่ออกแล้ว
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*ยอด้สิุที่ธิที่่�ใช้ในการตั�งค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญ คำนวณจากยอด้คงค้างของต้นเงินที่่�ไม่รวมด้อกเบ่�ยค้างรับห้ลังห้ักห้ลักป็ระกัน ห้รือม้ลห้น่�ห้ลังห้ักม้ลค่าป็ัจจุบันของกระแสิเงินสิด้
ที่่�คาด้ว่าจะได้ร้ับจากล้กห้น่� ห้รือม้ลค่าป็ัจจุบันของกระแสิเงินสิด้ที่่�คาด้ว่าจะได้้รับจากการจำห้น่ายห้ลักป็ระกัน ยกเว้น ล้กห้น่�ตามสิัญญาเช่าซึ่ื�อเป็็นยอด้สิุที่ธิห้ลังห้ักรายได้้รอตัด้
บัญช่ออกแล้ว

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ*

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ 
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

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

จัดชั้นต่ำ�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

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้้สิินเชื�อที่่�จัด้ชั�นกล่าวถึึงเป็็นพื่ิเศษได้้รวมล้กห้น่�เงินให้้สิินเชื�อตามบันที่ึก 
ข้อตกลงโครงการสิวัสิด้ิการเงินก้้ ช.พื่.ค.-ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำนักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน ซึ่ึ�งธนาคาร 
ได้้กนัเงนิสิำรองค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิยัจะสิญ้เพื่ิ�มเตมิที่่�จดั้ชั�นกล่าวถึงึเป็็นพื่เิศษ จำนวน 13,039.09 ล้านบาที่ และ 20,063.50 ล้านบาที่ 
ตามลำด้ับ

ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 เงินให้้สินิเชื�อชั�นสิงสัิยจะสิญ้ได้้รวมเงินให้้สินิเชื�อของบริษทัี่แห่้งห้นึ�ง ซึ่ึ�งอย้ร่ะห้ว่างด้ำเนินการ
ตามแผู้นฟ้้�นฟ้กิ้จการ ธนาคารได้กั้นเงินสิำรองค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสัิยจะส้ิญสิำห้รับเงินให้สิ้ินเชื�อและภาระผู้้กพัื่นวงเงินสิินเชื�อดั้งกล่าว
แล้ว จำนวน 3,500.00 ล้านบาที่

 5.7.6 สินเช้่�อด้�อยคุ่ณ์ภาพั
ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมเ่งินให้ส้ินิเชื�อด้อ้ยคุณภาพื่ ป็ระกอบด้ว้ย สินิเชื�อจดั้ชั�นต�ำกว่ามาตรฐาน

สิงสัิย และสิงสัิยจะสิญ้ โด้ยรวมเงินให้ส้ินิเชื�อแก่ลก้ห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงินให้ส้ินิเชื�อที่่�เป็น็รายการระห้ว่างธนาคาร
และตลาด้เงิน ด้ังน่�

2564 2563

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 56,495.81 46,031.50

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม 2.49 2.13

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 21,287.76 13,955.81

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ 0.96 0.67

256 ธนาคารออมสิน



ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

 5.7.7 การปรับโค่รงิสร�างิห้นี�ทีี�มีปัญห้า
สิำห้รับปี็สิิ�นสุิด้วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารรับร้้รายได้้ด้อกเบ่�ยรับจากการป็รับโครงสิร้างห้น่�ในงบกำไรขาด้ทุี่น

และกำไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสิร็จอื�น ด้ังน่�

  5.7.8 ล้กห้นี�ตามสัญญาเช้่าซื้่�อ

ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมย่อด้คงค้างของลก้ห้น่�ป็รบัโครงสิร้างห้น่� ที่่�รบัร้ใ้นงบแสิด้งฐานะการเงิน 
ด้ังน่�

2564 2563

รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้ 2.64 2.54

2564 2563

ยอดคงค้างของลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ 860.76 862.95

2564
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่�ยต�มสัญญ�

ไม่เกิน 1 ปี ม�กกว่� 1-5 ปี ม�กกว่� 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 24.86 99.22 94.20 218.28

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 53.24

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า 165.04

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 164.67

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ 0.37

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
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5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5.9 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญ จำนวน 88,068.76 ล้านบาที่ และ 73,919.89 ล้านบาที่
 ตามลำด้ับ ได้้รวมค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญโครงการสิินเชื�อด้อกเบ่�ยต�ำเพืื่�อเป็็นเงินทีุ่นห้มุนเว่ยนให้้แก่ผู้้้ป็ระกอบกิจการวิสิาห้กิจ
ขนาด้กลางและขนาด้ยอ่ม (SMEs) และระยะที่่� 2 และโครงการสิินเชื�อด้อกเบ่�ยต�ำเพื่ื�อป็รบัเป็ล่�ยนเครื�องจกัรและเพื่ิ�มป็ระสิิที่ธภิาพื่
การผู้ลิต สิำห้รับผู้้้ป็ระกอบกิจการวิสิาห้กิจขนาด้กลางและขนาด้ย่อม (SMEs) จำนวน 0.77 ล้านบาที่ และ 1.20 ล้านบาที่  
ตามลำด้ับ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

สิำห้รับค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญที่่�จัด้ชั�นกล่าวถึึงเป็็นพื่ิเศษ ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 13,965.75 
ลา้นบาที่ และ 21,361.19 ลา้นบาที่ ตามลำด้บั ได้ร้วมคา่เผู้ื�อห้น่�สิงสัิยจะสิญ้ของลก้ห้น่�เงนิให้ส้ินิเชื�อ ตามบนัที่กึขอ้ตกลงโครงการ
สิวัสิด้ิการเงินก้้ ช.พื่.ค.-ช.พื่.สิ. ระห้ว่างสิำนักงานคณะกรรมการ สิกสิค. กับธนาคารออมสิิน (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.5) ซึึ่�งในงวด้น่�
ธนาคารได้โ้อนเป็ล่�ยนเงินกันสิำรองค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสัิยจะสิญ้ เฉพื่าะลก้ห้น่�ที่่�เป็น็กลุม่ความเส่ิ�ยงต�ำของลก้ห้น่�เงนิให้ส้ินิเชื�อด้งักล่าว
จากค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญที่่�จัด้ชั�นกล่าวถึึงเป็็นพื่ิเศษเป็็นเงินกันสิำรองส่ิวนเกิน จำนวน 7,031.28 ล้านบาที่ 

2562

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สำารอง

ส่วนเกิน รวม

ยอดต้นงวด 6,090.79 21,369.19 4,045.57 4,753.99 21,193.35 16,475.00 73,919.89

หนี้สงสัยจะสูญ (414.55)  (364.16) 2,442.81 421.81 2,562.95 12,521.54 17,170.40

โอนระหว่างงวด       - (7,031.28)         -         -        - 7,031.28          -

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (3,021.53) - (3,021.53)

ยอดปลายงวด 5,676.24 13,965.75 6,488.38 5,175.80 20,734.77 36,027.82 88,068.76

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

2564 2563

ยอดต้นงวด                    31.06                    33.60

ตัดจำ�หน�่ย (2.64) (2.54)

ยอดปลายงวด                 28.42                   31.06
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5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมอ่สิงัห้ารมิที่รพัื่ย์รอการขายท่ี่�ได้้จากการชำระห้น่�แยกตามผู้้ป้็ระเมินราคา
ด้ังน่�

สิำห้รบัปี็สิิ�นสิดุ้วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมก่ำไรจากการจำห้น่ายที่รพัื่ย์สินิรอการขาย จำนวน 155.20 
ล้านบาที่ และ 94.51 ล้านบาที่ ตามลำด้บั

2562 2561

5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564
ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ�หน่�ย/โอน ยอดปล�ยงวด

อสังหาริมทรัพย์ 6,695.49 3,016.01 649.44 9,062.06

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 165.35 41.86 151.93 55.28

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,530.14 2,974.15 497.51 9,006.78

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

2564 2563

ผู้ประเมินราคาภายนอก 8,581.26 6,176.41

ผู้ประเมินราคาภายใน 480.80 519.08

รวม 9,062.06 6,695.49

2564

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 2,384.06 16.84 (0.13) 2,400.77 - - -     -     -     -     - 2,400.77

  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม* 19,739.58 - - 19,739.58 - - - - - - - 19,739.58

  ส่วนที่ตีราคาลด* (31.92) - - (31.92) - - - - - - - (31.92)

อาคาร  8,385.04 59.90 (29.96)  8,414.98 4,624.00 160.20 (25.06) 4,759.14 644.38 - 644.38 3,011.46

อุปกรณ์ 10,828.36 704.02 (552.92) 10,979.46 8,592.72 907.14 (550.43) 8,949.43 - - - 2,030.03

สินทรัพย์ระหว่าง 
ดำาเนินการ  1,148.47 1,557.43 (755.92) 1,949.98 - - - - - - - 1,949.98

รวม 42,453.59 2,338.19 (1,338.93) 43,452.85 13,216.72 1,067.34 (575.49) 13,708.57 644.38     - 644.38 29,099.90
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่
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

*ธนาคารต่ราคาให้ม่ในป็ี 2563

*วันที่่�เริ�มถึือป็ฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบับที่่� 16 เรื�อง สิัญญาเช่า เป็็นครั�งแรก ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563

ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมอ่าคารและอปุ็กรณ์ที่่�คดิ้ค่าเสิื�อมราคาที่ั�งจำนวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอย้่
ซึ่ึ�งม่ราคาทีุ่น จำนวน 7,732.46 ล้านบาที่ และ 7,117.56 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ

5.12 สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า

5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์
สิทธิการใช้
สุทธิ

ยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอด

ปลายงวด
ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

ลดลง/
ปรับปรุง

ยอด
ปลายงวด

สัญญาเช่าที่ดิน
และ/หรืออาคาร 1,250.08 480.98 (312.45) 1,418.61 438.62 492.20 (261.83) 668.99 749.62

สัญญาเช่ารถยนต์ 1,082.38 264.55 (342.56) 1,004.37 427.28 399.98 (336.52) 490.74 513.63

รวม 2,332.46 745.53 (655.01) 2,422.98 865.90 892.18 (598.35) 1,159.73 1,263.25

2563

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์
สิทธิการใช้
สุทธิ

ยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอด

ปลายงวด
ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

ลดลง/
ปรับปรุง

ยอด
ปลายงวด

สัญญาเช่าที่ดิน
และ/หรืออาคาร 907.93 457.83 (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

2564

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มี

ตัวตนอื่น
สุทธิ

ยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอด

ปลายงวด
ยอด
ต้นงวด

ค่าตัด
จำาหน่าย

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 4,959.04 602.26 (0.37) 5,560.93 3,257.25 638.27 (0.37) 3,895.15 1,665.78

รวม 4,959.04 602.26 (0.37) 5,560.93 3,257.25 638.27 (0.37) 3,895.15 1,665.78
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ห็น่วย : ล้านบาที่

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

 ในป็ี 2564 ธนาคารได้้เป็ล่�ยนแป็ลงอายุการให้้ป็ระโยชน์ของโป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์ (ห้มายเห้ตุข้อ 2.4.14)  
ม่ผู้ลที่ำให้ค้่าตัด้จำห้น่ายเพื่ิ�มขึ�น จำนวน 24.12 ล้านบาที่ และกำไรสุิที่ธิลด้ลงด้้วยจำนวนเด้่ยวกัน

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารม่โป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์ที่่�คิด้ค่าตัด้จำห้น่ายที่ั�งจำนวนแล้ว แต่ยังคง 
ใช้งานอย้่ซึ่ึ�งมร่าคาทีุ่น จำนวน 1,378.19 ล้านบาที่ และ 699.56 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ

ล้กห้น่�จากการขายเงินลงทีุ่น จำนวน 2,344.03 ล้านบาที่ เป็็นรายการท่ี่�ตกลงขายเงินลงทีุ่น แต่ยังไม่ได้้รับชำระเงิน 
(Settlement)  

 พื่กั-ซึ่ื�อที่รพัื่ยข์ายที่อด้ตลาด้ จำนวน 3,718.69 ล้านบาที่ เป็น็รายการพัื่กยอด้ห้น่�ของลก้ห้น่�สินิเชื�อ ซึ่ึ�งจะป็รบัป็รงุจดั้สิรร
ชำระห้น่�เมื�อได้้รับบัญช่แสิด้งการรับ-จ่ายเงินจากกรมบังคับคด้่ห้รือสิำนักงานบังคับคด้่จังห้วัด้

 ล้กห้น่�อื�นและสิินที่รัพื่ย์เบ็ด้เตล็ด้ จำนวน 1,619.59 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้้วย

   ล้กห้น่�อื�นสิำนักงานกองทุี่นพื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาค จำนวน 12.01 ล้านบาที่

   เงนิรบัล่วงห้น้าจากธรุกรรมโอนเงนิอิเล็กที่รอนกิส์ิ จำนวน 0.09 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งธนาคารให้้บรกิารโอนเงนิด้้วยวธิก่าร
ที่างอิเล็กที่รอนิกสิ์ ท่ี่�ให้้บริการโอนเงินแบบทัี่นท่ี่ห้รือให้้บริการแบบวันเด้่ยวกัน แต่ไม่สิามารถึด้ำเนินการโอนเงินได้้เสิร็จสิิ�น
ภายในวันที่่�ได้้รับเงินจากผู้้้ใช้บริการ โด้ยธนาคารเก็บรักษาแยกไว้ต่างห้ากจากเงินทีุ่นห้มุนเวย่นอื�นของธนาคาร

     รอโอนลก้ห้น่�-เงนิที่จุรติและเงนิขาด้บญัช ่จำนวน 0.12 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้ว้ยลก้ห้น่�กรณท่ี่จุรติ จำนวน 323.91 
ล้านบาที่ ห้ักค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญเต็มจำนวน และล้กห้น่�เงินขาด้บัญช่ จำนวน 35.63 ล้านบาที่ ห้ักค่าเผืู้�อห้น่�สิงสัิยจะสิ้ญ 
จำนวน 35.51 ล้านบาที่ คงเห้ลือ จำนวน 0.12 ล้านบาที่

   รอโอนล้กห้น่�-อื�นๆ จำนวน 342.24 ล้านบาที่

   และอื�นๆ จำนวน 1,265.13 ล้านบาที่

2562
2564 2563

รายได้ค้างรับ 1,020.18 985.17

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 2,344.03 267.37

พัก-ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด 3,718.69 4,317.76

ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด 1,619.59 1,907.31

รอการปรับปรุง-สินเชื่อ 1.02 0.42

รวม 8,703.51 7,478.03

Unit: Million baht
5.14 Other assets - Net
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5.15 เงินรับฝาก
 5.15.1 จ่ำาแนกตามประเภทีเงิินรับฝาก

เงินฝากออมที่รัพื่ย์ จำนวน 774,346.89 ล้านบาที่ ได้้รวมเงินป็ระกันตัวของพื่นักงาน (ที่ช.1) จำนวน 68.47 ล้านบาที่ 
ที่่�พื่นักงานไม่สิามารถึถึอนได้้จนกว่าจะพื่้นสิภาพื่การเป็็นพื่นักงาน

เงนิรบัฝากอื�นๆ จำนวน 3,675.19 ล้านบาที่ ได้้รวมเงนิที่่�ผู้้้ฝากที่อด้ที่ิ�งและเงนิฝากไม่เคลื�อนไห้ว จำนวน 3,672.79 ล้านบาที่ 
ซึึ่�งเป็็นบัญช่เงินฝากที่่�ม่ยอด้คงเห้ลือไม่เกิน 10,000.00 บาที่ ที่่�ผู้้้ฝากไม่มาติด้ต่อกับธนาคารตามระยะเวลาที่่�กำห้นด้ ธนาคาร
ยังไม่รับร้้ด้อกเบ่�ยค้างจ่ายและจะรับร้้เป็็นด้อกเบ่�ยจ่ายเมื�อผู้้้ฝากมาติด้ต่อ สิำห้รับบัญช่ที่่�ม่ยอด้คงเห้ลือไม่เกิน 500.00 บาที่ 
ธนาคารจะห้ักไว้เป็็นรายได้้ค่ารักษาบัญช่ในอัตราที่่�ธนาคารป็ระกาศตามกฎกระที่รวง ฉบับที่่� 44 (พื่.ศ. 2546) ออกตามความ
ในพื่ระราชบัญญัติธนาคารออมสิิน พื่.ศ. 2489 ว่าด้้วยการรับฝากเงินออมสิิน 

เงินรับฝากปีระเภที่สงเคราะห์็ชีวิต่และครอบครัว
ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมห่้น่�สิินของเงนิรบัฝากป็ระเภที่สิงเคราะห้ช์วิ่ตและครอบครวัที่่�มลั่กษณะ

เป็็นการป็ระกันภัยและที่่�ม่ลักษณะเป็็นการรับฝากเงิน ด้ังน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,364.24 5,128.00

ออมทรัพย์ 774,346.89 680,648.46

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

 ออมทรัพย์พิเศษที่มีระยะเวลา 93,716.32 151,528.81

 ประจำา 272,393.78 245,645.21

 สลากออมสินและพันธบัตร 1,264,604.64 1,238,211.92

 เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

 - ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย 46,691.96 49,864.56

 - ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน 18,440.41 1,695,847.11 26,999.08 1,712,249.58

เงินรับฝากอื่นๆ 3,675.19 3,516.70

รวม 2,479,233.43 2,401,542,74

ปีระเภที่เงินรบัฝาก

2564 2563

ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย  

	 เงินรับฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 46,691.96 49,864.56

	 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวค้างจ่าย	(หมายเหตุข้อ	5.20) 21,062.89 67,754.85 22,312.55 72,177.11

ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน

	 เงินรับฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 18,440.41 26,999.08

	 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวค้างจ่าย	(หมายเหตุข้อ	5.20) 9,293.95 27,734.36 11,099.28 38,098.36

รวม 95,489.21 110,275.47
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5.16 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

5.15.2 จ่ำาแนกตามสกุลเงิินและถืิ�นทีี�อย้่ของิผ้ื่�ฝาก

ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารม่ห้น่�สิินของเงินรับฝากป็ระเภที่สิงเคราะห้์ช่วิตและครอบครัวที่่�ม่ลักษณะ 
เป็็นการป็ระกันภัย จำนวน 67,754.85 ล้านบาที่  ซึึ่�งได้้รวมด้อกเบ่�ยเงินรับฝากป็ระเภที่สิงเคราะห้์ช่วิตและครอบครัวค้างจ่าย
ที่่�ธนาคารตั�งสิำรองเพื่ิ�มเติม จำนวน 1,511.27 ล้านบาที่ เพื่ื�อให้้ม้ลค่าตามบัญช่ของห้น่�สิินสิำห้รับสิัญญาที่่�ม่ลักษณะ 
เป็็นการป็ระกันภัยมเ่พื่่ยงพื่อ และรองรับการบริห้ารความเส่ิ�ยงจากความผู้ันผู้วนของอัตราด้อกเบ่�ย

ธนาคารได้้วเิคราะห์้ความอ่อนไห้วต่อการเป็ล่�ยนแป็ลงในข้อสิมมตทิี่่�ใช้วดั้มล้ค่าห้น่�สินิของเงนิรบัฝากป็ระเภที่สิงเคราะห์้ช่วติ
และครอบครัวที่่�มล่กัษณะเป็็นการป็ระกันภยั ณ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 ด้งัน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 2,475,524.89 3,708.54 2,479,233.43 2,397,778.08 3,764.66 2,401,542.74

 รวม 2,475,524.89 3,708.54 2,479,233.43 2,397,778.08 3,764.66 2,401,542.74

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

หนี้สินเพิ่ม (ลด)

2564

อัตราการคิดลด

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25 (1,472.40)

ลดลง ร้อยละ 0.25                        1,538.65

อัตราการเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.00 8.60

ลดลง ร้อยละ 25.00                               2.44

ค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00 116.25

ลดลง ร้อยละ 10.00 (116.25)

2564 2563

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
    และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 0.30 14,043.50 14,043.80 - 1,182.70 1,182.70

ธนาคารพาณิชย์ 1.59 100,030.01 100,030.60 1.58 58,230.01 58,231.59

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3.42 8,000.00 8,003.42 3.10 800.00 803.10

สถาบันการเงินอื่น 3,688.69 15,008.48 18,697.17 3,602.88 13,290.09 16,892.97

 รวมในประเทศ 3,694.00 137,081.99 140,775.99 3,607.56 73,502.80 77,110.36
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ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 รายการระห้ว่างธนาคารและตลาด้เงินสุิที่ธิ ได้ร้วมตั�วสัิญญาใช้เงินที่่�ธนาคารเป็น็
ผู้้้ออกตั�วสิัญญาใช้เงินเพื่ื�อก้้ยืมเงินจากธนาคารแห้่งป็ระเที่ศไที่ย ด้ังน่� 

ห็น่วย : ล้านบาที่

พระราชกำาหนด ลักษณะโดยสังเขป วงเงิน 2564 2563

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน

เพื่อให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 ต่อปี

กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย ภายใน 5 ปี

นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้หรือระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ 

ธปท. กำาหนด

คิดดอกเบี้ยจากผู้ประกอบวิสาหกิจสำาหรับระยะเวลา 

2 ปีแรก ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี  

โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้เป็นระยะเวลา 

6 เดือนแรก 500,000.00 1,118.09 1,182.70

การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

1) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน

เพื่อให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยภายใน 5 ปี

นับแต่วันท่ีได้รับเงินกู้หรือระยะเวลายาวกว่าน้ันตามท่ี

ธปท. กำาหนด 

คิดดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยตลอดอายุ

สัญญาไม่เกิน ร้อยละ 5.00 ต่อปี  

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 

ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจาก

ผู้ประกอบธุรกิจ ในระหว่าง 6 เดือนแรก

2) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน

เพื่อชำาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินแก่

สถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินสนับสนุน

การรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน เพื่อชำาระหนี้

ที่ค้างชำาระอยู่กับสถาบันการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

โดยมีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิใน

การเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจ 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัด

ชำาระหนี้ ธปท. เรียกเก็บในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 

ต่อปี โดยรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่สถาบันการเงินเป็น

ผู้ออก มีกำาหนดชำาระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย

ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้หรือระยะเวลายาว

กว่านั้น ตามที่ ธปท. กำาหนด

250,000.00

100,000.00

12,343.26

582.15

-

-

รวม 14,043.50 1,182.70
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ห็น่วย : ล้านบาที่

5.17 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

5.18 หนี้สินตามสัญญาเช่า

ห็น่วย : ล้านบาที่

วงเงิน กำ�หนดวันชำ�ระ
ดอกเบี้ย

อัตร�
ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ)

วันครบ
กำ�หนด
ไถ่ถอน

2564 2563

ในประเทศ ต�่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

2564

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ย
ค้างจ่าย รวม

ยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอด

ปลายงวด

สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร 804.26 474.74 (545.90) 733.10 1.26 734.36

สัญญาเช่ารถยนต์ 655.32 264.55 (404.37) 515.50 0.04 515.54

รวม 1,459.58 739.29 (950.27) 1,248.60 1.30 1,249.90
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สิำห้รับป็ีสิิ�นสิุด้วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารม่ค่าใช้จ่ายตามสิัญญาเช่า ด้ังน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

*  วันที่่�เริ�มถึือป็ฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบับที่่� 16 เรื�อง สิัญญาเช่า เป็็นครั�งแรก ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563

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

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 27.88 34.27

ค่่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ี�มีสินที่รััพย์อ้างอิงมูลค่่าต�ำ             103.64 -

ส่วนลดค่่าเช่าพื้นที่ี�จากสถานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของเชื้อไวรััส COVID-19 (18.72) -

รวม 112.80 34.27

ณ วันที่ี� 31 ธัันวาค่ม 2564 และ 2563 ธันาค่ารัมีจำนวนเงินที่ี�ต้องจ่ายโดยไม่คิ่ดลดและรัะยะเวลาค่รับกำหนด 
ตามสัญญาเช่า ดังนี้

ห็น่วย : ล้านบาที่

2563

จำ�นวนเงินและระยะเวล�ครบกำ�หนด

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เกินกว่� 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

2564

จำ�นวนเงินและระยะเวล�ครบกำ�หนด

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เกินกว่� 5 ปี รวม

สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร 426.78 317.28 6.36 750.42

สัญญาเช่ารถยนต์ 231.16 299.15                    - 530.31

รวม 657.94 616.43 6.36 1,280.73
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5.19 ประมาณการหนี้สิน
ห็น่วย : ล้านบาที่

ภาระผิูกพันโครงการผิลปีระโยชน์ข้องพนักงาน
ม้ลค่าปั็จจุบันของภาระผู้้กพื่ันโครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระที่บ 

ยอด้คงเห้ลือได้้ ด้ังน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

      ยอดคงเหลือต้นงวด           72,253.46          69,339.72

      ต้นทุนบริการปัจจุบัน             1,802.64            1,801.82

      ต้นทุนดอกเบี้ย               976.19            1,136.87

      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

       ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์           429.58 -

       ข้อสมมติทางการเงิน (5,953.32)               762.79

       จากการจ่ายชำาระผลประโยชน์            1,822.45            1,595.21

      ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด (2,673.58) (2,382.95)

รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน           68,657.42          72,253.46

2564 2563

หนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 370.01 347.94

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

	 บำาเหน็จ/บำานาญ 56,045.85 59,424.74

	 บำาเหน็จดำารงชีพ 2,308.83 2,347.30

	 บำาเหน็จพิเศษ 2,943.65 3,260.47

	 เงินชดเชย 6,923.72 6,759.22

	 ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอายุ 143.73 154.47

	 ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานมานาน 291.65 68,657.43 307.26 72,253.46

ภาระผูกพันจากการค้ำาประกันอ่ืน	(หมายเหตุข้อ	5.25.1) 1,081.69 1,081.69

ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคาร

ถูกฟ้องร้องคดี	(หมายเหตุข้อ	5.25.2) 33.00 36.40

รวมประมาณการหนี้สิน 70,142.13 73,719.49
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ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

ระยะเวลาการจ่่ายชำระผลประโยชน์์ของพนั์กงาน์ถััวเฉล่�ยถั่วงน์้ำหน์ัก 16.9 ปี 18.1 ปี

ณ วันที่่� 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารได้ป้็ระเมินมล้ค่าปั็จจุบนัของภาระผู้ก้พัื่นสิำห้รับโครงการผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน
จากการเป็ล่�ยนแป็ลงข้อสิมมติอย่างมส่ิาระสิำคัญ มผู่้ลที่ำให้้ภาระผู้ก้พัื่นผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงานลด้ลง จำนวน 3,701.28 ล้านบาที่
เป็็นผู้ลกำไรจากการป็ระมาณการตามห้ลักคณิตศาสิตร์ป็ระกันภัยป็ระเภที่ผู้ลป็ระโยชน์ห้ลังออกจากงาน จำนวน 3,675.66 
ลา้นบาที่ รบัร้ใ้นกำไรขาด้ที่นุเบด็้เสิรจ็อื�นผู้า่นกำไรสิะสิม และกำไรจากการป็ระมาณการตามห้ลักคณติศาสิตรป์็ระกนัภยัป็ระเภที่
ผู้ลป็ระโยชน์ระยะยาวอื�น จำนวน 25.62 ล้านบาที่ รับร้้ในกำไรห้รือขาด้ทีุ่น โด้ยม่ข้อสิมมติที่่�ใช้ในการคำนวณ ด้ังน่�

ธนาคารได้้วิเคราะห้์ความอ่อนไห้วต่อการเป็ล่�ยนแป็ลงในข้อสิมมติห้ลักที่่�ใช้วัด้ม้ลค่าภาระผู้้กพื่ันโครงการผู้ลป็ระโยชน์
ของพื่นักงาน ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ด้ังน่�

ข้อม้ลเก่�ยวกับป็ระมาณการครบกำห้นด้ของการจ่ายชำระผู้ลป็ระโยชน์ของพื่นักงาน ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564  
และ 2563 ด้ังน่�

2564 2563

อัตราคิดลด 0.51% - 3.59% 0.36% - 2.99%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน 4.00% - 8.50% 3.00% - 10.00%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้าง 5.50% 5.50%

อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน 0.00% - 1.50% 0.00% - 1.50%

อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจ้าง 0.00% - 20.00% 0.00% - 25.00%

อัตราการเกษียณก่อนกำาหนด 5.00% 2.00%

เกษียณก่อนกำาหนดอายุ 55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี 55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี

เกษียณอายุปกติ 60 ปี 60 ปี

ประมาณการหนี้สิน
เพิ่ม (ลด)

2564

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
    อัตราคิดลด
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50 (4,157.66)
        ลดลง ร้อยละ 0.50                       4,596.56
    อัตราการขึ้นเงินเดือน
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00 3,173.56
        ลดลง ร้อยละ 1.00 (2,865.86)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    อัตราคิดลด
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50 (13.79)
        ลดลง ร้อยละ 0.50                            14.96
    อัตราการเงินเฟ้อ
        เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00 34.22
        ลดลง ร้อยละ 1.00 (29.45)
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ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

จำ�นวนเงินและระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ของพนักง�น

     ผลประโยชน์์หลังออกจากงาน์

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระภายใน 1 ปีี 3,586.50 3,077.42

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 1 ปีี ถึึง 2 ปีี 3,647.85 2,977.26

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 2 ปีี ถึึง 3 ปีี 3,785.15 3,136.54

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 3 ปีี ถึึง 4 ปีี 3,861.74 3,291.52

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 4 ปีี ถึึง 5 ปีี 3,923.94 3,367.02

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 5 ปีี ถึึง 10 ปีี 21,321.24 18,714.83

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 10 ปีี ขึึ้�นไปี 88,048.03 91,950.08

     ผลประโยชน์์ระยะยาวอ่�น์

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระภายใน 1 ปีี 18.30 14.85

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 1 ปีี ถึึง 2 ปีี 24.70 19.95

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 2 ปีี ถึึง 3 ปีี 19.38 23.78

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 3 ปีี ถึึง 4 ปีี 21.53 18.68

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 4 ปีี ถึึง 5 ปีี 16.26 21.50

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 5 ปีี ถึึง 10 ปีี 91.75 96.40

        ส่่วนที่่�คาดว่าจะจ่ายชำระเกิินกิว่า 10 ปีี ขึึ้�นไปี 714.66 713.50

5.20 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ด้อกเบ่�ยเงินฝากและพื่ันธบัตรค้างจ่าย จำนวน 41,033.87 ล้านบาที่ และ 

46,569.84 ลา้นบาที่ ตามลำด้บั ได้ร้วมด้อกเบ่�ยเงนิรบัฝากป็ระเภที่สิงเคราะห้ช์ว่ติและครอบครวัค้างจา่ย (ห้มายเห้ตขุอ้ 5.15.1) 
ด้ังน่�

5.21 หนี้สินอื่น

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

ดอกเบี้ยเงินรับฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย

      	 ที่มีลักษณะเป็นการประกันภัย 21,062.89 22,312.55

      	 ที่มีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน 9,293.95 11,099.28

รวม 30,356.84 33,411.83

2564 2563

เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก 646.93 327.70

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 7,571.34 380.80

เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด 948.00 1,236.05

รวม 9,166.27 1,944.55
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5.22 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ห็น่วย : ล้านบาที่

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563

ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ 19,739.58 - 19,739.58 17,542.11 2,197.47 19,739.58

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 133.65 2,584.75 2,718.40 6,438.22 (6,304.57) 133.65

รวม 19,873.23 2,584.75 22,457.98 23,980.33 (4,107.10) 19,873.23

เจ้าห้น่�จากการซืึ่�อเงินลงทีุ่น จำนวน 7,571.34 ล้านบาที่ เป็็นรายการท่ี่�ตกลงซึ่ื�อเงินลงทีุ่น แต่ยังไม่ได้้จ่ายชำระเงิน 
(Settlement)

เจ้าห้น่�อื�นและห้น่�สิินเบ็ด้เตล็ด้ จำนวน 948.00 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้้วย 
 พื่ัก-ที่รัพื่ย์สิินรอการขาย จำนวน 1,744.84 ล้านบาที่ 
 รอโอนเจ้าห้น่� จำนวน 319.37 ล้านบาที่
 รอโอน-PromptPay จำนวน (2,238.34) ล้านบาที่ เป็็นรายการโอนเงินรายย่อยระห้ว่างธนาคาร ซึ่ึ�งยังไม่ได้้รับ 

ชำระเงิน (Settlement)
 เงินรับล่วงห้น้าจากธุรกรรมโอนเงินอิเล็กที่รอนิกสิ์ จำนวน 0.09 ล้านบาที่ เป็็นยอด้คงค้างจากการให้้บริการโอนเงิน

ด้้วยวิธ่การที่างอิเล็กที่รอนิกสิ์ ที่่�ให้้บริการโอนเงินแบบที่ันที่่ห้รือให้้บริการแบบวันเด้่ยวกัน แต่ไม่สิามารถึด้ำเนินการโอนเงินได้้
เสิร็จสิิ�นภายในวันที่่�ได้ร้ับเงินจากผู้้้ใช้บริการ

    และอื�นๆ จำนวน 1,122.04 ล้านบาที่ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2564 2563

ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่าง
งวด

ยอดปลายงวด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ 19,739.58 - 19,739.58 17,542.11 2,197.47 19,739.58

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 133.65 2,584.75 2,718.40 6,438.22 (6,304.57) 133.65

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ในบริษัทร่วม (255.07) (140.59) (395.66) 123.08 (378.15) (255.07)

รวม 19,618.16 (2,444.16) 22,062.32 14,103.41 (4,485.25) 19,618.16

ห็น่วย : ล้านบาที่
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5.23 การจัดสรรกำาไรสุทธิ
สิำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสิาห้กิจ อนุมัติให้้ธนาคารจัด้สิรรกำไรสิุที่ธิป็ระจำป็ี 2563 และ 2562 ด้ังน่�

5.24 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด

ในการจัด้สิรรกำไรสิุที่ธิป็ระจำป็ี 2563 ธนาคารได้้นำสิ่งรายได้้แผู้่นด้ินระห้ว่างกาลไป็เมื�อวันที่่� 22 ตุลาคม 2563  
จำนวน 2,354.00 ล้านบาที่ คงเห้ลือที่่�ต้องนำสิ่งในป็ี 2564 จำนวน 10,664.50 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งได้้นำส่ิงรายได้้แผู้่นด้ินเมื�อวันที่่� 
16 มถิึนุายน 2564 รวมนำสิง่รายได้แ้ผู้น่ด้นิจากการจดั้สิรรกำไรสิทุี่ธปิ็ระจำป็ ี2563 จำนวน 13,018.50 ล้านบาที่ และธนาคาร
ได้้จัด้สิรรกำไรสุิที่ธิสิำห้รับงวด้ห้กเดื้อนสิิ�นสุิด้วันที่่� 30 มิถึุนายน 2564 เพืื่�อนำส่ิงรายได้้แผู่้นดิ้นระห้ว่างกาล งวด้ท่ี่� 1  
เมื�อวันที่่� 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 5,313.00 ล้านบาที่

ในการจัด้สิรรกำไรสิุที่ธิป็ระจำปี็ 2562 ธนาคารได้้นำสิ่งรายได้้แผู้่นด้ินระห้ว่างกาลไป็เมื�อวันที่่� 22 ตุลาคม 2562  
จำนวน 5,409.00 ล้านบาที่ คงเห้ลือท่ี่�ต้องนำสิ่งในป็ี 2563 จำนวน 12,591.00 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งได้้นำสิ่งรายได้้แผู้่นด้ิน 
เมื�อวันที่่� 23 เมษายน 2563 รวมนำสิ่งรายได้้แผู้่นด้ินจากการจัด้สิรรกำไรสิุที่ธิป็ระจำป็ี 2562 จำนวน 18,000.00 ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

       หลักประกันการทำาธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 110,740.02 62,124.48

ทรัพย์สินรอการขาย 639.29 60.62

รวม 111,379.31 62,185.10

กำ�ไรปี 2563 กำ�ไรปี 2562

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 18,660.17 24,207.95

สำ�รองเพื่อก�รขย�ยง�น 1,866.02 2,420.79

โบนัสกรรมก�ร 3.80 4.55

โบนัสพนักง�น 2,373.18 3,075.03

นำ�ส่งร�ยได้แผ่นดิน 13,018.50 18,000.00
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 ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารม่ภาระผู้้กพื่ันจากการค�ำป็ระกันอื�น จำนวน 7,651.77 ล้านบาที่ และ 
7,242.86 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ ซึ่ึ�งธนาคารได้้กันเงินสิำรองเพื่ื�อรองรับความเสิ่ยห้าย โด้ยรับร้้ในป็ระมาณการห้น่�สิิน จำนวน 
1,081.69 ล้านบาที่ และ 1,081.69 ล้านบาที่ ตามลำด้ับ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.19)

 5.25.2 ห้นี�สินทีี�อาจ่เกิด้ข้�นจ่ากการถื้กฟ้้องิร�องิค่ด้ี
 ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารม่ห้น่�สิินที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการถึ้กบุคคลภายนอกฟ้้องคด้่ต่อศาล เร่ยกให้้ชด้ใช้ 

ค่าเสิย่ห้ายโด้ยไม่สิามารถึกำห้นด้ค่าเสิย่ห้ายที่่�จะต้องชด้ใช้เป็็นจำนวนที่่�แน่นอนได้้ จำนวน 100 คด้ ่ เป็็นที่นุที่รพัื่ย์รวมจำนวน 
8,559.60 ล้านบาที่ ในจำนวนน่�ได้้รวมคด้ท่ี่่�มค่วามเป็็นไป็ได้้ค่อนข้างแน่ ที่่�ธนาคารจะต้องจ่ายชำระเพื่ื�อให้้เป็็นไป็ตามกฎห้มาย  
ซึึ่�งธนาคารได้้ป็ระเมินผู้ลเสิย่ห้าย โด้ยรบัร้ใ้นป็ระมาณการห้น่�สินิ จำนวน 33.00 ล้านบาที่ (ห้มายเห้ตขุ้อ 5.19)

5.26 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน

2564 2563

เงินให้กู้ยืม
เงินรับฝาก

เงินให้กู้ยืม
เงินรับฝาก

ยอดคงค้าง ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ยอดคงค้าง ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

1. บริษัทร่วม 6,000.00 49.00 202.12 - - 140.15

รวม 6,000.00 49.00 202.12 - - 140.15

2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กิจการที่ผู้บริหารสำาคัญและ
บุคคลใกล้ชิดมีอำานาจควบคุม
หรือมีอำานาจควบคุมร่วม 
หรือเป็นผู้บริหารสำาคัญ - - 1,053.35 - - 1,018.81

รวม - - 1,053.35        -        - 1,018.81

3. รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำาคัญและบุคคลใกล้ชิด 229.83 1.28 611.58 266.18 1.41 649.66

รวม 229.83 1.28 611.58 266.18 1.41 649.66

รวมทั้งสิ้น 6,229.83 50.28 1,867.05 266.18 1.41 1,808.62

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

การรับอาวัลตั๋วเงิน                     - 3.00

ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้านำาเข้าที่ยังไม่ได้ครบกำาหนด 2.20 1.18

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 151.59 70.21

ภาระผูกพันอื่น

       วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 36,904.63 38,018.62

       การค้ำาประกันอื่น 7,651.77 7,242.86

       อื่นๆ 649.76 574.00

รวม 45,359.95 45,909.87

5.25 หนี้สินที่อาจเกิดข้้นในภายหน้า
 5.25.1 ภาระผื่้กพััน ม่ดั้งน่�
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5.27 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ
ธนาคารไม่ม่การจ่ายผู้ลป็ระโยชน์อื�นแก่กรรมการและผู้้้บริห้ารของธนาคาร นอกเห้นือจากผู้ลป็ระโยชน์ที่่�พื่ึงจ่ายป็กติ 

ซึึ่�งได้้แก่ ค่าเบ่�ยป็ระชุม เงินเด้ือน โบนัสิ ค่าพื่าห้นะและสิวัสิด้ิการต่างๆ ตามระเบ่ยบธนาคาร
สิำห้รับปี็สิิ�นสิุด้วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าตอบแที่นที่่�จ่ายให้้ผู้้้บริห้ารสิำคัญ ม่ด้ังน่�

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น 378.67 388.96

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 65.92 67.95

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 0.14 0.13

รวม 444.73 457.04

5.28 ฐานะและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 5.28.1 ฐานะจ่ำาแนกตามธ์ุรกรรม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2564 2563

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 3,045,049.13 - 3,045,049.13 2,889,201.90 - 2,889,201.90

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 288,736.10 - 288,736.10 312,674.41 - 312,674.41

เงินลงทุนสุทธิ* 476,197.51 - 476,197.51 439,843.38 - 439,843.38

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,943,025.31 - 1,943,025.31 1,786,580.06 - 1,786,580.06

เงินรับฝาก 2,479,233.43 - 2,479,233.43 2,401,542.74 - 2,401,542.74

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 140,775.99 - 140,775.99 77,110.36 - 77,110.36

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 - 80,500.00 80,500.00 - 80,500.00

ห็น่วย : ล้านบาที่

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม 3,045,014.74 - 3,045,014.74 2,889,147.26 - 2,889,147.26

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 288,736.10 - 288,736.10 312,674.41 - 312,674.41

เงินลงทุนสุทธิ * 476,163.12 - 476,163.12 439,788.74 - 439,788.74

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,943,025.31 - 1,943,025.31 1,786,580.06 - 1,786,580.06

เงินรับฝาก 2,479,233.43 - 2,479,233.43 2,401,542.74 - 2,401,542.74

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 140,775.99 - 140,775.99 77,110.36 - 77,110.36

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 80,500.00 - 80,500.00 80,500.00 - 80,500.00

ห็น่วย : ล้านบาที่

*รวมเงินลงทีุ่นในบริษัที่ร่วม
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5.28.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามธุรกรรม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

รายได้ดอกเบี้ย 80,023.42 - 80,023.42 85,681.97 - 85,681.97

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (25,362.92) - (25,362.92) (33,095.91) - (33,095.91)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 54,660.50 - 54,660.50 52,586.06 - 52,586.06

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ   3,400.74 -   3,400.74 4,108.01 - 4,108.01

รายได้จากการดำาเนินงาน   7,351.25 -    7,351.25 2,642.20 - 2,642.20

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ   9,359.17 -   9,359.17 8,232.40 - 8,232.40

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน (42,672.59) - (42,672.59) (42,886.99) - (42,886.99)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (6,838.93) - (6,838.93) (6,021.52) - (6,021.52)

กำาไรสุทธิ 25,260.14 - 25,260.14 18,660.16 - 18,660.16

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2564 2563

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม ธุรกรรม

ในประเทศ
ธุรกรรม
ต่างประเทศ รวม

รายได้ดอกเบี้ย 80,023.42 - 80,023.42  85,681.97 - 85,681.97

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (25,362.92) - (25,362.92) (33,095.91) - (33,095.91)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 54,660.50 - 54,660.50 52,586.06 - 52,586.06

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ   3,400.74 - 3,400.74   4,108.01 -  4,108.01

รายได้จากการดำาเนินงาน   7,470.58 - 7,470.58 2,519.81 - 2,519.81

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ  9,359.17 -   9,359.17   8,232.40 -  8,232.40

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินการ (42,672.59) - (42,672.59) (42,886.99) - (42,886.99)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (6,838.93) - (6,838.93) (6,021.52) - (6,021.52)

กำาไรสุทธิ 25,379.47 - 25,379.47 18,537.77 - 18,537.77
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5.29 รายได้ดอกเบี้ย

5.30 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,693.84 3,200.16

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 5.76 13.46

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 5,447.54 5,400.56

เงินให้สินเชื่อ 72,864.14 77,067.33

การให้เช่าซื้อ 12.14 0.46

รวมรายได้ดอกเบี้ย 80,023.42 85,681.97

2564 2563

เงินรับฝาก 11,158.42 16,142.19

เงินรางวัล 12,133.83 14,629.86

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 391.09 524.51

เงินนำาส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2,934.27 2,887.22

ตราสารหนี้ที่ออก

       หุ้นกู้ 1,672.28 1,676.86

      	 เงินกู้ยืมตามสัญญาซื้อคืน-มิใช่สถาบันการเงิน 2.88 -

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 4.00 4.00

ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า 27.88 34.27

โอนไปค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.39.5) (2,961.73) (2,803.00)

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 25,362.92 33,095.91

รายงานประจำาปี 2564 275



5.31 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

5.32 กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

   การรับรอง รับอาวัล และการค้ำาประกัน 80.01 77.62

   ค่าธรรมเนียม ATM 789.83 783.76

   ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 593.68 937.34

   รายได้จากบัตร VISA 634.83 867.62

   ค่าธรรมเนียมบัตร/รายปี-Master Card 684.44 710.28

   รายได้ค่านายหน้า 786.55 955.37

   อื่นๆ 1,914.27 1,685.55

   โอนไปรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

      จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.4) (2.95) (17.48)

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,480.66 6,000.06

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

   ค่าใช้จ่าย ATM Pool 289.05 317.22

   ค่าใช้จ่ายบริการระบบ Mobile Banking 453.20 333.05

   ค่าใช้จ่ายธุรกิจบัตรเครดิต-ค่าตอบแทน 335.39 315.05

   ค่าใช้จ่ายบริการ PromptPay-Interchange/Switching/BEN Fee 969.71 707.07

   ค่าบริการโทรคมนาคม 154.43 239.63

   อื่นๆ 171.36 174.97

   โอนไปค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.5) (293.22) (194.94)

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,079.92 1,892.05

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,400.74 4,108.01

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

2564 2563

  1) กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กธุรกรรมเพื่อค้�และปริวรรตเงินตร�ต่�งประเทศ

   เงินตร�ต่�งประเทศและตร�ส�รอนุพันธ์ด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน

   ตร�ส�รหนี้

ตร�ส�รทุน

1,491.71

10.76

12.38

(14.70)

69.04

              -

รวม 1,514.85 54.34

  2) กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รป้องกันคว�มเสี่ยง (1,421.62) 50.74

รวมทั้งสิ้น 93.23 105.08

276 ธนาคารออมสิน



5.33 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

5.35 หนี้สูญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.34 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเชื่อ

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

2564 2563

1) กำ�ไรจ�กก�รข�ย

เงินลงทุนเผื่อขาย 2,284.99 326.35

เงินลงทุนทั่วไป 0.82                 -

รวม 2,285.81 326.35

2) กลับร�ยก�ร (ข�ดทุน) จ�กก�รด้อยค�่

เงินลงทุนเผื่อขาย - (1,389.88)

เงินลงทุนทั่วไป                - (9.71)

รวม                - (1,399.59)

รวมทั้งสิ้น 2,285.81 (1,073.24)

2564 2563

ค่าตอบแทนหน่วยงาน-สินเชื่อ 12.66 22.48

ค่าตอบแทนหน่วยงาน-สินเชื่อเพื่อสังคม 71.28 169.38

ค่าตอบแทนหน่วยงาน-สินเชื่อ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 4.52 3.63

โอนไปค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ (10.93) (18.26)

รวม 77.53 177.23

2564 2563

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 58.23 (62.89)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด               - 100.00

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 17,170.40 13,485.22

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 385.95 1,075.54

รวม 17,614.58 14,597.87
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5.36 โครงการสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.37 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
ธนาคารม่ธุรกรรมการให้้บริการที่างการเงินตามห้ลักศาสินาอิสิลาม ซึ่ึ�งเป็็นการให้้บริการที่่�ป็ราศจากด้อกเบ่�ย โด้ยม่

ป็ระเภที่บญัชท่ี่่�ให้้บรกิาร ได้้แก่ เงนิฝากวาด้อ๊ิะฮ์์ ฮ์จัย์และอมุเราะฮ์์ มฎ้อรอบ๊ะฮ์์ และการลงที่นุห้าผู้ลป็ระโยชน์ คือ การให้้เช่าซึ่ื�อ 
การขายสิินค้าผู้่อนสิ่ง การลงทีุ่นในห้ลักที่รัพื่ย์ต่างๆ และการร่วมทีุ่น ธนาคารเป็ิด้ให้้บริการครั�งแรกเมื�อเด้ือนธันวาคม 2541 
ป็ัจจุบันม่สิาขาที่่�เป็ิด้ให้้บริการที่างการเงินตามห้ลักศาสินาอิสิลาม ระบบ ONLINE (เป็ิด้บัญช่เงินฝากให้ม่) จำนวน 343 สิาขา
ในจำนวนน่�ม่สิาขาท่ี่�เป็ิด้ให้้บริการที่างการเงินตามห้ลักศาสินาอิสิลามเต็มร้ป็แบบ (ป็ระเภที่บัญช่ที่่�ให้้บริการและการลงทีุ่น 
ห้าผู้ลป็ระโยชน์) จำนวน 243 สิาขา

5.38 สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ธนาคารออมสิินได้้บริห้ารจัด้การกองทีุ่นเพืื่�อการลงทีุ่นที่างสิังคมและกองทีุ่นพื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาคมาจนครบกำห้นด้

กรอบระยะเวลาสิิ�นสิุด้โครงการตามโครงการลงทีุ่นเพื่ื�อสิังคมของกระที่รวงการคลัง ซึ่ึ�งกระที่รวงการคลังเห้็นชอบให้้ 
ธนาคารออมสินิยุตกิารบริห้ารจัด้การกองทุี่นเพืื่�อการลงทุี่นที่างสัิงคม และให้ธ้นาคารออมสิินบริห้ารจัด้การกองทุี่นพื่ฒันาเมือง
ในภม้ภิาคตอ่ไป็ โด้ยจดั้ตั�งสิำนกังานกองทุี่นพื่ฒันาเมอืงในภม้ภิาคเพื่ื�อด้ำเนนิงานกองที่นุพื่ฒันาเมอืงในภม้ภิาคแที่นสิำนกังาน
กองทุี่นเพืื่�อสัิงคม ม่ลักษณะเป็็นห้น่วยงานอิสิระภายใต้การกำกับของธนาคารออมสิิน โด้ยให้้ม่การบริห้ารจัด้การในร้ป็ของ 
คณะกรรมการตามร้ป็แบบเดิ้ม และอนุญาตให้้ธนาคารออมสิินให้้ก้้ร่วมกับกองทุี่นพัื่ฒนาเมืองในภ้มิภาคแก่องค์กรป็กครอง 
สิ่วนที่้องถึิ�นในลักษณะ Syndication Loan สิำห้รับโครงการลงทุี่นในโครงสิร้างพื่ื�นฐานและสิาธารณ้ป็โภค ในวงเงินไม่เกิน 
1,000.00 ลา้นบาที่ ตามระเบย่บธนาคารออมสินิฉบับที่่� 408 วา่ด้ว้ยสิำนักงานกองทุี่นพื่ฒันาเมอืงในภ้มภิาค โด้ยได้รั้บคา่บรหิ้าร
จัด้การในอัตราร้อยละ 7.50 ของยอด้เงินก้้ท่ี่�เบิกจ่ายตามสิัญญาเงินก้้ โด้ยคำนวณ ณ วันที่่�ที่ำการเบิกจ่ายตามสิัญญาก้้เงิน  
ตามบันที่ึกข้อตกลงว่าด้้วยการเป็็นผู้้้จัด้การและบริห้ารกองทีุ่นพื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาค ระห้ว่างกระที่รวงการคลังกับ 
ธนาคารออมสิิน เลขที่่� 1/2549 ลงวันที่่� 30 มิถึุนายน 2549 (แก้ไขเพื่ิ�มเติมครั�งที่่� 3) ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารให้้
สิำนักงานกองทีุ่นพื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาคก้้ยืมเงินจำนวน 339.67 ล้านบาที่

ตั�งแต่งวด้ปี็สิิ�นสุิด้วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารท่ี่�เสินอ ได้้รวมรายการบัญช่ของสิำนักงานกองทุี่น
พื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาค ซึึ่�งเป็็นห้น่วยงานห้นึ�งของธนาคาร โด้ยได้้ตัด้รายการบัญช่ระห้ว่างกันออกแล้ว

 งบการเงินของสิำนักงานกองทุี่นพื่ัฒนาเมืองในภ้มิภาคที่่�รวมอย้่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 (ห้ลังห้ักรายการระห้ว่างกันแล้ว) ป็ระกอบด้้วย

2564 2563

เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 604.99 572.77

ค�่ใช้จ่�ยเงินประเดิม 315.45 744.64

ค�่ใช้จ่�ยผลประโยชน์เงินประเดิม           - 171.26

รวม 920.44 1,488.67

2564 2563

สินทรัพย์ 263.54 290.92

หนี้สิน 0.68 0.79

ส่วนของทุน 193.76 192.92

รายได้ 14.42 15.43

ค่าใช้จ่าย 13.57 13.66
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.39 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
         5.39.1 ข�อม้ลโด้ยสรุปสำาห้รับธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ 

5.39.2 สินทีรัพัย์ตามธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ
ห็น่วย : ล้านบาที่

สินทรัพย์และหนี้สิน 2564 2563

สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
   ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (หมายเหตุข้อ 5.39.2) 254,611.94 271,333.71

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
   (หมายเหตุข้อ 5.39.2) 3,182.73 702.20

รวมสินทรัพย์ 257,794.67 272,035.91

รายได้และค่าใช้จ่าย 2564 2563

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.4) 9,359.17 8,232.40

หัก ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.39.5) 6,838.93 6,021.52

หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
     สำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.35) 385.95 1,075.54

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 2,134.29 1,135.34

ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

1. โครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพอิสระรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและ
วาตภัยในปี 2553

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ
วาตภัย ในปี 2553 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญากู้

รัฐบาลชดเชยความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต

2553-2559 0.01 0.00       -  -

2. โครงการให้ความ 
ช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบ
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 หรืออัตราผลตอบแทนจากการให้
ผู้ประกอบการกู้ร้อยละ 1.50 ต่อปี

2553-2556
ขยายระยะ
เวลาครั้งที่ 1 
ถึงสิ้นปี 2557

ครั้งที่ 2 
ถึงสิ้นปี 2560

ครั้งที่ 3 
ถึงสิ้นปี 2565

19,721.33 21,702.76 62.18 7.48
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

3. โครงการสิินเชื�อ
เพืื่�อพื่ัฒนาระบบ
ป็้องกันอุที่กภัย
โด้ยธนาคารออมสิิน
ให้้แก่นิคม/สิวน/เขต
อุตสิาห้กรรม

วงเงิน 15,000.00 ล้านบาที่ 
ให้้สิินเชื�อแก่นิคม/สิวน/เขตอุตสิาห้กรรม
เอกชนโด้ยตรง 6 แห้่ง ได้้แก่ บางป็ะอิน
บางกะด้ ่โรจนะ ไฮ์เที่ค นวนคร และ 
สิห้รัตนนคร เพืื่�อพื่ัฒนาระบบป็้องกัน
อุที่กภัย ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.01 
ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเท่ี่ากับ 
อัตราด้อกเบ่�ยเงินฝากป็ระจำา 12 เด้ือน
สิำาห้รับผู้้้ฝากที่ั�วไป็สิ้งสิุด้ บวก ค่าใช้จ่าย
ด้ำาเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อป็ี ห้ัก อัตรา
ผู้ลตอบแที่นจากอัตราด้อกเบ่�ยรับ
ร้อยละ 0.01 ต่อป็ี

2556-2571 1,214.70 1,425.49 17.57 3.13

4. โครงการสิินเชื�อ
เพืื่�อก่อสิร้างระบบ
ป็้องกันอุที่กภัย
ในนิคมอุตสิาห้กรรม

วงเงิน 3,546.24 ล้านบาที่ 
ให้้สิินเชื�อแก่การนิคมอุตสิาห้กรรมแห้่ง
ป็ระเที่ศไที่ยโด้ยตรง เพืื่�อก่อสิร้างระบบ
ป้็องกันอุที่กภัย ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ
 0.01 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเท่ี่ากับ
อัตราด้อกเบ่�ยเงินฝากป็ระจำา 12 เด้ือน
สิำาห้รับ ผู้้้ฝากทัี่�วไป็สิ้งสิุด้ บวก ค่าใช้จ่าย
ด้ำาเนินงานร้อยละ 0.98 ต่อป็ี ห้ัก 
อัตราผู้ลตอบแที่นจากอัตราด้อกเบ่�ยรับ
ร้อยละ 0.01 ต่อป็ี

2556-2571 798.73 1,149.82 12.27 2.05

5. โครงการมาตรการ
สิ่งเสิริมความเป็็นอย้่
ระด้ับห้ม้่บ้าน

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาที่ 
ให้้สิินเชื�อกับกองทุี่นห้ม่้บ้านและ
ชุมชนเมือง (กองทีุ่นฯ) ที่่�ได้้รับการจัด้ชั�น
เป็็นกองทีุ่นระด้ับ A และ B กองทีุ่นฯ ละ
ไม่เกิน 1.00 ล้านบาที่ ในอัตราด้อกเบ่�ย ดั้งน่�
ป็ีที่่� 1 - 2 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 3 - 7 ด้อกเบ่�ยเที่่ากับต้นทีุ่นที่าง
การเงินบวกด้้วยร้อยละ 1.00 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยตามต้นทุี่นเงินในปี็ที่่� 1 - 2 
เท่ี่ากับอัตราร้อยละ 2.21 ต่อปี็ โด้ยไม่ได้้รับ
การชด้เชยความเสิ่ยห้ายในอนาคต

2558-2566 5,530.01 8,670.53 สิิ�นสิุด้การ
ชด้เชย

สิิ�นสิุด้การ
ชด้เชย

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

6. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยต�ำเพืื่�อเป็็น
เงนิที่นุห้มนุเวย่น
ให้้แก่ผู้้ป้็ระกอบกจิการ
วิสิาห้กิจขนาด้กลาง
และขนาด้ย่อม
(SMEs)

วงเงิน 100,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อกับธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกิจ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.10 ต่อป็ี เพืื่�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบกิจการ SMEs ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 4.00 ต่อป็ี โด้ยธนาคารสิามารถึใช้
วงเงินโครงการฯ ได้้ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเที่่ากับ
ต้นทีุ่นเงินร้อยละ 2.21 ต่อป็ี บวก 
ค่าใช้จ่ายด้ำาเนินงานร้อยละ 0.75 ต่อป็ี
 ห้ัก อัตราผู้ลตอบแที่นจากการให้้สิถึาบัน
การเงินก้้ร้อยละ 0.10 ต่อป็ี

2558-2566 34,820.77 43,167.91 742.18 268.26

7. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยต�ำเพืื่�อเป็็น
เงินทีุ่นห้มุนเว่ยนให้้
แก่ผู้้้ป็ระกอบกิจการ
วิสิาห้กิจขนาด้กลาง
และขนาด้ย่อม 
(SMEs) ระยะที่่� 2

วงเงิน 50,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อกับธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกิจ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.10 ต่อป็ี เพืื่�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบกิจการ SMEs ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 4.00 ต่อป็ี โด้ยธนาคารสิามารถึใช้
วงเงินโครงการฯ ได้้ (ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเที่่ากับ
ต้นทีุ่นเงินร้อยละ 2.21 ต่อป็ี บวก 
ค่าใช้จ่ายด้ำาเนินงานร้อยละ 0.75 ต่อป็ี
 ห้ัก อัตราผู้ลตอบแที่นจากการให้้สิถึาบัน
การเงินก้้ร้อยละ 0.10 ต่อป็ี

2558-2566 11,707.50 16,009.02 267.44 126.67

8. โครงการบ้าน
ป็ระชารัฐ

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อเพื่ื�อที่่�อย้่อาศัยสิำาห้รับป็ระชาชน 
(Post Finance) ในอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�

ปีทีี� วงิเงิินก้�

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  
ข้�นไป

ร�อยละ 
MRR - 1.47 5

ต่อปี

ลก้ค่�าทีั�วไปร�อยละ
MRR - 1.475 ต่อปี

ลก้ค่�าข�อตกลงิ -
ส่วนกลางิ ร�อยละ 

MRR - 1.725 ต่อปี

2559-2589 3,599.62 3,892.90 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ห็น่วย : ล้านบาที่

รายงานประจำาปี 2564 281



ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

9. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยต�ำ เพืื่�อ
ช่วยเห้ลือชาวป็ระมง 
“ป็ระมงไที่ยก้าวไกล
สิ้่สิากล”

วงเงิน 500.00 ล้านบาที่ 
ให้้สิินเชื�อเพื่ื�อช่วยเห้ลือชาวป็ระมงที่่�ได้้
รับผู้ลกระที่บจากมาตรการแก้ไขป็ัญห้า
การที่ำาป็ระมงผู้ิด้กฎห้มายในอัตรา
ด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
ป็ีที่่� 1 ร้อยละ 0.00 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 2 - 7 ร้อยละ 4.00 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 3.00 
ต่อป็ี

2559-2567 170.42 199.23 0.09 0.03

10. โครงการมาตรการ
สิินเชื�อนโยบายรัฐ
เพื่ื�อป็ระชาชน

ให้้สิินเชื�อแก่ผู้้้ป็ระกอบอาช่พื่อิสิระ
รายย่อยทัี่�วไป็ เพืื่�อเป็็นเงินทีุ่นห้มุนเว่ยนใน
การป็ระกอบอาช่พื่ แก้ป็ัญห้าและบรรเที่า
ความเดื้อด้ร้อนในการด้ำารงช่พื่ และชำาระ
ห้น่�สิินอื�นๆ รวมที่ั�ง
ห้น่�นอกระบบ ในอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
ปี็ที่่� 1 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเด้ือน
ป็ีที่่� 2 - 5 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 1.00 ต่อเด้ือน

2559-2564 70.49 189.98 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

11. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยต�ำ 
เพื่ื�อป็รับเป็ล่�ยน
เครื�องจักรและ
เพื่ิ�มป็ระสิิที่ธิภาพื่
การผู้ลิต สิำห้รับ
ผู้้้ป็ระกอบกิจการ
วิสิาห้กิจขนาด้กลาง
และขนาด้ย่อม
(SMEs)

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อกับธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบัน
การเงินเฉพื่าะกิจ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 
0.10 ต่อป็ี เพื่ื�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบกิจการ SMEs เพื่ื�อป็รับเป็ล่�ยน
เครื�องจักร และเพื่ิ�มป็ระสิิที่ธิภาพื่การผู้ลิต
ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 4.00 ต่อป็ี โด้ย
ธนาคารสิามารถึใช้วงเงินโครงการฯ ได้้ 
(ห้มายเห้ตุข้อ 5.7.1)

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยเท่ี่ากับอัตรา
ด้อกเบ่�ยเงินฝากป็ระจำา 6 เด้ือน สิำาห้รับ
ผู้้้ฝากที่ั�วไป็สิ้งสิุด้ บวก ร้อยละ 1.85 ต่อป็ี 
รวมไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อป็ี

2559-2568 7,206.24 10,967.39 136.00 44.07

12. โครงการมาตรการ
ป็ระชารัฐ เพื่ื�อ
แก้ไขป็ัญห้าห้น่�สิิน
ป็ระชาชนภายใต้
นโยบายรัฐบาล

เพื่ื�อบรรเที่าความเด้ือด้ร้อนแก่ล้กค้าของ
ธนาคาร ที่่�ใช้บริการสิินเชื�อและอย้่ระห้ว่าง
การผู่้อนชำาระคืน ท่ี่�ม่ความป็ระสิงค์เข้าร่วม
มาตรการ โด้ยขอพัื่กชำาระห้น่�ชั�วคราว
ห้รือขอขยายระยะเวลาชำาระห้น่�เพื่ื�อลด้
ภาระรายจ่าย

2559-2579 4,384.05 4,714.88 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

13. โครงการสิินเชื�อ
ป็ระชารัฐ 
เพื่ื�อป็ระชาชน 
(ผู้้้ป็ระสิบภัยพื่ิบัติ)

วงเงิน 4,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อเป็็นเงินทุี่นห้มุนเว่ยนในการป็ระกอบ
อาช่พื่ แก้ป็ัญห้าและบรรเที่าความ
เด้ือด้ร้อนในการด้ำารงช่พื่และบรรเที่า
ความเดื้อด้ร้อนจากอทุี่กภัย รวมถึึง
ภัยพื่ิบัติต่างๆ ในอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
ป็ีที่่� 1 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเด้ือน
ป็ีที่่� 2 - 5 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 1.00 ต่อเด้ือน

2560-2565 22.76 37.82 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

14. โครงการสิินเชื�อ
เพืื่�อบรรเที่า
ความเด้ือด้ร้อน
ของวิสิาห้กิจ
ขนาด้กลางและ
ขนาด้ย่อม (SMEs) 
ที่่�ป็ระสิบภัยน�ำที่่วม
ป็ี 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 0.44 0.52 ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

15. โครงการสิินเชื�อ
รายย่อย เพื่ื�อใช้จ่าย
ฉุกเฉิน

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อช่วยเห้ลือผู้้้ม่รายได้้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อยที่่�ม่ความจำาเป็็น
จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินห้รือแก้ไขป็ัญห้า
ความเดื้อด้ร้อนในครัวเรือน โด้ยต้อง
ไม่เป็็นการ Refinance ห้น่�ในระบบ 
ในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) 
ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดื้อน

2560-2566 572.96 1,156.86  -  -

รัฐบาลชด้เชย NPL ที่่�เกิด้ขึ�นจากการ
ด้ำาเนินโครงการ ด้ังน่�

ระด้ับ
 NPL

รัฐบาล
ช้ด้เช้ย

จ่ำานวนเงิิน 
(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
และธนาคารเพื่ื�อการเกษตรและสิห้กรณ์
การเกษตร 2,000.00 ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

รายงานประจำาปี 2564 283



ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

16. โครงการ 
Transformation 
Loan เสิริมแกร่ง
(สิินเชื�อด้อกเบ่�ย
ต่ำาเพืื่�อป็รับเป็ล่�ยน
เครื�องจักร 
ระยะที่่� 2)

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาที่ 
ให้้สิินเชื�อผู้่านธนาคารพื่าณิชย์และ
สิถึาบันการเงินเฉพื่าะกิจ ในอัตราร้อยละ 
0.10 ต่อป็ี เพืื่�อนำาไป็ป็ล่อยสิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจ 
10 S - Curve ที่่�ต้องการยกระด้ับ
ป็รับเป็ล่�ยนเที่คโนโลย่ โด้ยธนาคาร
สิามารถึใช้วงเงินโครงการฯ ได้้

รัฐบาลชด้เชยสิ่วนต่างอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
1. กรณ่ธนาคารให้้สิินเชื�อกับ 
 ผู้้้ป็ระกอบการ SMEs ในอัตรา 
 ร้อยละ 2.00 ต่อป็ี
2. กรณ่ธนาคารให้้สิินเชื�อผู้่าน 
 ธนาคารพื่าณิชย์และสิถึาบันการเงิน 
 เฉพื่าะกิจในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อป็ี

2561-2568
ขยาย

ระยะเวลา
ครั�งที่่� 1 

ถึึงป็ี 2570
ครั�งที่่� 2 

ถึึงป็ี 2571

14,310.31 15,949.38 193.40 8.73

17. โครงการสิินเชื�อ
รายย่อยเพื่ื�อใช้จ่าย
ฉุกเฉิน ระยะที่่� 2

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อให้้สิินเชื�อแก่ป็ระชาชนผู้้้ม่รายได้้น้อย
ที่่�ม่ความจำาเป็็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 เพื่ื�อแก้ไขป็ัญห้าความเด้ือด้ร้อนภายใน
ครอบครัว โด้ยต้องไม่เป็็นการ Refinance 
ห้น่�ในระบบในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� 
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเด้ือน

รัฐบาลชด้เชย NPL ที่่�เกิด้ขึ�นจากการ
ด้ำาเนินโครงการ ด้ังน่�

2561-2568 4,006.09 6,004.19     -    -

ระด้ับ
 NPL

รัฐบาล
ช้ด้เช้ย

จ่ำานวนเงิิน
(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

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ห็น่วย : ล้านบาที่

ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

18. โครงการมาตรการ
พัื่ฒนาคุณภาพื่ช่วิต
ผู้้้ม่บัตรสิวัสิด้ิการ
แห้่งรัฐ

18.1 ผู้้้ด้้แลผู้้้ม่บัตร
สิวัสิด้ิการแห้่งรัฐ
 (Account Officer 
: AO)

18.2 สิินเชื�อพื่ัฒนา
ผู้้้ม่บัตรสิวัสิด้ิการ
แห้่งรัฐ (3 โครงการ)

1) สิินเชื�อ GSB 
Home Stay

  
2) สิินเชื�อธุรกิจ
แฟ้รนไชสิ์

วงเงินงบป็ระมาณ 189.00 ล้านบาที่
เพืื่�อจ่ายค่าตอบแที่นให้้กับผู้้้ด้แ้ลผู้้้ม่บัตร
สิวัสิด้ิการแห้่งรัฐที่่�ที่ำาห้น้าที่่�ด้้แลและ
ให้้คำาแนะนำาแก่ผู้้้ม่บัตรสิวัสิด้ิการแห้่งรัฐ

เพืื่�อเป็็นเงินทีุ่นห้รือเงินทุี่นห้มุนเว่ยน
ในการด้ำาเนินกิจการที่่�เก่�ยวข้องกับการ
ด้ำาเนินกิจการโฮ์มสิเตย์ไที่ย 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

เพืื่�อเป็็นเงินทีุ่นในการเข้าร่วมที่ำาธุรกิจ
แฟ้รนไชสิ์ ห้รือขยายธุรกิจ 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

-

7.62

-

13.60

9.07

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

9.07

ไม่ได้้รับ
การชด้เชย

3) สิินเชื�อ Street 
Food

เพื่ื�อเป็็นเงินทีุ่นห้รือเงินทีุ่นห้มุนเว่ยน
ในการป็ระกอบธุรกิจ วงเงินให้้สิินเชื�อ
ไม่เกิน 50,000.00 บาที่ต่อราย ในอัตรา
ด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
ป็ีที่่� 1  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.00 ต่อเด้ือน
ป็ีที่่� 2 - 10 ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.50 - 0.75 
ต่อเด้ือน (Flat rate) ตามป็ระเภที่
ห้ลักป็ระกัน

2561-2571
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

19. โครงการมาตรการ
สิินเชื�อด้อกเบ่�ยต่ำา
เพื่ื�อช่วยเห้ลือ
ผู้้้ป็ระกอบการที่่�
ได้้รับผู้ลกระที่บ
ที่ั�งที่างตรงและ
ที่างอ้อมจากการ
ระบาด้ของเชื�อไวรัสิ
โคโรนา (COVID-19) 

1) สิินเชื�อผู้่าน
สิถึาบันการเงิน

2) สิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบธุรกิจ
การเงินที่่�ไม่ใช่
สิถึาบันการเงิน 
(Non - Bank)

3) สิินเชื�อแก่
ผู้้้ป็ระกอบการ
โด้ยตรง 

วงเงินรวม 150,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อช่วยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบการเพื่ื�อเป็็น
เงินทุี่นสิำาห้รับเสิริมสิภาพื่คล่องและลงทุี่น
รวมถึึงเพืื่�อแบ่งเบาภาระของผู้้้ป็ระกอบการ
ในช่วงที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจากการ
แพื่ร่ระบาด้ของเชื�อไวรัสิ COVID-19

วงเงิน 72,000.00 ล้านบาที่ 
ให้้สิินเชื�อผู้่านสิถึาบันการเงิน ในอัตรา
ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.01 ต่อป็ี เพื่ื�อให้้สิินเชื�อ
แก่ผู้้้ป็ระกอบการ ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 2.00 ต่อป็ี

วงเงิน 60,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อแก่ผู้้้ป็ระกอบธุรกิจการเงินที่่�
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 ด้ังน่�
ปี็ที่่� 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

101,194.59 113,755.05 1,634.88 231.54

ห็น่วย : ล้านบาที่

286 ธนาคารออมสิน



ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

20. โครงการสิินเชื�อเพืื่�อ
เป็็นค่าใช้จ่ายสิำาห้รับ
ผู้้้ม่รายได้้ป็ระจำา
ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บ
จากไวรัสิโคโรนา 
(COVID-19) 

1) สิินเชื�อเพื่ื�อเป็็น
ค่าใช้จ่ายสิำาห้รับ
ผู้้้ม่รายได้้ป็ระจำา
ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บ
จากไวรัสิโคโรนา 
(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 
เพื่ื�อเพื่ิ�มสิภาพื่คล่องชั�วคราวในการด้ำารง
ช่วิตแก่ป็ระชาชนที่่�ม่รายได้้ป็ระจำา แต่ม่
รายได้้ลด้ลงห้รือขาด้รายได้้เนื�องจาก
ได้้รับผู้ลกระที่บจากการแพื่ร่ระบาด้
ของเชื�อไวรัสิ COVID-19 
วงเงินให้้สิินเชื�อไม่เกิน 50,000.00 บาที่
ต่อราย ในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) 
ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเด้ือน

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาที่ 
เพื่ื�อช่วยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบการรายย่อย
 ผู้้้ป็ระกอบอาช่พื่อิสิระ วงเงินไม่เกิน
 30,000.00 บาที่ต่อราย ผู้้้ม่รายได้้ป็ระจำา 
วงเงินไม่เกิน 50,000.00 บาที่ต่อราย 
ในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) ไม่เกิน
ร้อยละ 0.35 ต่อเด้ือน

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่ 
เพื่ื�อช่วยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบการ SMEs 
รายย่อยที่่�เป็็นบุคคลธรรมด้าในธุรกิจ
ที่่�เก่�ยวข้องกับการที่่องเที่่�ยว และ Supply 
Chain ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจากการ
แพื่ร่ระบาด้ของเชื�อไวรัสิ COVID-19 
วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาที่ต่อราย 
ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 3.99 ต่อป็ี 

รัฐบาลชด้เชยความเสิ่ยห้ายจาก NPLs 
ร้อยละ 100.00 สิำาห้รับ NPLs ที่่�ไม่เกิน
ร้อยละ 30.00 ของสิินเชื�อที่่�อนุมัติที่ั�งห้มด้

2563-2566

2563-2566

2563-2571

13,112.93 5,125.92       -    -

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

21. โครงการสิินเชื�อ
เพื่ื�อเป็็นค่าใช้จ่าย
สิำาห้รับผู้้้ม่อาช่พื่
อิสิระที่่�ได้้รับ 
ผู้ลกระที่บจาก
ไวรัสิโคโรนา 
(COVID-19)

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อเพื่ิ�มสิภาพื่คล่องชั�วคราวในการ
ด้ำารงช่วิตแก่ป็ระชาชนที่่�ม่อาช่พื่อิสิระ ไม่ม่
รายได้้ป็ระจำา ห้รืออาจตกงานเนื�องจาก
ได้้รับผู้ลกระที่บจากการแพื่ร่ระบาด้
ของเชื�อไวรัสิ COVID-19 ห้รือเกษตรกร
ที่่�ไม่ม่รายได้้ป็ระจำาที่่�ม่ความจำาเป็็น
ต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน 
วงเงินให้้สิินเชื�อไม่เกิน 10,000.00 บาที่
ต่อรายในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� (Flat Rate) 
ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเด้ือน

รัฐบาลชด้เชยต้นทีุ่นการด้ำาเนินงานใน
อัตราร้อยละ 2.00 ต่อป็ี ระยะเวลา 2 ป็ี 
และชด้เชยความเสิ่ยห้ายจาก NPLs 
ร้อยละ 100.00 สิำาห้รับ NPLs ที่่�ไม่เกิน
ร้อยละ 50.00 ของสิินเชื�อที่่�อนุมัติที่ั�งห้มด้

2563-2567 11,635.59 16,977.92 - -

22. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยต่ำาสิำาห้รับ
สิำานักงาน
ธนานุเคราะห์้ (สิธค.) 
เพืื่�อช่วยเห้ลือ
ป็ระชาชนฐานรากที่่�
ได้้รับผู้ลกระที่บจาก 
COVID-19

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาที่
ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.10 ต่อป็ี เพื่ื�อ
ให้้สิินเชื�อแก่ป็ระชาชนในระด้ับฐานรากที่่�
ได้้รับผู้ลกระที่บที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อม
จากการแพื่ร่ระบาด้ของเชื�อไวรัสิ
COVID-19 และไม่สิามารถึเข้าถึึงระบบ
สิถึาบันการเงินได้้ ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ
 0.125 ต่อเด้ือน 

รัฐบาลชด้เชยต้นทุี่นเงินให้้กับธนาคารใน
อัตราร้อยละ 2.40 ต่อป็ี ระยะเวลา 2 ป็ี 

2563-2565 189.92 189.92 3.29 1.16

23. โครงการสิินเชื�อ
เพื่ื�อเสิริมสิภาพื่คล่อง
ผู้้้ป็ระกอบการ
ป็ระมง

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อเพื่ื�อเสิริมสิภาพื่คล่องแก่
ผู้้้ป็ระกอบการป็ระมงพื่าณิชย์และป็ระมง
พื่ื�นบ้านในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 4.00 
ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 3.00 
ต่อป็ี ระยะเวลา 7 ป็ี

2563-2571 335.83 32.62 1.31 0.01

ห็น่วย : ล้านบาที่

288 ธนาคารออมสิน



ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

24. โครงการสิินเชื�อ
ด้อกเบ่�ยต�ำ SMEs
ม่ที่่� ม่เงิน สิำห้รับ
ธุรกิจการท่ี่องเที่่�ยว

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาที่
ให้้สิินเชื�อเพืื่�อเสิริมสิภาพื่คล่องแก่
ผู้้้ป็ระกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจ
ท่ี่องเที่่�ยว และสิาขาธุรกิจที่่�เก่�ยวข้อง
(Supply Chain) และเพืื่�อไถึ่ถึอนจาก
การขายฝากเอกชนที่่�ที่ำาสิัญญาขายฝากที่่�ม่
ที่่�ด้ินว่างเป็ล่า และ/ห้รือที่่�ดิ้นและสิิ�ง
ป็ล้กสิร้างที่่�ม่เอกสิารสิิที่ธิเป็็นโฉนด้ที่่�ด้ิน
เป็็นห้ลักป็ระกัน ในอัตราด้อกเบ่�ย ด้ังน่�
ป็ีที่่� 1  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.10 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 2  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 0.99 ต่อป็ี
ป็ีที่่� 3  ด้อกเบ่�ยร้อยละ 5.99 ต่อป็ี

รัฐบาลชด้เชยต้นทุี่นเงินให้้กับธนาคารใน
อัตราร้อยละ 3.00 ต่อป็ี ระยะเวลา 2 ป็ี

2564-2567 9,759.76           - 103.05           -

25. โครงการมาตรการ
สิินเชื�อสิ้้ภัย 
COVID-19

วงเงิน 10,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อเพื่ิ�มสิภาพื่คล่องชั�วคราวในการด้ำารง
ช่วิตให้้แก่ป็ระชาชนและบรรเที่า
ความเด้ือด้ร้อนสิำาห้รับผู้้้ได้้รับ
ผู้ลกระที่บจากการแพื่ร่ระบาด้ของเชื�อ
ไวรสัิ COVID-19 ในอัตราด้อกเบ่�ยคงที่่� 
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเด้ือน

รัฐบาลชด้เชยความเสิ่ยห้ายที่่�เกิด้จากห้น่�ท่ี่�
ไม่ก่อให้้เกิด้รายได้้ (NPLs) ร้อยละ 100.00 
สิำาห้รับ NPLs ที่่�ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ
สิินเชื�อที่่�อนุมัตทิี่ั�งห้มด้

2564-2567 8,219.26           -           -           -

26. โครงการมาตรการ
สิินเชื�ออิ�มใจ

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาที่
เพื่ื�อบรรเที่าความเด้ือด้ร้อนให้้แก่
ผู้้้ป็ระกอบการร้านอาห้ารห้รือเครื�องด้ื�ม
ที่่�ได้้รับผู้ลกระที่บจากการแพื่ร่ระบาด้ของ
เชื�อไวรสัิ COVID-19 ในอัตราด้อกเบ่�ย
ร้อยละ 3.99 ต่อป็ี (Effective Rate)

รัฐบาลชด้เชยความเสิ่ยห้ายที่่�เกิด้จากห้น่�ท่ี่�
ไม่ก่อให้้เกิด้รายได้้ (NPLs) ร้อยละ 100.00 
สิำาห้รับ NPLs ที่่�ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ
สิินเชื�อที่่�อนุมัตทัิี่�งห้มด้

2564-2569 1,929.23           -           -           -

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ลักษณะโครงการ
โดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาล

ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

โครงการ 2564 2563 2564 2563

27. โครงการมาตรการ
สิินเชื�อสิร้างงาน 
สิร้างอาช่พื่

วงเงิน 5,000.00 ล้านบาที่
เพืื่�อเป็็นเงินทีุ่นเริ�มต้นห้รือเสิริมสิภาพื่
คล่องในการป็ระกอบอาช่พื่และบรรเที่า
ความเด้ือด้ร้อนจากการได้้รับ
ผู้ลกระที่บจากการแพื่ร่ระบาด้ของ
เชื�อไวรัสิ COVID-19 แก่ผู้้้ที่่�ผู่้าน
การฝึกอบรมจากห้น่วยงานภาครัฐห้รือ
เอกชนที่่�ม่ความน่าเชื�อถึือห้รือ
ม่ป็ระสิบการณ์ในการป็ระกอบอาช่พื่
ในอัตราด้อกเบ่�ยร้อยละ 3.99 ต่อป็ี 
(Effective Rate)

รัฐบาลจะชด้เชยความเสิ่ยห้ายที่่�เกิด้
จากห้น่�ที่่�ไม่ก่อให้้เกิด้รายได้้ (NPLs) 
ร้อยละ 100.00 สิำาห้รับ NPLs ที่่�ไม่เกิน
ร้อยละ 30.00 ของสิินเชื�อที่่�อนุมัติที่ั�งห้มด้

2564-2570 90.78           -           -           -

รวมทั้งสิ้น 254,611.94 271,333.71 3,182.73 702.20

ห็น่วย : ล้านบาที่

2564

จำ�นวนร�ย ยอดสินเชื่อคงค้�ง
และดอกเบี้ยค้�งรับ มูลค่�หลักประกัน

อัตร�ที่ใช้ในก�ร
ตั้งค�่เผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

ค่�เผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ 2,520,707 245,763.97 28,522.28 1 2,167.78

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 212,039 3,282.68 421.28 2 59.17

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 269,572 3,730.45 112.77 100 235.10

จัดชั้นสงสัย 453,406 5,010.01 70.62 100 875.81

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 59,797 1,856.27 162.69 100 1,693.58

รวม 3,515,521 259,643.38 29,289.64 5,031.44

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.39.3 การจ่ัด้ช้ั�นสินทีรัพัย์และการกันเงิินสำารองิธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ 

2563

จำ�นวนร�ย ยอดสินเชื่อคงค้�ง
และดอกเบีย้ค�้งรับ มูลค่�หลักประกัน

อัตร�ที่ใช้ในก�ร
ตั้งค่�เผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(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

ห็น่วย : ล้านบาที่
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ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารม่เงินให้้สิินเชื�อแก่ล้กห้น่�ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จำนวน 258,409.51 ล้านบาที่ 
และค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญ จำนวน 5,031.44 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้้วย

 1. เงินให้้สิินเชื�อตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่่�ไม่ม่การชด้เชยความเสิ่ยห้ายจากรัฐบาล จำนวน 248,840.44 ล้านบาที่ และ
ค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญ จำนวน 2,899.61 ล้านบาที่

 2. เงนิให้ส้ินิเชื�อตามธรุกรรมนโยบายรฐัที่่�มก่ารชด้เชยความเส่ิยห้ายจากรฐับาล จำนวน 9,569.07 ลา้นบาที่ และคา่เผู้ื�อ
ห้น่�สิงสิัยจะสิ้ญ จำนวน 2,131.83 ล้านบาที่ ป็ระกอบด้้วย

  2.1 โครงการที่่�ม่การชด้เชยความเสิ่ยห้ายจากห้น่�ที่่�ไม่ก่อให้้เกิด้รายได้้ (Non-Performing Loans : NPLs) จำนวน 
9,569.02 ล้านบาที่ ธนาคารไม่ต้องกันเงินสิำรองสิำห้รับห้น่�ที่่�เป็็น NPLs เนื�องจากรัฐบาลเป็็นผู้้้ชด้เชยความเสิ่ยห้ายให้้ ตาม
เงื�อนไขและวงเงินงบป็ระมาณที่่�รัฐบาลชด้เชยสิ้งสุิด้ของแต่ละโครงการตามมติคณะรัฐมนตร่ และเมื�อธนาคารได้้รับเงินชด้เชย
จากรัฐบาล ธนาคารจะกันเงินสิำรองเที่่ากับจำนวนเงินที่่�ได้้รับการชด้เชยด้ังกล่าว ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารได้้กัน
เงินสิำรองตามที่่�ได้้รับการชด้เชยจากรัฐบาลแล้ว จำนวน 2,131.79 ล้านบาที่ 

   2.2 โครงการที่่�ได้้รับชด้เชยความเสิ่ยห้ายที่่�เกิด้ขึ�นในอนาคตจากรัฐบาล จำนวน 0.05 ล้านบาที่ และค่าเผู้ื�อห้น่�สิงสิัย
จะสิ้ญ จำนวน 0.04 ล้านบาที่

5.39.4 รายได้�จ่ากธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ 

5.39.5 ค่่าใช้�จ่่ายจ่ากธ์ุรกรรมนโยบายรัฐ

ห็น่วย : ล้านบาที่

ห็น่วย : ล้านบาที่

5.40 การอนุมัติงบการเงิน
ผู้้้อำนวยการธนาคารอนุมัติให้้ออกงบการเงินน่� เมื�อวันที่่� 23 มน่าคม 2565

รายการ 2564 2563

รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายของรัฐ

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 (หมายเหตุข้อ	5.31)

	 รายได้อื่นๆ	จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ

2,967.93

2.95

8.82

2,405.70

17.48

7.11

รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

	 รายได้ชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

	 รายได้ชดเชยต้นทุนเงินธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

	 รายได้ชดเชยอื่นๆ	ธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

2,539.26

2,832.82

1,007.39

3,172.94

1,554.57

1,074.60

รวม 9,359.17 8,232.40

รายการ 2564 2563

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ  (หมายเหตุข้อ 5.30) 2,961.73 2,803.00

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ 3,583.98 3,023.58

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุข้อ 5.31) 293.22 194.94

รวม 6,838.93 6,021.52
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กิจกรรมเด่น

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษัา

ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 
ครบ 108 ปี
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ร่วมต้านภัยห้นาว มอบผู้้าห้่มและเวชภัณฑ์์ 
ให้้แก่พื่่�น้องป็ระชาชนชุมชนบ้านผู้าบ่อง 
 จ. แม่ฮ์่องสิอน

นายอาคม เติมพิื่ที่ยาไพื่สิิฐ รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัง ตรวจเย่�ยมสิถึาบันการเงินชุมชนบ้านศร่วาร่ อ.แม่ริม จ.เช่ยงให้ม่ 

ออมสินเพ่่อชุมชน

น้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
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นายสิันติ พื่ร้อมพื่ัฒน์ รัฐมนตร่ช่วยว่าการกระที่รวงการคลัง นายวทิี่ัย รัตนากร ผู้้้อำานวยการธนาคารออมสิิน ลงพืื่�นที่่�ช่วยเห้ลือ 
มอบถุึงยังช่พื่ และให้้กำาลังใจ ผู้้้ป็ระสิบอุที่กภัยในพื่ื�นที่่� จ.นนที่บุร่ 

มอบถึุงยังช่พื่ เครื�องอปุ็โภคบริโภค และสิิ�งของที่่�จำาเป็็น เพื่ื�อบรรเที่าความเด้ือด้ร้อนผู้้้ป็ระสิบอุที่กภัยพื่ื�นที่่� จ.พื่ระนครศร่อยุธยา 
จ.ยะลา และ จ.นราธิวาสิ 
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วางศิลาฤกษ์และที่อด้ผู้้าป็่า
สิามัคค่ สิืบสิานและสิ่งเสิริม
พื่ระพืุ่ที่ธศาสินาให้้ม่ความ
เจริญรุ่งเรือง ณ วดั้เจด้่ย์ (ไอ้ไข่) 
อ.สิิชล จ.นครศร่ธรรมราช

ทำานุบำารุงพุทธศาสนา

ถึวายผู้้าพื่ระกฐินพื่ระราชที่าน 
ปี็ 2564 ณ วัด้พื่ระธาตุพื่นม
วรมห้าวหิ้าร จ.นครพื่นม
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ร่วมทีุ่นกับบริษัที่ ศร่สิวัสิด้ิ� คอร์ป็อเรชั�น จำากัด้ (มห้าชน) เป็ิด้ตัวบริษทัี่ เงินสิด้ที่ันใจ  ที่ำาธุรกิจจำานำาที่ะเบ่ยนรถึเป็็นครั�งแรก
เพื่ื�อช่วยเห้ลือผู้้้ม่รายได้้น้อยให้้เข้าถึึงแห้ล่งเงินทีุ่น ได้้รับด้อกเบ่�ยที่่�เป็็นธรรม 

นายอาคม เติมพิื่ที่ยาไพื่สิิฐ รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัง 
เป็็นป็ระธานเป็ิด้โครงการ “ออมสิิน สิร้างงาน สิร้างอาช่พื่” 
โครงการตามนโยบายรัฐบาลเพื่ื�อช่วยเห้ลือและฟ้้�นฟ้้
ป็ระชาชนผู้้้ตกงานห้รือขาด้รายได้้อันเนื�องมาจากการ
แพื่ร่ระบาด้ของ COVID-19 ให้้สิามารถึต่อยอด้สิร้างรายได้้
ให้้แก่ตนเองและครอบครัวได้้อย่างยั�งยืน

ผลิตภัณฑ์์ และบริการทางการเงิน
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รายงานประจำาปีฉบับนี้ผลิตจากวัสดุหลักที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
ซึ่งได้แก่กระดาษักรีนและหมึกพ่มพ์ที่ผลิตจากพ่ชผักธรรมชาติ
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รายงิานประจ่ำาปี 2564 ธ์นาค่ารออมสิน
GSB Annual Report 2021

ธ์นาค่ารออมสิน

พัิมพั์ค่รั�งิทีี� 1 พั.ศ. 2565

จ่ำานวน 2,500 เล่ม (สงิวนลิขสิทีธ์ิ์)

พัิมพั์ทีี� 
บรษิััที ก้๊ด้เฮด้ พัริ้นที์ติ้งิ แอนด้์ แพัค่เกจ่จ่ิ้งิ กรุ๊ป จ่ำากัด้
6/1 ซื้อยเสรีไทีย 58 แขวงิมีนบุรี เขตมีนบุรี กรงุิเทีพัมห้านค่ร 10510
Tel. 02-136-7042 Fax. 02-136-7043
เลขประจ่ำาตัวผื่้�เสียภาษีัอากร 0-1055-56139-31-7 สำานักงิานให้ญ่

จ่ัด้พัิมพั์โด้ย
ธ์นาค่ารออมสิน 
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ธนาคารออมสิน
470 ถืนนพัห้ลโยธ์ิน แขวงิสามเสนใน เขตพัญาไที กรงุิเทีพัฯ 10400

GSB Contact Center 1115  l  www.gsb.or.th
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ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

นายเสกสรร ทวีีกสกิรรม
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 1
โทร. 02-2998181
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH
นางวีรณันั ตันัสกุล
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 2
โทร. 02-2998123
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
นายสภุาวุีฒิิ ดาระอิินทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 3
โทร. 02-2998348
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH
นางปิิยหทยั ปิิยะรัมย์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 4
โทร. 02-2998368
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH
นายชาญชยั ฝอิยทอิง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 5
โทร. 02-2998343
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH
นางญดาภรณ์ั ศรีพัฒัิน์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกิจการสิาขา 6
โทร. 02-2998104
E-mail : YADAPORNS@GSB.OR.TH
นางปิรางมาศ เธีียรธีนู
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานพััฒนาธุรกิจผู้้�ประกอบการรายย่อย
และ SMEs Start up
โทร. 02-2998741
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
นางสาวีนพัวีรรณั รัตันเวีคินิ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารธุรกิจล้กค�าบุคคล
โทร. 02-2998055
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
นางสาวีศริิพัร เลศิสตััยสกุใส
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารการขาย
โทร. 02-6149898
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH
นายพิันจิ แดนมณัี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานล้กค�ารายย่อยและองค์กรชุ่มช่น
โทร. -
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH
นายกฤตัปุิณัย์ ชาตัวิิีริยะอิำานวีย
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานล้กค�าธุรกิจ SMEs
โทร. 02-2998819 
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH
นางลภาวีรรณั จนัทร์กระจ่าง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานล้กค�าธุรกิจขนาดใหญ่่และภาครัฐ
โทร. 02-2998044
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH
นางสาวีเจนจิตั เสวีกวีฒัิโนภาส
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานวิเคราะห์ความเสิ่�ยงสิินเช่่�อ
โทร. -
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH
นายชวิีีน ปิรางค์ิชยักุล
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกฎหมายและบริหารทรัพัย์สิิน
โทร. 02-2999196
E-mail : CHEEWINP@GSB.OR.TH
นางศริิวีรรณั ปิระเสริฐชยั
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานการเงิน
โทร. 02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH

นายวิีทยั รตัันากร
ผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
โทร. 02-2998113
E-mail : VITAI@GSB.OR.TH

ผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

รอำงผู้้�อำำ�นวยก�ร
ธน�ค�รอำอำมสิินอำ�วุโสิ

นายบุุญสน เจนชยัมหกุล
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิินอาวุโสิ
กลุ่มเทคโนโลย่สิารสินเทศ
โทร. 02-2998000 ต่่อ 880238 
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

นายอิสิระ วีงศ์รุง่
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มล้กค�าบุคคล
โทร. 02-2998870
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH
นายโชคิชยั คิณุัาวีฒัิน์
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มกำกับและบริหารความเสิ่�ยง
โทร. 02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH
นายเทอิดธีรรม สวิุีชาวีรพันัธ์ุี
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มทรัพัยากรบุคคล
โทร. 02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH
นางสาวีปิภากร รัตันเศรษฐ
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร. 02-2998597
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH
นายสณััฐาน อิยู่ศริิ
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มยุทธศาสิต่ร์
โทร. 02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH
นางสภุาภรณ์ั สายทอิงอิินทร์
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มปฏิิบัต่ิการ
โทร. 02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH
นายวุีฒิพิังษ์ ภริมยาภรณ์ั
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มบริหารหน่�และกฎหมาย
โทร. 02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH
นางพัชัลพีัร วีรวิีบุลูย์สวีสัดิ�
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มล้กค�าฐานรากและสินับสินุนนโยบายรัฐ
โทร. 02-2998082
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH
นายวีีระชยั อิมรถกลสเุวีช
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มล้กค�าธุรกิจและภาครัฐ
โทร. 02-2998088
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH
นางนงนชุ ภพิูัพัฒัิน์ผล
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มต่รวจสิอบ
โทร. 02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH
นายสราวุีธี ณั นคิร
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
กลุ่มดิจิทัลแบงค์กิ�ง
โทร. -
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH
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นายกติัตั ิปิิ�นรอิด
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารการเงิน
โทร. 02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
นายปิรวีีร์ เมาลานนท์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานการลงทุน
โทร. 02-2998986
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH
นางสาวีฐนติัา วิีรฬุหกลุ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารงานกลาง
โทร. 02-2998091
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH
นางรกัษยา ศิริบุริรกัษ์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานปฏิิบัติ่การธุรกิจ
โทร. 02-2998124
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH
นางบุญุรกัษ์ อุิดมอิทิธิีพังศ์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานนโยบายและยุทธศาสิต่ร์
โทร. 02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
นางจีรนนัท์ เขตัสกลุ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารทรัพัยากรบุคคล
โทร. 02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH 
นางนชุจรินทร์  ศริิจนัทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานพััฒนาศักยภาพัองค์กร
โทร. 02-2999213
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH 
นางสาวีสมศรี แสงชลนิทร์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานปฏิิบัติ่การเทคโนโลย่สิารสินเทศ
โทร. 02-2998000 ต่่อ 880046
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH
นายอิภวิีฒัิน์ กวีีรตััเชวีง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานกำกับและควบคุม
โทร. 02-6149640
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตันัสุวีรรณั
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารความเสิ่�ยง
โทร. 02-2998042
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH
นายมนตัรี บุญุดี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานต่รวจสิอบภายใน
โทร. 02-2998218
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH
นายอินุรกัษ์ เสงี�ยมจิตัร
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานบริหารหน่�
โทร. -
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH
นางสาวีนริมล จนัทร์โพัธีิ�
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานการต่ลาดและสิ่�อสิารองค์กร
โทร. -
E-mail : NIRAMONC@GSB.OR.TH
นายคิเชนทร์ บุญุวีงค์ิ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานล้กค�าบุคลากรภาครัฐ
โทร. -
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH
นางสาวีวีชริา การสทุธีิ�
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานความยั�งย่น
โทร. -
E-mail : VACHIRAK3@GSB.OR.TH
นายวีชิราวีชัร์ มหาทพัักฤษ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานความมั�นคงปลอดภัยไซเบอร์
โทร. -
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

� ขึ้้�นตรงผู้้�อำำ�นวยก�รธน�ค�รอำอำมสิิน
นางรตัันากร อิาภรณ์ัพัฒัินพังศ์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายเลขานุการธนาคาร
E-mail : RATTANAKORNA@GSB.OR.TH
นายโสรตััน์ พืัชหงษ์ทอิง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสินับสินุนช่่องทางบริการและการขาย
E-mail : SORATP@GSB.OR.TH
นางธีนัยพัตัั ศรีโชตัวิิีทย์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารงานสิาขา
E-mail : THANYAPHATS@GSB.OR.TH

�สิ�ยง�นก�รตล�ดและสิ่�อำสิ�รอำงค์กร

นางสาวีพันิตัสดุา กลุมาตัย์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสิ่�อสิารองค์กร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH
นายณัฐัพัล ลำ�าซำำา
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการต่ลาด
E-mail : NATTAPONL@GSB.OR.TH

� ขึ้้�นตรงคณะกรรมก�รบริห�ร                                                    
กอำงทุุนพััฒน�เม่อำงในภู้มิภู�ค

นายศริิรัตัน์ ผ่อิงอุิดม
ผู้้�อำนวยการ
สิำนักงานกองทุนพััฒนาเม่องในภ้มิภาค
E-mail : SIRIRATP4@GSB.OR.TH

�สิ�ยง�นว�งแผู้น                                                                      
และพััฒน�เทุคโนโลยีสิ�รสินเทุศ

นายมานะ ทรวีงทอิงหลาง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายระบบงานบริการล้กค�าหลัก
E-mail : MANAS@GSB.OR.TH
นายจกัรพัรรด ินยิมจนัทร์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายระบบงานเพั่�อการบริหาร
E-mail : JAKKAPATJ@GSB.OR.TH
 -ว่ีาง-
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกสิ์
E-mail : -
นายณัฐักติัตัิ� มั�นหมาย
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายวางแผู้นเทคโนโลย่สิารสินเทศ
E-mail : NATTHAKIJM@GSB.OR.TH
นางกานต์ัรวีี จิรสนธีกิารณ์ั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารโครงการเทคโนโลย่สิารสินเทศ
E-mail : KARNRAWEEC@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นปฏิิบัติก�ร                                                        
เทุคโนโลยีสิ�รสินเทุศ

นางสาวีสขุด ีจรีรตัันชาตัิ 
ผู้้�อำนวยการ 
ฝ่่ายปฏิิบัต่ิการศ้นย์สิารสินเทศ 
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH
นางสนุดิา อิาภาคิพััภะกลุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริการเทคโนโลย่สิารสินเทศ
E-mail : SUNIDAW@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นคว�มมั�นคง                                                          
ปลอำดภูัยไซเบอำร์

นางสาวีรพีัพัร จิตัรจง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่าย Cyber Security Operation
E-mail : RAPIPORNC@GSB.OR.TH

นายธีวีชัชยั ปิระมวีลเจริญกจิ
ผู้้�ต่รวจการธนาคารออมสิิน
กลุ่มล้กค�าธุรกิจและภาครัฐ
โทร. 02-2998023
E-mail : TAWATCHAIP4@GSB.OR.TH 
นายอินรุกัษ์ วีงศ์วีฒัินะ
ผู้้�ต่รวจการธนาคารออมสิิน
ข้�นต่รงผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
โทร. 02-2998000 ต่่อ 149943
E-mail : ANURAKW@GSB.OR.TH 
นางสาวีปิระภาพัร ยศไทย
ผู้้�ต่รวจการธนาคารออมสิิน
กลุ่มปฏิิบัต่ิการ
โทร. -
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH
นายณัทัธีร โพัธิีแพัทย์
ผู้้�ต่รวจการธนาคารออมสิิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร. -
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH

ผู้้�ตรวจก�รธน�ค�รอำอำมสิิน

ผู้้�เช่ี�ยวช่�ญอำ�วุโสิ

นางวีชัรา ภาระสงิห์
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานล้กค�ารายย่อยและองค์กรชุ่มช่น
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH
นายสมบุุญ จึงคิพูัฒัินา
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานปฏิิบัต่ิการธุรกิจ
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH
นางพิักลุ ปัิทมาลยั
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานล้กค�าธุรกิจ SMEs
E-mail : PIKULP@GSB.OR.TH
นายบุญุชอิบุ แสงภกัดี
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานบริหารหน่�
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH
นางปิระภัสสร วิีเศษบุริสทุธิี�
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานการเงิน
E-mail : PRAPATSORNV@GSB.OR.TH
นางสาวีสพุัาภรณ์ั เทศสถาน
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานบริหารทรัพัยากรบุคคล
E-mail : SUPAPORNT1@GSB.OR.TH
นายวิีชติั จันทร์รุ่งฤทธิี�
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
ข้�นต่รงผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
E-mail : WICHITC1@GSB.OR.TH
นายเริงชยั สมทุรน้อิย
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานบริหารหน่�
E-mail : ROERGCHAIS@GSB.OR.TH
นางธีวีลัภสัร์ แสงสายณััห์
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานกฎหมายและบริหารทรัพัย์สิิน
E-mail : PENSIRIS@GSB.OR.TH
นางเสาวีคินธ์ี วีงศ์วิีวีฒัิน์
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานล้กค�ารายย่อยและองค์กรชุ่มช่น
E-mail : SHOAVAKONW@GSB.OR.TH

นางณัฐชนน อิานภุาพัภราดร ชอิบุนำ�าตัาล
ผู้้�เช่่�ยวช่าญ่อาวุโสิ
สิายงานปฏิิบัต่ิการธุรกิจ
E-mail : NATACHANONC@GSB.OR.TH

ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ย

นางสาวีเยาวีเรศ จำาจด
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานวางแผู้นและพััฒนาเทคโนโลย่สิารสินเทศ
โทร. -
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH
ว่ีาง
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน
สิายงานธุรกิจดิจิทัลและข�อม้ลสิารสินเทศ
โทร. -
E-mail : 
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� กลุ่มล้กค��บุคคล

นางสาวีสรีุรตััน์ พันัธีุศ์ริิ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายล้กค�าสิัมพัันธ์
E-mail : SUREERATP3@GSB.OR.TH
นายสุรเวีชย์ กลั�นแดง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารล้กค�าบุคคล
E-mail : SURAWEACHG@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รธุรกิจลก้ค��บุคคล

นางสาวีปิานแก้วี เตัชอิภชิาติั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารผู้ลิต่ภัณฑ์์และการต่ลาดเงินฝ่ากและบริการ
E-mail : PANKAEWT@GSB.OR.TH
นางเบุญจมาภรณ์ั จนัทร์ปิระสทิธีิ�
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารผู้ลิต่ภัณฑ์์และการต่ลาดสิินเช่่�อล้กค�าบุคคล
E-mail : BENJAMAPORNJ@GSB.OR.TH
นายทรงวุีฒิ ิไชยอุิดม
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายธุรกิจบัต่รอิเล็กทรอนิกสิ์
E-mail : SONGWUTC@GSB.OR.TH
นางสาวีจุไรรตััน์ จินดาปิระเสริฐ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายปฏิิบัต่ิการธุรกิจบัต่รอิเล็กทรอนิกสิ์
E-mail : JURAIRATJ@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รก�รขึ้�ย

นางสาวีปิราณั ีวิีมลสลิล
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารการขายธุรกิจล้กค�าบุคคล
E-mail : PRANEEV1@GSB.OR.TH
นางสาวีรุง้ฟ้้า ไชยะบุริุนทร์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายธุรกิจการเงินสิ่วนบุคคล
E-mail : RUNGFAC@GSB.OR.TH
นางสาวีชลลดัดา พันัธียั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารพัันธมิต่รและพััฒนาธุรกิจ
E-mail : CHONLADDAP@GSB.OR.TH

� กลุ่มล้กค��ฐ�นร�กและสินับสินุนนโยบ�ยรัฐ

นางสจิุนตันา หงษ์ทอิง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารล้กค�าฐานรากและสินับสินุนนโยบายรัฐ
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นพััฒน�ธุรกิจผู้้�ประกอำบก�รร�ยย่อำย            
และ SMEs Start up

นางสาวีชาลณิั ีคินัธีวีณัชิ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพััฒนาธุรกิจล้กค�า SMEs Start up
E-mail : CHALINEEK@GSB.OR.TH
นางสาวีวิีลาน ีแซ่ำแต้ั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพััฒนาธุรกิจผู้้�ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุ่มช่น
E-mail : WILANEES@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นล้กค��ร�ยย่อำยและอำงค์กรชุ่มช่น

นางชญานษิฐ์ บุญุนาคิ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารผู้ลิต่ภัณฑ์์และการต่ลาดล้กค�ารายย่อย
และองค์กรชุ่มช่น
E-mail : CHAYANIDB@GSB.OR.TH
นายสมชาย อิาภรณ์ัพังษ์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารผู้ลิต่ภัณฑ์์และการต่ลาดนโยบายรัฐ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH
นางกฤษณั ีจนัทาทพิัวีฒัิน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารและพััฒนาสิถาบันการเงินประช่าช่น
E-mail : KITSANEEJ@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นล้กค��บุคล�กรภู�ครัฐ

นางสาวีอุิสมุา ปิิงมอิย
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารผู้ลิต่ภัณฑ์์ การต่ลาด 
และพััฒนาล้กค�าบุคลากรภาครัฐ 1
E-mail : USUMAP@GSB.OR.TH

นางสาวีเอิมอิชันา แรงขำา
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบรหิารผู้ลติ่ภณัฑ์์ การต่ลาด และพัฒันาลก้ค�าบคุลากรภาครฐั 2
E-mail : AMEACHANAR@GSB.OR.TH
นายศวิีมนต์ั สวีรรยาวีฒัิน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสินับสินุนล้กค�าบุคลากรภาครัฐ
E-mail : SIWAMONS@GSB.OR.TH

� กลุ่มล้กค��ธุรกิจและภู�ครัฐ

นางสดุารตััน์ กลิ�นเจริญ
ผู้้�อำนวยการ 
ฝ่่ายบริหารล้กค�าธุรกิจและภาครัฐ 
E-mail : SUDARATK3@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจ SMEs

นายธีติัวิีจัน์ เพิั�มปิรีดานนัท์
ผู้้�อำนวยการ 
ฝ่่ายธุรกิจล้กค�า SMEs 1 
E-mail : THITIWATP@GSB.OR.TH 
นายภริมย์ โพัธีิ�เจริญ
ผู้้�อำนวยการ 
ฝ่่ายธุรกิจล้กค�า SMEs 2 
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH 
นายพัสิษฐ์ ปิระภาพันัธีศกัดิ� 
ผู้้�อำนวยการ 
ฝ่่ายธุรกิจล้กค�า SMEs 3 
E-mail : PHASITP@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นล้กค��ธุรกิจขึ้น�ดใหญ่และภู�ครัฐ

นายเฉลมิวีงศ์ วีงศ์จำาปิา
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายธุรกิจล้กค�าขนาดใหญ่่
E-mail : CHALOEMWONGW@GSB.OR.TH
นางสาวีขนิษฐา กวัีสกลุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสิินเช่่�อภาครัฐและสิถาบัน
E-mail : KHANITTHAK@GSB.OR.TH
ดร.ปิริญญา กาญจนปิญุญกุล
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสิินเช่่�อสิหกรณ์และองค์กรปกครองสิ่วนท�องถิ�น
E-mail : PARINYAK2@GSB.OR.TH
นายวิีศษิฏ์์ คิงคิณุัากลุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการค�าและปฏิบิัต่ิการธุรกิจต่่างประเทศ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH

� กลุ่มปฏิิบัติก�ร

นายชณัฐั อุิชกุนกกลุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารคุณภาพัและกระบวนการ
E-mail : CHANATU2@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รง�นกล�ง

นายชาญเชพั ชนิบุานทอิง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการพััสิดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH
นายปิกรณ์ั ทวิีพัฒัิน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริการกลาง
E-mail : PAKORNT@GSB.OR.TH
นายธีงชยั สมุา
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารงานออกแบบและก่อสิร�าง
E-mail : THONGCHAIS3@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นปฏิิบัติก�รธุรกิจ

นายธีนวุีฒิ ิลี�จากภยั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายปฏิบิัต่ิการสิินเช่่�อ
E-mail : THANAWUTL@GSB.OR.TH
นางสาวีมนสันนัท์ เมธีาลทัธีพัล
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายปฏิิบัต่ิการธุรกิจเงินฝ่าก บริการและอิเล็กทรอนิกสิ์
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH
นางกิ�งแก้วี สทุธีวิีานชิ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายปฏิิบัต่ิการข�อม้ลกลาง
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH

นายสงัวีาลย์ กติัตัวีิีระนกูุล
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพัิธ่การสิินเช่่�อ
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH
นายพัรลภสั กอิงธีนาศริิกลุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายประเมินราคาหลักทรัพัย์
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH
ว่ีาง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายอนุมัต่ิสิินเช่่�อบุคคล
E-mail : 

� สิ�ยง�นบริห�รคว�มเสิี�ยง

นางสาวีณัฏั์ฐวีรรณั จิราพังษ์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารความเสิ่�ยงปฏิิบัต่ิการ
และป้องกันการทุจริต่
E-mail : NUTTAWANC@GSB.OR.TH
นายณัฐัวีฒัิน์ จนัทรตััน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารความเสิ่�ยงเครดิต่
E-mail : NATAWATC@GSB.OR.TH
นางสาวีวีริศราลกัษณ์ั อ่ิอินอิรณุั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารความเสิ่�ยงองค์กร
E-mail : SARANYAO@GSB.OR.TH
นางสาวีศริพัรรณั อิินทจินดา
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารความเสิ่�ยงและกำกับ
ด�านเทคโนโลย่และดิจิทัล
E-mail : SIRAPANI@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเสิี�ยงสิินเช่่�อำ

นางจนัทร์จิรา ไตัรรัตัน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายวิเคราะห์ความเสิ่�ยงสิินเช่่�อล้กค�า SMEs 1
E-mail : JUNJIRAT@GSB.OR.TH
นางสาวีสรุางคินา รอิดวีรรณัะ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายวิเคราะห์ความเสิ่�ยงสิินเช่่�อล้กค�า SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH
นายเจษฎา ตัลุยกจิวีตััร
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายวิเคราะห์ความเสิ่�ยงสิินเช่่�อขนาดใหญ่่
และการลงทุน
E-mail : JESDAT@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกำ�กับและควบคุม

นางดวีงใจ กุศลฉันท์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายกำกับการปฏิิบัต่ิงาน
E-mail : DUANGJAIK@GSB.OR.TH
นางสมพัรรษ เพัง็จนัทร์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายกำกับธุรกิจ
E-mail : SOMPUSK@GSB.OR.TH
นางสาวีพิัมพ์ัชญา พีัรอิรณุัโรจน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายกำกับด้แลกิจการท่�ด่
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH
นายวีรวิีช นพัรัตัน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสิอบทานสิินเช่่�อ
E-mail : WARAVITN@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รก�รเงิน

นางสาวีศศกิานต์ั สงิห์โตั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารเงิน
E-mail : SASIKANS@GSB.OR.TH
นางสาวีดารณัมีฐ์ ทวีีสขุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายปฏิิบัต่ิการบริหารเงิน
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH
ว่ีาง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารสิินทรัพัย์และหน่�สิิน
E-mail : 

ทำำ�เนีียบส�ยง�นีและส�ข� 3



นายกติัตั ิศริิตันัหยง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายต่รวจสิอบภายในสิายสิาขา
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH
นางสาวีธีญัญวีด ีวีงศ์สมุทร
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายต่รวจสิอบภายในสิำนักงานใหญ่่
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH
นายพิัชติั กาเจริญ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายต่รวจสิอบพัิเศษ
E-mail : PICHITK@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นบริห�รหนี�

นางสวุีณั ีท้วีมมา
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสินับสินุนงานบริหารหน่�
E-mail : SUWANEET@GSB.OR.TH
นายสวิุีทย์ หวีงัธีรรมนูญ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพััฒนาหน่� 1
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH
นางสาวีสณุัรีตััน์ มิ�งขวีญัปิิยะกลุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพััฒนาหน่� 2
E-mail : SUNEERATM@GSB.OR.TH
นางสาวีวีีรนชุ ตัรีลกัษณ์ัอิานนท์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายควบคุมและบริหารหน่�
E-mail : WEERANUCHT@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกฎหม�ยและบริห�รทุรัพัย์สิิน

นายวีสนัต์ั มีชยั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายจัดการทรัพัย์สิินรอการขาย
E-mail : WASONM@GSB.OR.TH
นายสมชาย ไชยาคิำา
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายนิต่ิการ
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH
นายนติัภิมู ิสวุีรรณัชยัรบุ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายคด่
E-mail : NITIPOOMS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นธุรกิจดิจิทุัล                                                        
และขึ้�อำม้ลสิ�รสินเทุศ

นายธีวีชั บุณุัยะรตััน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารช่่องทางดิจิทัล
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH
นางสาวีมานิดา หุตัะจิตัต์ั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพััฒนาธุรกิจดิจิทัล
E-mail : MANIDAH@GSB.OR.TH
นางพัชัรี ชาภมิล
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารข�อม้ลสิารสินเทศ
E-mail : PATCHAREEC1@GSB.OR.TH
นางสาวีศวิีดาติั� คิงกนั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายนวัต่กรรมสิารสินเทศ
E-mail : SARINEEK@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 1

นายสมเกยีรตั ิอิารีจิตัพัานิช
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 1
E-mail : SOMKIERTA@GSB.OR.TH
นางสาวีเพัลนิพิัศ ปิริญญานนท์
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 2
E-mail : PLOENPISP@GSB.OR.TH
นายธีรีะศกัดิ� เขมะนุเชษฐ์
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 3
E-mail : THEERASAKK@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 2

นางเบุญจพัร นิลรตัั
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 4
E-mail : BENJAPORNN@GSB.OR.TH
นางอิารยา ศรีมณัฑก
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 5
E-mail : ARAYAS@GSB.OR.TH
นางชตุัมิา สขุสวีสัดิ�อิำานวีย
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 6
E-mail : CHUTIMAS1@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 3

นายฉลอิงชยั อินกุลูเวีช
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 7
E-mail : CHALONGCHAIA@GSB.OR.TH
นายสเุชษฐ์ คิำาฟู้
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 8
E-mail : SUCHETK@GSB.OR.TH
เรือิตัรีสชุาญ ภูส่วุีรรณ์ั
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 9
E-mail : SUCHANP@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 4

นางสาวีนยันา ไพับุลูย์
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 10
E-mail : NAIYANAP@GSB.OR.TH
นายศรชยั จนัโทวีงษ์
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 11
E-mail : SORNCHAIJ@GSB.OR.TH
นางสาวีสนุนัท์ สทุธิีบุรรจง
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 12
E-mail : SUNUNS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 5

นางเสาวีลกัษ์ บุรรพัตั
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 13
E-mail : SOUVALUKB@GSB.OR.TH
นายธีีรยทุธี เกตัพุันัธ์ุี
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 14
E-mail : THEERAYUTHK@GSB.OR.TH
นางสาวีนวีลนารถ สายสทุธีวิีงษ์
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 15
E-mail : NUANNATS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นกิจก�รสิ�ขึ้� 6

นายศกัดิ�สทิธิี� สนุทรกลุ
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 16
E-mail : SAKSITS1@GSB.OR.TH
นางสมจิตัร์ ทอิงจุ้น
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 17
E-mail : SOMJITT@GSB.OR.TH
นางพัรอุิทยั สมพังค์ิ
ผู้้�อำนวยการภาค
ธนาคารออมสิินภาค 18
E-mail : PORNUTAIS@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นก�รลงทุุน

นางสาวีวีรมน อิมรศกัดิ�โสภณั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายธุรกิจการลงทุน
E-mail : WORAMONA@GSB.OR.TH
นายนธี ียี�ภู่
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายธุรกิจต่ราสิารหน่�
E-mail : NATEEY@GSB.OR.TH
นางสาวีสวุีรรณีั พัานทอิงดี
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายปฏิิบัติ่การการลงทุน
E-mail : SUWANNEEP@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นก�รเงิน

นางสาวีสอิาดศรี สรุชยั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการบัญ่ช่่
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH
นางสาวีเสาวีลกัษณ์ั จนัทร์กระจ่าง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายปฏิิบัต่ิการการเงิน
E-mail : SAOWALUCKC@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นนโยบ�ยและยุทุธศ�สิตร์

นางสาวีณัฐัสุดา ชมุคิง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารสิัดสิ่วนธุรกิจ
E-mail : NUTSUDAC@GSB.OR.TH
นางสาวีเพัชรรตััน์ จนัทร์พังษ์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายนวัต่กรรมและประเมินผู้ลองค์กร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH
นางสาวีสชุานนัท์ สดุใจนาคิ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารแผู้นงานและงบประมาณ
E-mail : SUCHANANS@GSB.OR.TH
นางสาวีเบุญจมาศ เตัม็อุิดม
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายยุทธศาสิต่ร์และวิจัย
E-mail : BENJAMAST1@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นคว�มยั�งย่น

นายวิีนยั สทิธีิไวีทยาภรณ์ั
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสิ่งเสิริมการออม พััฒนาสิังคม 
และสิิ�งแวดล�อม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH
ว่ีาง
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพััฒนาเพั่�อความยั�งย่น
E-mail : 

� สิ�ยง�นบริห�รทุรัพัย�กรบุคคล
นายพีัระยทุธี บุญุสวีาท
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริหารงานทรัพัยากรบุคคล
E-mail : PEERAYUTB@GSB.OR.TH
นายสมชาย นตุัยางกรู
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายสิวัสิดิการและสิ่งเสิริมคุณภาพัช่่วิต่
E-mail : SOMCHAIN@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นพััฒน�ศักยภู�พัอำงค์กร

นางอุิบุลรตััน์ พ่ัวีงมงคิล
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายพััฒนาทรัพัยากรบุคคล
E-mail : UBOLRATP1@GSB.OR.TH
นายศภุชยั ดิษสาริบุตุัร
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายกลยุทธ์ทรัพัยากรบุคคล
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

� สิ�ยง�นตรวจสิอำบภู�ยใน

นายสรรพันนัท์ จนัทาทพิัวัีฒิน์
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายต่รวจสิอบเทคโนโลย่สิารสินเทศ
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH
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470 อาคาร 17 ช่ั�น 3 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิามเสินใน 
เขต่พัญ่าไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2299-8184, 0-2299-8475,  
 0-2299-8472, 0-2299-8183 
โทรสิาร  0-2299-8473 
E-mail : Unit.RM1@gsb.or.th
สำานักพัหลโยธีนิ
470 อาคาร 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิามเสินใน 
เขต่พัญ่าไท กรุงเทพัฯ 10400  
โทร. 0-2299-8000 ต่่อ 010136 
โทรสิาร  - 
E-mail : Office.phaholyothin@gsb.or.th
งานการขายและการบุริการ  สำานกัพัหลโยธีนิ  
470 อาคาร 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิามเสินใน 
เขต่พัญ่าไท กรุงเทพัฯ 10400  
โทร. 0-2299-8000 ต่่อ 010118, 010119,  
 010120, 010122, 010125, 010129,  
 010130, 010135 
โทรสิาร  0-2279-9567 
E-mail : bm9602@gsb.or.th
งานการตัลาดสินเช่�อิ สำานกัพัหลโยธีนิ
470 อาคาร 2 ช่ั�น 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิามเสินใน 
เขต่พัญ่าไท กรุงเทพัฯ 10400  
โทร. 0-2279-9368, 0-2299-8000 ต่่อ 020114, 020115, 
 020111, 020110, 020107, 020108, 020106 
โทรสิาร  0-2299-8710, 0-2279-9368 
E-mail : market.phahol@gsb.or.th
งานสนับุสนนุสนิเช่�อิ สำานกัพัหลโยธีนิ
470 อาคาร 2 ช่ั�น 1 ถ.พัหลโยธิน แขวงสิามเสินใน 
เขต่พัญ่าไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร.  0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 
 0-2299-8000 ต่่อ 020102, 020103, 020104,
 020105, 020109 
โทรสิาร  0-2270-1562, 0-2299-8205 
E-mail : csd.phahol@gsb.or.th
งานอินมุตััสินิเช่�อิพันกังาน สำานักพัหลโยธีนิ
470 อาคาร 2 ช่ั�น M ถ.พัหลโยธิน แขวงสิามเสินใน 
เขต่พัญ่าไท กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2299-8000 ต่่อ 020112, 020113 
โทรสิาร - 
E-mail : Section.GSBOCA@gsb.or.th

�ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตห�วยขึ้ว�ง 
2000/2-4 ถ.ประช่าสิงเคราะห์ แขวงดนิแดง 
เขต่ดนิแดง กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266, 08-6011-4048,  
 08-4537-3287
โทรสิาร  - 
E-mail : loan8201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ห้วียขวีาง
2000/2 ถ.ประช่าสิงเคราะห์ แขวงดินแดง  
เขต่ดนิแดง กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500,  
 08-4537-5011, 08-6011-9341 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0029@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ยตุัธิีรรม (ถนนรชัดาภเิษก)
บริเวณอาคารท่�จอดรถศาลอาญ่า ถ.รัช่ดาภิเษก  
แขวงจอมพัล เขต่จตุ่จักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762, 08-5537-8074,   
 08-6611-4341, 08-4537-7638, 08-6011-4095  
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0005@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ชยัสมรภมิู
417/14 ถ.ราช่วิถ่ แขวงทุ่งพัญ่าไท เขต่ราช่เทว่  
กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2644-9865-6, 08-6011-6010, 08-4537-6315,  
 08-4537-5938, 08-60111-5495 
โทรสิาร  0-2644-9865 ต่่อ 21 
E-mail : bm0027@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ดนิแดง
53/32 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขต่ดินแดง กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2643-4242, 0-2643-3796, 08-6011-6625,   
 08-6011-7480, 08-7803-57388 
โทรสิาร  0-2643-4242 ต่่อ 20 
E-mail : bm0028@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิระชาช่�น
83 ปากทางเข�าหม้บ่�านซเิมนต์่ไทย ถ.ประช่าช่่�น  
แขวงลาดยาว เขต่จต่จัุกร กรงุเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780 
โทรสิาร  0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่่อ 17 
E-mail : bm0101@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เตัาปินู
416/8-9 ถ.ประช่าราษฎร์ สิาย 2 แขวงบางซ่�อ  
เขต่บางซ่�อ กรุงเทพัฯ 10800 
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905 
โทรสิาร  0-2910-3905 ต่่อ 20 
E-mail : bm0036@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เอินเนอิร์ยี� คิอิมเพัลก็ซ์ำ
555/2 ศ้นย์เอนเนอร์ย่� คอมเพัล็กซ์ อาคาร B ถ.วภิาวด-่รงัสิติ่ 
แขวงจตุ่จักร เขต่จตุ่จักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2537-0369-71 
โทรสิาร  0-2537-0369-71 
E-mail : bm0150@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขามาร์เกต็ั เพัลส วีงศ์สว่ีาง
ห�องเลขท่� A207 ช่ั�น 2 โครงการมาร์เกต็่ เพัลสิ วงศ์สิว่าง 
เลขท่� 888 ถ.วงศ์สิว่าง แขวงวงศ์สิว่าง เขต่บางซ่�อ 
กรงุเทพัฯ 10800 
โทร. 0-2586-7214  
โทรสิาร  0-2586-7215 
E-mail : bm0158@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัพัลาซำา ลาดพัร้าวี
ห�องเลขท่� 230/2 ช่ั�น 2 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา ลาดพัร�าว  
เลขท่� 1697 ถ.พัหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต่จต่จัุกร  
กรงุเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2541-1502 
โทรสิาร  0-2541-1501 
E-mail : bm0160@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิระชานิเวีศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบาลสิงเคราะห์ แขวงลาดยาว  
เขต่จต่จุกัร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2580-9383-4 
โทรสิาร  0-2580-9383-4 ต่่อ 108 
E-mail : bm0194@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กรีนพัลาซ่ำา (วีงัหนิ)
ห�องเลขท่� 101 และ 201 โครงการกรน่พัลาซ่า  
เลขท่� 523 ถ.ลาดพัร�าววงัหนิ แขวงลาดพัร�าว  
เขต่ลาดพัร�าว กรงุเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2578-6038-39 
โทรสิาร  0-2578-6038 ต่่อ 111 
E-mail : bm0196@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาด อิ.ตั.ก. 
ภายในองค์การต่ลาดเพั่�อเกษต่รกร เลขท่� 101  
ถ.ย่านพัหลโยธิน แขวงจต่จุกัร เขต่จต่จัุกร 
กรงุเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2279-3881-2 
โทรสิาร  0-2279-3881-2 ต่่อ 17 
E-mail : bm0058@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิเวีนิวี รัชโยธีนิ
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� C205A โครงการ Suzuki Avenue รชั่โยธนิ  
เลขท่� 234 ถ.รชั่ดาภเิษก แขวงจอมพัล เขต่จต่จัุกร  
กรงุเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2513-6279-80 
โทรสิาร  0-2513-6279-80 ต่่อ 111 
E-mail : bm0060@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิะพั�นใหม่
420, 422, 424, 426 ถ.พัหลโยธนิ แขวงอนุสิาวรย์่  
เขต่บางเขน กรงุเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2521-2905-7 ต่่อ 108 
โทรสิาร  0-2521-2909 
E-mail : loan8203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สะพัานใหม่ 
420, 422, 424, 426 ถ.พัหลโยธนิ แขวงอนุสิาวรย์่  
เขต่บางเขน กรงุเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985 
โทรสิาร  0-2970-4985 ต่่อ 114 
E-mail : bm0103@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ดอินเม่อิง 
326 หม้ท่่� 10 ถ.เช่ดิวฒุากาศ แขวงดอนเมอ่ง  
เขต่ดอนเมอ่ง กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2566-2606 
โทรสิาร  0-2566-2606 ต่่อ 20 
E-mail : bm0102@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดวีงศกร
80/2 ถ.สิายไหม แขวงสิายไหม เขต่สิายไหม กรงุเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2563-5213 -15 
โทรสิาร  0-2563-5213 -15 ต่่อ 20 
E-mail : bm0050@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อินสุรณ์ัสถานแห่งชาตัิ
22/53 หม้ท่่� 6 ถ.พัหลโยธนิ แขวงสิายไหม  
เขต่สิายไหม กรงุเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2531-6145 
โทรสิาร  0-2531-6145 
E-mail : bm0141@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดยิ�งเจริญ 
651 ถ.พัหลโยธิน แขวงอนุสิาวร่ย์ เขต่บางเขน  
กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2521-6394-5 
โทรสิาร  0-2521-6396   
E-mail : bm0151@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนสรงปิระภา
310/91-92 ถ.สิรงประภา แขวงสิก่นั  
เขต่ดอนเมอ่ง กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2566-3356-7 
โทรสิาร  0-2566-3357 
E-mail : bm0161@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าอิากาศยานดอินเม่อิง
ห�องเลขท่� LDD-407-03 ช่ั�น 4  
อาคารผู้้�โดยสิารภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเม่อง 
(อาคาร 2) เลขท่� 222 ถ.วิภาวด่รังสิิต่ แขวงสินามบิน 
เขต่ดอนเมอ่ง กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2504-3778-9 
โทรสิาร  0-2504-3778 ต่่อ 20 
E-mail : bm0068@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ไอิท ีสแคิวีร์ 
ห�องเลขท่� A18-20 ช่ั�น 1 ศน้ย์การค�าไอท ่สิแควร์ หลกัสิ่�
เลขท่� 333/100 หม้ท่่� 4 ถ.แจ�งวฒันะ แขวงต่ลาดบางเขน 
เขต่หลกัสิ่� กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628 
โทรสิาร  0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่่อ 17 
E-mail : bm0052@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กรมการกงสลุ
123 ช่ั�น 2 อาคารกรมการกงสิุล ถ.แจ�งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสิองห�อง เขต่หลักสิ่� กรุงเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745 
โทรสิาร  0-2574-5745 ต่่อ 15 
E-mail : bm0056@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บิุ�กซำ ีแจ้งวีฒัินะ
ช่ั�น 1 ศน้ย์การค�าบิ�กซ ่แจ�งวฒันะ เลขท่� 96 หม้ท่่� 1  
แขวงทุง่สิองห�อง เขต่หลกัสิ่� กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2575-0351-3 
โทรสิาร  0-2575-0351 ต่่อ 19 
E-mail : bm0140@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศนูย์ราชการเฉลมิพัระเกยีรตัิ 
แจ้งวีฒัินะ (อิาคิาร A) 
ห�องเลขท่� AM-1-010 ช่ั�น 1 อาคารราช่บรุดิ่เรกฤทธิ� (อาคาร A) 
ถ.แจ�งวฒันะ แขวงทุง่สิองห�อง เขต่หลกัสิ่� กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2143-8779-80 
โทรสิาร  0-2143-8779-80 ต่่อ 17 
E-mail : bm0149@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศนูย์ราชการเฉลมิพัระเกยีรตัิ 
แจ้งวีฒัินะ (อิาคิาร B)
ห�องเลขท่� 126-128 ช่ั�น BC1 อาคาร B ถ.แจ�งวฒันะ  
แขวงทุง่สิองห�อง เขต่หลกัสิ่� กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2143-8958-60    
โทรสิาร  0-2143-8958-60 ต่่อ 20 
E-mail : bm0043@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีชัรพัล
12/8-9 ซอยรามอนิทรา 55/8 ถ.วชั่รพัล แขวงท่าแร�ง  
เขต่บางเขน กรงุเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2347-0707  
โทรสิาร  0-2347-0706 
E-mail : bm0172@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะแจส รามอิินทรา
ช่ั�น 1 ห�องเลขท่� A-106-107 โครงการเดอะแจสิ 
รามอนิทรา เลขท่� 87 ถ.ลาดปลาเค�า แขวงอนสุิาวรย์่  
เขต่บางเขน กรงุเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2046-4189-90 
โทรสิาร  0-2046-4189-90 
E-mail : bm0067@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ลาดพัร้าวี
593/5-6 ถ.ลาดพัร�าว แขวงจอมพัล เขต่จตุ่จักร  
กรุงเทพัฯ 10900  
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558,  
 08-6011-9522, 09-2757-9265 
โทรสิาร  0-2513-3661 ต่่อ 14 
E-mail : bm0031@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กระทรวีงการคิลงั 
ภายในอาคารสิำนกังานต่รวจเงนิแผู่้นดิน  
บรเิวณกระทรวงการคลงั ถ.พัระราม 6  
แขวงสิามเสินใน เขต่พัญ่าไท กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444, 08-6013-0790,  
 08-6013-0620  
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0044@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เอิสพัละนาด รชัดาภเิษก
ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าเอสิพัละนาด รัช่ดาภิเษก เลขท่� 99  
ถ.รัช่ดาภิเษก แขวงดินแดง เขต่ดินแดง กรุงเทพั 10400 
โทร. 0-2642-3161-2, 08-6013-2404, 08-6013-2676 
โทรสิาร  -
E-mail : bm0144@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิสีท์วีอิเตัอิร์
ช่ั�น 1 อาคารอ่สิท์วอเต่อร์ เลขท่� 1 ซอยวิภาวด่รังสิิต่ 5 
ถ.วิภาวด่รังสิิต่ แขวงจอมพัล เขต่จตุ่จักร กรุงเทพัฯ 10900  
โทร.  0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127,  
 08-4537-9883 
โทรสิาร  0-2272-0528 
E-mail : bm0152@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัญาไท
ห�องเลขท่� A201-202 ช่ั�น 2 อาคาร A  
อาคาร ซ่.พั่.ทาวเวอร์ 3 (พัญ่าไท) เลขท่� 34 ถ.พัญ่าไท  
แขวงทุ่งพัญ่าไท เขต่ราช่เทว่ กรุงเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2354-5059, 08-6013-4140 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0159@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัพัลาซำา แกรนด์ พัระราม 9
ห�องเลขท่� 518B ช่ั�น 5 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา  
แกรนด์ พัระราม 9 เลขท่� 9/9 ถ.พัระราม 9  
แขวงห�วยขวาง เขต่ห�วยขวาง กรงุเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2160-2464, 08-6013-4908, 08-6013-5473 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0171@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุิ�กซำ ีลาดพัร้าวี 2
ห�องเลขท่� 2CR134 ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าบิ�กซ่ 
ซ้เปอร์เซ็นเต่อร์ (สิาขาลาดพัร�าว 2) เลขท่� 669 ถ.ลาดพัร�าว 
แขวงจอมพัล เขต่จตุ่จกัร กรงุเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-6469, 08-6013-5905 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0173@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งเขึ้น 
1712-14 ช่ั�น 2 ถ.พัหลโยธิน แขวงจันทรเกษม  
เขต่จตุ่จักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117 
โทรสิาร  0-2513-2096 
E-mail : loan8202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางเขน 
1712-14 ถนนพัหลโยธนิ แขวงจนัทรเกษม
เขต่จต่จุกัร กรงุเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-7019 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0033@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหาวิีทยาลยัเกษตัรศาสตัร์
50 มหาวิทยาลัยเกษต่รศาสิต่ร์ ถ.พัหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขต่จตุ่จักร กรุงเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556   
โทรสิาร  0-2562-0716 
E-mail : bm0034@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จตัจุกัร 
ภายในกองอำนวยการต่ลาดนดัจต่จุกัร ถ.กำแพังเพัช่ร 2 
แขวงจต่จุกัร เขต่จตุ่จกัร กรงุเทพัฯ 10900 
โทร. 0-2618-3052 
โทรสิาร  0-2618-3052 ต่่อ 23 
E-mail : bm0047@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พังษ์เพัชร
205/84-85 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่สิองห�อง  
เขต่หลกัสิ่� กรงุเทพัฯ 10210 
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960  
โทรสิาร  0-2954-1039 
E-mail : bm0129@gsb.or.th 
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� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�ช่วัตร
316, 318, 320 ช่ั�น 3 ถ.อำนวยสิงคราม  
แขวงถนนนครไช่ยศร ่เขต่ดุสิติ่ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-7523-5, 08-7803-4696 
โทรสิาร  0-2241-7526 
E-mail : loan8204@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ราชวีตััร
981/2 ถ.นครไช่ยศร ่แขวงถนนนครไช่ยศร่
เขต่ดสุิติ่ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-4511 
โทรสิาร  0-2241-4511 ต่่อ 16 
E-mail : bm0010@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศรีย่าน 
785-787 ถ.สิามเสิน แขวงถนนนครไช่ยศร่  
เขต่ดสุิติ่ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 
 0-2244-8903, 08-5662-9303 
โทรสิาร  0-2243-0295 
E-mail : bm0009@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สวีนจิตัรลดา
อาคารธนาคารออมสินิเฉลมิพัระเกย่รติ่  
ภายในบรเิวณพัระราช่วงัสิวนจติ่รลดา  
แขวงสิวนจติ่รลดา เขต่ดุสิติ่ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2668-3458-9 
โทรสิาร  0-2668-3459 
E-mail : bm0049@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหานาคิ
292/13-14 ถ.ลก้หลวง แขวงสิ่�แยกมหานาค 
เขต่ดสุิติ่ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2281-9356 
โทรสิาร - 
E-mail : bm0024@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นางเลิ�ง
159 ถ.นครสิวรรค์ แขวงวดัโสิมนสัิ  
เขต่ป้อมปราบศตั่รพ่้ัาย กรุงเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2282-8505 
โทรสิาร  0-2282-8505 ต่่อ 13 
E-mail : bm0023@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทำาเนยีบุรฐับุาล
1 ทำเนย่บรฐับาล ถ.พิัษณโุลก แขวงดุสิติ่  
เขต่ดสุิติ่ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2282-4333 
โทรสิาร  0-2282-4333 ต่่อ 13 
E-mail : bm0025@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนปิระดพิัทัธ์ี
96/5 อาคารบางกอกลฟิวิ�ง ถ.ประดิพัทัธ์
แขวงพัญ่าไท เขต่พัญ่าไท กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2278-4356-7 
โทรสิาร  0-2278-4358 
E-mail : bm0137@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สพุัรีม คิอิมเพัล็กซ์ำ สามเสน
ห�องเลขท่� L1-13 ช่ั�น L1 ศน้ย์การค�าสิพุัรม่ คอมเพัลก็ซ์ 
เลขท่� 1024 ถ.สิามเสิน แขวงถนนนครไช่ยศร ่เขต่ดสุิติ่  
กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-9252, 09-2757-9286, 09-2757-9287 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0165@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แยกพิัชยั
316, 318, 320 ถ.อำนวยสิงคราม
แขวงถนนนครไช่ยศร ่เขต่ดุสิติ่ กรงุเทพัฯ 10300 
โทร. 0-2241-0918-9 
โทรสิาร  0-2241-0919 
E-mail : bm0175@gsb.or.th

659 ช่ั�น 2 ปากซอยสิขุมุวทิ 39 ถ.สิขุมุวทิ 
แขวงคลองต่นัเหนอ่ เขต่วฒันา กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2257-0142-5 
โทรสิาร  0-2257-0147-8 
E-mail : Unit.Rm2@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งรัก 
1231 ช่ั�น 3 ถ.เจรญิ่กรงุ แขวงสิรุยิวงศ์
เขต่บางรกั กรงุเทพัฯ 10500 
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420 
โทรสิาร  0-2630-6181-2, 0-2630-9420 ต่่อ 20 
E-mail : loan8205@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีรจกัร
90-92 ถ.วรจักร แขวงบ�านบาต่ร เขต่ป้อมปราบศตั่รพ่้ัาย 
กรงุเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2223-2376 
โทรสิาร  0-2621-2198  
E-mail : bm0022@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา จกัรวีรรดิ
327-335 ถ.จกัรวรรด ิแขวงจกัรวรรดิ เขต่สิมัพันัธวงศ์  
กรงุเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307 
โทรสิาร  0-2224-5307 
E-mail : bm0021@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สยามสแคิวีร์ วีนั
โครงการสิยามสิแควร์ วนั ช่ั�น 6 ห�องเลขท่� SS6033-SS6034 
เลขท่� 388 อาคารสิยามสิแควร์ วัน ถ.พัระราม 1 
แขวงปทมุวนั เขต่ปทมุวนั กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2115-1301, 0-2115-1302 
โทรสิาร  0-2115-1301 ต่่อ 14, 0-2115-1302 ต่่อ 14 
E-mail : bm0059@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สยามพัารากอิน
ศน้ย์การค�าสิยามพัารากอน ช่ั�น 4 ห�องเลขท่� 404 เลขท่� 991 
ถ.พัระราม 1 แขวงปทมุวนั เขต่ปทมุวัน กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601 
โทรสิาร  0-2610-9600-01 ต่่อ 14 
E-mail : bm0061@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แพัลทนิมั
เดอะแพัลทนิมัแฟช่ั�นมอลล์ ช่ั�น 5  
ห�องเลขท่� 222/1283-84 เลขท่� 222  
ถ.เพัช่รบรุ ่แขวงถนนเพัช่รบรุ่  
เขต่ราช่เทว่ กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2121-9592 
โทรสิาร  0-2121-9593 
E-mail : bm0065@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มาบุญุคิรอิง
ศน้ย์การค�า เอม็ บ ่เค เซน็เต่อร์ ช่ั�น 4 
ห�องเลขท่� PLA.F04.D003000 เลขท่� 444 ถ.พัญ่าไท 
แขวงวงัใหม่ เขต่ปทมุวนั กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2064-4006 
โทรสิาร  0-2064-4007 
E-mail : bm0069@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัร�อำมพังษ์์ 
659 ช่ั�น 3 ปากซอยสิขุมุวทิ 39 ถ.สิขุมุวิท 
แขวงคลองต่นัเหน่อ เขต่วฒันา กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2257-0139 ถง้ 41 
โทรสิาร  0-2257-0139 ถง้ 41 ต่่อ 25 
E-mail : loan8207@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัร้อิมพังษ์ 
659 ปากซอยสิขุมุวิท 39 ถ.สิขุมุวทิ 
แขวงคลองต่นัเหน่อ เขต่วฒันา กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2662-7275-7 
โทรสิาร  0-2662-7274 
E-mail : bm0038@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิลอิงเตัย
1210 ถ.พัระราม 4 แขวงคลองเต่ย เขต่คลองเต่ย  
กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951 
โทรสิาร  0-2249-7951 ต่่อ 204 
E-mail : bm0014@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ราชปิระสงค์ิ 
492/1 ถ.พัระราม 1 แขวงปทมุวนั เขต่ปทมุวนั  
กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319 
โทรสิาร  0-2252-7319 ต่่อ 20 
E-mail : bm0042@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สามย่าน 
1529, 1531 ถ.พัระราม 4 แขวงวังใหม่
เขต่ปทุมวัน กรุงเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2216-8230, 0-2214-4810 
โทรสิาร  0-2216-8230 
E-mail : bm0013@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา จามจุรีสแคิวีร์ 
อาคารจัต่รุสัิจามจุร ่ช่ั�น G 319
ห�องท่� 124-125 ถ.พัญ่าไท แขวงปทมุวนั
เขต่ปทมุวัน กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114 
โทรสิาร  0-2160-5113 
E-mail : bm0055@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางรกั 
1231 ถ.เจรญิ่กรงุ แขวงสิรุยิวงศ์ เขต่บางรกั  
กรงุเทพัฯ 10500 
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014 
โทรสิาร  0-2630-9808 ต่่อ 20 
E-mail : bm0018@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หัวีลำาโพัง 
405 ถ.พัระราม 4 แขวงรองเมอ่ง เขต่ปทมุวนั กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0012@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สาทร 
151-153 ถ.เจรญิ่กรงุ 57 แขวงยานนาวา เขต่สิาทร  
กรงุเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2212-5444 
โทรสิาร  0-2212-5444 ต่่อ 20 
E-mail : bm0017@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนจนัทน์ 
226-228 ถ.จนัทน์ แขวงทุง่วดัดอน เขต่สิาทร 
กรงุเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2676-3009-10 
โทรสิาร  0-2676-3009 ต่่อ 14 
E-mail : bm0046@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สลีม 
144, 144/1 ถ.สิล่ม แขวงสิรุยิวงศ์ เขต่บางรกั  
กรงุเทพัฯ 10500 
โทร. 0-2634-4977-8 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0051@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เยาวีราช 
452 ถ.เยาวราช่ แขวงสิมัพันัธวงศ์ เขต่สิมัพันัธวงศ์  
กรงุเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2622-8383-4 
โทรสิาร  0-2622-8385 
E-mail : bm0138@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สาธีรซำติัี� ทาวีเวีอิร์
ช่ั�น G อาคารสิาธรซต่ิ่� ทาวเวอร์ เลขท่� 175 ถ.สิาทรใต่�  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขต่สิาทร กรงุเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2648-3288 
โทรสิาร  -  
E-mail : bm0157@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ แอิทสาทร
อาคารแอทสิาทร ช่ั�น G เลขท่� 9/9 ถ.สิาทรใต่�   
แขวงยานนาวา เขต่สิาทร กรงุเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2215-5128 
โทรสิาร  0-2215-5129 
E-mail : bm1057@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตถนนเพัช่รบุรี 
1089/2-3 ถ.เพัช่รบรุตั่่ดใหม่ แขวงมกักะสินั เขต่ราช่เทว่
กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076 
โทรสิาร  0-2254-4453 ต่่อ 19 
E-mail : loan8206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนเพัชรบุุรี 
1089/2-3 ถ.เพัช่รบรุตั่่ดใหม่ แขวงมกักะสินั เขต่ราช่เทว่ 
กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2253-2939, 0-2650-1644, 0-2651-6300 
โทรสิาร  0-2253-2939 ต่่อ 20 
E-mail : bm0037@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เจริญผล 
1210-1212 ถ.บรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขต่ปทมุวนั  
กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209 
โทรสิาร  0-2612-5203 ต่่อ 106 
E-mail : bm0011@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ป้ิอิมปิราบุ 
1/1-2 ถ.เสิอ่ป่า แขวงป้อมปราบ เขต่ป้อมปราบศตั่รพ่้ัาย 
กรงุเทพัฯ 10100 
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903 
โทรสิาร  0-2222-3860 
E-mail : bm0039@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อุิรุพังษ์ 
133 ซอย 3 ถ.เพัช่รบรุ ่แขวงทุง่พัญ่าไท เขต่ราช่เทว่  
กรงุเทพัฯ 10400 
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339 
โทรสิาร  0-2612-0070 
E-mail : bm0026@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางนา  
3040-42 ถ.สิขุมุวิท แขวงบางนา เขต่บางนา  
กรงุเทพัฯ 10260 
โทร. 0-2393-7331 
โทรสิาร  0-2393-7331 ต่่อ 18 
E-mail : bm0124@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา หัวีหมาก 
อาคารจติ่ต์่อทุยั ช่ั�น 1 เลขท่� 615 ถ.รามคำแหง  
แขวงหวัหมาก เขต่บางกะปิ กรงุเทพัฯ 10240  
โทร. 0-2374-0132 
โทรสิาร  0-2374-0133 
E-mail : bm0134@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัาราไดซ์ำ พัาร์คิ 
ศน้ย์การค�าพัาราไดซ์ พัาร์ค ช่ั�น 2 61 ถ.ศรน่ครนิทร์  
แขวงหนองบอน เขต่ประเวศ กรงุเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2780-2036-7 
โทรสิาร  0-2780-2037 
E-mail : bm0132@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ซำคีิอินสแคิวีร์ 
เลขท่� 55 ศน้ย์การค�าซค่อนสิแควร์ (ห�องเลขท่� 3056D ช่ั�น 3)  
ถ.ศรน่ครนิทร์ แขวงหนองบอน เขต่ประเวศ กรงุเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2138-5731 
โทรสิาร  0-2138-5730 
E-mail : bm0167@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ต้ันซำงุ แอิฟ้เวีนวิี 
ห�องเลขท่� BK103 ช่ั�น 1 บรเิวณโซน A โครงการต่�นซงุ  
แอฟเวนวิ เลขท่� 226/3 ถ.ประดษิฐ์มน้ธรรม  
แขวงพัลบัพัลา เขต่วงัทองหลาง กรงุเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2148-1041-2 
โทรสิาร  0-2148-1043 
E-mail : bm0169@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ธัีญญาพัาร์คิ ศรีนคิรินทร์
ศน้ย์การค�าธญั่ญ่าพัาร์ค ศรน่ครนิทร์ อาคาร B 
ห�องเลขท่� B2 33 - B2 34 ช่ั�น 2 เลขท่� 735, 735/1-8 
ถ.ศรน่ครนิทร์ แขวงสิวนหลวง เขต่สิวนหลวง กรงุเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2108-6129-30 
โทรสิาร  0-2108-6129-30 ต่่อ 15 
E-mail : bm0185@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิตัท. ปิระเวีศ
953/4 สิถานบ่รกิารน�ำมนั ปต่ท.  
บรษิทั เอสิซจ่ ่ประเวศ จำกดั เลขท่� 953 ถ.อ่อนนชุ่  
แขวงประเวศ เขต่ประเวศ กรงุเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2727-8251 
โทรสิาร  0-2727-8562  
E-mail : bm0186@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะซำนี ทาวีน์ อิิน ทาวีน์
ห�องเลขท่� A223 ศน้ย์การค�าเดอะซน่ ทาวน์ อนิ ทาวน์  
เลขท่� 1323 ซอยลาดพัร�าว 94 (ปัญ่จมติ่ร) ถ.ศรว่รา
แขวงพัลบัพัลา เขต่วงัทองหลาง กรงุเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2538-7740 
โทรสิาร  0-2538-7740 
E-mail : bm0197@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลพัลาซำา บุางนา
ห�องเลขท่� 426 เลขท่� 587 อาคารเซน็ทรลัพัลาซา บางนา 
ถ.เทพัรตั่น์ แขวงบางนาเหน่อ เขต่บางนา กรงุเทพัฯ 10260 
โทร. 0-2399-4542-3 
โทรสิาร  0-2399-4542-3 ต่่อ 10 
E-mail : bm0057@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะไนน์ พัระราม 9
ห�องเลขท่� F01B0007-F01B0008 ศน้ย์การค�าเดอะไนน์ 
พัระราม 9 ช่ั�น 1 เลขท่� 999/1-4 ถ.พัระราม 9  
แขวงพัฒันาการ เขต่สิวนหลวง กรงุเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2056-7882-3 
โทรสิาร  0-2056-7882-3 ต่่อ 20  
E-mail : bm0062@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการไบุเทคิ บุางนา
ห�องเลขท่� 1 ศน้ย์นิทรรศการและการประช่มุไบเทค ช่ั�น B1 
เลขท่� 88 ถ.เทพัรตั่น์ (กม. 1) แขวงบางนาใต่� เขต่บางนา 
กรงุเทพัฯ 10260 
โทร. 0-2361-1897 
โทรสิาร  0-2361-1896  
E-mail : bm0057@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตคลอำงจั�น 
72 ช่ั�น 3 ถ.เสิรไ่ทย แขวงคลองจั�น เขต่บางกะปิ กรงุเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2374-0370, 0-2374-0371 
โทรสิาร  0-2733-1556 ต่่อ 18 
E-mail : loan8209@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิลอิงจั�น 
72 ถ.เสิรไ่ทย แขวงคลองจั�น เขต่บางกะปิ 
กรงุเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 
 0-2377-4828, 0-2377-4858 
โทรสิาร  0-2377-9409 ต่่อ 20 
E-mail : bm0108@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โชคิชยั 4  
1748-1750 ถ.ลาดพัร�าว แขวงวงัทองหลาง  
เขต่วงัทองหลาง กรงุเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789, 0-2933-7700 
โทรสิาร 0-2530-5210, 0-2933-6789, 
  0-2933-7700 ต่่อ 13, 26 
E-mail : bm0030@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา รามอิินทรา กม.7 
168, 170 ถ.รามอนิทรา แขวงรามอนิทรา  
เขต่คนันายาว กรงุเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2944-4444, 0-2510-9716 
โทรสิาร  0-2510-9716 ต่่อ 17 
มอ่ถอ่เงนิฝ่าก  08-6016-4157, 09-8835-2003 
มอ่ถอ่สินิเช่่�อ   08-6016-4501 
E-mail : bm0127@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะมอิลล์ บุางกะปิิ 
ภายในศน้ย์การค�าเดอะมอลล์ บางกะปิ ช่ั�น 3  
ห�องเลขท่� 3S-R5 เลขท่� 3522 ถ.ลาดพัร�าว แขวงคลองจั�น  
เขต่บางกะปิ กรงุเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2363-3317-8 
โทรสิาร  0-2363-3318 
E-mail : bm0053@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลพัลาซำา รามอิินทรา
ห�องเลขท่� 307 ช่ั�น 3 ศ้นย์การค�าเซ็นทรัลพัลาซา รามอินทรา  
เลขท่� 109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสิาวร่ย์ เขต่บางเขน 
กรุงเทพัฯ 10220 
โทร. 0-2521-8214-5 
โทรสิาร  0-2521-8215 
E-mail : bm0136@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สมัมากร เพัลส รามคิำาแหง 110
ห�องเลขท่� B207 ช่ั�น 2 โซนสิถาบัน ศ้นย์การค�าสิัมมากร เพัลสิ 
เลขท่� 86/1 ซอยรามคำแหง 110 ถ.รามคำแหง
แขวงสิะพัานสิ้ง เขต่สิะพัานสิ้ง กรุงเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2372-3560-1 
โทรสิาร  0-2372-3559 
E-mail : bm0143@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะพัาซำโิอิ ทาวีน์
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� F-204 ศ้นย์การค�าเดอะพัาซิโอ ทาวน์ 
เลขท่� 7/2-7 ถ.รามคำแหง แขวงสิะพัานสิ้ง เขต่สิะพัานสิ้ง 
กรงุเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2111-3173 
โทรสิาร  0-2111-3174 
E-mail : bm0162@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลาดพัร้าวี 101
ศ้นย์การค�าแฮปป้� อเวนิว ลาดพัร�าว 101 
อาคารทาวเวอร์ นอร์ท ห�องบ่ 5 ช่ั�น 1 เลขท่� 787/101  
ซอยลาดพัร�าว 101 ถ.ลาดพัร�าว แขวงคลองเจ�าคุณสิิงห์ 
เขต่วังทองหลาง กรุงเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2187-0236-7 
โทรสิาร  0-2187-0236-7 ต่่อ 18  
E-mail : bm0184@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลเฟ้สตัวิีลั อิสีต์ัวิีลล์
ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัเฟสิต่วิลั อส่ิต์่วลิล์ ช่ั�น 3 ห�องเลขท่� 308-309 
เลขท่� 69, 69/1, 69/2, 69/4 ถ.ประดษิฐ์มน้ธรรม  
แขวงลาดพัร�าว เขต่ลาดพัร�าว กรงุเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2553-6200-1  
โทรสิาร  0-2553-6201 
E-mail : bm0063@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะคิริสตัลั
ศน้ย์การค�าเดอะครสิิตั่ล อาคาร I ช่ั�น 3  
ห�องเลขท่� 302-303 เลขท่� 213, 215 แขวงลาดพัร�าว  
เขต่ลาดพัร�าว กรงุเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2102-2007 
โทรสิาร  0-2102-2007 
E-mail : bm0064@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตมีนบุรี 
212 ช่ั�น 3 ถ.สิ่หบุรานุกิจ แขวงม่นบุร่  
เขต่ม่นบุร่ กรุงเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2540-2168-70 
โทรสิาร  0-2540-2168-70 กด 18 
E-mail : loan8296@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ทอิงหล่อิ  
159/7-8 ซอยสิขุมุวทิ 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองต่นัเหนอ่ 
เขต่วฒันา กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2392-5581-3 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0145@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัเวิีลด์
ห�องเลขท่� B401/1 ช่ั�น 4 โซน B ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัเวลิด์  
เลขท่� 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราช่ดำร ิแขวงปทมุวนั
เขต่ปทมุวนั กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2251-0008-9 
โทรสิาร  0-2251-0010 
E-mail : bm0155@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กรงุเทพั ทาวีเวีอิร์
ห�องเลขท่� G04 ชั่�น G อาคารกรงุเทพั ทาวเวอร์ 
เลขท่� 2170 ถ.เพัช่รบรุ่ต่ดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขต่ห�วยขวาง กรงุเทพัฯ 10310 
โทร. 0-2308-0088-9 
โทรสิาร  0-2308-0088-9 ต่่อ 12 
E-mail : bm0188@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิอิล ซำซีำั�นส์ เพัลส 
ห�องเลขท่� 215A ช่ั�น 2 อาคารซอ่าร์ซ ่ทาวเวอร์ 
เลขท่� 87 ถ.วทิย ุแขวงลมุพันิ ่เขต่ปทมุวัน กรงุเทพัฯ 10330 
โทร. 0-2654-0499 
โทรสิาร  0-2654-0599 
E-mail : bm0191@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เกทเวีย์ เอิกมัย
ห�องเลขท่� 3127 ชั่�น 3 ศน้ย์การค�าเกทเวย์ เอกมยั 
เลขท่� 982/22 ถ.สิขุมุวทิ แขวงพัระโขนง เขต่คลองเต่ย  
กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2108-2691-2 
โทรสิาร  0-2108-2691-2 ต่่อ 15 
E-mail : bm0190@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิอิลมัน์ ทาวีเวีอิร์
อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์ บรเิวณช่ั�น G  
เลขท่� 199 ถ.รชั่ดาภเิษก แขวงคลองเต่ย เขต่คลองเต่ย  
กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2259-3397-8  
โทรสิาร  0-2259-3397-8 ต่่อ 17 
E-mail : bm0195@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โลตัสั พัระราม 4 
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 020P2002 ศน้ย์การค�าเทสิโก�โลต่สัิ พัระราม 4 
เลขท่� 3300 ถ.พัระราม 4 แขวงคลองตั่น  
เขต่คลองเต่ย กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2350-3041  
โทรสิาร  0-2350-3042 
E-mail : bm0199@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัระโขึ้นง 
1176 ช่ั�น 3 ถ.สิขุมุวทิ 48 แขวงพัระโขนง  
เขต่คลองเต่ย กรงุเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2391-6034-7 
โทรสิาร  0-2391-6034-7 ต่่อ 16 
E-mail : loan8208@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัระโขนง  
1176 ถ.สิุขุมวิท 48 แขวงพัระโขนง 
เขต่คลองเต่ย กรุงเทพัฯ 10110 
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370 
โทรสิาร  0-2712-4115 
E-mail : bm0040@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิลอิงตันั 
219, 221 ถ.พัฒันาการ แขวงสิวนหลวง
เขต่สิวนหลวง กรุงเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465 
โทรสิาร  0-2719-8465 ต่่อ 20 
E-mail : bm0122@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา รามคิำาแหง 2 
ภายในบรเิวณมหาวทิยาลยัรามคำแหง 2 ถ.บางนา-ต่ราด  
กม. 8 แขวงดอกไม� เขต่ประเวศ กรงุเทพัฯ 10250 
โทร. 0-2397-6106 
โทรสิาร  0-2397-6106 ต่่อ 17 
E-mail : bm0125@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา รามคิำาแหง 
ภายในบรเิวณมหาวทิยาลยัรามคำแหง ถ.รามคำแหง  
แขวงหวัหมาก เขต่บางกะปิ กรงุเทพัฯ 10240 
โทร. 0-2718-5929, 0-2318-0897 
โทรสิาร  0-2718-5929 ต่่อ 20 
E-mail : bm0109@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มนีบุรีุ 
212 ช่ั�น 2 ถ.สิ่หบุรานุกิจ แขวงม่นบุร่  
เขต่ม่นบุร ่กรุงเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908 
โทรสิาร  0-2517-1241 
E-mail : bm0105@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงจอิก 
30 ถ.เช่่�อมสิัมพัันธ์ แขวงกระทุม่ราย  
เขต่หนองจอก กรุงเทพัฯ 10530 
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185  
โทรสิาร  0-2543-1185 ต่่อ 17 
E-mail : bm0104@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลาดกระบุัง 
1793 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขต่ลาดกระบัง กรุงเทพัฯ 10520 
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392 
โทรสิาร  0-2326-9955 ต่่อ 17 
E-mail : bm0106@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เดอิะ พัรอิมานาด  
เลขท่� 589/7-9 ภายในศ้นย์การค�าเดอะ พัรอมานาด 
ถ.รามอนิทรา แขวงคนันายาว เขต่คนันายาว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2947-5949-50 
โทรสิาร  0-2947-5949 
E-mail : bm0130@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี เคิหะร่มเกล้า
ห�องเลขท่� F1/4-5 ช่ั�น 1 ศ้นย์การค�าบิ�กซ่ เคหะร่มเกล�า  
เลขท่� 8/2 ถ.เคหะร่มเกล�า แขวงคลองสิองต่�นนุ่น  
เขต่ลาดกระบัง กรุงเทพัฯ 10520 
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292 
โทรสิาร  0-2329-9393 
E-mail : bm0131@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำ ีหทยัราษฎร์
458/2 ถ.เลย่บคลอง 2 แขวงบางช่นั  
เขต่คลองสิามวา กรงุเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2183-0182-3 
โทรสิาร  0-2183-0183 
E-mail : bm0148@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แฟ้ชั�นไอิส์แลนด์ 2
ภายในศ้นย์การค�าแฟช่ั�นไอสิ์แลนด์ (ห�องเลขท่� B004 ช่ั�น B) 
เลขท่� 587, 589, 589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว  
เขต่คันนายาว กรุงเทพัฯ 10230 
โทร. 0-2508-3840-2 
โทรสิาร  0-2508-3840-2 ต่่อ 18 
E-mail : bm0182@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ไอิเพัลส นิคิมอุิตัสาหกรรมลาดกระบุงั
ภายในศ้นย์การค�าไอเพัลสิ นิคมอุต่สิาหกรรมลาดกระบัง  
ห�องเลขท่� B3-B4 ช่ั�น 2 เลขท่� 1 ซอยฉลองกรงุ 31 ถ.ฉลองกรงุ
แขวงลำปลาทิว เขต่ลาดกระบัง กรุงเทพัฯ 10520  
โทร. 0-2360-5211-12 
โทรสิาร  0-2360-5211-12 
E-mail : bm0198@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี สุวิีนทวีงศ์
ห�องเลขท่� 2CR243 ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าบิ�กซ่ สิุวินทวงศ์  
เลขท่� 123 ถ.สิวุนิทวงศ์ แขวงมน่บรุ ่เขต่มน่บรุ ่กรงุเทพัฯ 10510 
โทร. 0-2540-0034 
โทรสิาร  0-2540-0035 
E-mail : bm0066@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางลำาภบูุน
23-27 ถ.สิิบสิามห�าง แขวงต่ลาดยอด เขต่พัระนคร  
กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307 
โทรสิาร  0-2281-9687 ต่่อ 18 
E-mail : bm0007@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เทเวีศร์
250/7-9 ถ.สิามเสิน แขวงบางขุนพัรหม เขต่พัระนคร  
กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2282-6365 - 66 
โทรสิาร  0-2282-6366 ต่่อ 16 
E-mail : bm0008@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากคิลอิงตัลาด
239 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบ้รพัาภิรมย์ เขต่พัระนคร  
กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377  
โทรสิาร  0-2223-2377 ต่่อ 16 
E-mail : bm0019@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางพัลัด 
3 ถ.จรัญ่สินิทวงศ์ แขวงบางพัลัด เขต่บางพัลัด  
กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2424-7630 
โทรสิาร  0-2435-6353 
E-mail : bm0121@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งแค
709 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบางหว�า เขต่ภาษเ่จรญิ่ 
กรงุเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903 
โทรสิาร  0-2413-2234 ต่่อ 25 
E-mail : loan8212@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางแคิ
709 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบางหว�า เขต่ภาษเ่จรญิ่ กรงุเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857 
โทรสิาร  0-2413-1519 ต่่อ 3 
E-mail : bm0110@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลิ�งชนั
66/1 ถ.ช่ัยพัฤกษ์ แขวงคลองช่ักพัระ เขต่ต่ลิ�งช่ัน
กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2881-4170 
โทรสิาร  0-2434-6242 
E-mail : bm0120@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา หมู่บุ้านเศรษฐกจิ 
1797 ถ.เพัช่รเกษม แขวงหลกัสิอง เขต่บางแค กรุงเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936 
โทรสิาร  0-2444-0501 ต่่อ 11 
E-mail : bm0133@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ขนส่งสายใตั้
24/6 หม้่ท่� 8 ถ.บรมราช่ช่นน ่แขวงฉิมพัล่ เขต่ต่ลิ�งช่ัน  
กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2894-6052-4  
โทรสิาร  0-2894-6052 ต่่อ 17 
E-mail : bm0054@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เดอิะมอิลล์ บุางแคิ
ห�องเลขท่� 3S-F8-F9 ช่ั�น 3 ศ้นย์การค�าเดอะมอลล์ บางแค  
เลขท่� 518 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบางแคเหน่อ เขต่บางแค  
กรุงเทพัฯ 10160 
โทร. 0-2454-7001 
โทรสิาร  0-2454-7001 
E-mail : bm0135@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สี�แยกทศกณััฐ์
612/5 ถ.พัุทธมณฑ์ลสิาย 2 แขวงบางไผู้่ เขต่บางแค 
กรุงเทพัฯ 10160 
โทร. 0-2410-1490-1 
โทรสิาร  0-2410-1491 ต่่อ 18 
E-mail : bm0164@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สวีนผัก
105/2 หม้่ท่� 11 แขวงต่ลิ�งช่ัน เขต่ต่ลิ�งช่ัน 
กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2435-3058-9 
โทรสิาร  0-2435-3059 
E-mail : bm0166@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงแขม
16/12-13 หม้่บ�านช่วนช่่�น เพัช่รเกษม 81 ถ.มาเจริญ่  
(เพัช่รเกษม 81) แขวงหนองแขม เขต่หนองแขม 
กรงุเทพัฯ 10160 
โทร. 0-2431-2618-9 
โทรสิาร  0-2431-2618-9 ต่่อ 4 
E-mail : bm0179@gsb.or.th
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40 ช่ั�น 2 อาคาร ง. ถ.ราช่ดำเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ 
เขต่พัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2225-4825-7 
โทรสิาร  0-2225-4825-7 ต่่อ 2027 
E-mail : Unit.RM3@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิภาคิ 3 (ที�ตัั�งสำานกังานชั�วีคิราวี)
709 ช่ั�น 3 ถ.เพัช่รเกษม แขวงบางหว�า  
เขต่ภาษเ่จรญิ่ กรุงเทพัฯ 10160  
โทร. 0-2403-1770-2 
โทรสิาร  0-2403-1770-2 ต่่อ 2027 
E-mail : Unit.RM3@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-งานธีรุกจิเงินฝาก
40 อาคาร ง. ถ.ราช่ดำเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ  
เขต่พัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3 
โทรสิาร  0-2224-1893 
E-mail : bm9801@gsb.or.th

สำานักราชดำาเนิน (ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคิราวี)
20 อาคาร 6 ถ.ราช่ดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  
เขต่พัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1905 ต่่อ 26, 0-2224-1887 ต่่อ 18 
โทรสิาร  0-2224-0229 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานักราชดำาเนิน-งานการขายและการบุริการ
(ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคิราวี)
20 อาคาร 6 ถ.ราช่ดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  
เขต่พัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1887 ต่่อ 11-12 
โทรสิาร  0-2224-1893 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-ส่วีนสนบัุสนนุสนิเช่�อิ
40 อาคาร ง. ถ.ราช่ดำเนนิกลาง แขวงบวรนิเวศ  
เขต่พัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905 
โทรสิาร  0-2224-0229 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-งานการตัลาดสนิเช่�อิ
(ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคิราวี)
20 อาคาร 6 ถ.ราช่ดำเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ  
เขต่พัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1887 ต่่อ 13-14, 0-2224-1905 ต่่อ 22 
โทรสิาร  0-2224-1893 
E-mail : bm9802@gsb.or.th
สำานกัราชดำาเนนิ-งานสนบัุสนนุสนิเช่�อิ
20 อาคาร 6 ถ.ราช่ดำเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ  
เขต่พัระนคร กรงุเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2224-1905 ต่่อ 24 
โทรสิาร  0-2224-0229 
E-mail : bm9802@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตศิริร�ช่
87 ถ.พัรานนก แขวงศริริาช่ เขต่บางกอกน�อย  
กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2848-9189 ต่่อ 11-16 
โทรสิาร  0-2848-9189 ต่่อ 17 
E-mail : loan8211@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศิริราช
87 ถ.พัรานนก แขวงศิริราช่ เขต่บางกอกน�อย  
กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 
 0-2848-9935  
โทรสิาร  0-2411-2085 
E-mail : bm0118@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เจริญพัาศน์ 
379/20 ถ.อิสิรภาพั แขวงวัดอรุณ เขต่บางกอกใหญ่่  
กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638 
โทรสิาร  0-2466-1815 
E-mail : bm0117@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะมอิลล์ ท่าพัระ 
ห�องเลขท่� 334 ชั่�น 3 ศน้ย์การค�าเดอะมอลล์ ท่าพัระ
เลขท่� 129 ถ.รชั่ดาภเิษก (ท่าพัระ-ต่ากสินิ)
แขวงบคุคโล เขต่ธนบรุ ่กรงุเทพัฯ 10600
โทร. 0-2227-0959, 0-2297-0097 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0142@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลพัลาซำา ปิิ�นเกล้า
ห�องเลขท่� 405 ช่ั�น 4 ศ้นย์การค�าเซ็นทรัลพัลาซา ปิ�นเกล�า  
เลขท่� 7/222 ถ.บรมราช่ช่นน ่แขวงอรุณอมรินทร์  
เขต่บางกอกน�อย กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2433-9755 
โทรสิาร  0-2433-9754 
E-mail : bm0154@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หน้าพัระลาน
25-27 ถ.หน�าพัระลาน แขวงพัระบรมมหาราช่วัง
เขต่พัระนคร กรุงเทพัฯ 10200 
โทร. 0-2224-8060-1 
โทรสิาร  0-2224-8060 ต่่อ 13 
E-mail : bm0004@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟ่�องนคร
แขวงวัดราช่บพัิธ เขต่พัระนคร กรุงเทพัฯ 10200  
โทร. 0-2223-8287 
โทรสิาร  0-2223-8287 
E-mail : bm0006@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี พัระราม 2
ห�องเลขท่� GCR148 ช่ั�น 1 ห�างบิ�กซ่ พัระราม 2 เลขท่� 127 
ถ.พัระรามท่� 2 แขวงแสิมดำ เขต่บางขนุเทย่น กรงุเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2415-7356-7 
โทรสิาร  0-2415-7357 
E-mail : bm0177@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี บุางปิะกอิก
ห�องเลขท่� 3CR309 ช่ั�น 3 ห�างบิ�กซ่ บางปะกอก  
เลขท่� 278 หม้่ท่� 1 ถ.สิุขสิวัสิดิ� แขวงบางปะกอก  
เขต่ราษฎร์บ้รณะ กรุงเทพัฯ 10140 
โทร. 0-2427-7951-2 
โทรสิาร  0-2427-7951-2 ต่่อ 106 
E-mail : bm0178@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางบุอิน (ตัลาดปิิ�นทอิง)
315 ถ.เอกชั่ย แขวงบางบอน เขต่บางบอน กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2415-9690 
โทรสิาร  0-2415-9690 ต่่อ 17 
E-mail : bm0180@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัพัลาซำา พัระราม 2
ห�องเลขท่� 326 ช่ั�น 3 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา พัระราม 2 
เลขท่� 160 ถ.พัระราม 2 แขวงแสิมดำ เขต่บางขนุเทย่น 
กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2416-2903 
โทรสิาร  0-2416-2903 ต่่อ 16 
E-mail : bm0187@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดาวีคิะนอิง 
1060 ถ.สิมเด็จพัระเจ�าต่ากสิิน แขวงบุคคโล  
เขต่ธนบุร่ กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2468-9233, 0-2468-2836  
โทรสิาร  0-2876-1824 ต่่อ 12 
E-mail : bm0128@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบ�งคอำแหลม 
2350/22 ถ.เจริญ่กรุง แขวงบางคอแหลม  
เขต่บางคอแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-4180-1 
โทรสิาร  0-2291-4182 
E-mail : loan8214@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิเขตับุางคิอิแหลม (ที�ตัั�งสำานักงานชั�วีคิราวี) 
2350/2-3 ถ.เจริญ่กรุง แขวงบางคอแหลม 
เขต่บางคอแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-4180-2 
โทรสิาร  0-2291-4182 
E-mail : loan8214@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางคิอิแหลม 
2350/22 ถ.เจริญ่กรุง แขวงบางคอแหลม 
เขต่บางคอแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125 
โทรสิาร  0-2292-0125 
E-mail : bm0016@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางคิอิแหลม (ที�ตัั�งสำานกังานชั�วีคิราวี)  
2350/2-3 ถ.เจริญ่กรุง แขวงบางคอแหลม 
เขต่บางคอแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125 
โทรสิาร  0-2292-0125 
E-mail : bm0016@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทุ่งมหาเมฆ 
572/1-2 ถ.สิาทรใต่� แขวงทุง่มหาเมฆ เขต่สิาทร กรงุเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297 
โทรสิาร  0-2677-5731 
E-mail : bm0015@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สาธีุปิระดิษฐ์ 
604/128,134 ถ.สิาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพังพัาง  
เขต่ยานนาวา กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397 
โทรสิาร  0-2284-0486 
E-mail : bm0045@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางโพังพัาง 
247/1-3 ซอยประด้่ 1 ถ.สิาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพังพัาง  
เขต่ยานนาวา กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705 
โทรสิาร  0-2294-8701 
E-mail : bm0048@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทรี อิอิน ธีรี 
ห�องเลขท่� TR 5/1-2 ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าทร่ ออน ธร่
เลขท่� 295 แขวงบางคอแหลม เขต่บางคอแหลม กรงุเทพัฯ 
10200 
โทร. 0-2291-4882 
โทรสิาร  0-2291-4880 
E-mail : bm0139@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัพัลาซำา พัระราม 3
ห�องเลขท่� 436 ช่ั�น 4 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา พัระราม 3  
เลขท่� 79 ถ.สิาธุประดิษฐ์ แขวงช่่องนนทร่ เขต่ยานนาวา 
กรุงเทพัฯ 10120  
โทร. 0-2164-0057-8 
โทรสิาร  0-2164-0059 
E-mail : bm0146@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศูนย์การคิ้ากรีนเพัลส พัลาซำา
ห�องเลขท่� 106 ช่ั�น 1 ศ้นย์การค�ากร่นเพัลสิ พัลาซา 
เลขท่� 88/8 ซอยจันทน์ 43 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่
เขต่บางคอแหลม กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2212-5236 
โทรสิาร  0-2212-5237 
E-mail : bm0176@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เจริญกรงุ 107 (แฉล้มนมิติัร)
458, 460 ซอยเจรญิ่กรงุ 107 แขวงบางโคล่  
เขต่บางคอแหลม กรงุเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2291-3661 
โทรสิาร  0-2291-3662 
E-mail : bm0181@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิินท์-อิินเตัอิร์เซำคิ
A11, A12 ช่ั�น 1 ศน้ย์การค�าอนิท์-อนิเต่อร์เซค เลขท่� 982
ถ.พัระรามท่� 3 แขวงบางโพังพัาง เขต่ยานนาวา
กรุงเทพัฯ 10120 
โทร. 0-2294-3482-3 
โทรสิาร  0-2294-3482-3 
E-mail : bm0189@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สมเด็จเจ้าพัระยา 
291-293 ถ.สิมเด็จเจ�าพัระยา แขวงคลองสิาน 
เขต่คลองสิาน กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442 
โทรสิาร  0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่่อ 24 
E-mail : bm0114@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เจริญนคิร
1411 ถ.เจริญ่นคร แขวงบางลำภ้ล่าง เขต่คลองสิาน  
กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201 
โทรสิาร  0-2439-3858 ต่่อ 13 
E-mail : bm0126@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ไอิคิอินสยาม
ห�องเลขท่� 503-504 ช่ั�น 5 ศ้นย์การค�าไอคอนสิยาม 
เลขท่� 299 ซอยเจริญ่นคร 5 ถ.เจริญ่นคร 
แขวงคลองต่�นไทร เขต่คลองสิาน กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2005-5243, 0-2005-5343 
โทรสิาร  0-2005-5243 ต่่อ 19  
E-mail : bm0072@gsb.or.th

927/16 ช่ั�น 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต่.มหาช่ัย อ.เม่องสิมุทรสิาคร 
จ.สิมุทรสิาคร 74000 
โทร. 0-3441-3146-7  
โทรสิาร  - 
E-mail : Unit.Rm4@gsb.or.th

�ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเพัช่รบุรี
204 ช่ั�น 3 หม้่ท่� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ไร่สิ�ม อ.เม่องเพัช่รบุร่ 
จ.เพัช่รบุร่ 76000 
โทร. 0-3240-1409  
โทรสิาร  0-3240-1409 
E-mail : loan8215@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เพัชรบุรุี
204 ช่ั�น 2 หม้่ท่� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ไร่สิ�ม อ.เม่องเพัช่รบุร่ 
จ.เพัช่รบุร่ 76000 
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159 
โทรสิาร  0-3242-5159 
E-mail : bm1101@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่ายาง
233/1 หม้่ท่� 1 ถ.ใหญ่่ ต่.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพัช่รบุร่ 76130 
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555 
โทรสิาร  0-3246-1555 
E-mail : bm1102@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านแหลม
386/2 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รบุร่-บ�านแหลม ต่.บ�านแหลม  
อ.บ�านแหลม จ.เพัช่รบุร่ 76110 
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978 
โทรสิาร  0-3248-1096 
E-mail : bm1103@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ซำคีิอิน บุางแคิ
333 ช่ั�น 3 ศน้ย์การค�าซค่อน บางแค 
เลขท่� 607 ถ.เพัช่รเกษม 
แขวงบางหว�า เขต่ภาษ่เจริญ่ กรุงเทพัฯ 10160 
โทร. 0-2458-2475-6 
โทรสิาร  0-2458-2476 
E-mail : bm0193@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เดอิะพัาซำิโอิ พัาร์คิ 
กาญจนาภิเษก 
ห�องเลขท่� W-02 อาคาร W ช่ั�น 1 โซนพัลาซา  
ศ้นย์การค�าเดอะพัาซิโอ พัาร์ค กาญ่จนาภิเษก  
เลขท่� 8/9 ถ.กาญ่จนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสิรรพัน์  
เขต่ทว่วัฒนา กรุงเทพัฯ 10170 
โทร. 0-2111-3941-2 
โทรสิาร  0-2111-3942 
E-mail : bm0168@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดพัลู 
852-854 ถ.เทอดไท แขวงต่ลาดพัล้ 
เขต่ธนบรุ ่กรงุเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017 
โทรสิาร  0-2466-4177 ต่่อ 16 
E-mail : bm0111@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าพัระ 
31/14-16 ถ.จรัญ่สินิทวงศ์ แขวงวัดท่าพัระ  
เขต่บางกอกใหญ่่ กรุงเทพัฯ 10600  
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946 
โทรสิาร  0-2467-3866 ต่่อ 20 
E-mail : bm0115@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จรัญสนิทวีงศ์ 
180/13-15 ถ.จรัญ่สินิทวงศ์ แขวงบ�านช่่างหล่อ
เขต่บางกอกน�อย กรุงเทพัฯ 10700 
โทร. 0-2412-8781 
โทรสิาร  0-2411-2115 
E-mail : bm0116@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�ษ์ฏิร์บ้รณะ 
1771, 1773, 1775 ถ.สิุขสิวัสิดิ� แขวงบางปะกอก  
เขต่ราษฎร์บ้รณะ กรุงเทพัฯ 10140  
โทร. 0-2428-2733-5  
โทรสิาร  0-2428-2733-5 ต่่อ 22 
E-mail : loan8213@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ราษฎร์บุูรณัะ 
1771, 1773, 1775 ถ.สิุขสิวัสิดิ� แขวงบางปะกอก  
เขต่ราษฎร์บ้รณะ กรุงเทพัฯ 10140  
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674 
โทรสิาร  0-2428-1679 
E-mail : bm0107@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีงเวีียนใหญ่
12 ถ.สิมเด็จพัระเจ�าต่ากสิิน (ในวงเว่ยน)
แขวงบางย่�เร่อ เขต่ธนบุร ่กรุงเทพัฯ 10600 
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776  
โทรสิาร  0-2465-3231 ต่่อ 15  
E-mail : bm0112@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีัดไทร 
8/45 หม้่ท่� 10 ถ.เอกชั่ย แขวงบางขุนเท่ยน  
เขต่จอมทอง กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379   
โทรสิาร  0-2415-1370 ต่่อ 20  
E-mail : bm0123@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัระราม 2 ซำอิย 64
324, 326, 328 ถ.พัระราม 2 แขวงแสิมดำ  
เขต่บางขุนเทย่น กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2451-4597-8 
โทรสิาร  0-2451-4597-8 ต่่อ 111 
E-mail : bm0156@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ทุง่คิรุ 
52 ถ.ประช่าอุทิศ แขวงทุ่งครุ 
เขต่ทุ่งครุ กรุงเทพัฯ 10140 
โทร. 0-2426-0415-6 
โทรสิาร  0-2426-0416 
E-mail : bm0163@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถ.บุางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หม้บ่�านเพัช่รช่ายทะเล 
ถ.บางขนุเทย่น-ช่ายทะเล แขวงแสิมดำ 
เขต่บางขุนเทย่น กรุงเทพัฯ 10150 
โทร. 0-2464-5610 
โทรสิาร  0-2464-5611 
E-mail : bm0170@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 4
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางสะพัาน 
167/10 หม้่ท่� 1 ถ.เพัช่รเกษม-ช่ายทะเล ต่.กำเนิดนพัคุณ 
อ.บางสิะพัาน จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77140 
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876 
โทรสิาร  0-3269-1234, 0-3269-1876 
E-mail : bm1205@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิราณับุุรี
26/2 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต่.เขาน�อย อ.ปราณบุร่ 
จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77120 
โทร. 0-3262-1441 
โทรสิาร  0-3262-1441 
E-mail : bm1206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กุยบุุรี
603 หม้่ท่� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต่.กุยบุร่ อ.กุยบุร่  
จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77150 
โทร. 0-3268-1710 
โทรสิาร  0-3268-1221 
E-mail : bm1207@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สามร้อิยยอิด
28 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ไร่ใหม่ อ.สิามร�อยยอด 
จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77180 
โทร. 0-3257-3275-6 
โทรสิาร  0-3257-3276 
E-mail : bm1208@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดฉัตัรไชย (หัวีหิน)
13/12-14 ถ.สิระสิรง ต่.หัวหิน อ.หัวหิน  
จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77110 
โทร. 0-3251-6325-6  
โทรสิาร  0-3251-6326 
E-mail : bm1209@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากนำ�าปิราณั
9/92-93 หม้่ท่� 2 ต่.ปากน�ำปราณ อ.ปราณบุร่ 
จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77220 
โทร. 0-3263-1456-7 
โทรสิาร  0-3263-1457 
E-mail : bm1210@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางสะพัานน้อิย 
54/2 หม้่ท่� 4 ต่.บางสิะพัาน อ.บางสิะพัานน�อย  
จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77170 
โทร. 0-3269-9588-9 
โทรสิาร  0-3269-9588 
E-mail : bm1211@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุลูพัอิร์ตั หัวีหิน
ศน้ย์การค�าบลพ้ัอร์ต่ หวัหนิ รส่ิอร์ท มอลล์ ห�องเลขท่� B06  
เลขท่� 8/89 ซอยหม้่บ�านหนองแก ต่.หนองแก  
อ.หัวหิน จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77110 
โทร. 0-3252-3258 
โทรสิาร  0-3252-3258 
E-mail : bm1212@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�ช่บุรี
209 ถ.วรเดช่ ต่.หน�าเม่อง อ.เม่องราช่บุร่ 
จ.ราช่บุร ่70000 
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321 
โทรสิาร  0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่่อ 17 
E-mail : loan8217@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ราชบุุรี
207 ถ.วรเดช่ ต่.หน�าเม่อง อ.เม่องราช่บุร่ 
จ.ราช่บุร ่70000 
โทร. 0-3233-7045 
โทรสิาร  0-3233-7045 ต่่อ 18 
E-mail : bm0901@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านโปิ่ง
169 ถ.แสิงช่้โต่ ต่.บ�านโป่ง อ.บ�านโป่ง จ.ราช่บุร่ 70110 
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034 
โทรสิาร  0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่่อ 17 
E-mail : bm0902@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โพัธีาราม
105 ถ.โพัธาราม ต่.โพัธาราม อ.โพัธาราม  
จ.ราช่บุร ่70120 
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602 
โทรสิาร  0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่่อ 18 
E-mail : bm0903@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดำาเนินสะดวีก
259 หม้่ท่� 8 ถ.สิมุทรสิงคราม-บางแพั ต่.ดำเนินสิะดวก
อ.ดำเนินสิะดวก จ.ราช่บุร่ 70130 
โทร. 0-3234-6235 
โทรสิาร  0-3224-1001 
E-mail : bm0904@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากท่อิ 
462/1 หม้่ท่� 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต่.ปากท่อ อ.ปากท่อ  
จ.ราช่บุร่ 70140 
โทร. 0-3228-1472 
โทรสิาร  0-3228-1150 
E-mail : bm0905@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จอิมบุึง 
225 หม้่ท่� 3 ต่.จอมบ้ง อ.จอมบ้ง
 จ.ราช่บุร่ 70150 
โทร. 0-3226-1241 
โทรสิาร  0-3226-1241 
E-mail : bm0906@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางแพั
314/6 หม้่ท่� 5 ถ.สิมุทรสิงคราม-บางแพั ต่.บางแพั  
อ.บางแพั จ.ราช่บุร่ 70160 
โทร. 0-3238-1005 
โทรสิาร  0-3238-1005 
E-mail : bm0907@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สวีนผึ�ง
314/20-21 หม้่ท่� 1 ถ.ราช่บุร่-สิวนผู้้�ง ต่.ป่าหวาย  
อ.สิวนผู้้�ง จ.ราช่บุร่ 70180 
โทร. 0-3273-1832 
โทรสิาร  0-3273-1859  
E-mail : bm0908@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีัดเพัลง
129/14 หม้่ท่� 5 ต่.วัดเพัลง อ.วัดเพัลง จ.ราช่บุร่ 70170  
โทร. 0-3239-8072 
โทรสิาร  0-3239-8073  
E-mail : bm0912@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศรีสุริยวีงศ์
143/15-16 ถ.ศร่สิุริยวงศ์ ต่.หน�าเม่อง  
อ.เม่องราช่บุร่ จ.ราช่บุร่ 70000 
โทร. 0-3232-5473 
โทรสิาร  0-3232-5474 
E-mail :  bm0909@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา รอิยัลพัาร์คิ
ช่ั�น 1 ศ้นย์การค�ารอยัลพัาร์ค เลขท่� 11/11 ถ.คฑ์าธร  
ต่.หน�าเม่อง อ.เม่องราช่บุร่ จ.ราช่บุร่ 70000 
โทร. 0-3232-7994 
โทรสิาร  0-3232-7995  
E-mail : bm0910@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี บุ้านโปิ่ง
ห�องเลขท่� GCR 102-103 ช่ั�น 1 ศ้นย์การค�าบิ�กซ่  
ซ้เปอร์เซ็นเต่อร์ สิาขาบ�านโป่ง 
เลขท่� 58 หม้่ท่� 5 ต่.หนองอ�อ อ.บ�านโป่ง จ.ราช่บุร่ 70110 
โทร. 0-3222-1644 
โทรสิาร  0-3222-1645  
E-mail : bm0911@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิมุทุรสิ�คร
927/16 ช่ั�น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต่.มหาช่ัย  
อ.เม่องสิมุทรสิาคร จ.สิมุทรสิาคร 74000 
โทร. 0-3441-3148-9 
โทรสิาร  0-3441-3149 
E-mail : loan8218@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สมุทรสาคิร
927/16 ช่ั�น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต่.มหาช่ัย  
อ.เม่องสิมุทรสิาคร จ.สิมุทรสิาคร 74000 
โทร. 0-3441-1111, 0-3481-0909 
โทรสิาร  0-3441-1111 
E-mail : bm0701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กระทุม่แบุน
1322 ถ.สิุคนธวิท ต่.ต่ลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 
จ.สิมุทรสิาคร 74110 
โทร. 0-3447-1555 
โทรสิาร  0-3447-1555 ต่่อ 16 
E-mail : bm0702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านแพั้วี
332/47-49 หม้่ท่� 1 ต่.หลักสิาม อ.บ�านแพั�ว 
จ.สิมุทรสิาคร 74120 
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333 
โทรสิาร  0-3448-1333 
E-mail : bm0703@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มหาชยั
822 ถ.สิุคนธวิท ต่.มหาช่ัย อ.เม่องสิมุทรสิาคร  
จ.สิมุทรสิาคร 74000 
โทร. 0-3441-1112, 0-3441-1121 
โทรสิาร  0-3441-1112  
E-mail : bm0704@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชะอิำา
499/34 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ช่ะอำ อ.ช่ะอำ 
จ.เพัช่รบุร่ 76120 
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135 
โทรสิาร  0-3243-3743 
E-mail : bm1104@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เขาย้อิย
120 หม้ท่่� 5 ถ.เพัช่รเกษม ต่.เขาย�อย อ.เขาย�อย  
จ.เพัช่รบรุ ่76140 
โทร. 0-3256-2234 
โทรสิาร  0-3256-2234 
E-mail : bm1105@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สะพัานจอิมเกล้า
1 ถ.พังษ์สิุริยา ต่.ท่าราบ อ.เม่องเพัช่รบุร่ 
จ.เพัช่รบุร่ 76000 
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338 
โทรสิาร  0-3241-8222 
E-mail : bm1106@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงหญ้าปิล้อิง 
130 หม้่ท่� 4 ต่.หนองหญ่�าปล�อง อ.หนองหญ่�าปล�อง  
จ.เพัช่รบุร่ 76160 
โทร. 0-3249-4388 
โทรสิาร  0-3249-4388 
E-mail : bm1107@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แก่งกระจาน
444/5 หม้ท่่� 1 ต่.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 
จ.เพัช่รบรุ ่76170 
โทร. 0-3247-3800 
โทรสิาร  0-3247-3800 ต่่อ 14 
E-mail : bm1108@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านลาด
42/29 หม้่ท่� 6 ต่.บ�านลาด อ.บ�านลาด จ.เพัช่รบุร่ 76150  
โทร. 0-3249-2051 
โทรสิาร  0-3249-2052 
E-mail : bm1111@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบุินสัน เพัชรบุุรี
ช่ั�น 2F ห�อง RR-218 ห�างสิรรพัสิินค�าโรบินสิัน เพัช่รบุร่  
เลขท่� 162 หม้่ท่� 1 ต่.สิมอพัล่อ อ.บ�านลาด 
จ.เพัช่รบุร่ 76150 
โทร. 0-3249-1834-5 
โทรสิาร  0-3249-1834 ต่่อ 17 
E-mail : bm1112@gsb.or.th

หน่วียให้บุริการ มหาวีิทยาลัยราชภัฏ์เพัชรบุรุี
เลขท่� 38 หม้่ท่� 8 ถ.หาดเจ�าสิำราญ่ ต่.นาวุ�ง  
อ.เม่องเพัช่รบุร่ จ.เพัช่รบุร่ 76000 
โทร. 0-3240-5541 
โทรสิาร  0-3240-5542 
E-mail : bm1106@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตประจวบคีรีขึ้ันธ์
5 ช่ั�น 3 ถ.ก�องเก่ยรติ่ ต่.ประจวบค่ร่ขันธ์  
อ.เม่องประจวบค่ร่ขันธ์ จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77000 
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810 
โทรสิาร  0-3261-1810, 0-3260-3439 
E-mail : loan8216@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิระจวีบุคิีรีขันธี์ 
5 ช่ั�น 2 ถ.ก�องเก่ยรติ่ ต่.ประจวบค่ร่ขันธ์  
อ.เม่องประจวบค่ร่ขันธ์ จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77000 
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015 
โทรสิาร  0-3261-1015, 0-3261-1550 
E-mail : bm1201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หัวีหิน
21/2 ถ.ดำเนนิเกษม ต่.หวัหนิ อ.หวัหนิ
จ.ประจวบคร่่ขนัธ์ 77110 
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155 
โทรสิาร  0-3251-1041, 0-3253-2155 
E-mail : bm1202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทับุสะแก
174 หม้ท่่� 11 ต่.ทับสิะแก อ.ทบัสิะแก
จ.ประจวบคร่่ขนัธ์ 77130 
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996 
โทรสิาร  0-3267-1024, 0-3267-1996 
E-mail : bm1203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ค่ิายธีนะรชัต์ั
125 หม้ท่่� 3 ศน้ย์การทหารราบค่ายธนะรัช่ต์่ ต่.เขาน�อย  
อ.ปราณบุร ่จ.ประจวบค่ร่ขันธ์ 77160 
โทร. 0-3262-1695 
โทรสิาร  0-3262-1695 
E-mail : bm1204@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โพัธีิ�แจ้ 
19/47-48 หม้่ท่� 4 ต่.คอกกระบ่อ อ.เม่องสิมุทรสิาคร 
จ.สิมุทรสิาคร 74000 
โทร. 0-3449-4648 
โทรสิาร  0-3449-4649 
E-mail : bm0705@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัันท้ายนรสิงห์ 
189/131-133 หม้่ท่� 5 ต่.พัันท�ายนรสิิงห์  
อ.เม่องสิมุทรสิาคร จ.สิมุทรสิาคร 74000 
โทร. 0-3445-8078 
โทรสิาร  0-3445-8079 
E-mail : bm0706@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1 
144/801-802 หม้่ท่� 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต่.คลองมะเด่�อ 
อ.กระทุ่มแบน จ.สิมุทรสิาคร 74110 
โทร. 0-3447-4802 
โทรสิาร  0-3447-4803 
E-mail : bm0707@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สมุทรสงคิราม 
330/38 ถ.ไกรช่นะ ต่.แม่กลอง  
อ.เม่องสิมุทรสิาคร จ.สิมุทรสิงคราม 75000 
โทร. 0-3471-0160, 0-3471-0161 
โทรสิาร  0-3471-0160 
E-mail : bm0601@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิัมพัวีา 
16 ถ.พัวงสิมบร้ณ์ ต่.อมัพัวา อ.อมัพัวา จ.สิมุทรสิงคราม 75110 
โทร. 0-3475-2019, 0-3475-1195 
โทรสิาร  0-3475-1195 
E-mail : bm0602@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางคินที 
44/2 หม้ท่่� 6 ต่.กระดงังา อ.บางคนท ่จ.สิมทุรสิงคราม 75120 
โทร. 0-3476-2019 
โทรสิาร  0-3476-1533 
E-mail : bm0603@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เพัชรสมุทร
592 ถ.เพัช่รสิมุทร ต่.แม่กลอง อ.เม่องสิมุทรสิงคราม 
จ.สิมุทรสิงคราม 75000 
โทร. 0-3471-0036 
โทรสิาร  0-3471-0035 
E-mail : bm0604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัล พัลาซำา มหาชัย
ศ้นย์การค�าเซ็นทรัล พัลาซา มหาช่ัย ห�องเลขท่� 286 ช่ั�น 2  
98 หม้่ท่� 4 ต่.นาด ่อ.เม่องสิมุทรสิาคร จ.สิมุทรสิาคร 74000 
โทร. 0-3446-6889, 0-3446-6885 
โทรสิาร  0-3446-6885 
E-mail : bm0708@gsb.or.th

145 ถ.ต่วิานนท์ ต่.ท่าทราย อ.เมอ่งนนทบรุ่ 
จ.นนทบรุ ่11000 
โทร. 0-2951-1573-6 
โทรสิาร  0-2951-1572 
E-mail : Unit.rm5@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครปฐม 
24, 26, 28 ช่ั�น 3 ถ.ทหารบก ต่.พัระปฐมเจด่ย์  
อ.เม่องนครปฐม จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3427-2552 
โทรสิาร  0-3427-2552  
E-mail : loan8219@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นคิรปิฐม
24, 26, 28 ช่ั�น 2 ถ.ทหารบก ต่.พัระปฐมเจด่ย์  
อ.เม่องนครปฐม จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3424-3951 
โทรสิาร  0-3425-4636 
E-mail : bm0801@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางเลน
45/3 หม้่ท่� 8 ถ.พัลดำริห์ ต่.บางเลน อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 73130 
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123 
โทรสิาร  0-3439-1047 
E-mail : bm0803@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กำาแพังแสน
182 หม้ท่่� 1 ต่.กำแพังแสิน อ.กำแพังแสิน จ.นครปฐม 73140 
โทร. 0-3435-1379 
โทรสิาร  0-3435-1379 
E-mail : bm0806@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 5  

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สนามจนัทร์
243/33 ถ.ราช่วถิ ่ต่.พัระปฐมเจดย์่ อ.เมอ่งนครปฐม  
จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979 
โทรสิาร  0-3425-3979 ต่่อ 19 
E-mail : bm0807@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ดอินตัมู
33/1 หม้่ท่� 5 ต่.สิามง่าม อ.ดอนต่้ม จ.นครปฐม 73150 
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1392 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0809@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โฮมโปิร นคิรปิฐม
ห�องเลขท่� RT-3 ช่ั�น 1 อาคาร A ศน้ย์การค�าโฮมโปร นครปฐม
ถ.เพัช่รเกษม ต่.ห�วยจระเข� อ.เมอ่งนครปฐม จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3421-2195 
โทรสิาร  0-3421-2196 
E-mail : bm0811@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สามพัราน 
41 หม้่ท่� 7 ถ.เข�าท่�ว่าการอำเภอสิามพัราน 
ต่.สิามพัราน อ.สิามพัราน จ.นครปฐม 73110 
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357 
โทรสิาร  0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่่อ 16 
E-mail : bm0802@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิ้อิมใหญ่
11/4 หม้่ท่� 8 ถ.เพัช่รเกษม ต่.อ�อมใหญ่่ 
อ.สิามพัราน จ.นครปฐม 73160 
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655 
โทรสิาร  0-2420-3655 ต่่อ 201, 203-206 
E-mail : bm0804@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นคิรชัยศรี
136/13-15 หม้ท่่� 1 ต่.นครช่ยัศร ่อ.นครช่ยัศร่ 
จ.นครปฐม 73120 
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097 
โทรสิาร  0-3433-1564 ต่่อ 202 
E-mail : bm0805@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศาลายา
26/24, 26/25 หม้่ท่� 5 ถ.ศาลายา-นครช่ัยศร่
ต่.ศาลายา อ.พัุทธมณฑ์ล จ.นครปฐม 73170 
โทร. 0-2441-0987-8 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0808@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี อิ้อิมใหญ่
17/17 หม้ท่่� 8 ต่.อ�อมใหญ่่ อ.สิามพัราน 
จ.นครปฐม 73160 
โทร. 0-2431-1364-6 
โทรสิาร  0-2431-1366 
E-mail : bm0810@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัุทธีมณัฑลสาย 4
169/142-143 หม้ท่่� 7 หม้บ่�านสิาย 4 สิแควร์ 
ต่.กระทุม่ล�ม อ.สิามพัราน จ.นครปฐม 73220 
โทร. 0-2497-3880-2
โทรสิาร  0-2497-3880 ต่่อ 103 
E-mail : bm0812@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอินหวีาย
71/9-10 หม้่ท่� 13 ต่.ไร่ขิง อ.สิามพัราน
จ.นครปฐม 73210 
โทร. 0-3431-8685-7 
โทรสิาร  0-3431-8685-7 ต่่อ 108 
E-mail : bm0813@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลพัลาซำา ศาลายา
ช่ั�น 3 ห�องเลขท่� 334 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา ศาลายา  
เลขท่� 99/19, 99/20 หม้ท่่� 2 ต่.บางเต่ย อ.สิามพัราน 
จ.นครปฐม 73210 
โทร. 0-2429-6935-7 
โทรสิาร  0-2429-6935 ต่่อ 102 
E-mail : bm0814@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตก�ญจนบุรี
210 ช่ั�น 3 ถ.แสิงช่้โต่ ต่.บ�านเหน่อ อ.เม่องกาญ่จนบุร่ 
จ.กาญ่จนบุร่ 71000 
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287 
โทรสิาร  0-3451-7038 
E-mail : loan8220@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กาญจนบุุรี
210 ช่ั�น 2 ถ.แสิงช่้โต่ ต่.บ�านเหน่อ อ.เม่องกาญ่จนบุร่ 
จ.กาญ่จนบุร่ 71000 
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582 
โทรสิาร  0-3451-1582 
E-mail : bm1301@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าม่วีง
241/1 หม้ท่่� 3 ถ.แสิงช่โ้ต่ ต่.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง  
จ.กาญ่จนบรุ ่71110 
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 
 0-3461-1614 
โทรสิาร  0-3461-2812 
E-mail : bm1302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าเรือิ (กาญจนบุรีุ)
281 ถ.แสิงช่โ้ต่ ต่.ท่าเรอ่ อ.ท่ามะกา  
จ.กาญ่จนบรุ ่71130 
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019  
โทรสิาร  0-3456-1194 ต่่อ 16 
E-mail : bm1303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่ามะกา
1/22-23 หม้่ท่� 2 ถ.แสิงช่้โต่ อ.ท่ามะกา  
จ.กาญ่จนบุร่ 71120 
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235 
โทรสิาร  0-3454-3235 
E-mail : bm1304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พันมทวีน 
248 หม้่ท่� 3 ถ.อ้่ทอง-กาญ่จนบุร่ ต่.พันมทวน  
อ.พันมทวน จ.กาญ่จนบุร่ 71140 
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443 
โทรสิาร  0-3463-0443 
E-mail : bm1305@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลูกแก
82 หม้ท่่� 6 ต่.ดอนขมิ�น อ.ท่ามะกา 
จ.กาญ่จนบรุ ่71120 
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513 
โทรสิาร  0-3456-6446 
E-mail : bm1306@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ทอิงผาภมูิ
301 หม้ท่่� 1 ต่.ท่าขนนุ อ.ทองผู้าภม้ิ 
จ.กาญ่จนบรุ ่71180 
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312 
โทรสิาร  0-3459-9312 ต่่อ 20 
E-mail : bm1307@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ลาดหญ้า
152/12-13 หม้ท่่� 1 ต่.ลาดหญ่�า อ.เมอ่งกาญ่จนบรุ่  
จ.กาญ่จนบุร่ 71190 
โทร. 0-3458-8019, 0-3458-8020 
โทรสิาร  0-3458-8019 ต่่อ 14 
E-mail : bm1308@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ่อิพัลอิย
256/2 หม้่ท่� 1 ต่.บ่อพัลอย อ.บ่อพัลอย  
จ.กาญ่จนบุร่ 71160 
โทร. 0-3458-1581 
โทรสิาร  0-3458-1199 
E-mail : bm1309@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดผาสกุ
160/179-180  ต่.บ�านเหนอ่ อ.เมอ่งกาญ่จนบรุ่ 
จ.กาญ่จนบรุ ่71000 
โทร. 0-3451-8881 
โทรสิาร  0-3451-8880 
E-mail : bm1310@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ห้วียกระเจา
54 หม้่ท่� 6 ต่.ห�วยกระเจา อ.ห�วยกระเจา 
จ.กาญ่จนบุร่ 71170 
โทร. 0-3467-7328  
โทรสิาร  0-3467-7327 
E-mail : bm1311@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ด่านมะขามเตัี�ย
5/3 หม้่ท่� 1 ต่.ด่านมะขามเต่่�ย 
อ.ด่านมะขามเต่่�ย จ.กาญ่จนบุร่ 71260 
โทร. 0-3467-2581 
โทรสิาร  0-3467-2583 
E-mail : bm1312@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ช่อิงสะเดา
79/2 หม้ ่3 รมิถนนสิาย 3199 
(ถนนลาดหญ่�า-เอราวณั กม. ท่� 36) 
ต่.ช่่องสิะเดา อ.เมอ่งกาญ่จนบรุ่ 
จ.กาญ่จนบรุ ่71190 
โทร. 0-3451-0308 
โทรสิาร  0-3451-0309 
E-mail : bm1313@gsb.or.th
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� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนนทุบุรี 1
145 ถ.ต่ิวานนท์ ต่.ท่าทราย อ.เม่องนนทบุร่  
จ.นนทบุร่ 11000 
โทร. 0-2589-9774 
โทรสิาร  0-2589-98844  
E-mail : loan8297@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัิวีานนท์
145 ถ.ต่ิวานนท์ ต่.ท่าทราย อ.เม่องนนทบุร่ 
จ.นนทบุร่ 11000 
โทร. 0-2951-3491-3 
โทรสิาร  0-2951-3494 
E-mail : bm0209@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นนทบุุรี
22/31 หม้่ท่� 4 ถ.ประช่าราษฎร์ ต่.สิวนใหญ่่  
อ.เม่องนนทบุร่ จ.นนทบุร่ 11000  
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207  
โทรสิาร 0-2525-0216, 0-2526-6518, 
  0-2967-3207 ต่่อ 15 
E-mail : bm0201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากเกร็ด 
100/19-21 ถ.แจ�งวัฒนะ ต่.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุร่ 11120 
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376 
โทรสิาร  0-2583-3376 
E-mail : bm0206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แคิราย 
115/30-32 ถ.ต่ิวานนท์ ต่.ต่ลาดขวัญ่ อ.เม่องนนทบุร่ 
จ.นนทบุร่ 11000 
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572 
โทรสิาร  0-2588-4779 ต่่อ 24 
E-mail : bm0207@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดอิะมอิลล์ งามวีงศ์วีาน
ห�องเลขท่� 528 ชั่�น 5 ภายในศน้ย์การค�าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เลขท่� 30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน ต่.บางเขน อ.เมอ่งนนทบรุ่ 
จ.นนทบรุ ่11000 
ต่้�ปณ. 65 ปณฝ่. งามวงศ์วาน นนทบรุ ่11001 
โทร. 0-2550-1147 
โทรสิาร  0-2550-0418 
E-mail : bm0211@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลพัลาซำา แจ้งวีัฒินะ
ห�องเลขท่� 417 ช่ั�น 4 ศ้นย์การค�าเซ็นทรัลพัลาซา แจ�งวัฒนะ  
เลขท่� 99 หม้่ท่� 2 ถ.แจ�งวัฒนะ ต่.บางต่ลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุร่ 11120 
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215 
โทรสิาร  0-2193-8214 
E-mail : bm0213@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัพัลาซำา รตัันาธีเิบุศร์
ห�องเลขท่� A15-16 ชั่�น 2 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา รตั่นาธเิบศร์ 
เลขท่� 562, 566 หม้ท่่� 8 ถ.รตั่นาธเิบศร์ ต่.บางกระสิอ 
อ.เมอ่งนนทบรุ ่จ.นนทบรุ ่11000 
โทร. 0-2527-8716-7 
โทรสิาร  0-2527-8716 ต่่อ 17 
E-mail : bm0214@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่านำ�านนทบุรุี
137 หม้่ท่� 4 ถ.ประช่าราษฎร์ ต่.สิวนใหญ่่  
อ.เม่องนนทบุร่ จ.นนทบุร่ 11000 
โทร. 0-2967-2015 
โทรสิาร  0-2967-2016 
E-mail : bm0217@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เม่อิงทอิงธีานี
55/622-623 ต่.บางพั้ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุร่ 11120 
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823 
โทรสิาร  0-2503-3822 
E-mail : bm0208@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดรวีมใจ (เม่อิงทอิงธีานี)
101-101/1 ถ.ป๊อปป้ล่า ต่.บ�านใหม่ อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุร่ 11120 
โทร. 0-2980-7001-2 
โทรสิาร  0-2980-7003 
E-mail : bm0219@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สัมมากร เพัลส ราชพัฤกษ์
ศ้นย์การค�าสิัมมากร เพัลสิ ราช่พัฤกษ์  
เลขท่� 62/32 หม้่ท่� 1 ต่ำบลอ�อมเกร็ด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร่ 11120 
โทร. 0-2924-4719-20 
โทรสิาร  0-2924-4680 
E-mail : bm0221@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศูนย์การคิ้าสลากไทย
ต่ั�งอย้่ช่ั�น 2 โครงการศ้นย์การค�าสิลากไทย  
เลขท่� 347 ถ.สินามบินน�ำ ต่.ท่าทราย  
อ.เม่องนนทบุร่ จ.นนทบุร่ 11000 
โทร. 0-2580-6227-8  
โทรสิาร  0-2580-6229 
E-mail : bm0222@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนนทุบุรี 2
92-92/1 หม้่ท่� 1 ถ.ไทรน�อย-วัดต่�นเช่่อก  
ต่.คลองขวาง อ.ไทรน�อย จ.นนทบุร่ 11150 
โทร. 0-2597-1490, 08-7805-6279, 08-6028-8511,  
 08-6028-8540, 08-7805-6234 
โทรสิาร  0-2597-1491 
E-mail : loan8221@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางบัุวีทอิง 
26/1 หม้่ท่� 2 ถ.บางกรวย-ไทรน�อย ต่.โสินลอย  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร่ 11110 
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460 
โทรสิาร  0-2571-7970 ต่่อ 13 
E-mail : bm0203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางกรวีย 
99/99 หม้่ท่� 3 ต่.วัดช่ลอ อ.บางกรวย  
จ.นนทบุร่ 11130 
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837 
โทรสิาร  0-2883-7837 ต่่อ 17 
E-mail : bm0204@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางใหญ่ 
107 หม้่ท่� 2 ต่.บางม่วง อ.บางใหญ่่ จ.นนทบุร ่11140 
โทร. 0-2924-8489, 0-2924-9465, 0-2595-1625 
โทรสิาร  0-2924-8489 ต่่อ 21 
E-mail : bm0205@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ไทรใหญ่ 
101 หม้่ท่� 2 ถ.ต่ลิ�งช่ัน-สิุพัรรณบุร่ ต่.ไทรใหญ่่ 
อ.ไทรน�อย จ.นนทบุร่ 11150 
โทร. 0-2581-8670, 08-6027-5388, 08-5664-1145 
โทรสิาร  0-2598-9112 
E-mail : bm0210@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิินเด็กซำ์ บุางใหญ่
ห�องเลขท่� R-3 ช่ั�น 1 ศน้ย์การค�าอนิเดก็ซ์ ลฟิวิ�งมอลล์ บางใหญ่่ 
เลขท่� 87 หม้ท่่� 6 ถ.ต่ลิ�งช่นั-สิพุัรรณบรุ ่ต่.เสิาธงหนิ อ.บางใหญ่่
จ.นนทบรุ ่11140 
โทร. 0-2595-0352  
โทรสิาร  0-2595-0300 
E-mail : bm0215@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา การไฟ้ฟ้้าฝ่ายผลติับุางกรวีย
6/6-7 หม้ท่่� 1 ถ.บางกรวย-ไทรน�อย ต่.บางกรวย  
อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ่11130 
โทร. 0-2446-6336-8 
โทรสิาร  0-2446-6336 
E-mail : bm0216@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุวัีทอิงสแคิวีร์ 
ช่ั�น 1 ห�องเลขท่� 5/62-63 และช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 5/76 หม้ท่่� 1 
โครงการบวัทองสิแควร์ ถ.บางกรวย-ไทรน�อย ต่.บางบวัทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร่ 11110 
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799 
โทรสิาร  0-2925-8900 
E-mail : bm0218@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ไทรน้อิย
92-92/1 หม้่ท่� 1 ถ.ไทรน�อย-วัดต่�นเช่่อก ต่.คลองขวาง 
อ.ไทรน�อย จ.นนทบุร่ 11150 
โทร. 0-2597-1492 
โทรสิาร  0-2597-1493 
E-mail : bm0220@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัล เวีสตั์เกตั
ศ้นย์การค�าเซ็นทรัล เวสิต่์เกต่ ช่ั�น 3 ห�องเลขท่� 340  
เลขท่� 199, 199/1, 199/2 หม้่ท่� 6 ต่.เสิาธงหิน  
อ.บางใหญ่่ จ.นนทบุร่ 11140 
โทร. 0-2194-2986 
โทรสิาร  0-2194-2987 
E-mail : bm0223@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เดอิะคิริสตััล ราชพัฤกษ์
ศ้นย์การค�าเดอะคริสิต่ัล ราช่พัฤกษ์ ช่ั�น 1 อาคาร C  
ห�องเลขท่� 118-120 เลขท่� 555/9 หม้่ท่� 1 ต่.บางขนุน 
อ.บางกรวย จ.นนทบุร่ 11130 
โทร. 0-2102-3502-3 
โทรสิาร  0-2102-3503 
E-mail : bm0224@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดเจ้าพัระยา
ช่ั�น 1 ห�อง 1B เจ�าพัระยาพัลาซ่า เลขท่� 67/12
หม้ท่่� 10 ถ.บางกรวย-ไทรน�อย ต่.บางเลน 
อ.บางใหญ่่ จ.นนทบรุ ่11140 
โทร. 0-2117-4113 
โทรสิาร  0-2117-4116 
E-mail : bm0225@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุพัรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก�ว ต่.ท่าพั่�เล่�ยง อ.เมอ่งสิพุัรรณบรุ่ 
จ.สิพุัรรณบรุ ่72000 
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044 
โทรสิาร  0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่่อ 16 
E-mail : loan8222@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สพุัรรณับุรีุ
24/15 ถ.เณรแก�ว ต่.ท่าพั่�เล่�ยง อ.เม่องสิุพัรรณบุร่ 
จ.สิุพัรรณบุร่ 72000 
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188 
โทรสิาร  0-3552-3020 ต่่อ 24  
E-mail : bm1001@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สอิงพีั�น้อิง 
61 ถ.บางล่�-หนองวัลย์เปร่ยง ต่.สิองพั่�น�อง 
อ.สิองพั่�น�อง จ.สิุพัรรณบุร่ 72110 
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833 
โทรสิาร  0-3553-1014 
E-mail : bm1002@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สามชกุ 
890 หม้่ท่� 2 ถ.มิต่รสิัมพัันธ์ ต่.สิามชุ่ก อ.สิามชุ่ก 
จ.สิุพัรรณบุร่ 72130 
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019 
โทรสิาร  0-3557-2019  
E-mail : bm1003@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีปิระจนัต์ั 
552-553 หม้่ท่� 3 ถ.สิุพัรรณบุร่-ช่ัยนาท ต่.ศร่ประจันต่์ 
อ.ศรป่ระจันต่์ จ.สิุพัรรณบุร่ 72140 
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570 
โทรสิาร  0-3558-1481  
E-mail : bm1004@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เดิมบุางนางบุวีช 
350 หม้่ท่� 5 ต่.เขาพัระ อ.เดิมบางนางบวช่  
จ.สิุพัรรณบุร่ 72120 
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-8510 
โทรสิาร  0-3557-8410  
E-mail : bm1005@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางปิลาม้า 
263 หม้่ท่� 5 ต่.โคกคราม อ.บางปลาม�า  
จ.สิุพัรรณบุร่ 72150 
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm1006@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิ่่ทอิง 
158 หม้่ท่� 6 ถ.ท�าวอ้่ทอง ต่.อ้่ทอง
อ.อ้่ทอง จ.สิุพัรรณบุร่ 72160 
โทร. 0-3555-1083 
โทรสิาร  0-3555-1083 ต่่อ 15 
E-mail : bm1007@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ด่านช้าง 
470 หม้่ท่� 1 ถ.สิามชุ่ก-ด่านช่�าง ต่.ด่านช่�าง
อ.ด่านช่�าง จ.สิุพัรรณบุร่ 72180 
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495 
โทรสิาร  0-3559-5495  
E-mail : bm1008@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอินเจดีย์
1649 หม้่ท่� 5 ต่.ดอนเจด่ย์ อ.ดอนเจด่ย์ จ.สิุพัรรณบุร่ 72170 
โทร. 0-3559-1658-9 
โทรสิาร  0-3559-1658 ต่่อ 13 
E-mail : bm1009@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงหญ้าไซำ
570/4 หม้่ท่� 5 ต่.หนองหญ่�าไซ อ.หนองหญ่�าไซ  
จ.สิุพัรรณบุร่ 72240 
โทร. 0-3557-7255-6 
โทรสิาร  0-3557-7136 
E-mail : bm1010@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนนางพัิม
170/9 ถ.นางพัิม ต่.ท่าพั่�เล่�ยง  
อ.เม่องสิุพัรรณบุร่ จ.สิุพัรรณบุร่ 72000 
โทร. 0-3552-5780-1 
โทรสิาร  0-3552-5782 
E-mail : bm1011@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงเบุน
248/4-6 หม้ท่่� 15 ต่.หนองกระโดน อ.เมอ่งนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60240 
โทร. 0-5629-6320 
โทรสิาร  0-5629-6319 
E-mail : bm2515@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชุมตัาบุง 
139/4-5 หม้ท่่� 5 ต่.ช่มุต่าบง อ.ช่มุต่าบง 
จ.นครสิวรรค์ 60150 
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137 
โทรสิาร  0-5629-3135 
E-mail : bm2516@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี (วีี-สแคิวีร์) นคิรสวีรรคิ์
ห�างสิรรพัสินิค�าบิ�กซ ่นครสิวรรค์ 1 บรษิทั นภิาพัรพัฒัน์ จำกดั 
เลขท่� 320/11 ถ.สิวรรค์วถิ ่ต่.ปากน�ำโพั อ.เมอ่งนครสิวรรค์
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5623-3393-4 
โทรสิาร  0-5623-3395 
E-mail : bm2517@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัาคิลี 
300 ถ.พัหลโยธนิ ต่.ต่าคล ่อ.ต่าคล ่จ.นครสิวรรค์ 60140 
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039 
โทรสิาร  0-5626-3039   
E-mail : bm2505@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าตัะโก 
371/14 หม้่ท่� 1 ถ.ท่าต่ะโก-นครสิวรรค์ ต่.ท่าต่ะโก  
อ.ท่าต่ะโก จ.นครสิวรรค์ 60160 
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038 
โทรสิาร  0-5624-9333 
E-mail : bm2507@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัากฟ้้า 
68 หม้่ท่� 1 ถ.พัหลโยธิน อ.ต่ากฟ้า 
จ.นครสิวรรค์ 60190 
โทร. 0-5624-1362  
โทรสิาร  0-5624-1362 
E-mail : bm2508@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงบุัวี 
51 หม้่ท่� 8 ถ.หนองบัว-ชุ่มแสิง ต่.หนองบัว อ.หนองบัว 
จ.นครสิวรรค์ 60110 
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146 
โทรสิาร  0-5625-1333, 0-5632-3146 
E-mail : bm2509@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชุมแสง 
19-21 ถ.แสิงสินัต่สิิขุ ต่.ช่มุแสิง อ.ช่มุแสิง 
จ.นครสิวรรค์ 60120 
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697 
โทรสิาร  0-5628-2166, 0-5628-2697 
E-mail : bm2503@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ไพัศาลี 
399/1-3 หม้่ท่� 5 ต่.ไพัศาล่ อ.ไพัศาล่ 
จ.นครสิวรรค์ 60220 
โทร. 0-5625-9553 
โทรสิาร  0-5625-9554 
E-mail : bm2514@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุทุัยธ�นี
220/1 ถ.ท่าช่�าง ต่.อุทัยใหม่ อ.เม่องอุทัยธาน ่
จ.อุทัยธาน่ 61000  
โทร. 0-5651-4577  
โทรสิาร  0-5651-4577 
E-mail : loan8225@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิุทัยธีานี
220/1 ถ.ท่าช่�าง ต่.อุทัยใหม่ อ.เม่องอุทัยธาน ่
จ.อุทัยธาน่ 61000  
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487 
โทรสิาร  0-5651-1070 
E-mail : bm3301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงฉาง
276/1 หม้่ท่� 5 ถ.หนองฉาง-อุทัยธาน ่ 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธาน ่61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077 
โทรสิาร  0-5653-1077 
E-mail : bm3302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลานสัก
53/4 ถ.หนองฉาง-ลานสิกั อ.ลานสิกั จ.อทุยัธาน่ 61160  
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085 
โทรสิาร  0-5653-7085 
E-mail : bm3303@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านไร่
45/6-8 หม้่ท่� 1 ต่.บ�านไร่ อ.บ�านไร่ จ.อุทัยธาน่ 61140 
โทร. 0-5653-9264 
โทรสิาร  0-5653-9264 
E-mail : bm3304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต่ ต่.ในเม่อง อ.เม่องช่ัยนาท
จ.ช่ัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576  
โทรสิาร  0-5641-2576 
E-mail : bm3201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มโนรมย์
45/1 หม้่ท่� 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธาน่ ต่.คุ�งสิำเภา  
อ.มโนรมย์ จ.ช่ัยนาท 17110  
โทร. 0-5649-1111  
โทรสิาร  0-5649-1111 
E-mail : bm3202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีัดสิงห์
51 ถ.ภ้วสิุวรรณวิถ่ ต่.วัดสิิงห์ อ.วัดสิิงห์
จ.ช่ัยนาท 17120  
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264  
โทรสิาร  0-5646-1111 
E-mail : bm3203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หันคิา
274/2 หม้่ท่� 1 ถ.บรรจบวิถ่ อ.หันคา 
จ.ช่ัยนาท 17130  
โทร. 0-5641-0510, 0-5645-1009 
โทรสิาร  0-5645-1009 
E-mail : bm3204@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สรรคิบุุรี
4/13 หม้่ท่� 8 ถ.เจ�าย่�พัระยา ต่.แพัรกศร่ราช่า  
อ.สิรรคบุร่ จ.ช่ัยนาท 17140  
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280  
โทรสิาร  0-5648-1111 
E-mail : bm3205@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สรรพัยา
347 หม้่ท่� 4 ถ.ช่ัยนาท-สิิงห์บุร่ อ.สิรรพัยา 
จ.ช่ัยนาท 17150  
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238  
โทรสิาร  0-5649-9100 
E-mail : bm3206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สะพัานใหม่ ชัยนาท
363/6-7 ถ.ทางหลวง 340 ต่.บ�านกล�วย 
อ.เม่องช่ัยนาท จ.ช่ัยนาท 17000 
โทร. 0-5641-1165-6 
โทรสิาร  0-5641-1165 ต่่อ 22 
E-mail : bm3207@gsb.or.th 

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัิจิตร 
18-20 ถ.แดงทองด่เหน่อ ต่.ต่ะพัานหิน 
อ.ต่ะพัานหิน จ.พัิจิต่ร 66110 
โทร. 0-5662-1422  
โทรสิาร  0-5662-1422 ต่่อ 21 
E-mail : loan8226@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัะพัานหิน 
22-28 ถ.แดงทองด่ ต่.ต่ะพัานหิน  
อ.ต่ะพัานหิน จ.พัิจิต่ร 66110 
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092 
โทรสิาร  0-5662-1265 
E-mail : bm3102@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัิจิตัร 
602/1 ถ.บุษบา ต่.ในเม่อง อ.เม่องพัิจิต่ร 
จ.พัิจิต่ร 66000 
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555 
โทรสิาร  0-5661-1264 
E-mail : bm3101@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางมูลนาก 
41 ถ.ประเท่องถิ�น ต่.บางม้ลนาก  
อ.บางม้ลนาก จ.พัิจิต่ร 66120 
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559 
โทรสิาร  0-5663-1070 
E-mail : bm3103@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สามง่าม 
190 หม้่ท่� 13 ถ.พัิจิต่ร-กำแพังเพัช่ร  
อ.สิามง่าม จ.พัิจิต่ร 66140 
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166 
โทรสิาร  0-5669-1166 
E-mail : bm3104@gsb.or.th

310/12 ถ.สิวรรค์วถิ ่ต่.ปากน�ำโพั อ.เมอ่งนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419  
โทรสิาร  0-5622-2350, 0-5623-1564 
E-mail : Unit.rm6@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครสิวรรค์ 
310/12 ถ.สิวรรค์วถิ ่ต่.ปากน�ำโพั อ.เมอ่งนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-6510 
โทรสิาร  - 
E-mail : loan8223@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สวีรรคิ์วิีถี
310/12 ถ.สิวรรค์วถิ ่ต่.ปากน�ำโพั อ.เมอ่งนครสิวรรค์ 
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453 
โทรสิาร  0-5622-2436 
E-mail : bm2510@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นคิรสวีรรคิ์ 
46 ถ.เวสิสิุวรรณ ต่.ปากน�ำโพั อ.เม่องนครสิวรรค์  
จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104 
โทรสิาร  0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่่อ 18 
E-mail : bm2501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัยุหะคิีรี 
170/5 หม้่ท่� 4 ถ.ศร่พัยุหะ ต่.พัยุหะ อ.พัยุหะค่ร่  
จ.นครสิวรรค์ 60130 
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017 
โทรสิาร  0-5634-1053 
E-mail : bm2502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุรรพัตัพัิสัย 
123/1 หม้่ท่� 2 ถ.บรรพัต่พิัสิัย-หนองสิังข์ ต่.ท่างิ�ว  
อ.บรรพัต่พิัสิัย จ.นครสิวรรค์ 60180 
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510 
โทรสิาร  0-5627-9103 
E-mail : bm2504@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลาดยาวี 
765 หม้่ท่� 6 ถ.ลาดยาว-นครสิวรรค์ ต่.ลาดยาว  
อ.ลาดยาว จ.นครสิวรรค์ 60150 
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340 
โทรสิาร  0-5627-1008 
E-mail : bm2506@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โกรกพัระ 
143/1 หม้ท่่� 4 ถ.สิขุาภบิาล 4 ต่.โกรกพัระ
อ.โกรกพัระ จ.นครสิวรรค์ 60170 
โทร. 0-5629-1212 
โทรสิาร  0-5629-1291 
E-mail : bm2511@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดศรีนคิร
558/68-69 หม้ท่่� 9 ต่.นครสิวรรค์ต่ก 
อ.เมอ่งนครสิวรรค์ จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5688-1619-20 
โทรสิาร  0-5688-1619 
E-mail : bm2512@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงปิลิง
704-705 หม้ท่่� 2 ต่.หนองปลงิ 
อ.เมอ่งนครสิวรรค์ จ.นครสิวรรค์ 60000 
โทร. 0-5625-6026-7 
โทรสิาร  0-5625-6027 
E-mail : bm2513@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบุินสัน สุพัรรณับุุรี
ห�องเลขท่� 206 ห�างสิรรพัสิินค�าโรบินสิัน สิุพัรรณบุร่ 
เลขท่� 449 หม้่ท่� 5 ต่.ท่าระหัด อ.เม่องสิุพัรรณบุร ่
จ.สิุพัรรณบุร ่72000 
โทร. 0-3545-4370-1 
โทรสิาร  0-3545-4244 
E-mail : bm1012@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทุ่งคิอิก
111/11-12 หม้่ท่� 10 ต่.ทุ่งคอก  
อ.สิองพั่�น�อง จ.สิุพัรรณบุร ่72190 
โทร. 0-3558-9411-2 
โทรสิาร  0-3558-9413 
E-mail : bm1013@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดท่าพัล
38/1 หม้ท่่� 12 ต่.ท่าพัล อ.เมอ่งเพัช่รบร้ณ์ จ.เพัช่รบ้รณ์ 67250 
โทร. 0-5673-6575 
โทรสิาร  0-5673-6574  
E-mail : bm3010@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี หล่มสัก
70 ถ.สิามคัคช่่ยั ต่.หล่มสิกั อ.หล่มสิกั จ.เพัช่รบร้ณ์ 67110 
โทร. 0-5670-4855 
โทรสิาร  0-5670-4856 
E-mail : bm3011@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีังโปิ่ง
688 หม้ท่่� 1 ต่.วงัโป่ง อ.วงัโป่ง จ.เพัช่รบร้ณ์ 67240 
โทร. 0-5692-3649-50 
โทรสิาร  0-5692-3649 ต่่อ 15 
E-mail : bm3012@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดพัุเตัย
199-199/2 หม้ท่่� 3 ต่.พัเุต่ย อ.วเิช่ย่รบรุ่ 
จ.เพัช่รบร้ณ์ 67180 
โทร. 0-5679-7850 
โทรสิาร  0-5679-7851 
E-mail : bm3013@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เขาคิ้อิ
98/1-2 หม้ท่่� 8 ต่.แคมป์สิน อ.เขาค�อ จ.เพัช่รบร้ณ์ 67280 
โทร. 0-5671-3313 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm3014@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ หล่มสัก 
119 ถ.วจ่ ต่.หล่มสิกั อ.หล่มสิกั จ.เพัช่รบร้ณ์ 67110 
โทร. 0-5670-1803 
โทรสิาร  0-5670-1803 
E-mail : bm3011@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงม่วีง 
535 หม้ท่่� 1 ต่.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพับุร ่15170  
โทร. 0-3643-2249-50  
โทรสิาร  0-3643-2249  
E-mail : bm1710@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบิุนสัน ลพับุรุี 
ห�างสิรรพัสินิค�าโรบนิสินั ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� RLB-2F-RR-TBC  
เลขท่� 555/5 หม้ท่่� 4 ถ.พัหลโยธิน ต่.กกโก อ.เมอ่งลพับรุ่ 
จ.ลพับุร่ 15000 
โทร. 0-3668-7801-2 
โทรสิาร  0-3668-7802 
E-mail : bm1711@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขาบุิ�กซำี ลพับุุรี 1 
บริษัท บิ�กซ่ ซ้เปอร์เซ็นเต่อร์ จำกัด (มหาช่น)  
สิาขาลพับุร่ 1 ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 2 CR203  
เลขท่� 2 หม้่ 1 ถ.พัหลโยธิน ต่.ท่าศาลา อ.เม่องลพับุร่  
จ.ลพับุร่ 15000 
โทร. 0-3678-4498-9 
โทรสิาร  0-3678-4498-9 ต่่อ 19 
E-mail : bm1712@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเพัช่รบ้รณ์
30/1 ถ.พัระพัุทธบาท ต่.ในเม่อง  
อ.เม่องเพัช่รบ้รณ์ จ.เพัช่รบ้รณ์ 67000 
โทร. 0-5671-2450 
โทรสิาร  0-5671-2450 ต่่อ19 
E-mail : loan8228@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เพัชรบุูรณั์
30/1 ถ.พัระพัทุธบาท ต่.ในเมอ่ง 
อ.เมอ่งเพัช่รบร้ณ์ จ.เพัช่รบร้ณ์ 67000 
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754 
โทรสิาร  0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754 
E-mail : bm3001@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หล่มสัก 
356 ถ.วจ ่ต่.หล่มสิกั อ.หล่มสิกั จ.เพัช่รบร้ณ์ 67110 
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401 
โทรสิาร  0-5670-1040, 0-5670-2401 
E-mail : bm3002@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงไผ่ 
194 หม้ท่่� 16 ถ.สิระบรุ-่หล่มสิกั อ.หนองไผู่้  
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67140 
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881 
โทรสิาร  0-5678-1624, 0-5678-1881 
E-mail : bm3003@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ซำับุสมอิทอิด 
128-129 หม้่ท่� 4 ถ.สิระบุร่-หล่มสิัก ต่.ซับสิมอทอด  
อ.บ้งสิามพััน จ.เพัช่รบ้รณ์ 67160 
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559 
โทรสิาร  0-5673-1221, 0-5673-1559 
E-mail : bm3004@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หล่มเก่า 
580 หม้่ท่� 5 ถ.นฤพััฒน์ ต่.วังบาล อ.หล่มเก่า  
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67120 
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185 
โทรสิาร  0-5670-9238, 0-5674-7185 
E-mail : bm3005@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีิเชียรบุรุี 
908 หม้่ท่� 13 ถ.บุศราคัม ต่.ท่าโรง อ.วิเช่่ยรบุร่ 
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67130 
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444 
โทรสิาร  0-5675-4058, 0-5679-1444 
E-mail : bm3006@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชนแดน
1101 หม้่ท่� 12 ถ.ช่มฐ่ระเวช่ ต่.ช่นแดน อ.ช่นแดน  
จ.เพัช่รบ้รณ์ 67150 
โทร. 0-5676-1590-1 
โทรสิาร  0-5676-1590-1 
E-mail : bm3007@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศรีเทพั
36/6 หม้่ท่� 5 ถ.สิระบุร่-หล่มสิัก ต่.สิระกรวด  
อ.ศร่เทพั จ.เพัช่รบ้รณ์ 67170 
โทร. 0-5679-8821 
โทรสิาร  0-5679-8822 
E-mail : bm3008@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เทสโก้โลตััส เพัชรบุูรณั์
929 หม้ท่่� 2 ต่.สิะเด่ยง อ.เมอ่งเพัช่รบร้ณ์ จ.เพัช่รบร้ณ์ 67000 
โทร. 0-5671-2564-5 
โทรสิาร  0-5671-2565 
E-mail : bm3009@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ราชรถ 
20/137 ถ.คลองคะเช่นทร์ ต่.ในเม่อง อ.เม่องพัิจิต่ร  
จ.พัิจิต่ร 66000 
โทร. 0-5699-0800 
โทรสิาร  0-5699-0899 
E-mail : bm3105@gsb.or.th 
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สากเหล็ก 
282/9 หม้่ท่� 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต่.สิากเหล็ก  
อ.สิากเหล็ก จ.พัิจิต่ร 66160 
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265 
โทรสิาร  0-5669-9232 
E-mail : bm3106@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โพัทะเล 
763 หม้่ท่� 2 ถ.โพัทะเล-บางม้ลนาก ต่.โพัทะเล  
อ.โพัทะเล จ.พัิจิต่ร 66130 
โทร. 0-5668-1253 
โทรสิาร  0-5668-1253 
E-mail : bm3107@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทับุคิล้อิ 
350/2-3 หม้่ท่� 9 ต่.ทับคล�อ อ.ทับคล�อ 
จ.พัิจิต่ร 66150 
โทร. 0-5664-1744-5 
โทรสิาร  0-5664-1744-5 
E-mail : bm3108@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตลพับุรี  
ช่ั�น 3 เลขท่� 321 หม้่ท่� 1 ถ.ลพับุร่-สิิงห์บุร่ ต่.ท่าวุ�ง 
อ.ท่าวุ�ง จ.ลพับุร่ 15150 
โทร. 0-3648-1500-1 
โทรสิาร  0-3648-1500 ต่่อ 26  
E-mail : loan8227@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าวีุ้ง  
ช่ั�น 2 เลขท่� 321 หม้่ท่� 1 ถ.ลพับุร่-สิิงห์บุร่ ต่.ท่าวุ�ง  
อ.ท่าวุ�ง จ.ลพับุร่ 15150 
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188 
โทรสิาร  0-3648-1188  
E-mail : bm1708@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลพับุุรี  
26/1 ถ.วิช่าเยนทร์ ต่.ท่าหิน อ.เมอ่งลพับุร่ 
จ.ลพับุร่ 15000  
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585  
โทรสิาร  0-3641-1072 ต่่อ 16 
E-mail : bm1701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โคิกกะเทียม 
75/1 หม้่ท่� 7 ถ.พัหลโยธิน ต่.เขาพัระงาม  
อ.เม่องลพับุร่ จ.ลพับุร ่15160  
โทร. 0-3648-6217  
โทรสิาร  0-3648-6561 
E-mail : bm1702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โคิกสำาโรง 
2 ถ.ศร่สิำโรง ต่.โคกสิำโรง อ.โคกสิำโรง 
จ.ลพับุร่ 15120 
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800  
โทรสิาร  0-3644-1800 
E-mail : bm1703@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านหมี�
61 ถ.เทศบาล ต่.บ�านหม่� อ.บ�านหม่� จ.ลพับุร่ 15110 
โทร. 0-3647-1074 
โทรสิาร  0-3647-1074 ต่่อ 20 
E-mail : bm1704@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พััฒินานิคิม  
140 หม้่ท่� 6 ต่.พััฒนานิคม อ.พััฒนานิคม 
จ.ลพับุร่ 15140  
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500  
โทรสิาร  0-3649-1471  
E-mail : bm1705@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลำานารายณั์ 
23 หม้ท่่� 5 ถ.สิรุนารายณ์ ต่.ลำนารายณ์  
อ.ช่ยับาดาล จ.ลพับรุ ่15130  
โทร. 0-3646-1181 
โทรสิาร  0-3646-1181 ต่่อ 18 
E-mail : bm1706@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีงเวีียนสระแก้วี 
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช่ ต่.ทะเลช่บุศร  
อ.เมอ่งลพับรุ ่จ.ลพับรุ ่15000 
โทร. 0-3641-4256 ต่่อ 12, 14, 17  
โทรสิาร  0-3641-4256 ต่่อ 17 
E-mail : bm1707@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 7       

192 ถ.บรมอาสิน์ ต่.ท่าอฐิ อ.เมอ่ง 
จ.อตุ่รดติ่ถ์ 53000 
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 
 0-5540-3667, 0-5540-3668 
โทรสิาร  0-5540-3664, 0-5540-3668 
E-mail : Unit.rm7@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัิษ์ณุโลก 1 
902 ถ.มิต่รภาพั ต่.ในเม่อง อ.เม่อง 
จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8985 
โทรสิาร  0-5524-3710 
E-mail : loan8229@ gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัิษณัุโลก
26 ถ.นเรศวร ต่.ในเม่อง อ.เม่อง 
จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557 
โทรสิาร  0-5525-8557 
E-mail : bm2701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่ามะปิราง
262/53 ถ.บรมไต่รโลกนารถ ต่.ในเม่อง  
อ.เม่อง จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524 
โทรสิาร  0-5524-1524  
E-mail : bm2708@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นางพัญา
902 ถ.มิต่รภาพั ต่.ในเม่อง อ.เม่อง 
จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5525-8572 
โทรสิาร  0-5525-8572 
E-mail : bm2703@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางระกำา
57/1 หม้่ท่� 7 ต่.บางระกำ อ.บางระกำ 
จ.พัิษณุโลก 65140 
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511  
โทรสิาร  0-5537-1039 
E-mail : bm2707@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มิตัรภาพั
16/113-114 ถ.มิต่รภาพั ต่.ในเม่อง 
อ.เม่อง จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5524-8762-3 
โทรสิาร  0-5524-8762 
E-mail : bm2710@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงตัม
953/3 หม้่ท่� 1 ต่.วงฆ�อง อ.พัรหมพัิราม  
จ.พัิษณุโลก 65180 
โทร. 0-5536-6150 
โทรสิาร  0-5536-6151 
E-mail : bm2714@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เนินมะปิราง
643 หม้ท่่� 4 ต่.เนินมะปราง อ.เนนิมะปราง  
จ.พัษิณโุลก 65190 
โทร. 0-5539-9498 
โทรสิาร  0-5539-9499 
E-mail : bm2717@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุโขึ้ทุัย 
94 ถ.สิงิหวฒัน์ ต่.ธาน่ อ.เมอ่ง  
จ.สิโุขทยั 64000 
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063 
โทรสิาร 0-5561-3032 ต่่อ 24 
E-mail : loan8231@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สโุขทยั
94 ถ.สิงิหวฒัน์ ต่.ธาน่ อ.เมอ่ง จ.สิโุขทยั 64000 
โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545 
โทรสิาร 0-5561-1545 
E-mail : bm2601@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สวีรรคิโลก
66 ถ.จรดวถิถ่่อง ต่.เมอ่งสิวรรคโลก  
อ.สิวรรคโลก จ.สิโุขทยั 64110 
โทร.  0-5564-1613, 0-5564-1917 
โทรสิาร  0-5564-1613 
E-mail : bm2602@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีสำาโรง
243 หม้่ท่� 1 ถ.จรดวิถ่ถ่อง ต่.คลองต่าล  
อ.ศร่สิำโรง จ.สิุโขทัย 64120 
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636 
โทรสิาร 0-5568-1636 
E-mail : bm2603@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีสชันาลยั
690 หม้่ท่� 1 ถ.ศร่สิัช่นาลัย ต่.หาดเสิ่�ยว  
อ.ศร่สิัช่นาลัย จ.สิุโขทัย 64130 
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479 
โทรสิาร  0-5567-1479 
E-mail : bm2604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ทุ่งเสลี�ยม
187/3 หม้่ท่� 8 ถ.เข�าอำเภอ อ.ทุ่งเสิล่�ยม 
จ.สิุโขทัย 64150 
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192 
โทรสิาร  0-5565-9192 
E-mail : bm2605@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กงไกรลาศ
66/5 หม้่ท่� 2 ถ.สิิงหวัฒน์ ต่.บ�านกร่าง  
อ.กงไกรลาศ จ.สิุโขทัย 64170 
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232 
โทรสิาร  0-5569-1232 
E-mail : bm2606@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิรีีมาศ
20 หม้่ท่� 16 ถ.กำแพังเพัช่ร-สิุโขทัย ต่.โต่นด  
อ.ค่ร่มาศ จ.สิุโขทัย 64160 
โทร. 0-5569-3161 
โทรสิาร  0-5569-3162 
E-mail : bm2607@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุ้านด่านลานหอิย
49/3 หม้่ท่� 1 ต่.ลานหอย อ.บ�านด่านลานหอย 
จ.สิุโขทัย 64140 
โทร. 0-5568-9172-3 
โทรสิาร  0-5568-9173 
E-mail : bm2608@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีนคิร
81-83 หม้่ท่� 3 ถ.ศร่นคร-ปลายราง ต่.ศร่นคร  
อ.ศร่นคร จ.สิุโขทัย 64180 
โทร. 0-5565-2386-7 
โทรสิาร  0-5565-2387 
E-mail : bm2609@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี สุโขทัย
ห�องเลขท่� GCR149 ช่ั�น 1 ศ้นย์การค�าบิ�กซ่  
ซ้เปอร์เซ็นเต่อร์ สิาขาสิุโขทัย เลขท่� 68 หม้่ท่� 2  
ต่.บ�านกล�วย อ.เม่อง จ.สิุโขทัย 64000 
โทร. 0-5561-0081 
โทรสิาร  0-5561-0082 
E-mail : bm2610@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตกำ�แพังเพัช่ร 
160/12 หม้่ท่� 5 ต่.นครชุ่ม อ.เม่อง จ.กำแพังเพัช่ร 62000 
โทร. 0-5579-9141  
โทรสิาร  0-5579-9141 ต่่อ 16 
E-mail : loan8232@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กำาแพังเพัชร
30 ถ.เทศา 1 ต่.ในเม่อง อ.เม่อง จ.กำแพังเพัช่ร 62000 
โทร. 0-5571-1136 
โทรสิาร  0-5571-1136 ต่่อ 15 
E-mail : bm2901@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัรานกระตั่าย 
5 หม้่ท่� 4 ถ.ประเวศไพัรวัน ต่.พัรานกระต่่าย  
อ.พัรานกระต่่าย จ.กำแพังเพัช่ร 62110 
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403 
โทรสิาร  0-5576-1403 
E-mail : bm2902@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สลกบุาตัร
1012 หม้่ท่� 1 ถ.พัหลโยธิน ต่.สิลกบาต่ร  
อ.ขาณุวรลักษบุร่ จ.กำแพังเพัช่ร 62140 
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400 
โทรสิาร  0-5577-1400 ต่่อ 16 
E-mail : bm2903@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิลอิงขลงุ 
61 หม้่ท่� 2 ต่.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพังเพัช่ร 62120 
โทร. 0-5578-1437 
โทรสิาร  0-5578-1437 ต่่อ 12 
E-mail : bm2904@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นคิรชมุ
160/12 หม้่ท่� 5 ถ.พัหลโยธิน ต่.นครชุ่ม  
อ.เม่อง จ.กำแพังเพัช่ร 62000 
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139 
โทรสิาร  0-5579-9639 
E-mail : bm2905@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บิุ�กซำ ีกำาแพังเพัชร
ห�องเลขท่� 2CR201 ช่ั�น 2 ห�างสิรรพัสิินค�าบิ�กซ่  
กำแพังเพัช่ร เลขท่� 613/1 ถ.เจริญ่สิุข  
ต่.ในเม่อง อ.เม่อง จ.กำแพังเพัช่ร 62000 
โทร. 0-5585-3861 
โทรสิาร  0-5585-3862 
E-mail : bm2906@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลานกระบุ่อิ 
60/1 หม้่ท่� 6 ถ.กำแพังเพัช่ร-พัิษณุโลก ต่.ลานกระบ่อ  
อ.ลานกระบ่อ จ.กำแพังเพัช่ร 62170 
โทร. 0-5576-9473 
โทรสิาร  0-5576-9472 
E-mail : bm2907@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เทสโก้โลตััส ขาณัวุีรลกัษบุรีุ
ห�องเลขท่� 102 ช่ั�น G 
ภายในห�างสิรรพัสิินค�าเทสิโก�โลต่ัสิ 
ขาณุวรลักษบุร่ เลขท่� 435 หม้่ท่� 5 ต่.สิลกบาต่ร 
อ.ขาณุวรลักษบุร่ จ.กำแพังเพัช่ร 62140
โทร. 0-5577-2049  
โทรสิาร  0-5577-2050  
E-mail : bm2908@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิลอิงลาน
เลขท่� 225/4-6 หม้่ท่� 4 ต่.คลองน�ำไหล 
อ.คลองลาน จ.กำแพังเพัช่ร 62180 
โทร. 0-5578-6306 
โทรสิาร  0-5578-6307 
E-mail : bm2909@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตต�ก 
299/4 ถ.อินทรค่ร่ ต่.แม่สิอด  
อ.แม่สิอด จ.ต่าก 63110 
โทร. 0-5553-4404-5 
โทรสิาร  0-5553-4405 
E-mail : loan8233@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่สอิด
299/4 ถ.อินทรค่ร่ ต่.แม่สิอด  
อ.แม่สิอด จ.ต่าก 63110 
โทร. 0-5553-1084, 0-5554-2547 
โทรสิาร  0-5553-1084 
E-mail : bm2802@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัาก 
319 ถ.ต่ากสิิน ต่.หนองหลวง  
อ.เม่อง จ.ต่าก 63000 
โทร. 0-5551-1147 
โทรสิาร  0-5551-1147 
E-mail : bm2801@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซีำ พัิษณัุโลก
ห�องเลขท่� 2CR204/1A-1B ช่ั�น 2 บิ�กซ่ พัิษณุโลก  
เลขท่� 939 ถ.พัิช่ัยสิงคราม ต่.ในเมอ่ง  
อ.เม่อง จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5530-2282-3 
โทรสิาร  0-5530-2282 
E-mail : bm2712@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ห้าแยกโคิกมะตัูม
132/10-11 ถ.พัระองค์ดำ ต่.ในเมอ่ง อ.เม่อง
จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5530-1624-5 
โทรสิาร  0-5530-1625 
E-mail : bm2715@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลพัลาซำา พัิษณัุโลก
ห�องเลขท่� 328-329 ช่ั�น 3 
ห�างสิรรพัสิินค�าเซ็นทรัลพัลาซาพัิษณุโลก
เลขท่� 9/99 หม้่ท่� 5 ต่.พัลายชุ่มพัล  
อ.เม่อง จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5533-8454-5 
โทรสิาร  0-5533-8454 
E-mail : bm2716@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โลตััส พัิษณัุโลก ท่าทอิง
เลขท่� 444 หม้่ท่� 6 ต่.ท่าทอง อ.เม่อง  
จ.พัิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5533-0424, 0-5533-0425 
โทรสิาร  0-5533-0425 
E-mail : bm2718@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัิษ์ณุโลก 2 
517 หม้่ท่� 1 ต่.วังทอง อ.วังทอง 
จ.พิัษณุโลก 65130 
โทร. 0-5531-1798-9 
โทรสิาร  0-5531-1798-9 
E-mail : loan8230@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัรหมพิัราม
271-2 หม้ท่่� 2 ถ.พัรหมวถิ ่ต่.พัรหมพัริาม  
อ.พัรหมพัริาม จ.พัษิณโุลก 65150 
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063 
โทรสิาร  0-5536-9063 
E-mail : bm2702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วัีงทอิง
517 หม้ท่่� 1 ต่.วงัทอง อ.วงัทอง 
จ.พัษิณโุลก 65130 
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427 
โทรสิาร  0-5531-1427 
E-mail : bm2705@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นคิรไทย
303/1 หม้ท่่� 6 ถ.อดุรดำรห์ิ ต่.นครไทย อ.นครไทย  
จ.พัษิณโุลก 65120 
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833 
โทรสิาร  0-5538-9027 
E-mail : bm2706@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ชาติัตัระการ
116 หม้ท่่� 6 ถ.ศรส่ิงคราม ต่.ป่าแดง อ.ช่าต่ติ่ระการ  
จ.พิัษณุโลก 65170 
โทร. 0-5538-1448 
โทรสิาร 0-5538-1448 
E-mail : bm2709@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีัดโบุสถ์ 
289-289/1 หม้่ท่� 4 ถ.วัดโบสิถ์-แควน�อย 
ต่.วัดโบสิถ์ อ.วัดโบสิถ์ จ.พัิษณุโลก 65160 
โทร. 0-5536-1388 
โทรสิาร 0-5536-1389 
E-mail : bm2711@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางกระทุ่ม
146 หม้่ท่� 4 ถ.ออมสิินอุทิศ ต่.บางกระทุ่ม 
อ.บางกระทุ่มจ.พัิษณุโลก 65110 
โทร. 0-5529-6351 
โทรสิาร  0-5539-1122 
E-mail : bm2704@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทรัพัย์ ไพัรวีัลย์
222/1-3 หม้่ท่� 7 ต่.แก่งโสิภา อ.วังทอง  
จ.พัิษณุโลก 65220 
โทร.  0-5529-3243-4 
โทรสิาร  0-5529-3243 
E-mail : bm2713@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัรอิน 
78/12 หม้่ท่� 2 ถ.รพัช่. ต่.บ�านแก่ง  
อ.ต่รอน จ.อุต่รดิต่ถ์ 53140 
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783  
โทรสิาร  0-5582-5781 
E-mail : bm3704@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นำ�าปิาด
26/3 หม้่ท่� 4 ถ.กงไกรลาศ ต่.แสินต่อ  
อ.น�ำปาด จ.อุต่รดิต่ถ์ 53110 
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447 
โทรสิาร  0-5548-1117 
E-mail : bm3706@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มุขศาลา
9 ถ.มุขศาลา ต่.ท่าอิฐ อ.เม่อง  
จ.อุต่รดิต่ถ์ 53000 
โทร. 0-5541-7577 
โทรสิาร  0-5541-7477 
E-mail : bm3707@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าปิลา
141/16-18 หม้่ท่� 1 ถ.สิายอุต่รดิต่ถ์-เข่�อนสิิริกิต่ิ�  
ต่.ร่วมจิต่ อ.ท่าปลา จ.อุต่รดิต่ถ์ 53190 
โทร. 0-5540-6125 
โทรสิาร  0-5540-6124-5 
E-mail : bm3708@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทอิงแสนขัน
เลขท่� 154-154/1 หม้่ท่� 2 ต่.บ่อทอง  
อ.ทองแสินขัน จ.อุต่รดิต่ถ์ 53230 
โทร. 0-5541-8230 
โทรสิาร  0-5541-8320 
E-mail : bm3709@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ฟ้ากท่า
123 หม้่ท่� 1 ต่.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุต่รดิต่ถ์ 53160 
โทร. 0-5548-9423 
โทรสิาร  0-5548-9425 
E-mail : bm3710@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่ระมาด  
205/1 หม้่ท่� 4 ถ.โสิภิต่บรรณลักษณ์ ต่.แม่ระมาด  
อ.แม่ระมาด จ.ต่าก 63140 
โทร. 0-5558-1175 
โทรสิาร  0-5558-1175 
E-mail : bm2803@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พับุพัระ 
99/5 หม้่ท่� 15 ต่.ช่่องแคบ อ.พับพัระ 
จ.ต่าก 63160 
โทร. 0-5580-4241  
โทรสิาร  0-5580-4241 
E-mail : bm2804@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อุ้ิมผาง 
495 หม้่ท่� 1 ต่.อุ�มผู้าง อ.อุ�มผู้าง จ.ต่าก 63170 
โทร. 0-5556-1600 
โทรสิาร  0-5556-1601 
E-mail : bm2805@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านตัาก
98 หม้่ท่� 8 ต่.ต่ากต่ก อ.บ�านต่าก จ.ต่าก 63120 
โทร. 0-5559-1511 
โทรสิาร  0-5559-1522 
E-mail : bm2806@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี ตัาก
ห�องเลขท่� GCR 112 ช่ั�น 1 ห�างสิรรพัสิินค�าบิ�กซ่ ต่าก 
เลขท่� 18/3 ถ.พัหลโยธิน ต่.ระแหง  
อ.เม่อง จ.ต่าก 63000 
โทร. 0-5589-2398 
โทรสิาร  0-5589-2389 
E-mail : bm2807@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดพัาเจริญ 
7/9 ถ.ช่ิดลม ต่.แม่สิอด อ.แม่สิอด 
จ.ต่าก 63110 
โทร. 0-5553-6536 
โทรสิาร  0-5553-6537 
E-mail : bm2808@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าสอิงยาง
เลขท่� 127 หม้่ท่� 2 ถ.ประช่าสิามัคค่ ต่.แม่ต่�าน  
อ.ท่าสิองยาง จ.ต่าก 63150 
โทร. 0-5558-9198 
โทรสิาร  0-5558-9199 
E-mail : bm2809@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขาโรบุินสัน แม่สอิด
ห�างสิรรพัสิินค�าโรบินสิัน ไลฟ์สิไต่ล์เซ็นเต่อร์ แม่สิอด 
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 204 เลขท่� 99/115 ถ.สิายเอเช่ย่ 
ต่.แม่สิอด อ.แม่สิอด จ.ต่าก 63110 
โทร. 0-5553-0439  
โทรสิาร  0-5553-0439  
E-mail : bm2810@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุตรดิตถ์
192 ถ.บรมอาสิน์ ต่.ท่าอิฐ อ.เม่อง  
จ.อุต่รดิต่ถ์ 53000 
โทร. 0-5540-3734 
โทรสิาร  0-5540-3735 
E-mail : loan8234@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสาขา คิลอิงโพั
192 ถ.บรมอาสิน์ ต่.ท่าอิฐ อ.เม่อง  
จ.อุต่รดิต่ถ์ 53000 
โทร. 0-5544-0799 
โทรสิาร  0-5540-3881 
E-mail : bm3705@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิุตัรดิตัถ์
212/9 ถ.สิำราญ่ร่�น ต่.ท่าอิฐ อ.เม่อง  
จ.อุต่รดิต่ถ์ 53000 
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955 
โทรสิาร  0-5541-1063 
E-mail : bm3701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัิชัย
190/1 หม้่ท่� 3 ถ.มหาธาตุ่ ต่.ในเม่อง  
อ.พัิช่ัย จ.อุต่รดิต่ถ์ 53120  
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048 
โทรสิาร  0-5542-1032 
E-mail : bm3702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลับุแล
180 ถ.ศร่พันมมาศ ต่.ศร่พันมมาศ  
อ.ลับแล จ.อุต่รดิต่ถ์ 53130 
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282 
โทรสิาร  0-5543-1073 
E-mail : bm3703@gsb.or.th

168/1 ถนนช่�างคลาน ต่.ช่�างคลาน อ.เมอ่ง จ.เช่ย่งใหม่ 
จ.เช่ย่งใหม่ 50100
โทร. 0-5311-6270-2
โทรสิาร  0-5311-6275
E-mail : Unit.RM8@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช่�างเผู้อ่ก ต่.ศรภ่มิ้ อ.เมอ่งเช่ย่งใหม่ จ.เช่ย่งใหม่ 50200 
โทร. 0-5321-1525, 0-5322-4267-8 
โทรสิาร  0-5321-1525, 0-5322-4267-8 ต่่อ 22 
E-mail : loan8235@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิระตัชู้างเผ่อิก
67/2 ถ.ช่�างเผู้อ่ก ต่.ศรภ่มิ้ อ.เมอ่งเช่ย่งใหม่ จ.เช่ย่งใหม่ 50200 
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409 
โทรสิาร  0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่่อ 5 
E-mail : bm3408@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เชยีงใหม่
18-24 ถ.ท่าแพั ต่.ช่�างม่อย อ.เมอ่งเช่ย่งใหม่ จ.เช่ย่งใหม่ 50300 
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068 
โทรสิาร  0-5323-4068 ต่่อ 24 
E-mail : bm3401@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าแพั
312 ถ.ท่าแพั ต่.ช่�างม่อย อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576 
โทรสิาร  0-5323-3057 ต่่อ 15 
E-mail : bm3414@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงหอิย 
330/12-13 ถ.เช่่ยงใหม่-ลำพั้น ต่.วัดเกต่  
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50000 
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880 
โทรสิาร  0-5314-0144 ต่่อ 14 
E-mail : bm3415@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนทิพัย์เนตัร
96 ถ.ทิพัย์เนต่ร ต่.หายยา อ.เม่องเช่่ยงใหม่ 
จ.เช่่ยงใหม่ 50100 
โทร. 0-5320-1500-1 
โทรสิาร  0-5320-1500 ต่่อ 12 
E-mail : bm3418@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัล แอิร์พัอิร์ตั พัลาซำ่า เชียงใหม่ 
ช่ั�น G และ ช่ั�น 3 เลขท่� 194/2 ถ.มหิดล ต่.หายยา  
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50100 
โทร. ช่ั�น G 0-5327-0943, ช่ั�น 3 0-5390-4129 
โทรสิาร  ช่ั�น G 0-5327-0943, ช่ั�น 3 0-5390-4129 
E-mail : bm3425@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ช้างคิลาน
164/101-102 ถ.ช่�างคลาน ต่.ช่�างคลาน  
อ.เมอ่งเช่ย่งใหม่ จ.เช่ย่งใหม่ 50100 
โทร. 0-5327-6758-9 
โทรสิาร  0-5327-6758-9 ต่่อ 15 
E-mail : bm3427@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นมิมานเหมนิทร์
15-15/1 ถ.นิมมานเหมนิทร์ ต่.สิเุทพั  
อ.เมอ่งเช่ย่งใหม่ จ.เช่ย่งใหม่ 50200 
โทร. 0-5321-4657-8 
โทรสิาร  0-5321-4658 
E-mail : bm3426@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ช้างม่อิย 
196, 198 ถ.ราช่วงศ์ ต่.ช่�างม่อย อ.เม่องเช่่ยงใหม ่
จ.เช่่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5323-5521-2 
โทรสิาร  0-5323-5521-3 
E-mail : bm3429@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี เชียงใหม่ (ดอินจั�น)
ห�องเลขท่� 2CR0210 ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าบิ�กซ่ เช่่ยงใหม่ 1
เลขท่� 208 หม้่ท่� 3 ต่.ท่าศาลา อ.เม่องเช่่ยงใหม่
จ.เช่่ยงใหม่ 50000 
โทร. 0-5314-2635
โทรสิาร  0-5314-2636
E-mail : bm3435@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลเฟ้สตัิวีัล เชียงใหม่
ห�อง 347 ช่ั�น 3 เซ็นทรัลเฟสิต่ิวัล เช่่ยงใหม่  
หม้่ท่� 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต่.ฟ้าฮ่าม  
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50000 
โทร. 0-5328-8924 
โทรสิาร  0-5328-8925 
E-mail : bm3438@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โลตััส คิำาเที�ยง 
ห�างสิรรพัสิินค�าโลต่ัสิ คำเท่�ยง ช่ั�น 1  
เลขท่� 19 ถ.ต่ลาดคำเท่�ยง ต่.ป่าต่ัน  
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5321-5166-7 
โทรสิาร  0-5321-5167 
E-mail : bm3437@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เม-ญ่า เชียงใหม่
ห�องเลขท่� 325 ช่ั�น 3 ห�างเม-ญ่่า ไลฟ์สิไต่ล์ ช่�อปปิ�งเซ็นเต่อร์  
เลขท่� 55 หม้่ท่� 5 ต่.ช่�างเผู้่อก อ.เม่องเช่่ยงใหม่  
จ.เช่่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5208-1586 
โทรสิาร  0-5208-1587 
E-mail : bm3440@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สามแยกสันทราย
225/5-6 หม้ท่่� 2 ต่.สินัพัระเนต่ร อ.สินัทราย 
จ.เช่ย่งใหม่ 50210 
โทร. 0-5349-2289-90 
โทรสิาร  0-5349-2289-90 ต่่อ 5 
E-mail : bm3432@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ถนนห้วียแก้วี
อาคารศ้นย์บริการถนนห�วยแก�ว 
เลขท่� 8 ถ.ห�วยแก�ว ต่.ช่�างเผู้่อก
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50300 
โทร. 0-5321-5787 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm3440@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงใหม่ 2
39 หม้่ท่� 3 ต่.เช่ิงดอย อ.ดอยสิะเก็ด 
จ.เช่่ยงใหม่ 50220 
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331   
โทรสิาร  0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่่อ 5 
E-mail : loan8236@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอิยสะเก็ด 
39 หม้่ท่� 3 ต่.เช่ิงดอย อ.ดอยสิะเก็ด 
จ.เช่่ยงใหม่ 50220 
โทร. 0-5349-5507  
โทรสิาร  0-5349-5507 ต่่อ 18 
E-mail : bm3411@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหาวีิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 อาคารจอดรถ S1 ถ.ห�วยแก�ว ต่.สิุเทพั  
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่ย่งใหม่ 50200 
โทร. 0-5321-8685-6 
โทรสิาร  0-5321-8685-6 ต่่อ 15 
E-mail : bm3405@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่โจ้
9 หม้่ท่� 9 ถ.เช่่ยงใหม่-พัร�าว ต่.หนองหาร  
อ.สัินทราย จ.เช่ย่งใหม่ 50290 
โทร. 0-5335-3394-5 
โทรสิาร  0-5335-3394-5 ต่่อ 18  
E-mail : bm3421@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สันทราย 
307 หม้่ท่� 4 ต่.สิันทรายหลวง อ.สิันทราย  
จ.เช่่ยงใหม่ 50210 
โทร. 0-5349-1768 
โทรสิาร  0-5349-2973 
E-mail : bm3409@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มีโชคิพัลาซำ่า
ห�อง F1 TS1-F1 TS2 ช่ั�น 1 โครงการม่โช่คพัลาซ่า  
เลขท่� 206 หม้่ท่� 6 ถ.เช่่ยงใหม่-พัร�าว ต่.ฟ้าฮ่าม  
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่ย่งใหม่ 50000 
โทร. 0-5323-0131-2, 0-5323-0110 
โทรสิาร  0-5323-0110 ต่่อ 19 
E-mail : bm3428@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่ริม 
114 หม้่ท่� 1 ถ.เช่่ยงใหม่-ฝ่าง ต่.ริมใต่�  
อ.แม่ริม จ.เช่่ยงใหม่ 50180 
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445 
โทรสิาร  0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่่อ 16 
E-mail : bm3410@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ฝาง 
55 หม้่ท่� 4 ถ.โช่ต่นา ต่.เว่ยง อ.ฝ่าง จ.เช่่ยงใหม่ 50110 
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209  
โทรสิาร  0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่่อ 16 
E-mail : bm3406@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่แตัง 
193/1 หม้่ท่� 2 ต่.สิันมหาพัน อ.แม่แต่ง 
จ.เช่่ยงใหม่ 50150 
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234 
โทรสิาร  0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่่อ 16 
E-mail : bm3412@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เชยีงดาวี
399 หม้ท่่� 7 ต่.เช่ย่งดาว อ.เช่ย่งดาว 
จ.เช่ย่งใหม่ 50170 
โทร. 0-5345-5243 
โทรสิาร  0-5345-5243 ต่่อ 11 
E-mail : bm3417@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ไชยปิราการ
38/11 หม้ท่่� 2 ต่.หนองบวั อ.ไช่ยปราการ 
จ.เช่ย่งใหม่ 50320 
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951 
โทรสิาร  0-5345-7040 ต่่อ 14 
E-mail : bm3419@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัร้าวี
303 หม้่ท่� 4 ต่.เว่ยง อ.พัร�าว 
จ.เช่่ยงใหม่ 50190  
โทร. 0-5347-4141-2 
โทรสิาร  0-5347-4141 ต่่อ 15 
E-mail : bm3420@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่อิาย
2 หม้่ท่� 7 ต่.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เช่่ยงใหม่ 50280 
โทร. 0-5345-9268-9 
โทรสิาร  0-5345-9268-9 ต่่อ 14 
E-mail : bm3433@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เวีียงแหง
123 หม้่ท่� 3 ถ.เม่องงาย-เป้ยงหลวง ต่.เม่องแหง  
อ.เว่ยงแหง จ.เช่ย่งใหม่ 50350 
โทร. 0-5347-7077 
โทรสิาร  0-5347-7123 
E-mail : bm3439@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ สะเมิง
54 หม้่ท่� 10 ต่.สิะเมิงใต่� อ.สิะเมิง 
จ.เช่่ยงใหม่ 50250 
โทร. 085-669-1640 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm3410@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตลำ�พัูน
145 ถ.อนิทยงยศ ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งลำพัน้ 
จ.ลำพัน้ 51000 (ช่ั�น3) 
โทร. 0-5356-3397-8 
โทรสิาร  0-5356-3397-8 ต่่อ 25
E-mail : loan8239@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลำาพัูน
186 ถ.อินทยงยศ ต่.ในเม่อง อ.เม่องลำพั้น จ.ลำพั้น 51000 
โทร. 0-5351-1056  
โทรสิาร  0-5351-1056 ต่่อ 12 
E-mail : bm3601@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิ่าซำาง 
367 หม้่ท่� 1 ถ.ลำพั้น-ล่� ต่.ป่าซาง อ.ป่าซาง  
จ.ลำพั้น 51120 
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552  
โทรสิาร  0-5352-0221 ต่่อ 16 
E-mail : bm3602@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลี� 
481 หม้่ท่� 4 ถ.พัหลโยธิน ต่.ล่� อ.ล่� จ.ลำพั้น 51110 
โทร. 0-5397-9774-5 
โทรสิาร  0-5397-9774-5 ต่่อ 11 
E-mail : bm3603@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นิคิมอิุตัสาหกรรมลำาพัูน
107/17-18 หม้่ท่� 4 ต่.บ�านกลาง  
อ.เม่องลำพั้น จ.ลำพั้น 51000 
โทร. 0-5358-2098-9 
โทรสิาร  0-5358-2098-9 ต่่อ 17 
E-mail : bm3604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านโฮ่ง
115/1 หม้่ท่� 1 บ�านห�วยกาน ต่.บ�านโฮ่ง  
อ.บ�านโฮ่ง จ.ลำพั้น 51130 
โทร. 0-5398-0200-1 
โทรสิาร  0-5398-0200-1 ต่่อ 16 
E-mail : bm3605@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กาดลำาพัูนจตัุจักร
381/4-381/5 หม้่ท่� 18 ต่.ป่าสิัก  
อ.เม่องลำพั้น จ.ลำพั้น 51000 
โทร. 0-5309-3813 
โทรสิาร  0-5309-3813-4 ต่่อ 19 
E-mail : bm3606@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บิุ�กซำ ีลำาพูัน
บรษิทั บิ�กซ ่ซเ้ปอร์เซน็เต่อร์ จำกดั (มหาช่น) สิาขาลำพัน้  
ช่ั�น 1 ห�องเลขท่� GCR134 เลขท่� 200 หม้่ท่� 4  
ต่.บ�านกลาง อ.เม่องลำพั้น จ.ลำพั้น 51000 
โทร. 0-5309-1801-2 
โทรสิาร  0-5309-1801 
E-mail : bm3607@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่ฮ่อิงสอิน  
28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ ต่.จองคำ อ.เม่องแม่ฮ่องสิอน 
จ.แม่ฮ่องสิอน 58000 
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143 
โทรสิาร  0-5361-1029, 0-5361-2143  
E-mail : bm4102@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิาย
485/3-4 หม้่ท่� 8 ต่.เว่ยงใต่� อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสิอน 58130 
โทร.  0-5369-9906, 0-5369-9805 
โทรสิาร  0-5369-9906, 0-5369-9805 
E-mail :  bm4103@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่ลาน้อิย
73/3 หม้่ท่� 1 ต่.แม่ลาน�อย อ.แม่ลาน�อย  
จ.แม่ฮ่องสิอน 58120 
โทร. 0-5368-9421-2 
โทรสิาร  0-5368-9422 
E-mail : bm4104@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่สะเรียง  
164 หม้่ท่� 2 ถ.เว่ยงใหม่ ต่.แม่สิะเร่ยง อ.แม่สิะเร่ยง 
จ.แม่ฮ่องสิอน 58110 
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992 
โทรสิาร  0-5368-1992 ต่่อ 15 
E-mail : bm4101@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ขุมยวีม 
481/8 หม้่ท่� 1 ต่.ขุมยวม อ.ขุมยวม 
จ.แม่ฮ่องสิอน 58140 
โทร. 0-5369-1220 
โทรสิาร  0-5369-1221 
E-mail : bm4102@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงใหม่ 3
288 หม้่ท่� 3 ถ.เช่่ยงใหม่-ฮอด ต่.หางดง อ.หางดง  
จ.เช่่ยงใหม่ 50230 
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544 
โทรสิาร  0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่่อ 22 
E-mail : loan8237@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา หางดง
288 หม้่ท่� 3 ถ.เช่่ยงใหม่-ฮอด ต่.หางดง  
อ.หางดง จ.เช่ย่งใหม่ 50230 
โทร. 0-5344-2071-2 
โทรสิาร  0-5344-2071-2 ต่่อ 19 
E-mail : bm3416@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สันปิ่าตัอิง  
515 หม้่ท่� 10 ต่.ยุหว่า อ.สิันป่าต่อง จ.เช่่ยงใหม่ 50120 
โทร. 0-5331-1085 
โทรสิาร  0-5331-1085 ต่่อ 15 
E-mail : bm3402@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สารภี 
21/1 หม้่ท่� 3 ต่.ยางเนิ�ง อ.สิารภ่ จ.เช่่ยงใหม่ 50140 
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908 
โทรสิาร  0-5332-1251 ต่่อ 16 
E-mail : bm3404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จอิมทอิง 
175/1 หม้่ท่� 4 ต่.บ�านหลวง อ.จอมทอง จ.เช่่ยงใหม่ 50160 
โทร. 0-5334-1148 
โทรสิาร  0-5334-1148 ต่่อ 16 
E-mail : bm3407@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ฮอิด
479 หม้่ท่� 9 ต่.หางดง อ.ฮอด จ.เช่่ยงใหม่ 50240 
โทร. 0-5346-1364 
โทรสิาร  0-5346-1366  
E-mail : bm3422@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิมก๋อิย
102 หม้่ท่� 1 ต่.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เช่่ยงใหม่ 50310 
โทร. 0-5346-7209-10 
โทรสิาร  0-5346-7209-10 ต่่อ 15 
E-mail : bm3423@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอิยเตั่า
178/1 หม้่ท่� 3 ต่.ท่าเด่�อ อ.ดอยเต่่า จ.เช่่ยงใหม่ 50260 
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023 
โทรสิาร  0-5346-9023 
E-mail : bm3424@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี หางดง
ห�องเลขท่� GCR129/1 บริเวณช่ั�น 1 ภายในศ้นย์การค�าบิ�กซ่ 
ซ้ปเปอร์เซ็นเต่อร์ เลขท่� 433/4-5 หม้่ท่� 7 ต่.แม่เห่ยะ  
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50100 
โทร. 0-5344-7828-9 
โทรสิาร  0-5344-7828-9 ต่่อ 12  
E-mail : bm3430@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่แจ่ม
9/2-3 หม้่ท่� 12 ต่.ช่่างเคิ�ง อ.แม่แจ่ม 
จ.เช่่ยงใหม่ 50270 
โทร. 0-5348-5225 
โทรสิาร  0-5348-5226 
E-mail : bm3434@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่วีาง
4/10-12 หม้่ท่� 5 ต่.บ�านกาด อ.แม่วาง จ.เช่่ยงใหม่ 50360 
โทร. 0-5348-9448-9 
โทรสิาร  0-5348-9448-9 
E-mail : bm3436@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุวีกคิรกหลวีง 
4 หม้่ท่� 5 ต่.ท่าศาลา อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ.เช่่ยงใหม่ 50000 
โทร. 0-5311-6276-7 
โทรสิาร  0-5311-6276-7 ต่่อ 4 
E-mail : bm3413@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สันกำาแพัง
8 หม้่ท่� 8 ถ.เช่่ยงใหม่-สิันกำแพัง ต่.สิันกำแพัง  
อ.สิันกำแพัง จ.เช่่ยงใหม่ 50130 
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008 
โทรสิาร  0-5333-1200, 0-5333-1008  
E-mail : bm3403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ่อิสร้าง
276-276/1 หม้ท่่� 3 ต่.ต่�นเปา อ.สินักำแพัง  
จ.เช่ย่งใหม่ 50130 
โทร. 0-5333-9292-3 
โทรสิาร  0-5333-9292-3 ต่่อ 4 
E-mail : bm3431@gsb.or.th
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254 หม้ท่่� 3 ต่.ป่าอ�อดอนช่ยั อ.เมอ่งเช่ย่งราย 
จ.เช่ย่งราย 57000 
โทร. 0-5372-7160, 0-5372-7163 
โทรสิาร  0-5372-7150 
E-mail : Unit.RM9@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตลำ�ป�ง 
71 ถ.ประสิานไมต่ร่ ต่.สิบตุ่ย๋ อ.เม่องลำปาง จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5423-1062, 0-5422-2056 
โทรสิาร  0-5423-1062 
E-mail : loan8240@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สบุตัุ๋ย
71 ถ.ประสิานไมต่ร่ ต่.สิบตุ่ย๋ อ.เม่องลำปาง จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365 
โทรสิาร  0-5422-3125 
E-mail : bm3506@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลำาปิาง 
15 ถ.บุญ่วาทย์ ต่.หัวเว่ยง อ.เม่องลำปาง จ.ลำปาง 52000 
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009 
โทรสิาร  0- 5422-7009 
E-mail : bm3501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แจ้ห่ม
314/4 หม้ท่่� 1 ถ.อักโขช่ยัคร่่ ต่.แจ�ห่ม อ.แจ�ห่ม จ.ลำปาง 52120 
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692 
โทรสิาร  0-5427-1192 
E-mail : bm3507@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วัีงเหน่อิ
559 หม้่ท่� 4 ถ.ขุนวัง ต่.วังเหน่อ อ.วังเหน่อ จ.ลำปาง 52140 
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099 
โทรสิาร  0-5427-9099 
E-mail : bm3508@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี ลำาปิาง
ห�องเลขท่� 2CR213 ช่ั�น 2 บมจ. บิ�กซ่ ซ้เปอร์เซ็นเต่อร์  
(สิาขาลำปาง) เลขท่� 65 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต่.สิบตุ่๋ย  
อ.เม่องลำปาง จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5423-1798, 0-5423-1799 
โทรสิาร  0-5423-1799 
E-mail : bm3510@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัพัลาซำา ลำาปิาง
ห�องเลขท่� 225 ช่ั�น 2 โซนธนาคาร  
ศน้ย์การค�าเซ็นทรัลพัลาซา ลำปาง เลขท่� 319  
ถ.ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต่.สิวนดอก อ.เมอ่งลำปาง  
จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5481-1849 
โทรสิาร  0-5481-1849 
E-mail : bm3512@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นำ�าโท้ง
267/7 หม้ท่่� 5 ต่.บ่อแฮ�ว อ.เมอ่งลำปาง จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5422-2250, 0-5422-2299 
โทรสิาร  0-5422-2250 
E-mail : bm3513@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เกาะคิา
441 หม้ท่่� 7 ถ.พัหลโยธนิ ต่.ศาลา  
อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017 
โทรสิาร  0-5428-2017 
E-mail : bm3502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา งาวี
218 หม้ท่่� 4 ถ.พัหลโยธนิ ต่.หลวงเหนอ่  
อ.งาว จ.ลำปาง 52110 
โทร.  0-5426-1244, 0-5426-1255 
โทรสิาร  0-5426-1244 
E-mail : bm3503@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เถนิ
129 หม้ท่่� 3 ถ.เถนิบรุ ่ต่.ล�อมแรด อ.เถนิ  
จ.ลำปาง 52160 
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020 
โทรสิาร  0-5429-1189 
E-mail : bm3504@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ห้างฉตััร 
116/1 หม้ท่่� 6 ถ.ห�างฉตั่ร-เกาะคา ต่.ห�างฉตั่ร  
อ.ห�างฉตั่ร จ.ลำปาง 52190  
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081 
โทรสิาร  0-5426-9120 
E-mail : bm3505@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 9
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แม่ทะ
23 หม้ท่่� 3 ถ.แม่ทะ-ลำปาง ต่.นาครวั  
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566 
โทรสิาร  0-5433-1566 
E-mail : bm3509@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แม่เมาะ
548/1 หม้ท่่� 8 ต่.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ลำปาง 52220 
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095 
โทรสิาร  0-5426-6100 
E-mail : bm3511@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตแพัร่
492 หม้ท่่� 1 ถ.ยนัต่รกจิโกศล ต่.สิง้เม่น  
อ.สิง้เม่น จ.แพัร่ 54130 
โทร. 0-5454-3463, 0-5454-4163 
โทรสิาร  0-5454-3463 
E-mail : loan8242@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สงูเม่น
492 หม้ท่่� 1 ถ.ยนัต่รกจิโกศล ต่.สิง้เม่น  
อ.สิง้เม่น จ.แพัร่ 54130 
โทร. 0-5463-1637, 0-5454-1496 
โทรสิาร  0-5463-1637, 0-5454-1496 
E-mail : bm3805@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แพัร่ 
76 ถ.เจรญิ่เมอ่ง ต่.ในเว่ยง อ.เมอ่งแพัร่ 
จ.แพัร่ 54000 
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343 
โทรสิาร  0-5462-7343 
E-mail : bm3801@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เด่นชยั 
672 หม้ท่่� 7 ถ.ยันต่รกจิโกศล ต่.เด่นช่ยั  
อ.เด่นช่ยั จ.แพัร่ 54110 
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992 
โทรสิาร  0-5461-3020 
E-mail : bm3802@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สอิง
4 หม้ท่่� 6 ถ.บรพิันัธ์สิงเคราะห์ ต่.บ�านกลาง 
อ.สิอง จ.แพัร่ 54120 
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626 
โทรสิาร  0-5459-1626 
E-mail : bm3803@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ร้อิงกวีาง
53/1 หม้่ท่� 2 ถ.ยันต่รกิจโกศล ต่.ร�องกวาง  
อ.ร�องกวาง จ.แพัร่ 54140 
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295 
โทรสิาร  0-5459-7295 
E-mail : bm3804@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กาดนำ�าทอิง แพัร่ 
600/7-8 หม้ท่่� 9 ถ.น�ำทอง ต่.นาจกัร  
อ.เมอ่งแพัร่ จ.แพัร่ 54000 
โทร. 0-5453-2833-4 
โทรสิาร  0-5453-2831 
E-mail : bm3806@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ลอิง
205-205/1 หม้ท่่� 6 ต่.ห�วยอ�อ อ.ลอง  
จ.แพัร่ 54150 
โทร. 0-5458-3228 
โทรสิาร  0-5458-3227 
E-mail : bm3807@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ทุ่งโฮ้ง
307/6 หม้่ท่� 2 ถ.ยันต่รกิจโกศล ต่.ทุ่งโฮ�ง 
อ.เม่องแพัร่ จ.แพัร่ 54000 
โทร. 0-5452-4277 
โทรสิาร  0-5452-4278 
E-mail : bm3808@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีงัชิ�น
267 หม้ท่่� 1 ต่.วงัช่ิ�น อ.วงัช่ิ�น จ.แพัร่ 54160 
โทร. 0-5458-9088 
โทรสิาร  0-5458-9089 
E-mail : bm3809@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตน่�น
478 ถ.สิมุนเทวราช่ ต่.ในเว่ยง อ.เมอ่งน่าน  
จ.น่าน 55000 
โทร. 0-5477-5530 
โทรสิาร  0-5477-5484 
E-mail : loan8243@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา น่าน
478 ถ.สิมุนเทวราช่ ต่.ในเว่ยง อ.เมอ่งน่าน  
จ.น่าน 55000 
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079 
โทรสิาร  0-5471-0252 
E-mail : bm3901@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เวีียงสา
464 หม้ท่่� 4 ถ.เจ�าฟ้า ต่.กลางเว่ยง อ.เว่ยงสิา  
จ.น่าน 55110 
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696 
โทรสิาร  0-5478-1175 
E-mail : bm3902@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปัิวี
165 หม้ท่่� 3 ต่.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241 
โทรสิาร  0-5479-1241 
E-mail : bm3903@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นาน้อิย
316 หม้ท่่� 1 ถ.เจ�าฟ้า ต่.นาน�อย อ.นาน�อย  
จ.น่าน 55150 
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127 
โทรสิาร  0-5478-9127 
E-mail : bm3904@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าวีงัผา
651 หม้ท่่� 7 ถ.วรนคร ต่.ท่าวงัผู้า อ.ท่าวงัผู้า  
จ.น่าน 55140 
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135 
โทรสิาร  0-5479-9110 
E-mail : bm3905@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แม่จริม 
243 หม้ท่่� 4 ต่.หนองแดง อ.แม่จรมิ 
จ.น่าน 55170 
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079 
โทรสิาร  0-5476-9077 
E-mail : bm3906@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ห้างนราไฮเปิอิร์มาร์ท
ห�างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขท่� 155 ถ.สิมุนเทวราช่  
ต่.ในเว่ยง อ.เมอ่งน่าน จ.น่าน 55000 
โทร. 0-5477-1626 
โทรสิาร  0-5477-1627 
E-mail : bm3907@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เชยีงกลาง
73-73/1 หม้ท่่� 11 ต่.เช่ย่งกลาง อ.เช่ย่งกลาง  
จ.น่าน 55160 
โทร. 0-5479-7534-5 
โทรสิาร  0-5479 -7534-5 ต่่อ 11 
E-mail : bm3908@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ทุ่งช้าง
105-105/1 หม้ท่่� 1 ต่.ทุง่ช่�าง อ.ทุง่ช่�าง 
จ.น่าน 55130 
โทร. 0-5479-5445 
โทรสิาร  0-5479-5444 
E-mail : bm3909@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สอิงแคิวี
130/1-3 หม้ท่่� 5 ต่.นาไร่หลวง อ.สิองแคว  
จ.น่าน 55160 
โทร. 0-5477-7066 
โทรสิาร  0-5477-7077 
E-mail : bm3910@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เฉลมิพัระเกยีรตัิ
298, 298/1 หม้่ท่� 1 ต่.ห�วยโก๋น  
อ.เฉลิมพัระเก่ยรต่ิ จ.น่าน 55130 
โทร. 0-5469-3525-6 
โทรสิาร  0-5469-3526 
E-mail : bm3911@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัะเย�
106 หม้ท่่� 3 ต่.บญุ่เกดิ อ.ดอกคำใต่� 
จ.พัะเยา 56120 
โทร. 0-5449-1842 
โทรสิาร  0-5449-1843 
E-mail : loan8244@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัะเยา 
20 ถ.ท่ากว๊าน ต่.เว่ยง อ.เมอ่งพัะเยา 
จ.พัะเยา 56000 
โทร. 0-5443-1043  
โทรสิาร  0-5448-1390 
E-mail : bm4201@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เชยีงคิำา
457 หม้ท่่� 15 ต่.หย่วน อ.เช่ย่งคำ จ.พัะเยา 56110 
โทร. 0-5441-5040 
โทรสิาร  0-5445-1976 
E-mail : bm4202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จุน
92 หม้ท่่� 4 ต่.ห�วยข�าวก�ำ อ.จนุ จ.พัะเยา 56150 
โทร. 0-5445-9229  
โทรสิาร  0-5445-9229 
E-mail : bm4203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิง
200 หม้ท่่� 1 ต่.นาปรงั อ.ปง จ.พัะเยา 56140 
โทร. 0-5449-7230 
โทรสิาร  0-5449-7230 กด 11 
E-mail : bm4204@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอิกคิำาใต้ั
106 หม้ท่่� 3 ต่.บญุ่เกดิ อ.ดอกคำใต่� จ.พัะเยา 56120 
โทร. 0-5449-1480 
โทรสิาร  0-5441-8276 ต่่อ 600 
E-mail : bm4205@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหาวิีทยาลยัพัะเยา
211-211/1 หม้ท่่� 16 ต่.แม่กา อ.เมอ่งพัะเยา  
จ.พัะเยา 56000 
โทร. 0-5487-0167 
โทรสิาร  0-5487-0168 
E-mail : bm4206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แม่ใจ
65 หม้ท่่� 1 ต่.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พัะเยา 56130 
โทร. 0-5449-9661 
โทรสิาร  0-5449-9660 
E-mail : bm4207@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทอ็ิปิส์ พัลาซ่ำา พัะเยา
ห�องเลขท่� RT132 ช่ั�น 1 ศน้ย์การค�าทอ็ปส์ิ พัลาซ่า  
พัะเยา เลขท่� 500 หม้ท่่� 12 ต่.ท่าวงัทอง  
อ.เมอ่งพัะเยา จ.พัะเยา 56000 
โทร. 0-5487-0588-9 
โทรสิาร  0-5487-0589 
E-mail : bm4208@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเช่ียงร�ย
491 ถ.อตุ่รกจิ ต่.เวย่ง อ.เมอ่งเช่ย่งราย  
จ.เช่ย่งราย 57000 
โทร. 0-5371-1430 
โทรสิาร  0-5371-1430 
E-mail : loan8245@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กลางเวีียง 
491 ถ.อตุ่รกจิ ต่.เวย่ง อ.เมอ่งเช่ย่งราย 
จ.เช่ย่งราย 57000 
โทร. 0-5371-5080-1 
โทรสิาร  0-5371-5080 
E-mail : bm4009@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เชยีงราย
513 ถ.ธนาลยั ต่.เวย่ง อ.เมอ่งเช่ย่งราย 
จ.เช่ย่งราย 57000 
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710  
โทรสิาร  0-5371-1774 ต่่อ 12 
E-mail : bm4001@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัาน 
2097 หม้ท่่� 1 ต่.เมอ่งพัาน อ.พัาน 
จ.เช่ย่งราย 57120 
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524  
โทรสิาร  0-5372-1910 ต่่อ 13, 0-5372-1524 
E-mail : bm4002@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แม่จนั 
6 หม้ท่่� 2 ถ.หริญั่นคร ต่.แม่จนั อ.แม่จนั 
จ.เช่ย่งราย 57110 
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456 
โทรสิาร  0-5377-1456 ต่่อ 15 
E-mail : bm4003@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แม่สาย 
80 หม้ท่่� 1 ต่.เวย่งพัางคำ อ.แม่สิาย จ.เช่ย่งราย 57130 
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781  
โทรสิาร  0-5373-1695 ต่่อ 15 
E-mail : bm4004@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เชยีงขอิง 
142 หม้ท่่� 8 ต่.เวย่ง อ.เช่ย่งของ จ.เช่ย่งราย 57140 
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501 
โทรสิาร  0-5379-1153 
E-mail : bm4005@gsb.or.th

39 หม้ท่่� 1 ถ.มติ่รภาพั (อดุรธาน่-หนองคาย)  
ต่.หนองบวั อ.เมอ่งอดุรธาน่ จ.อดุรธาน่ 41000 
โทร. 0-4232-6622  
โทรสิาร  0-4232-6622 
E-mail : Unit.rm10@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุดรธ�นี 1
39 หม้่ท่� 1 ถ.มิต่รภาพั (อุดรธาน่-หนองคาย)  
ต่.หนองบัว อ.เม่องอุดรธาน ่
จ.อุดรธาน่ 41000 
โทร. 0-4232-6274 ต่่อ 11-16 
โทรสิาร  0-4232-6274 ต่่อ 11 
E-mail : loan8246@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิุดรธีานี 
108 ถ.หมากแข�ง ต่.หมากแข�ง  
อ.เม่องอุดรธาน่ จ.อุดรธาน่ 41000 
โทร. 0-4222-1143
โทรสิาร  0-4224-9778 
E-mail : bm5801@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านผ่อิ 
190 หม้่ท่� 10 ถ.ช่นบทบำรุง ต่.บ�านผู้่อ  
อ.บ�านผู้่อ จ.อุดรธาน่ 41160 
โทร. 0-4228-1234  
โทรสิาร  0-4228-1234 ต่่อ 11 
E-mail : bm5805@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นำ�าโสม 
5 หม้่ท่� 1 ถ.อนุสิาวร่ย์เม่องน�ำโสิม ต่.ศร่สิำราญ่  
อ.น�ำโสิม จ.อุดรธาน่ 41210 
โทร. 0-4228-7056, 0-4228-7297 
โทรสิาร  0-4228-7297 
E-mail : bm5808@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โพัศรี  
559/25-27 ถ.โพัศร ่ต่.หมากแข�ง อ.เมอ่งอดุรธาน ่ 
จ.อดุรธาน ่41000 
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718 
โทรสิาร  0-4222-1888 
E-mail : bm5810@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิระชารักษา 
85/2 ถ.ประช่ารกัษา ต่.หมากแข�ง อ.เมอ่งอดุรธาน่  
จ.อดุรธาน่ 41000 
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922 
โทรสิาร  0-4234-7922 
E-mail : bm5814@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุงคิำา
39 หม้ท่่� 1 ถ.มติ่รภาพั (อดุร-หนองคาย) 
ต่.หนองบวั อ.เมอ่งอดุรธาน่ 
จ.อดุรธาน่ 41000 
โทร. 0-4232-6278, 0-4292-0141 
โทรสิาร  0-4292-0141 
E-mail : bm5816@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โลตัสั นาด ีอุิดรธีานี
118 หม้ท่่� 2 ถ.อดุร-หนองบวัลำภ ้ต่.นาด่  
อ.เมอ่งอดุรธาน่ จ.อดุรธาน่ 41000 
โทร.  0-4213-0606 ถง้ 7 
โทรสิาร  0-4213-0606 
E-mail : bm5817@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดอุิดรเม่อิงทอิงเจริญศรี
214 /1 หม้่ท่� 14 ถ.นิต่โย ต่.หมากแข�ง  
อ.เม่องอุดรธาน่ จ.อุดรธาน่ 41000  
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914 
โทรสิาร  0-4220-4914 
E-mail : bm5818@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กุดจับุ
323 หม้่ท่� 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต่.เม่องเพั่ย  
อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ่41250 
โทร. 0-4229-3315 
โทรสิาร  0-4229-3316 
E-mail : bm5819@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลพัลาซำา อิุดรธีานี 
ห�างสิรรพัสิินค�าเซ็นทรัลพัลาซา อุดรธาน ่ 
ช่ั�น 3 เลขท่� 320 ต่.หมากแข�ง อ.เม่องอุดรธาน ่ 
จ.อุดรธาน่ 41000 
โทร. 0-4292-1255, 0-4292-1254 
โทรสิาร  0-4292-1254 
E-mail : bm5820@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ยูดี ทาวีน์ อุิดรธีานี 
ช่ั�น 1 ห�องเลขท่� M 103-104 อาคาร M  
(The Next Zone) บรษิทั อดุรพัลาซ่า จำกดั  
เลขท่� 99/9 ถ.ทองใหญ่่ ต่.หมากแข�ง  
อ.เมอ่งอดุรธาน่ จ.อดุรธาน่ 41000 
โทร. 0-4293-2960, 0-4293-2977 
โทรสิาร  0-4293-2977 
E-mail : bm5822@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เวีียงป่ิาเป้ิา
17 หม้ท่่� 2 ต่.เวย่ง อ.เว่ยงป่าเป้า จ.เช่ย่งราย 57170 
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494 
โทรสิาร  0-5378-1494 ต่่อ 16 
E-mail : bm4006@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เทงิ
38/2 หม้ท่่� 1 ถ.เทงิ-เช่ย่งของ ต่.เว่ยง อ.เทงิ จ.เช่ย่งราย 57160 
โทร. 0-5379-5503  
โทรสิาร  0-5379-5503 ต่่อ 12 
E-mail : bm4007@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เชยีงแสน
718 หม้ท่่� 3 ถ.พัหลโยธนิ ต่.เวย่ง อ.เช่ย่งแสิน  
จ.เช่ย่งราย 57150 
โทร. 0-5365-0812 
โทรสิาร  0-5365-0812 
E-mail : bm4008@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มหาวิีทยาลยัแม่ฟ้้าหลวีง
333 หม้ท่่� 1 ต่.ท่าสิดุ อ.เมอ่งเช่ย่งราย จ.เช่ย่งราย 57100 
โทร. 0-5391-2441-2 
โทรสิาร  0-5391-2443 
E-mail : bm4010@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลพัลาซำา เชยีงราย
ห�องเลขท่� 230, 233 ช่ั�น 2 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา  
เช่่ยงราย 99/9 หม้ท่่� 13 ถ.พัหลโยธนิ ต่.รอบเวย่ง  
อ.เมอ่ง จ.เช่่ยงราย 57000 
โทร. 0-5317-9853 
โทรสิาร  0-5317-9854 
E-mail : bm4011@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เวีียงเชยีงรุ้ง 
236 หม้ท่่� 12 ต่.ทุง่ก่อ อ.เว่ยงเช่ย่งรุ�ง จ.เช่ย่งราย 57350 
โทร. 0-5395-3168 
โทรสิาร  0-5395-3169 
E-mail : bm4012@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แม่สรวีย
ภายในปั�ม ปต่ท. แม่สิรวย เลขท่� 18 หม้ท่่� 7  
ต่.แม่สิรวย อ.แม่สิรวย จ.เช่ย่งราย 57180 
โทร. 0-5378-6241-2  
โทรสิาร  0-5378-6241-2 ต่่อ 11  
E-mail : bm4013@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุ้านดู่
287/3-5 หม้ท่่� 4 ต่.บ�านด่้ อ.เมอ่งเช่ย่งราย 
จ.เช่ย่งราย 57100 
โทร. 0-5315-1615  
โทรสิาร  0-5315-1616 
E-mail : bm4014@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ขุนตัาล
81 หม้ท่่� 2 ต่.ต่�า อ.ขนุต่าล จ.เช่ย่งราย 57340 
โทร. 0-5379-7122 
โทรสิาร  0-5379-7123 
E-mail : bm4015@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แม่ขะจาน
137/3 หม้ท่่� 1 ต่.แม่เจด่ย์ อ.เว่ยงป่าเป้า 
จ.เช่ย่งราย 57260 
โทร. 0-5378-9262 
โทรสิาร  0-5378-9263 
E-mail : bm4016@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ร่อิงขุ่น
254 หม้ท่่� 3 ต่.ป่าอ�อดอนช่ยั อ.เมอ่งเช่ย่งราย 
จ.เช่ย่งราย 57000 
โทร. 0-5372-7218-9   
โทรสิาร  0-5372-7162 
E-mail : bm4017@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ มหาวิีทยาลยัราชภฏั์เชยีงราย
ภายในมหาวทิยาลยัราช่ภฏัิเช่ย่งราย 
เลขท่� 80 หม้ท่่� 9 ถ.พัหลโยธนิ อ.เมอ่งเช่ย่งราย  
จ.เช่ย่งราย 57100 
โทร. 0-5377-6133 
โทรสิาร  0-5377-6132 
E-mail : bm4014@gsb.or.th
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� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุดรธ�นี 2
98 หม้ท่่� 10 ถ.อภยัสิำราญ่ ต่.หนองหาน  
อ.หนองหาน จ.อุดรธาน ่41130 
โทร. 0-4226-1555  
โทรสิาร  0-4226-1512, 0-4226-1555 ต่่อ 12  
E-mail : loan8247@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา หนอิงหาน 
98 หม้ท่่� 10 ถ.อภยัสิำราญ่ ต่.หนองหาน  
อ.หนองหาน จ.อุดรธาน ่41130 
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296 
โทรสิาร  0-4226-1153 
E-mail : bm5803@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กมุภวีาปีิ 
93 หม้ท่่� 9 ถ.ศภุอรรถวนิจิ ต่.กมุภวาป้ 
อ.กมุภวาป้ จ.อดุรธาน ่41110 
โทร. 0-4233-4690-91 
โทรสิาร  0-4233-4691 
E-mail : bm5802@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เพัญ็ 
230 หม้ท่่� 8 ถ.อดุรธาน-่เพัญ็่ ต่.เพัญ็่  
อ.เพ็ัญ่ จ.อดุรธาน ่41150 
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262 
โทรสิาร  0-4227-9262 
E-mail : bm5806@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุ้านดงุ 
261 หม้่ท่� 10 ถ.บริบาลดำริ ต่.ศร่สิุทโธ  
อ.บ�านดุง จ.อุดรธาน่ 41190 
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321 
โทรสิาร  0-4227-1321 
E-mail : bm5807@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โนนสะอิาด 
347 หม้ท่่� 2 ถ.มติ่รภาพั-ขอนแก่น 
ต่.โนนสิะอาด อ.โนนสิะอาด 
จ.อดุรธาน ่41240 
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657 
โทรสิาร  0-4239-2618 
E-mail : bm5813@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีงัสามหมอิ  
146 หม้ท่่� 8 ถ.เจรญิ่เมอ่ง ต่.วงัสิามหมอ  
อ.วงัสิามหมอ จ.อดุรธาน ่41280 
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525 
โทรสิาร  0-4238-7525 
E-mail : bm5815@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีธีาตัุ
207 หม้ท่่� 8 ถ.สิมศริ ิต่.ศรธ่าตุ่ อ.ศรธ่าตุ่  
จ.อดุรธาน ่41230 
โทร. 0-4238-2173 
โทรสิาร  0-4238-2172 
E-mail : bm5821@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตเลย
119 ถ.เจริญ่รฐั ต่.กดุป่อง อ.เมอ่งเลย จ.เลย 42000 
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970 
โทรสิาร  0-4281-4875 ต่่อ 21 
E-mail : loan8248@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เลย
119 ถ.เจริญ่รัฐ ต่.กุดป่อง อ.เม่องเลย 
จ.เลย 42000 
โทร. 0-4283-0632 
โทรสิาร  0-4281-3006 ต่่อ 20 
E-mail : bm5601@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เชียงคิาน 
371/1 หม้่ท่� 1 ถ.มลิวรรณ ต่.เช่ย่งคาน  
อ.เช่่ยงคาน จ.เลย 42110 
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598 
โทรสิาร  0-4282-1020 
E-mail : bm5602@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากชม 
460 หม้่ท่� 1 ถ.ปากช่ม-ศร่เช่่ยงใหม่ ต่.ปากช่ม  
อ.ปากช่ม จ.เลย 42150 
โทร. 0-4288-1064 
โทรสิาร  0-4288-1003 
E-mail : bm5604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ด่านซำ้าย 
157 หม้่ท่� 14 ถ.เลย-หล่มสิัก ต่.ด่านซ�าย  
อ.ด่านซ�าย จ.เลย 42120 
โทร. 0-4289-1600-1 
โทรสิาร  0-4289-1601 
E-mail : bm5605@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ภูกระดึง
41/5 หม้่ท่� 8 ต่.ห�วยสิ�ม อ.ภ้กระด้ง  
จ.เลย 42180 
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465 
โทรสิาร  0-4287-1465 
E-mail : bm5606@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ภูเรือิ
474 หม้่ท่� 7 ต่.หนองบัว อ.ภ้เร่อ  
จ.เลย 42160 
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336 
โทรสิาร  0-4289-9332 ต่่อ 14 
E-mail : bm5607@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าลี�
233/4-5 หม้่ท่� 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต่.ท่าล่�  
อ.ท่าล่� จ.เลย 42140 
โทร. 0-4288-9145 
โทรสิาร  0-4288-9091 
E-mail : bm5608@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นาอิาน
188/1 หม้่ท่� 6 ถ.มลิวรรณ ต่.นาอาน  
อ.เม่องเลย จ.เลย 42000 
โทร. 0-4284-4644 
โทรสิาร  0-4284-4645 
E-mail : bm5609@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีังสะพัุง 
369 หม้่ท่� 8 ถ.ภ้มิวิถ่ ต่.วังสิะพัุง อ.วังสิะพัุง 
จ.เลย 42130 
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513 
โทรสิาร  0-4284-1376 ต่่อ 20 
E-mail : bm5603@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิกลนคร
1707 ช่ั�น 3 ถ.ใจผู้าสิุก ต่.ธาตุ่เช่ิงชุ่ม  
อ.เม่องสิกลนคร จ.สิกลนคร 47000  
โทร. 0-4271-6658 
โทรสิาร  0-4271-6658 ต่่อ 13 
E-mail : loan8249@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สกลนคิร 
1707 หม้่ท่� 10 ถ.ใจผู้าสิุก ต่.ธาตุ่เช่ิงชุ่ม อ.เม่องสิกลนคร 
จ.สิกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463 
โทรสิาร  0-4271-1009 ต่่อ 21 
E-mail : bm5401@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สว่ีางแดนดนิ 
374 หม้ท่่� 11 ถ.นติ่โย ต่.สิว่างแดนดนิ อ.สิว่างแดนดนิ 
จ.สิกลนคร 47110 
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995 
โทรสิาร  0-4272-1065 ต่่อ 19 
E-mail : bm5402@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีานรนิวีาส 
353 หม้่ท่� 4 ถ.เด่�อเจริญ่ ต่.วานรนิวาสิ อ.วานรนิวาสิ  
จ.สิกลนคร 47120 
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510 
โทรสิาร  0-4279-1127 ต่่อ 5 
E-mail : bm5403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัังโคิน 
76/12 หม้่ท่� 8 ถ.นิต่โย ต่.พัังโคน อ.พัังโคน  
จ.สิกลนคร 47160 
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500 
โทรสิาร  0-4277-1177 ต่่อ 21 
E-mail : bm5404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนปิระชาราษฎร์
1734/1 หม้่ท่� 10 ถ.ประช่าราษฎร์ ต่.ธาตุ่เช่ิงชุ่ม  
อ.เม่องสิกลนคร จ.สิกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615 
โทรสิาร  0-4271-4328 ต่่อ 5 
E-mail : bm5405@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กสุมุาลย์
154 หม้ท่่� 1 ถ.นติ่โย ต่.กสุิมุาลย์ อ.กสุิมุาลย์ 
จ.สิกลนคร 47210 
โทร. 0-4276-9218-9 
โทรสิาร  0-4279-4478 
E-mail : bm5406@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านม่วีง
5 หม้่ท่� 1 ต่.ม่วง อ.บ�านม่วง 
จ.สิกลนคร 47140 
โทร. 0-4279-4524 
โทรสิาร  0-4279-4478 
E-mail : bm5407@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิำาตัากล้า
27 หม้่ท่� 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 222  
(พัังโคน-บ้งกาฬ) ต่.คำต่ากล�า อ.คำต่ากล�า  
จ.สิกลนคร 47250 
โทร. 0-4279-6550 
โทรสิาร  0-4279-6551 
E-mail : bm5408@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิากาศอิำานวีย
171 หม้่ท่� 1 ถ.ราษฎร์พััฒนา ต่.อากาศ  
อ.อากาศอำนวย จ.สิกลนคร 47170 
โทร. 0-4279-9230 
โทรสิาร  0-4279-9130 
E-mail : bm5409@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โรบิุนสนั สกลนคิร
ห�องเลขท่� 201-4 ช่ั�น 2 
ห�างสิรรพัสินิค�าโรบนสินั สิกลนคร  
เลขท่� 88/8 ถ.นิต่โย ต่.ธาต่เุช่งิช่มุ
อ.เมอ่งสิกลนคร จ.สิกลนคร 47000 
โทร. 0-4297-1718 
โทรสิาร  0-4297-1719 
E-mail : bm5410@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครพันม
34 ช่ั�น 3 ถ.เฟ่�องนคร ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งนครพันม  
จ.นครพันม 48000 
โทร. 0-4251-4767-8 
โทรสิาร  0-4251-4767-8 
E-mail : loan8250@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นคิรพันม 
34 ช่ั�น 2 ถ.เฟ่�องนคร ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งนครพันม  
จ.นครพันม 48000 
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355 
โทรสิาร  0-4251-3006 
E-mail :  bm5501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ธีาตัพุันม 
301 หม้ท่่� 13 ถ.ช่ยางกร้ ต่.ธาตุ่พันม อ.ธาต่พุันม  
จ.นครพันม 48110 
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280  
โทรสิาร  0-4254-1280 
E-mail : bm5502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าอุิเทน 
69 หม้ท่่� 1 ถ.หลกัเมอ่ง ต่.ท่าอเุทน อ.ท่าอเุทน  
จ.นครพันม 48120 
โทร. 0-4258-1259 
โทรสิาร  0-4258-1294 
E-mail : bm5503@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นาแก  
443 หม้ท่่� 4 ถ.จันทวงศ์ ต่.นาแก อ.นาแก 
จ.นครพันม 48130 
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229 
โทรสิาร  0-4257-1229 
E-mail : bm5504@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุ้านแพัง 
16 หม้่ท่� 4 ถ.เจริญ่ยงค์ ต่.บ�านแพัง อ.บ�านแพัง  
จ.นครพันม 48140 
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403 
โทรสิาร  0-4259-1403 
E-mail : bm5505@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีสงคิราม 
403 หม้ท่่� 1 ถ.ศรส่ิงคราม-ท่าดอกแก�ว 
ต่.ศรส่ิงคราม อ.ศรส่ิงคราม 
จ.นครพันม 48150 
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253 
โทรสิาร  0-4259-9253 
E-mail : bm5506@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เรณันูคิร 
81 หม้ท่่� 2 ถ.ธาต่นุ�อย-นาเหน่อ ต่.โพันทอง  
อ.เรณน้คร จ.นครพันม 48170 
โทร. 0-4257-9508 
โทรสิาร  0-4257-9508 
E-mail : bm5507@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นาหว้ีา
191 หม้ท่่� 1 ถ.นาหว�า-ดอนเช่ย่งบาน  
ต่.นาหว�า อ.นาหว�า จ.นครพันม 48180 
โทร. 0-4259-7281-2 
โทรสิาร  0-4259-7282 
E-mail : bm5508@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โพันสวีรรค์ิ
575 หม้ท่่� 12 ต่.โพันสิวรรค์ อ.โพันสิวรรค์  
จ.นครพันม 48190 
โทร. 0-4259-5399 
โทรสิาร  0-4259-5400 
E-mail : bm5509@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิลาปิาก
151 หม้ท่่� 2 ถ.ปลาปาก-โนนช่มภ ้ต่.ปลาปาก 
อ.ปลาปาก จ.นครพันม 48160 
โทร. 0-4258-9309 
โทรสิาร  0-4258-9308 
E-mail : bm5510@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตหนอำงค�ย
736-738 ถ.มช่่ยั ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งหนองคาย  
จ.หนองคาย 43000 
โทร. 0-4242-2979 
โทรสิาร  0-4242-2979 ต่่อ 11 
E-mail : loan8251@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา หนอิงคิาย 
736-738 ถ.มช่่ยั ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งหนองคาย  
จ.หนองคาย 43000 
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900 
โทรสิาร  0-4241-1510 
E-mail : bm5301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าบุ่อิ 
382 หม้ท่่� 3 ถ.สินัต่สิิขุ ต่.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ  
จ.หนองคาย 43110 
โทร. 0-4243-1025 
โทรสิาร  0-4243-1025 
E-mail : bm5302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โพันพิัสัย 
66 หม้่ท่� 13 ถ.พัิสิัยสิรเดช่ ต่.จุมพัล  
อ.โพันพัิสิัย จ.หนองคาย 43120 
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243 
โทรสิาร  0-4247-1243 
E-mail : bm5303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีเชยีงใหม่ 
440 หม้ท่่� 1 ถ.ประช่าอุทิศ ต่.พัรานพัร�าว 
อ.ศรเ่ช่ย่งใหม่ จ.หนองคาย 43130 
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049 
โทรสิาร  0-4245-1025 ต่่อ 12 
E-mail : bm5304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา  อัิศวีรรณั ช้อิปิปิิ�ง 
คิอิมเพัลก็ซ์ำ หนอิงคิาย 
ห�องเลขท่� P6-A-3 ช่ั�น 1  
ศน้ย์การค�าอศัวรรณ ช่�อปปิ�งคอมเพัลก็ซ์ 1  
เลขท่� 308 หม้ท่่� 10 ถ.มติ่รภาพั ต่.โพัธิ�ช่ยั  
อ.เมอ่งหนองคาย จ.หนองคาย 43000 
โทร. 0-4242-1435 
โทรสิาร  0-4242-1428 
E-mail : bm5310@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สังคิม
218 หม้่ท่� 3 ต่.แก�งไก่ อ.สิังคม  
จ.หนองคาย 43160 
โทร. 0-4244-1258, 0-4244-1259 
โทรสิาร  0-4244-1258 
E-mail : bm5311@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตหนอำงบัวลำ�ภู้
89 หม้่ท่� 3 ถ.วิไสิยอุดรกิจ ต่.หนองบัว  
อ.เม่องหนองบัวลำภ้ จ.หนองบัวลำภ้ 
39000 
โทร. 0-4231-2040 
โทรสิาร  0-4231-2041 
E-mail : loan8302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงบุัวีลำาภู
89 หม้่ท่� 3 ถ.วิไสิยอุดรกิจ ต่.หนองบัว  
อ.เม่องหนองบัวลำภ้ จ.หนองบัวลำภ้ 39000 
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165 
โทรสิาร  0-4231-2165 
E-mail : bm7601@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศรีบุุญเรือิง
164/1 หม้่ท่� 13 ถ.สิอนร่วมมิต่ร 
ต่.เม่องใหม่ อ.ศร่บุญ่เร่อง จ.หนองบัวลำภ้ 
39180 
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068 
โทรสิาร  0-4235-3373 ต่่อ 12 
E-mail : bm7602@gsb.or.th

293/1 ถ.หน�าเมอ่ง ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629 
โทรสิาร  0-4324-3487 
E-mail : Unit.RM11@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตขึ้อำนแก่น 1
293 ถ.หน�าเม่อง ต่.ในเม่อง อ.เม่องขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4323-7957-8 
โทรสิาร  0-4323-7957 
E-mail : loan8252@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศูนย์ราชการ 
293/1 ถ.หน�าเม่อง ต่.ในเม่อง อ.เม่องขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089 
โทรสิาร  0-4324-4945 ต่่อ 17 
E-mail : bm5011@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 11  

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ขอินแก่น
248 ถ.หน�าเม่อง ต่.ในเม่อง อ.เม่องขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122,  
 0-4322-0575, 0-4322-0765 
โทรสิาร  0-4322-5190 
E-mail : bm5001@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทศิ ต่.ในเมอ่ง อ.บ�านไผู่้ 
จ.ขอนแก่น 40110 
โทร. 0-4327-2683 
โทรสิาร  0-4327-2683 
E-mail : bm5002@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นำ�าพัอิง 
309-312 ถ.แก�วพัรรณา ต่.หนองกงุ อ.น�ำพัอง  
จ.ขอนแก่น 40140 
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441 
โทรสิาร  0-4343-1441 
E-mail : bm5005@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มะลวิีลัย์  
180/1 หม้ท่่� 16 ถ.มะลวิลัย์ ต่.ในเมอ่ง  
อ.เมอ่งขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990 
โทรสิาร  0-4323-7892 
E-mail : bm5008@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กระนวีน 
138/3 ถ.นิมติ่เมอ่ง ต่.หนองโก อ.กระนวน  
จ.ขอนแก่น 40170 
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717 
โทรสิาร  0-4325-1252 ต่่อ 11 
E-mail : bm5009@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีจนัทร์ 
110/11-12 ถ.ศรจั่นทร์ ต่.ในเมอ่ง  
อ.เมอ่งขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044 
โทรสิาร  0-4322-3044 
E-mail : bm5010@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลพัลาซำา ขอินแก่น
ห�อง 202 ช่ั�น 2 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา ขอนแก่น  
เลขท่� 99, 99/1 ถ.ศรจั่นทร์ ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4328-8435 
โทรสิาร  0-4328-8436   
E-mail : bm5014@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อุิบุลรตััน์ 
248 หม้ท่่� 4 ถ.หน�าเข่�อนอบุลรตั่น์ ต่.เข่�อนอบุลรตั่น์  
อ.อบุลรตั่น์ จ.ขอนแก่น 40250 
โทร. 0-4344-6277 
โทรสิาร  0-4344-6010 
E-mail : bm5013@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มหาวิีทยาลยัขอินแก่น
ห�องเลขท่� 222-225 ช่ั�น 2 
ศน้ย์อาหารและบรกิาร 1 (คอมเพัลก็ซ์) 
ภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ต่.ในเมอ่ง 
อ.เมอ่งขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 0-4320-4217-18 
โทรสิาร  0-4320-4218 
E-mail : bm5016@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิระตันูำ�าขอินแก่น
336/2-4 หม้ท่่� 12 ถ.มติ่รภาพั ต่.เมอ่งเก่า 
อ.เมอ่งขอนแก่นจ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4347-2273-4 
โทรสิาร  0-4347-2274 
E-mail : bm5017@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เขาสวีนกวีาง
245/5 หม้ท่่� 10 ถ.มติ่รภาพั ต่.คำม่วง 
อ.เขาสิวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 
โทร. 0-4344-9700 
โทรสิาร  0-4344-9699 
E-mail : bm5019@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตขึ้อำนแก่น 2
427 ถ.เกษต่รวฒันา ต่.กดุเค�า อ.มญั่จาคร่่ 
จ.ขอนแก่น 40160 
โทร. 0-4328-9602-4 
โทรสิาร  0-4328-9555 
E-mail : loan8253@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โนนสัง 
13 หม้ท่่� 3 ถ.ศภุกจิ ต่.โนนสิงั อ.โนนสิงั จ.หนองบวัลำภ ้39140 
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349 
โทรสิาร  0-4237-5325 
E-mail : bm7603@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นากลาง
209 หม้่ท่� 14 ถ.อุดรธาน่-เลย ต่.นากลาง  
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภ้ 39170 
โทร.  0-4235-9217, 0-4235-9268 
โทรสิาร  0-4235-9268 ต่่อ 11 
E-mail : bm7604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สวุีรรณัคิหูา
155-155/1 หม้ท่่� 6 ถ.พัระไช่ยเช่ษฐา ต่.สิวุรรณคห้า 
อ.สิวุรรณคห้า จ.หนองบวัลำภ ้39270 
โทร. 0-4237-2522 
โทรสิาร  0-4237-2521 
E-mail : bm7605@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นาวีัง
234 หม้่ท่� 1 ถ.อุดรธาน่-เลย ต่.นาเหล่า อ.นาวัง  
จ.หนองบัวลำภ้ 39170 
โทร. 0-4200-4085 
โทรสิาร  0-4200-4085 
E-mail : bm7606@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบึงก�ฬ
45 หม้่ท่� 1 ช่ั�น 3 ถ.บำรุงราษฎร์ ต่.บ้งกาฬ อ.เม่องบ้งกาฬ 
จ.บ้งกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1881
โทรสิาร  -
E-mail : loan8301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุึงกาฬ                   
45 หม้ท่่� 1 ถ.บำรงุราษฎร์ ต่.บง้กาฬ อ.เมอ่งบง้กาฬ จ.บง้กาฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสิาร  -
E-mail : bm7701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัรเจริญ                                       
142 หม้่ท่� 7 ถ.พัรเจริญ่-โซ่พัิสิัย ต่.พัรเจริญ่ 
อ.พัรเจริญ่ จ.บ้งกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสิาร  0-4248-7044
E-mail : bm7702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากคิาด                                     
161 หม้่ท่� 5 ถ.หนองคาย-บ้งกาฬ  ต่.โนนศิลา อ.ปากคาด 
จ.บ้งกาฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสิาร  0-4248-1107
E-mail : bm7703@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำกา                                         
264  หม้่ท่� 10 ถ.ชุ่มนุมช่น ต่.เซกา อ.เซกา จ.บ้งกาฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสิาร  0-4248-9110
E-mail : bm7704@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โซ่ำพิัสยั
509 หม้ท่่� 3 ต่.โซ่ อ.โซ่พัสิิยั จ.บง้กาฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสิาร  0-4248-5215
E-mail : bm7705@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มญัจาคีิรี
427 หม้ท่่� 13 ถ.เกษต่รวฒันา ต่.กดุเค�า อ.มญั่จาคร่่  
จ.ขอนแก่น 40160 
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504 
โทรสิาร  0-4328-9504 
E-mail : bm5006@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัล 
9 ถ.พัานชิ่เจรญิ่ ต่.เมอ่งพัล อ.พัล 
จ.ขอนแก่น 40120 
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875 
โทรสิาร  0-4341-4875 ต่่อ 6 
E-mail : bm5003@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชุมแพั
199/1 หม้่ท่� 8 ถ.มะลิวัลย์ ต่.ชุ่มแพั อ.ชุ่มแพั  
จ.ขอนแก่น 40130 
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015 
โทรสิาร  0-4331-1331 ต่่อ 7 
E-mail : bm5004@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ภูเวีียง
18 หม้่ท่� 4 ถ.กุดฉิม-ภ้เว่ยง ต่.ในเม่อง อ.ภ้เวย่ง  
จ.ขอนแก่น 40150 
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102 
โทรสิาร  0-4329-2102 ต่่อ 5 
E-mail : bm5007@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ภูผาม่าน
22 หม้่ท่� 1 ถ.หนองเข่ยด-วังสิวาบ ต่.ภ้ผู้าม่าน  
อ.ภ้ผู้าม่าน จ.ขอนแก่น 40350 
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238 
โทรสิาร  0-4339-6236-38 ต่่อ 102 
E-mail : bm5012@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงสอิงห้อิง
361 หม้่ท่� 3 ถ.เจนจบทิศ ต่.หนองสิองห�อง 
อ.หนองสิองห�อง จ.ขอนแก่น 40190 
โทร. 0-4349-1767 
โทรสิาร  0-4349-1757 
E-mail : bm5015@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สีชมพัู
202/15-16 หม้่ท่� 10 ถ.ชุ่มแพั-อดุรธาน ่ต่.วังเพัิ�ม  
อ.สิช่่มพั ้จ.ขอนแก่น 40220 
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023 
โทรสิาร  0-4339-9023 ต่่อ 6 
E-mail : bm5018@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงเรือิ
76 หม้ท่่� 1 ถ.มะลวิลัย์ ต่.หนองเร่อ อ.หนองเรอ่  
จ.ขอนแก่น 40210 
โทร. 0-4329-4106 
โทรสิาร  0-4329-4106 
E-mail : bm5020@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ัยภู้มิ
151/9 ช่ั�น 3 ถ.หฤทัย ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งช่ยัภม้ิ 
จ.ช่ยัภม้ ิ36000 
โทร. 0-4481-6444 
โทรสิาร  0-4481-6669 
E-mail : loan8254@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ชัยภมูิ
151/9 ถ.หฤทัย ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งช่ยัภม้ิ 
จ.ช่ยัภม้ ิ36000 
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506
โทรสิาร  0-4481-1719 ต่่อ 19 
E-mail : bm4701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ภเูขียวี 
20/1 หม้ท่่� 1 ถ.ภเ้ขย่ว-ช่มุแพั ต่.ผัู้กปัง  
อ.ภเ้ขย่ว จ.ช่ยัภม้ ิ36110 
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555  
โทรสิาร  0-4486-1553 
E-mail : bm4702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา จตััรุสั 
344 ถ.ช่ยัภม้-ิสิคิ่�ว ต่.บ�านกอก อ.จตั่รุสัิ 
จ.ช่ยัภม้ ิ36130 
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721 
โทรสิาร  0-4485-1433 
E-mail : bm4703@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แก้งคิร้อิ 
60 หม้่ท่� 12 ต่.หนองไผู้่ อ.แก�งคร�อ 
จ.ช่ัยภ้มิ 36150 
โทร. 0-4488-2763 
โทรสิาร  0-4483-1572 
E-mail : bm4704@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกษตัรสมบูุรณั์  
736 หม้่ท่� 1 ถ.เจริญ่สิิน ต่.บ�านยาง  
อ.เกษต่รสิมบ้รณ์ จ.ช่ัยภ้มิ 36120 
โทร. 0-4486-9104  
โทรสิาร  0-4486-9104 
E-mail : bm4705@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงบัุวีแดง  
304/2 ถ.พัาณิช่ย์จำร้ญ่ ต่.หนองบัวแดง  
อ.หนองบัวแดง จ.ช่ัยภ้มิ 36210 
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141 
โทรสิาร  0-4487-2141 
E-mail : bm4706@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ห้าแยกโนนไฮ
270/16-17 หม้่ท่� 6 ถ.ช่ัยภ้มิ-สิ่คิ�ว ต่.ในเม่อง  
อ.เม่องช่ัยภ้มิ จ.ช่ัยภ้มิ 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสิาร  0-4481-6667
E-mail : bm4707@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิอินสวีรรคิ์
44/8 หม้่ท่� 13 ถ.ลาดใหญ่่-แก�งคร�อ ต่.คอนสิวรรค์  
อ.คอนสิวรรค์ จ.ช่ัยภ้มิ 36140 
โทร. 0-4486-7659-60 
โทรสิาร  0-4486-7660 
E-mail : bm4708@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงบัุวีระเหวี
567/1-2 หม้่ท่� 6 ถ.จัตุ่รัสิ-หนองบัวระเหว  
ต่.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ช่ัยภ้มิ 36250 
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041 
โทรสิาร  0-4489-7034 
E-mail : bm4709@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เทพัสถิตั
997-998 หม้่ท่� 1 ต่.วะต่ะแบก อ.เทพัสิถิต่ 
จ.ชั่ยภ้มิ 36230 
โทร. 0-4485-5079, 0-4485-5080 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm4710@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุำาเหน็จณัรงคิ์
218 หม้่ท่� 21 ต่.บ�านเพัช่ร อ.บำเหน็จณรงค์ 
จ.ชั่ยภ้มิ 36160 
โทร. 0-4485-9363 
โทรสิาร  0-4485-9362 
E-mail : bm4711@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านเขวี้า
147-147/1 ถ.เทพันิมิต่ร ต่.บ�านเขว�า อ.บ�านเขว�า  
จ.ชั่ยภ้มิ 36170 
โทร. 0-4489-1300 
โทรสิาร  0-4489-1301 
E-mail : bm4712@gsb.or.th
� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตมห�สิ�รค�ม
445 ช่ั�น 3 ถ.นครสิวรรค์ ต่.ต่ลาด อ.เม่องมหาสิารคาม 
จ.มหาสิารคาม 44000 
โทร. 0-4372-3183 
โทรสิาร  0-4372-1268 
E-mail : loan8255@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหาสารคิาม
445 ถ.นครสิวรรค์ ต่.ต่ลาด อ.เม่องมหาสิารคาม  
จ.มหาสิารคาม 44000 
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675 
โทรสิาร  0-4372-3675 
E-mail : bm5101@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โกสมุพิัสยั  
136 ถ.ผู้ดงุประช่ากร ต่.หวัขวาง อ.โกสิมุพัสิิยั  
จ.มหาสิารคาม 44140 
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830 
โทรสิาร  0-4376-1830 
E-mail : bm5102@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุรบุ่อิ  
713 หม้ท่่� 1 ถ.แจ�งสินทิ ต่.บรบอ่ อ.บรบอ่ 
จ.มหาสิารคาม 44130 
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687 
โทรสิาร  0-4377-1687 
E-mail : bm5103@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีาปิีปิทุม  
69 ถ.กฤษมานิต่ ต่.หนองแสิง อ.วาป้ปทุม  
จ.มหาสิารคาม 44120 
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385  
โทรสิาร  0-4379-9385 
E-mail : bm5104@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัยัคิฆภูมิพัิสัย  
370 ถ.วิช่ิต่ราษฎร์บำรุง ต่.ปะหลาน  
อ.พัยัคฆภ้มิพัิสิัย จ.มหาสิารคาม 44110 
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098 
โทรสิาร  0-4379-0098 ต่่อ 6 
E-mail : bm5105@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เชียงย่น 
511 หม้่ท่� 5 ถ.เช่่ยงย่นพััฒนา ต่.เช่่ยงย่น  
อ.เช่่ยงย่น จ.มหาสิารคาม 44160 
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091 
โทรสิาร  0-4378-1091 
E-mail : bm5106@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าขอินยาง
337/1-2 หม้ท่่� 1 ต่.ท่าขอนยาง อ.กนัทรวชิ่ยั  
จ.มหาสิารคาม 44150 
โทร. 0-4397-0044 
โทรสิาร  0-4397-0045 
E-mail : bm5107@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นาเชอ่ิก
65/18 ถ.นาเช่อ่ก-นาด้น ต่.นาเช่อ่ก อ.นาเช่อ่ก  
จ.มหาสิารคาม 44170 
โทร. 0-4377-9458-9 
โทรสิาร  0-4377-9459 
E-mail : bm5108@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เสริมไทยคิอิมเพัล็กซ์ำ
ห�างสิรรพัสิินค�าเสิริมไทยคอมเพัล็กซ์ ช่ั�น 1  
เลขท่� 76/1-7 ถ.นครสิวรรค์ ต่.ต่ลาด  
อ.เม่องมหาสิารคาม จ.มหาสิารคาม 44000 
โทร. 0-4397-0501 
โทรสิาร  0-4397-0504 
E-mail : bm5109@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตร�อำยเอำ็ด
125 ช่ั�น 3 ถ.สิรุยิะเดช่บำรงุ ต่.ในเมอ่ง  
อ.เมอ่งร�อยเอด็ จ.ร�อยเอด็ 45000 
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098 
โทรสิาร  0-4351-4098 
E-mail : loan8256@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ร้อิยเอิด็
125 ถ.สิุริยะเดช่บำรุง ต่.ในเม่อง  
อ.เม่องร�อยเอ็ด จ.ร�อยเอ็ด 45000 
โทร. 0-4351-1401 
โทรสิาร  0-4351-1401 ต่่อ 110 
E-mail : bm5201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สวุีรรณัภมูิ 
328 หม้ท่่� 2 ถ.ออมสินิสิงเคราะห์ ต่.สิระค้  
อ.สิวุรรณภม้ ิจ.ร�อยเอด็ 45130 
โทร. 0-4358-1401, 0-4358-0162 
โทรสิาร  0-4358-0162  
E-mail : bm5202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โพันทอิง  
78 หม้ท่่� 2 ถ.นิคมดำรห์ิ ต่.แวง อ.โพันทอง จ.ร�อยเอด็ 45110 
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194,  
 0-4357-1332 
โทรสิาร  0-4357-1194 
E-mail : bm5203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกษตัรวีิสัย 
447 หม้่ท่� 1 ถ.ปัทมานนท์ ต่.เกษต่รวิสิัย  
อ.เกษต่รวิสิัย จ.ร�อยเอ็ด 45150 
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376 
โทรสิาร  0-4358-9376 
E-mail : bm5204@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เสลภูมิ 
222 ถ.แจ�งสินิท ต่.ขวัญ่เม่อง อ.เสิลภ้มิ จ.ร�อยเอ็ด 45120 
โทร. 0-4355-1401 
โทรสิาร  0-4355-1401 ต่่อ 18 
E-mail : bm5205@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จตัุรพัักตัรพัิมาน  
203 หม้่ท่� 1 ถ.ปัทมานนท์ ต่.หัวช่�าง  
อ.จตุ่รพัักต่รพัิมาน จ.ร�อยเอ็ด 45180 
โทร. 0-4356-1147, 0-4356-1116  
โทรสิาร  0-4356-1147 
E-mail : bm5206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พันมไพัร 
43/2 หม้่ท่� 6 ถ.พันมไพัรพัิทักษ์  
ต่.พันมไพัร อ.พันมไพัร จ.ร�อยเอ็ด 45140 
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091  
โทรสิาร  0-4359-1401  
E-mail : bm5207@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิาจสามารถ 
7 หม้่ท่� 7 ถ.รณช่ัยช่าญ่ยุทธ ต่.อาจสิามารถ  
อ.อาจสิามารถ จ.ร�อยเอ็ด 45160 
โทร. 0-4359-9075 
โทรสิาร  0-4359-9075  
E-mail : bm5208@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เทวีาภิบุาล
149/1 ถ.เทวาภบิาล ต่.ในเมอ่ง อ.เม่องร�อยเอด็ จ.ร�อยเอด็ 45000  
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753 
โทรสิาร  0-4351-6753 
E-mail : bm5209@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิทมุรตััต์ั
31 หม้ท่่� 12 ถ.สิขุาภบิาล ต่.บวัแดง อ.ปทมุรตั่ต์่ จ.ร�อยเอด็ 45190 
โทร. 0-4358-7617 
โทรสิาร  0-4358-7618  
E-mail : bm5210@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โพัธีิ�ชยั
258 หม้ท่่� 2 ต่.ขามเป้�ย อ.โพัธิ�ชั่ย จ.ร�อยเอด็ 45230 
โทร. 0-4356-7095 
โทรสิาร  0-4356-7097 
E-mail : bm5211@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงพัอิก
56 หม้ท่่� 8 ต่.หนองพัอก อ.หนองพัอก จ.ร�อยเอด็ 45210 
โทร. 0-4357-9262 
โทรสิาร  0-4357-9261 
E-mail : bm5212@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สี�แยกโรงพัยาบุาลร้อิยเอิด็
166-166/1-2 ถ.สิรุยิเดช่บำรงุ ต่.ในเมอ่ง  
อ.เมอ่งร�อยเอด็ จ.ร�อยเอด็ 45000 
โทร. 0-4351-4159 
โทรสิาร  0-4351-4163 
E-mail : bm5213@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบุนิสนั ร้อิยเอิด็
137 หม้ท่่� 3 ห�อง 216/1 โซนสิถาบนัการเงนิ ช่ั�น 2  
ห�างสิรรพัสินิค�าโรบนิสินัร�อยเอ็ด ต่.ดงลาน  
อ.เมอ่งร�อยเอด็ จ.ร�อยเอด็ 45000 
โทร. 0-4354-0947 
โทรสิาร  0-4354-0948 
E-mail : bm5214@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตก�ฬสิินธุ์ 
190 ถ.ภริมย์ ต่.กาฬสินิธุ ์อ.เมอ่งกาฬสินิธุ ์จ.กาฬสินิธุ ์46000 
โทร. 0-4381-1511, 084-525-9644 
โทรสิาร  0-4381-5800 
E-mail : loan8257@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กาฬสนิธีุ์ 
190 ถ.ภริมย์ ต่.กาฬสินิธุ ์อ.เมอ่งกาฬสินิธุ ์จ.กาฬสินิธุ ์46000 
โทร. 0-4381-1707 
โทรสิาร  0-4381-1707 
E-mail : bm5701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สมเดจ็ 
165 ถ.ถน่านนท์ ต่.สิมเด็จ อ.สิมเดจ็ จ.กาฬสินิธุ ์46150 
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508 
โทรสิาร  0-4386-1508 
E-mail : bm5703@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กมลาไสย
25 หม้่ท่� 1 ถ.สิัญ่จรราช่กิจ ต่.กมลาไสิย อ.กมลาไสิย  
จ.กาฬสิินธุ์ 46130 
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338 
โทรสิาร  0-4383-1338 
E-mail : bm5704@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถีนานนท์
20/47 ถ.ถ่นานนท์ ต่.กาฬสินิธุ ์อ.เมอ่งกาฬสินิธ์ุ จ.กาฬสินิธ์ุ 46000 
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154 
โทรสิาร  0-4382-1154 
E-mail : bm5705@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ยางตัลาด
237 หม้่ท่� 20 ถ.ถ่นานนท์ ต่.ยางต่ลาด อ.ยางต่ลาด  
จ.กาฬสิินธุ์ 46120 
โทร. 0-4389-1581-2 
โทรสิาร  0-4389-1582 
E-mail : bm5706@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โลตััส กาฬสินธีุ์
ห�อง 115 ห�างสิรรพัสิินค�าโลตั่สิ กาฬสิินธุ์  
เลขท่� 99/11 ถ.บายพัาสิสิงเปลอ่ย ต่.กาฬสินิธุ์  
อ.เมอ่งกาฬสินิธุ ์จ.กาฬสินิธุ ์46000 
โทร. 0-4381-6941-2 
โทรสิาร  0-4381-6942 
E-mail : bm5707@gsb.or.th

343 ช่ั�น 3 หม้ท่่� 9 ต่.โนนผู้้�ง อ.วารนิช่ำราบ  
จ.อบุลราช่ธาน ่34190 
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262,  
 0-4542-4267 
โทรสิาร  0-4542-4274, 0-4542-4278 
E-mail : Unit.rm12@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุบลร�ช่ธ�นี 1
1 ช่ั�น 3 ถ.นพัคณุ ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งอบุลราช่ธาน่ 
จ.อบุลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4525-4545 
โทรสิาร  0-4525-4545 
E-mail : loan8258@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อุิบุลราชธีานี
1 ช่ั�น 2 ถ.นพัคณุ ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งอบุลราช่ธาน่  
จ.อบุลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218 
โทรสิาร  0-4524-3795 ต่่อ 19 
E-mail : bm4401@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เขมราฐ
50 ถ.อรณุประเสิรฐิ ต่.เขมราฐ อ.เขมราฐ  
จ.อบุลราช่ธาน่ 34170 
โทร. 0-4549-1212 
โทรสิาร  0-4549-1212 
E-mail : bm4407@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนชยางกูร
779/7-8 ถ.ช่ยางกร้ ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งอบุลราช่ธาน่ 
จ.อบุลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4547-5931 
โทรสิาร  0-4547-5932 
E-mail : bm4410@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัระการพืัชผล
366/5-6 หม้่ท่� 4 ต่.ขุหลุ อ.ต่ระการพั่ช่ผู้ล  
จ.อุบลราช่ธาน่ 34130 
โทร. 0-4548-1976 
โทรสิาร  0-4548-1977 
E-mail : bm4411@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนยทุธีภณััฑ์
101 ถ.ยทุธภณัฑ์์ ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งอบุลราช่ธาน่  
จ.อบุลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4524-0992 
โทรสิาร  0-4524-0992 
E-mail : bm4412@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โพัธิี�ไทร 
222 ม.13 ต่.โพัธิ�ไทร อ.โพัธิ�ไทร 
จ.อบุลราช่ธาน่ 34340 
โทร. 0-4549-6146 
โทรสิาร  0-4549-6147 
E-mail : bm4409@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีเม่อิงใหม่
133 หม้ท่่� 2 ต่.นาคำ อ.ศรเ่มอ่งใหม่  
จ.อบุลราช่ธาน่ 34250 
โทร. 0-4539-9654 
โทรสิาร  0-4539-9655 
E-mail : bm4413@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ม่วีงสามสบิุ
246/5, 246/7, 474 หม้่ท่� 5 ถ.ช่ยางก้ร ต่.ม่วงสิามสิิบ 
อ.ม่วงสิามสิิบ จ.อุบลราช่ธาน่ 34140 
โทร. 0-4548-9464 
โทรสิาร  0-4548-9465 
E-mail : bm4415@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ซำติัี�มอิลล์ อุิบุลราชธีานี
อาคารสินุ่ย์ทาวเวอร์ ห�องท่� 105 ช่ั�น 1  
เลขท่� 512/8 ถ.ช่ยางกร้ ต่.ในเมอ่ง  
อ.เมอ่งอบุลราช่ธาน่ จ.อบุลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4531-7823 
โทรสิาร  0-4531-7833 
E-mail : bm4417@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนแจ้งสนทิ
319/4 ถ.แจ�งสินิท ต่.ในเมอ่ง 
อ.เมอ่งอบุลราช่ธาน่ จ.อบุลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4531-6984 
โทรสิาร  0-4531-6983 
E-mail : bm4418@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิำาม่วีง
82/1-2 หม้ท่่� 10 ถ.ร่วมมติ่รพัฒันา  
ต่.ทุง่คลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินิธ์ุ 46180 
โทร. 0-4360-2064 
โทรสิาร  0-4360-2064 กด 11 
E-mail : bm5708@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าคินัโท
158 หม้ท่่� 1 ต่.ท่าคนัโท อ.ท่าคนัโท 
จ.กาฬสินิธุ ์46190 
โทร. 0-4387-7091, 0-4387-7099 
โทรสิาร  0-4387-7099 
E-mail : bm5709@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงกุงศรี
201 หม้่ท่� 6 ต่.หนองกุงศร ่อ.หนองกุงศร่  
จ.กาฬสิินธุ์ 46220 
โทร. 0-4388-1187 
โทรสิาร  0-4388-1186 
E-mail : bm5711@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สหัสขันธ์ี
21 หม้่ท่� 1 ต่.โนนบุร่ อ.สิหัสิขันธ์ จ.กาฬสิินธุ ์46140 
โทร. 0-4387-1632-33 
โทรสิาร  0-4387-1633 
E-mail : bm5712@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กฉุนิารายณ์ั 
342 หม้ท่่� 13 ถ.สิมเดจ็-มกุดาหาร ต่.บวัขาว  
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินิธ์ุ 46110 
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499 
โทรสิาร  0-4385-1499 
E-mail : bm5702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เขาวีง
292 หม้่ท่� 18 ถ.เขาวง-นาค้ ต่.คุ�มเก่า  
อ.เขาวง จ.กาฬสิินธุ์ 46160 
โทร. 0-4385-9711 
โทรสิาร  0-4385-9611 
E-mail : bm5710@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตมุกด�ห�ร 
122 ช่ั�น 3 ถ.พัิทักษ์สิันต่ิราษฎร์ อ.เม่องมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 0-4261-2566 
โทรสิาร  0-4261-2576 
E-mail : loan8303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มุกดาหาร 
122 ถ.พัิทักษ์สิันต่ิราษฎร์ อ.เม่องมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657 
โทรสิาร  0-4261-1069 ต่่อ 23 
E-mail : bm7301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอินตัาล 
24 ถ.มุกดาหาร-ดอนต่าล ต่.ดอนต่าล  
อ.ดอนต่าล จ.มุกดาหาร 49120 
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315 
โทรสิาร  0-4268-9315 
E-mail : bm7302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิำาชะอิี 
2 หม้ท่่� 6 ต่.น�ำเท่�ยง อ.คำช่ะอ่  
จ.มกุดาหาร 49110 
โทร. 0-4269-1493 
โทรสิาร  0-4269-1497 
E-mail : bm7303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดพัรเพัชร
70/32-33 ถ.มกุดาหาร-ดอนต่าล ต่.ศรบ่ญุ่เรอ่ง  
อ.เมอ่งมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 
โทร. 0-4261-1251 
โทรสิาร  0-4261-1241 
E-mail : bm7304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บิุ�กซำ ีมกุดาหาร
ห�างบิ�กซ ่ซเ้ปอร์เซน็เต่อร์ (สิาขามกุดาหาร)  
เลขท่� 77/11 ถ.ช่ยางกร้ ต่.มกุดาหาร  
อ.เมอ่งมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 
โทร. 0-4266-1963 
โทรสิาร  0-4266-1962 
E-mail : bm7306@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นคิิมคิำาสร้อิย
1 หม้ท่่� 5 ต่.นคิมคำสิร�อย อ.นิคมคำสิร�อย  
จ.มกุดาหาร 49130 
โทร. 0-4268-1193 
โทรสิาร  0-4268-1194 
E-mail : bm7305@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลพัลาซำา อิุบุลราชธีานี
ห�องเลขท่� 334 ช่ั�น 3 ศ้นย์การค�าเซ็นทรัลพัลาซา  
อุบลราช่ธาน่ เลขท่� 311 หม้่ท่� 7 ต่.แจระแม  
อ.เม่องอุบลราช่ธาน่ จ.อุบลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4542-2368 
โทรสิาร  0-4542-2369 
E-mail : bm4420@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอินมดแดง 
ณ ท่�ว่าการอำเภอดอนมดแดง หม้่ท่� 12  
ถ.คำไฮใหญ่่-ท่าศิลา ต่.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง  
จ.อุบลราช่ธาน่ 34000 
โทร. 0-4530-8221 
โทรสิาร  0-4530-8222 
E-mail : bm4421@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กุดข้าวีปิุ้น
286 หม้่ท่� 1 ต่.ข�าวปุ้น อ.กุดข�าวปุ้น  
จ.อุบลราช่ธาน่ 34270 
โทร. 0-4548-4156 
โทรสิาร  0-4548-4157 
E-mail : bm4424@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำุบลร�ช่ธ�นี 2
140 ช่ั�น 3 ถ.สิถิต่ย์นิมานกาล ต่.วารินช่ำราบ  
อ.วารินช่ำราบ จ.อุบลราช่ธาน่ 34190 
โทร. 0-4532-3440 
โทรสิาร  0-4532-3441 
E-mail : loan8259@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีารินชำาราบุ
140 ถ.สิถติ่ย์นมิานกาล ต่.วารนิช่ำราบ  
อ.วารนิช่ำราบ จ.อุบลราช่ธาน ่34190 
โทร. 0-4532-3553 
โทรสิาร  0-4532-1760
E-mail : bm4404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พิับุลูมงัสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต่.พับิล้ อ.พับิล้มงัสิาหาร จ.อบุลราช่ธาน ่34110 
โทร. 0-4544-1368 
โทรสิาร  0-4544-1586 
E-mail : bm4403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เดชอุิดม
49 หม้ท่่� 24 ถ.ประช่า ต่.เมอ่งเดช่ อ.เดช่อดุม  
จ.อบุลราช่ธาน ่34160 
โทร. 0-4536-1944  
โทรสิาร  0-4536-1130 
E-mail : bm4405@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เขื�อิงใน
661 หม้่ท่� 4 ถ.แจ�งสินิท ต่.เข่�องใน อ.เข่�องใน  
จ.อุบลราช่ธาน่ 34150 
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031 
โทรสิาร  0-4539-1031 
E-mail : bm4406@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นาจะหลวีย 
65 หม้่ท่� 11 ต่.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย  
จ.อุบลราช่ธาน่ 34280 
โทร.  0-4537-9250  
โทรสิาร  0-4537-9250 
E-mail : bm4408@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นำ�ายน่
49/1 หม้ท่่� 10 ต่.สิว่เิช่ย่ร อ.น�ำยน่ จ.อบุลราช่ธาน ่34260 
โทร. 0-4537-1427 
โทรสิาร  0-4537-1428 
E-mail : bm4414@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนสถลมาร์คิ
270 หม้่ท่� 4 ต่.แสินสิุข อ.วารินช่ำราบ  
จ.อุบลราช่ธาน่ 34190 
โทร. 0-4542-5110 
โทรสิาร  0-4542-5111 
E-mail : bm4416@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โขงเจียม
711/1-3 ต่.โขงเจ่ยม อ.โขงเจ่ยม จ.อุบลราช่ธาน่ 34220 
โทร. 0-4535-1337 
โทรสิาร  0-4535-1338 
E-mail : bm4419@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โนนผึ�ง
343 หม้่ท่� 9 ต่.โนนผู้้�ง อ.วารินช่ำราบ  
จ.อุบลราช่ธาน่ 34190 
โทร. 0-4542-4280 
โทรสิาร  0-4542-4281 
E-mail : bm4422@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนสถิตัย์นิมานกาล 
1/31, 1/32 และ 1/33 ถ.สิถิต่ย์นิมานกาล ต่.พัิบ้ล 
อ.พัิบ้ลมังสิาหาร จ.อุบลราช่ธาน ่34110
โทร. 0-4544-1814 
โทรสิาร  0-4544-1815 
E-mail : bm4423@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตยโสิธร 
208 ช่ั�น 3 ถ.แจ�งสินิท ต่.ในเม่อง  
อ.เม่องยโสิธร จ.ยโสิธร 35000 
โทร. 0-4571-1076-8 
โทรสิาร  0-4571-1079 
E-mail : loan8260@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ยโสธีร 
208 ถ.แจ�งสินิท ต่.ในเม่อง อ.เม่องยโสิธร  
จ.ยโสิธร 35000 
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463 
โทรสิาร  0-4571-2463 ต่่อ 16 
E-mail : bm4501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เลิงนกทา 
24 หม้่ท่� 1 ถ.ช่ยางก้ร ต่.สิามแยก อ.เลิงนกทา  
จ.ยโสิธร 35120 
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008 
โทรสิาร  0-4578-1008 
E-mail : bm4502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กุดชุม 
409 ถ.วาร่ราช่เดช่ ต่.กุดชุ่ม อ.กุดชุ่ม จ.ยโสิธร 35140 
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456 
โทรสิาร  0-4578-9456 
E-mail : bm4503@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิำาเขื�อินแก้วี 
110/1 หม้่ท่� 2 ถ.เหล่�ยมประดิษฐ์ ต่.ลุมพัุก  
อ.คำเข่�อนแก�ว จ.ยโสิธร 35110 
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300 
โทรสิาร  0-4579-1300 
E-mail : bm4504@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหาชนะชัย 
260 หม้่ท่� 8 ถ.เร่องแสินกรรฐ์ ต่.ฟ้าหยาด  
อ.มหาช่นะช่ัย จ.ยโสิธร 35130 
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275 
โทรสิาร  0-4579-9274 
E-mail : bm4505@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนวีิทยะธีำารงคิ์
453/5-7 ถ.วิทยะธำรงค์ ต่.ในเม่อง  
อ.เม่องยโสิธร จ.ยโสิธร 35000 
โทร. 0-4571-4200 
โทรสิาร  0-4571-4200 
E-mail : bm4506@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิำานาจเจริญ
640 หม้่ท่� 19 ถ.เจริญ่ผู้ล ต่.บุ่ง อ.เม่องอำนาจเจริญ่ 
จ.อำนาจเจริญ่ 37000 
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036 
โทรสิาร  0-4551-1036 
E-mail : bm7501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิทุมราชวีงศา
103/7 หม้่ท่� 2 ถ.อรุณประเสิริฐ ต่.นาหว�า  
อ.ปทุมราช่วงศา จ.อำนาจเจริญ่ 37110 
โทร. 0-4546-5385 
โทรสิาร  0-4546-5386 
E-mail : bm7502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ล่อิอิำานาจ
107 หม้่ท่� 2 ต่.อำนาจ อ.ล่ออำนาจ 
จ.อำนาจเจริญ่ 37000 
โทร. 0-4554-7235 
โทรสิาร  0-4554-7243 
E-mail : bm7503@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตศรีสิะเกษ์
1042/9 ช่ั�น 3 ถ.อุบล ต่.เม่องใต่� อ.เม่องศร่สิะเกษ  
จ.ศร่สิะเกษ 33000 
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436 
โทรสิาร  0-4561-4000, 0-4564-3436 
E-mail : loan8261@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อบุล ต่.เมอ่งใต่� อ.เมอ่งศรส่ิะเกษ  
จ.ศรส่ิะเกษ 33000 
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095  
โทรสิาร  0-4561-2659 
E-mail : bm4801@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กนัทรลกัษ์
59 หม้ท่่� 8 ถ.สินิประดษิฐ์ ต่.น�ำอ�อม อ.กนัทรลกัษ์  
จ.ศรส่ิะเกษ 33110 
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822 
โทรสิาร  0-4566-1822 
E-mail : bm4802@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ราษีไศล
39 หม้ท่่� 14 ถ.รฐัประช่า ต่.เมอ่งคง อ.ราษ่ไศล  
จ.ศรส่ิะเกษ 33160 
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507 
โทรสิาร  0-4568-1050 
E-mail : bm4803@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กนัทรารมย์
85/7 หม้ท่่� 14 ถ.อบุล-ศรส่ิะเกษ ต่.ด้น  
อ.กนัทรารมย์ จ.ศรส่ิะเกษ 33130 
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254 
โทรสิาร  0-4565-1216 
E-mail : bm4804@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ขุนหาญ
52/2 หม้่ท่� 6 ถ.ขุนหาญ่-พัยุห์ ต่.สิิ อ.ขุนหาญ่  
จ.ศร่สิะเกษ 33150 
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615  
โทรสิาร  0-4567-9046 
E-mail : bm4805@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ขุขันธี์
766 หม้่ท่� 6 ถ.ขุขันธ์-ศร่สิะเกษ ต่.ห�วยเหนอ่  
อ.ขุขันธ์ จ.ศร่สิะเกษ 33140 
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314 
โทรสิาร  0-4563-0505 
E-mail : bm4806@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิุทุมพัรพัิสัย
845 หม้่ท่� 7 ถ.เพั่ยรพัจนกิจ ต่.กำแพัง  
อ.อุทุมพัรพัิสิัย จ.ศร่สิะเกษ 33120 
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273  
โทรสิาร  0-4563-8296 
E-mail : bm4807@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนเทพัา
444/2 ถ.เทพัา ต่.เม่องเหน่อ อ.เม่องศร่สิะเกษ  
จ.ศร่สิะเกษ 33000 
โทร. 0-4561-3766 
โทรสิาร  0-4561-3555 
E-mail : bm4808@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โพัธีิ�ศรีสุวีรรณั
80 หม้่ท่� 13 ถ.ทางหลวงช่นบทหมายเลข 2349 
ต่.โดด อ.โพัธิ�ศร่สิุวรรณ จ.ศร่สิะเกษ 33120 
โทร. 0-4560-4066 
โทรสิาร  0-4560-4065 
E-mail : bm4809@gsb.or.th 

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุรินทุร์
356 ช่ั�น 3 ถ.ธนสิาร ต่.ในเม่อง อ.เม่องสิุรินทร์ 
จ.สิุรินทร์ 32000  
โทร. 0-4451-5916 
โทรสิาร  0-4451-5917 
E-mail : loan8262@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุรินทร์
356 ถ.ธนสิาร ต่.ในเม่อง อ.เม่องสิุรินทร์  
จ.สิุรินทร์ 32000 
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010 
โทรสิาร  0-4451-1010 
E-mail : bm4601@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิราสาท
1 หม้่ท่� 2 ถ.สิุรินทร์-ช่่องจอม ต่.กังแอน  
อ.ปราสิาท จ.สิุรินทร์ 32140 
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738 
โทรสิาร  0-4455-1738 
E-mail : bm4605@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศีขรภูมิ
52 หม้่ท่� 2 ถ.เทพันิมิต่ร ต่.ระแงง อ.ศ่ขรภ้มิ จ.สิุรินทร์ 32110 
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556 
โทรสิาร  0-4456-1286 
E-mail : bm4602@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าตัูม
237 หม้่ท่� 7 ถ.ปัทมานนท์ ต่.ท่าต่้ม  
อ.ท่าต่ม้ จ.สิุรินทร์ 32120 
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499 
โทรสิาร  0-4459-1499 
E-mail : bm4603@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา รัตันบุุรี
138 หม้่ท่� 9 ถ.ศร่นคร ต่.รัต่นบุร่  
อ.รัต่นบุร่ จ.สิุรินทร์ 32130 
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562 
โทรสิาร  0-4459-9095 
E-mail : bm4604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สงัขะ
213/1 หม้ท่่� 1 ถ.อภสิิาร ต่.สิงัขะ อ.สิงัขะ 
จ.สิริุนทร์ 32150 
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395 
โทรสิาร  0-4457-1395 
E-mail : bm4606@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แยกหนอิงบัุวี
328/1-3 ถ.เทศบาล 1 ต่.ในเม่อง อ.เม่องสิุรินทร์  
จ.สิุรินทร์ 31000 
โทร. 0-4451-8822 
โทรสิาร  0-4451-8823 
E-mail : bm4607@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชุมพัลบุุรี
334/2-3 หม้่ท่� 1 ต่.ชุ่มพัลบุร่ อ.ชุ่มพัลบุร่  
จ.สิุรินทร์ 32190 
โทร. 0-4459-6411 
โทรสิาร  0-4459-6400 
E-mail : bm4608@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบุินสัน สุรินทร์
ห�องเลขท่� 212/2 ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าโรบินสิัน สิุรินทร์  
เลขท่� 338 หม้่ท่� 16 ต่.สิลักได อ.เม่องสิุรินทร์  
จ.สิุรินทร์ 32000 
โทร. 0-4404-2771 
โทรสิาร  0-4404-2772 
E-mail : bm4609@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จอิมพัระ
50 หม้่ท่� 4 ต่.จอมพัระ อ.จอมพัระ จ.สิุรินทร์ 32180 
โทร. 0-4458-1045 
โทรสิาร  0-4458-1045 ต่่อ 17 
E-mail : bm4610@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตบุรีรัมย์
21 ช่ั�น 3 ถ.ธาน่ ต่.ในเม่อง อ.เม่องบุร่รัมย์  
จ.บุร่รัมย์ 31000 
โทร. 0-4461-6806 
โทรสิาร  0-4461-6806 
E-mail : loan8263@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุุรีรัมย์
21 ถ.ธาน่ ต่.ในเม่อง อ.เม่องบุร่รัมย์ 
จ.บุร่รัมย์ 31000 
โทร. 0-4461-1218 
โทรสิาร  0-4461-1600 
E-mail : bm4901@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นางรอิง
371 ถ.โช่คช่ยั-เดช่อดุม ต่.นางรอง อ.นางรอง  
จ.บรุรั่มย์ 31110 
โทร. 0-4462-2295 
โทรสิาร  0-4463-1998 
E-mail : bm4902@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ลำาปิลายมาศ 
742 หม้ท่่� 9 ถ.ราษฎร์ดำร ิต่.ลำปลายมาศ  
อ.ลำปลายมาศ จ.บรุร่มัย์ 31130 
โทร. 0-4462-3120 
โทรสิาร  0-4466-1439 
E-mail : bm4903@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิระโคินชัย
297 หม้่ท่� 3 ถ.โช่คช่ัย-เดช่อุดม ต่.ประโคนช่ัย  
อ.ประโคนชั่ย จ.บุร่รัมย์ 31140 
โทร. 0-4467-1245 
โทรสิาร  0-4467-1245 
E-mail : bm4904@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สตัึก
49 หม้่ท่� 16 ถ.ท่าช่�าง ต่.นิคม อ.สิต่ก้ 
จ.บุร่รัมย์ 31150 
โทร. 0-4462-7417 
โทรสิาร  0-4468-1075 
E-mail : bm4905@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัุทไธีสง
388 หม้่ท่� 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต่.พัุทไธสิง  
อ.พัุทไธสิง จ.บุร่รัมย์ 31120 
โทร. 0-4468-9060 
โทรสิาร  0-4465-5022 
E-mail : bm4906@gsb.or.th

19 ถ.โยธา ต่.ในเม่อง อ.เม่องนครราช่สิ่มา  
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4426-3445-52  
โทรสิาร  0-4423-0154, 0-4424-1325 
E-mail : Unit.rm13@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครร�ช่สิีม� 1
19 ถ.โยธา ต่.ในเม่อง อ.เม่องนครราช่สิ่มา  
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4424-3817 
โทรสิาร  0-4424-3817 
E-mail : loan8264@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุรนารี
19 ถ.โยธา ต่.ในเม่อง อ.เม่องนครราช่สิ่มา  
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4420-5364, 0-4424-1326 
โทรสิาร  0-4424-1326 
E-mail : bm4311@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โชคิชัย
149/11 หม้่ท่� 1 ถ.ออมสิิน ต่.โช่คช่ัย อ.โช่คช่ัย  
จ.นครราช่สิ่มา 30190 
โทร. 0-4449-1292 
โทรสิาร  0-4449-1292 
E-mail : bm4308@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มุขมนตัรี
164/9 ถ.มุขมนต่ร่ ต่.ในเม่อง อ.เม่องนครราช่สิ่มา 
จ.นครราช่สิ่มา 30000
โทร. 0-4425-7498, 0-4425-7598
โทรสิาร  0-4425-7498
E-mail : bm4310@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กระสัง
192 หม้่ท่� 9 ถ.สิุขาภิบาล 1 ต่.กระสิัง  
อ.กระสิัง จ.บุร่รัมย์ 31160 
โทร. 0-4469-1286 
โทรสิาร  0-4469-1009 
E-mail : bm4907@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงกี�
83 หม้่ท่� 1 ถ.โช่คช่ัย-เดช่อุดม ต่.หนองก่� อ.หนองก่�  
จ.บุร่รัมย์ 31210 
โทร. 0-4464-1413 
โทรสิาร  0-4464-1478 
E-mail : bm4908@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทวีีกิจ
274 หม้่ท่� 8 ถ.บุร่รัมย์-นางรอง ต่.อิสิาณ  
อ.เม่องบุร่รัมย์ จ.บุร่รัมย์ 31000 
โทร. 0-4460-1841 
โทรสิาร  0-4460-1841 
E-mail : bm4909@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านกรวีด
304-304/1 หม้่ท่� 4 ต่.ปราสิาท อ.บ�านกรวด  
จ.บุร่รัมย์ 31180 
โทร. 0-4467-9415 
โทรสิาร  0-4467-9415 
E-mail : bm4910@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ละหานทราย
182 หม้่ท่� 1 ต่.ละหานทราย อ.ละหานทราย  
จ.บุร่รัมย์ 31170 
โทร. 0-4464-9497 
โทรสิาร  0-4464-9498 
E-mail : bm4911@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านใหม่ไชยพัจน์
183 หม้่ท่� 1 ต่.หนองแวง อ.บ�านใหม่ไช่ยพัจน์  
จ.บุร่รัมย์ 31120 
โทร. 0-4461-0967 
โทรสิาร  0-4461-0968 
E-mail : bm4912@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบุินสัน บุรุีรัมย์
ห�างสิรรพัสิินค�า โรบินสิัน ไลฟ์สิไต่ล์เซ็นเต่อร์ บุร่รัมย์ 
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 222 เลขท่� 125 หม้่ท่� 6 
ถ.บุร่รัมย์-นางรอง ต่.กระสิัง อ.เม่องบุร่รัมย์ 
จ.บุร่รัมย์ 31000 
โทร. 0-4460-0680 
โทรสิาร  0-4460-0680 
E-mail : bm4913@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิรบุุรี
833 หม้่ท่� 4 ถ.ราษฎร์พััฒนา ต่.แช่ะ อ.ครบุร่  
จ.นครราช่สิ่มา 30250 
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021 
โทรสิาร  0-4444-4021 
E-mail : bm4319@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เดอิะมอิลล์ นคิรราชสีมา
ศ้นย์การค�าเดอะมอลล์ นครราช่สิ่มา ช่ั�น B  
เลขท่� 1242/2 ถ.มิต่รภาพั ต่.ในเม่อง  
อ.เม่องนครราช่สิ่มา จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4439-3582-4 
โทรสิาร  0-4439-3584 
E-mail : bm4321@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โคิกกรวีด
42 หม้่ท่� 6 ต่.โคกกรวด อ.เม่องนครราช่สิ่มา  
จ.นครราช่สิ่มา 30280 
โทร. 0-4430-5200-1 
โทรสิาร  0-4430-5202 
E-mail : bm4323@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เสิงสาง
274-274/1 หม้่ท่� 11 ถ.เสิิงสิาง-โนนสิมบ้รณ์  
ต่.เสิิงสิาง อ.เสิิงสิาง จ.นครราช่สิ่มา 30330 
โทร. 0-4444-7015-6 
โทรสิาร  0-4444-7015 
E-mail : bm4328@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงบุุญมาก
245 หม้่ท่� 6 ต่.หนองหัวแรต่ อ.หนองบุญ่มาก  
จ.นครราช่สิ่มา 30410 
โทร. 0-4449-0331-2 
โทรสิาร  0-4449-0332 
E-mail : bm4329@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดเซำฟ้วีนั
2/27-28 ซ.มติ่รภาพั 15 ต่.ในเมอ่ง  
อ.เมอ่งนครราช่สิม่า จ.นครราช่สิม่า 30000 
โทร. 06-2297-1812, 06-5940-9617 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm4331@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลพัลาซำา นคิรราชสมีา
ห�องเลขท่� 336 ช่ั�น 3 ภายในศน้ย์การค�า 
เซน็ทรลัพัลาซา นครราช่สิม่า 
เลขท่� 990, 998 ถ.มติ่รภาพั-หนองคาย 
ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งนครราช่สิม่า 
จ.นครราช่สิม่า 30000 
โทร. 0-4422-9431-2 
โทรสิาร  0-4422-9432 
E-mail : bm4336@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุัวีใหญ่
153 ถ.นิเวศน์รัต่น์ ต่.บัวใหญ่่ อ.บัวใหญ่่ 
จ.นครราช่สิ่มา 30120 
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010 
โทรสิาร  0-4446-1642 ต่่อ 6 
E-mail : bm4302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชุมพัวีง
79 หม้่ท่� 1 ถ.ชุ่มพัวง-ทางพัาด ต่.ชุ่มพัวง อ.ชุ่มพัวง 
จ.นครราช่สิ่มา 30270 
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030 
โทรสิาร  0-4447-7010 
E-mail : bm4315@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิระทาย
84 หม้่ท่� 7 ถ.เจนจบทิศ ต่.ประทาย อ.ประทาย  
จ.นครราช่สิ่มา 30180 
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173 
โทรสิาร  0-4447-9084 
E-mail : bm4316@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ หม่�นไวีย
517/137 ถ.มิต่รภาพั-หนองคาย 
ต่.ในเม่อง อ.เม่องนครราช่สิ่มา 
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4492-3131-2 
โทรสิาร  0-4492-3131 
E-mail : bm4336@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครร�ช่สิีม� 2
525 ช่ั�น 2 ถ.จอมพัล ต่.ในเม่อง อ.เม่องนครราช่สิ่มา 
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4425-6765-7 
โทรสิาร  0-4425-6767 ต่่อ 14 
E-mail : loan8265@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นคิรราชสมีา
428/1 ถ.มติ่รภาพั ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งนครราช่สิม่า 
จ.นครราช่สิม่า 30000 
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239 
โทรสิาร  0-4424-2003 
E-mail : bm4301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนจอิมพัล
525 ถ.จอมพัล ต่.ในเมอ่ง อ.เมอ่งนครราช่สิม่า  
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053 
โทรสิาร  0-4425-7147 
E-mail : bm4317@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิระตัูชุมพัล
8 ถ.มหาดไทย ต่.ในเม่อง อ.เม่องนครราช่สิ่มา  
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4425-5081 
โทรสิาร  0-4426-0234 
E-mail : bm4318@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โนนสูง
76 ถ.ศร่ธาน่ ต่.โนนสิ้ง อ.โนนสิ้ง จ.นครราช่สิ่มา 30160 
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030 
โทรสิาร  0-4437-9030 
E-mail : bm4309@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โนนไทย
768 หม้่ท่� 1 ถ.สิุรนารายณ์ ต่.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครราช่สิ่มา 30220 
โทร. 0-4438-1180 
โทรสิาร  0-4438-1180, 0-4438-1434 
E-mail : bm4314@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จักราช
299 หม้่ท่� 1 ถ.เพัช่รมาตุ่คลา ต่.จักราช่ อ.จักราช่  
จ.นครราช่สิ่มา 30230 
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247 
โทรสิาร  0-4439-9067, 0-4439-9247 
E-mail : bm4320@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หัวีทะเล
1108/5 หม้่ท่� 1 ต่.หัวทะเล อ.เม่องนครราช่สิ่มา  
จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4492-5108 
โทรสิาร  0-4492-5021 
E-mail : bm4330@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เทอิมินอิล 21 โคิราช
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 2040 ศ้นย์การค�าเทอมินอล 21 โคราช่  
เลขท่� 99 ถ.มิต่รภาพั-หนองคาย ต่.ในเม่อง  
อ.เม่องนครราช่สิ่มา จ.นครราช่สิ่มา 30000 
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578 
โทรสิาร  0-4449-8577 
E-mail : bm4335@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัิมาย
292/1 หม้่ท่� 2 ถ.บ้ช่ายันต่์ ต่.ในเม่อง อ.พัิมาย  
จ.นครราช่สิ่มา 30110 
โทร. 0-4447-1821, 0-4447-1888 
โทรสิาร  0-4447-1821 ต่่อ 6 
E-mail : bm4305@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิง
112 หม้่ท่� 8 ถ.สิุขาภิบาล 1 ต่.เม่องคง อ.คง  
จ.นครราช่สิ่มา 30260 
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022 
โทรสิาร  0-4445-9022 
E-mail : bm4312@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แก้งสนามนาง
52 หม้่ท่� 9 ถ.นิเวศน์รัต่น์ ต่.แก�งสินามนาง  
อ.แก�งสินามนาง จ.นครราช่สิ่มา 30440 
โทร. 0-4497-5487-8 
โทรสิาร  0-4433-9019 
E-mail : bm4324@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ห้วียแถลง
58/3 หม้ท่่� 1 ต่.ห�วยแถลง อ.ห�วยแถลง จ.นครราช่สิม่า 30240 
โทร. 0-4439-1302-3 
โทรสิาร  0-4439-1302 
E-mail : bm4326@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุัวีลาย
121/9-10 หม้่ท่� 9 ต่.บัวลาย อ.บัวลาย 
จ.นครราช่สิ่มา 30120 
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048 
โทรสิาร  0-4449-5051 
E-mail : bm4334@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครร�ช่สิีม� 3
12/3 หม้่ท่� 2 ถ.เทศบาล 7 ต่.สิ่คิ�ว อ.สิ่คิ�ว  
จ.นครราช่สิ่มา 30140 
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200 
โทรสิาร  0-4441-3200  
E-mail : loan8267@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สีคิิ�วี
12/3 หม้่ท่� 2 ถ.เทศบาล 7 ต่.สิ่คิ�ว อ.สิ่คิ�ว  
จ.นครราช่สิ่มา 30140 
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080 
โทรสิาร  0-4441-1080 
E-mail : bm4307@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากช่อิง
558 ถ.มิต่รภาพั ต่.ปากช่่อง อ.ปากช่่อง  
จ.นครราช่สิ่มา 30130 
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561 
โทรสิาร  0-4431-1561 
E-mail : bm4303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิักธีงชัย
320/8-9 หม้่ท่� 2 ถ.สิ่บศิริ ต่.เม่องปัก อ.ปักธงช่ัย  
จ.นครราช่สิ่มา 30150 
โทร. 0-4428-4390 
โทรสิาร  0-4444-1041 
E-mail : bm4304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สูงเนิน
867 หม้่ท่� 11 ถ.มิต่รสิัมพัันธ์ อ.สิ้งเนิน 
จ.นครราช่สิ่มา 30170 
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214 
โทรสิาร  0-4441-9214 
E-mail : bm4306@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ด่านขุนทด
9/1 หม้่ท่� 14 ถ.สิ่คิ�ว-ช่ัยภ้มิ ต่.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุดทด จ.นครราช่สิ่มา 30210 
โทร. 0-4438-9089 
โทรสิาร  0-4438-9089 
E-mail : bm4313@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา  ธีนะรัชตั์ เขาใหญ่
341 หม้ท่่� 4 ถ.ธนะรชั่ต์่ ต่.หมส่้ิ อ.ปากช่่อง 
จ.นครราช่สิม่า 30450
โทร. 0-4436-5884-5 
โทรสิาร  0-4436-5886 
E-mail : bm4322@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โลตัสั ปิากช่อิง 
ช่ั�น 1 ภายในศน้ย์การค�าเทสิโก�โลต่สัิ สิาขาปากช่่อง  
เลขท่� 289 หม้ท่่� 18 ต่.ปากช่่อง อ.ปากช่่อง  
จ.นครราช่สิม่า 30130 
โทร. 0-4492-9408 
โทรสิาร  0-4492-9408 
E-mail : bm4327@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา กลางดง
461/3-4 หม้ท่่� 12 ถ.มติ่รภาพั ต่.กลางดง อ.ปากช่่อง 
จ.นครราช่สิม่า 30320 
โทร. 0-4436-2247 
โทรสิาร  0-4436-2248 
E-mail : bm4332@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีงันำ�าเขียวี
111 หม้ท่่� 6 สิถาน่บรกิารน�ำมนั ปต่ท. 
บรษัิท มุง่ปั�นด ่จำกดั ถ.ทางหลวงแผู่้นดนิ 304 
ต่.ไทยสิามคัค ่อ.วงัน�ำเขย่ว 
จ.นครราช่สิม่า 30370 
โทร. 0-4422-8097 
โทรสิาร  0-4422-8098 
E-mail : bm4333@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปร�จีนบุรี
96 ถ.เทศบาลดำริ ต่.หน�าเม่อง อ.เม่องปราจ่นบุร่  
จ.ปราจ่นบุร่ 25000 
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078 
โทรสิาร  - 
E-mail : loan8268@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิราจีนบุุรี 
96 ถ.เทศบาลดำริ ต่.หน�าเม่อง อ.เม่องปราจ่นบุร่  
จ.ปราจ่นบุร่ 25000 
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm1901@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิระจันตัคิาม  
376/2 หม้่ท่� 2 ถ.เจ�าพัระยาบดินทร์ ต่.ประจันต่คาม 
อ.ประจันต่คาม จ.ปราจ่นบุร่ 25130 
โทร. 0-3729-1386  
โทรสิาร  0-3729-1386 
E-mail : bm1903@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศรีมหาโพัธีิ 
5 หม้่ท่� 3 ต่.ศร่มหาโพัธิ อ.ศร่มหาโพัธิ จ.ปราจน่บุร่ 25140 
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272 
โทรสิาร  0-3727-9241 ต่่อ 11 
E-mail : bm1905@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นิคิมอิุตัสาหกรรม 304
335-336 หม้่ท่� 10 ต่.ท่าต่ม้ อ.ศร่มหาโพัธิ 
จ.ปราจ่นบุร ่25140 
โทร. 0-3727-4326 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm1906@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กบิุนทร์บุุรี
431 ถ.เจ�าสิำอางค์ ต่.กบนิทร์ อ.กบนิทร์บรุ ่จ.ปราจน่บุร ่25110 
โทร. 0-3728-3194-5 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm1902@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สี�แยกกบุินทร์บุุรี
566 หม้่ท่� 17 ถ.สิายกบินทร์บุร่-ฉะเช่ิงเทรา  
ต่.เม่องเก่า อ.กบินทร์บุร่ จ.ปราจ่นบุร่ 25240 
โทร. 0-3728-2146, 0-3728-2288 
โทรสิาร  0-3728-2146 
E-mail : bm1904@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โคิกอิุดม
379/264-266 หม้่ท่� 10 ต่.หนองก่� อ.กบินทร์บุร่  
จ.ปราจ่นบุร ่25110 
โทร. 0-3745-5236-37 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm1907@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบิุนสัน ปิราจีนบุุรี
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 215 ห�างสิรรพัสิินค�าโรบินสิัน ปราจ่นบุร่ 
เลขท่� 72 หม้่ท่� 3 ต่.บางบริบ้รณ์ อ.เม่องปราจ่นบุร่  
จ.ปราจ่นบุร ่25000 
โทร. 0-3745-4771 ต่่อ 2 
โทรสิาร  0-3745-4771 
E-mail : bm1908@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นคิรนายก 
1-380 ถ.ศร่เม่อง ต่.นครนายก อ.เม่องนครนายก  
จ.นครนายก 26000 
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565 
โทรสิาร  0-3731-1295 ต่่อ 20 
E-mail : bm2001@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุ้านนา 
24 หม้ท่่� 5 ถ.สิวุรรณศร ต่.บ�านนา อ.บ�านนา  
จ.นครนายก 26110 
โทร. 0-3738-1573 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm2002@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิงคิรกัษ์
148-150 หม้ท่่� 2 ถ.สิายองครกัษ์-บางน�ำเปร่�ยว  
ต่.องครกัษ์ อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 26120  
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818  
โทรสิาร  0-3739-1833 
E-mail : bm2003@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิระแก�ว
268 ถ.สิวุรรณศร ต่.สิระแก�ว อ.เมอ่งสิระแก�ว  
จ.สิระแก�ว 27000 
โทร. 0-3742-1179 
โทรสิาร  0-3742-1173 
E-mail : loan8304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สระแก้วี  
268 ถ.สิวุรรณศร ต่.สิระแก�ว อ.เมอ่งสิระแก�ว  
จ.สิระแก�ว 27000 
โทร. 0-3724-2978 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm7401@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิรญัปิระเทศ   
56 ถ.ราษฎร์อทุศิ ต่.อรญั่ประเทศ  
อ.อรญั่ประเทศ จ.สิระแก�ว 27120 
โทร. 0-3723-2416 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm7402@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีงันำ�าเยน็  
802 หม้ท่่� 1 ต่.วงัน�ำเยน็ อ.วงัน�ำเยน็ จ.สิระแก�ว 27210 
โทร. 0-3725-2014 
โทรสิาร  0-3725-1063 ต่่อ 19 
E-mail : bm7403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีฒัินานคิร   
503 หม้ท่่� 10 ถ.สิวุรรณศร ต่.วฒันานคร 
อ.วฒันานคร จ.สิระแก�ว 27160 
โทร. 0-3726-1310 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm7404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดโรงเกลอ่ิ
555/29 และ 555/31 หม้ท่่� 7 ต่.ป่าไร่  
อ.อรญั่ประเทศ จ.สิระแก�ว 27120 
โทร. 0-3723-0958-9 
โทรสิาร  0-3723-0958 
E-mail : bm7405@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีงัสมบุรูณ์ั
92/1 หม้ท่่� 11 ต่.วงัสิมบร้ณ์ อ.วงัสิมบร้ณ์ จ.สิระแก�ว 27250 
โทร. 0-3744-9200 
โทรสิาร  0-3744-9222 
E-mail : bm7406@gsb.or.th

129 หม้ท่่� 3 ต่.คลองสิวนพัล ้อ.พัระนครศรอ่ยธุยา 
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13000 
โทร. 0-3533-6594
โทรสิาร  - 
E-mail : unit.rm14@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปทุุมธ�นี 1 
24 ถ.ปทมุสิมัพันัธ์ ต่.บางปรอก  
อ.เมอ่งปทมุธาน ่จ.ปทุมธาน ่12000 
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564,  
 0-2978-0412 
โทรสิาร  0-2978-0412 ต่่อ 26 
E-mail : loan8269@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิทมุธีานี 
24 ถ.ปทุมสิมัพันัธ์ ต่.บางปรอก  
อ.เมอ่งปทมุธาน ่จ.ปทมุธาน ่12000 
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120,  
 0-2581-3507, 0-2593-3532 
โทรสิาร  0-2581-6120 ต่่อ 25 
E-mail : bm0501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา รงัสิตั
265/42-43 หม้ท่่� 2 ถ.รังสิติ่-ปทมุธาน่  
ต่.ประช่าธปัิต่ย์ อ.ธญั่บรุ ่จ.ปทุมธาน ่12130 
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072  
โทรสิาร  0-2531-3072 ต่่อ 11 
E-mail : bm0503@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลาดหลุมแก้วี
23 หม้่ท่� 4 ถ.ปทุมธาน่-บางเลน ต่.ระแหง  
อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธาน่ 12140 
โทร. 0-2599-1238, 0-2976-3067 
โทรสิาร  0-2599-1238 ต่่อ 20 
E-mail : bm0505@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นวีนคิร
100 หม้่ท่� 13 ถ.พัหลโยธิน ต่.คลองหน้�ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน่ 12120 
โทร. 0-2520-3789, 0-2529-3377 
โทรสิาร  0-2520-3789, 0-2529-3377 ต่่อ 20 
E-mail : bm0508@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หมู่บุ้านเม่อิงเอิก
51/085-2-3 หม้่บ�านเม่องเอก ต่.หลักหก  
อ.เม่องปทุมธาน่ จ.ปทุมธาน่ 12000 
โทร. 0-2997-1501 
โทรสิาร  0-2997-1501 
E-mail : bm0513@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ทยีโูดม รงัสิตั 
ทย่โ้ดม พัลาซ่า ห�องเลขท่� B1-20 
และ B1-21 พั่�นท่�โซน B ชั่�น 1 
เลขท่� 98/16 หม้ท่่� 18 ถ.เช่ย่งราก ต่.คลองหน้�ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน่ 12120 
โทร. 0-2516-1948-9 
โทรสิาร  0-2516-1948 
E-mail : bm0516@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 14

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา โลตัสั รังสติัคิลอิง 7
ช่ั�น 1 ห�างสิรรพัสินิค�าเทสิโก�โลต่สัิ สิาขารงัสิติ่คลอง 7  
เลขท่� 41/2 หม้ท่่� 2 ถ.รงัสิติ่-นครนายก ต่.ลำผู้กักด้ 
อ.ธัญ่บรุ ่จ.ปทมุธาน่ 12110 
โทร. 0-2957-2017 
โทรสิาร  0-2957-2018 
E-mail : bm0515@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บิุ�กซำ ีลำาลูกกา 2
ห�างบิ�กซ่ เอ๊กซ์ต่ร�า สิาขาลำล้กกา 2 ช่ั�น 1  
เลขท่� 3/83 หม้่ท่� 7 ต่.ลาดสิวาย อ.ลำล้กกา  
จ.ปทุมธาน่ 12150 
โทร. 0-2563-3102 
โทรสิาร  0-2563-3102 
E-mail : bm0517@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี ลำาลูกกา 1
ช่ั�น 1 ห�างสิรรพัสิินค�าบิ�กซ่ ซ้เปอร์เซ็นเต่อร์ สิาขาลำล้กกา 1 
เลขท่� 10 หม้่ท่� 12 ต่.บ้งคำพัร�อย อ.ลำล้กกา  
จ.ปทุมธาน่ 12150 
โทร. 0-2152-7767 
โทรสิาร  0-2152-7767 ต่่อ 18 
E-mail : bm0521@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัระนครศรีอำยุธย� 1
129 หม้่ท่� 3 ต่.คลองสิวนพัล้ อ.พัระนครศร่อยุธยา 
จ.พัระนครศร่อยุธยา 13000 
โทร. 0-3534-6122 
โทรสิาร  0-3534-6122 ต่่อ 6 
E-mail : loan8270@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิลอิงสวีนพัลู
129 หม้่ท่� 3 ต่.คลองสิวนพัล้ 
อ.พัระนครศร่อยุธยา จ.พัระนครศร่อยุธยา 
13000 
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่่อ 25 
โทรสิาร  0-3534-6123 ต่่อ 26 
E-mail : bm0416@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าเรือิ (อิยุธียา)
52 ถ.ท่าเร่อ-พัระพัุทธบาท ต่.ท่าเร่อ อ.ท่าเร่อ 
จ.พัระนครศร่อยุธยา 13130 
โทร. 0-3534-1123 
โทรสิาร  0-3534-1123 
E-mail : bm0403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ภาชี 
154 หม้ท่่� 5 ต่.ภาช่ ่อ.ภาช่่  
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13140 
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420 
โทรสิาร  0-3531-1123 ต่่อ 19 
E-mail : bm0404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อุิทยั
1/1 หม้ท่่� 13 ต่.อทุยั อ.อทุยั
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13210 
โทร. 0-3535-6123 
โทรสิาร  0-3535-6222 
E-mail : bm0408@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางปิะอิิน
58 หม้ท่่� 6 ถ.ปราสิาททอง ต่.บ�านเลน อ.บางปะอนิ 
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13160 
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440 
โทรสิาร 0-3526-1023 ต่่อ 14,  
  0-3526-1440 ต่่อ 14 
E-mail : bm0409@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา นคิรหลวีง
126/3 หม้ท่่� 1 ถ.นครหลวง-ภาช่ ่ต่.นครหลวง  
อ.นครหลวง จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13260 
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500 
โทรสิาร  0-3535-9500  
E-mail : bm0411@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา วีงัน้อิย 
231-233 หม้ท่่� 7 ถ.พัหลโยธิน ต่.ลำไทร  
อ.วงัน�อย จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13170 
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630 
โทรสิาร  0-3527-1630 ต่่อ 20 
E-mail : bm0413@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิระตันูำ�าพัระอิินทร์
139/1-2 หม้ท่่� 7 ถ.พัหลโยธนิ ต่.เช่ย่งรากน�อย  
อ.บางปะอนิ จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13180 
โทร. 0-3574-6044 
โทรสิาร  0-3574-6044 
E-mail : bm0414@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดพัูนทรัพัย์
ต่ลาดพั้นทรัพัย์ พั่�นท่�โซน A เลขท่� 136/8-3  
หม้่ท่� 2 ต่.บ�านกลาง อ.เม่องปทุมธาน ่จ.ปทุมธาน่ 12000 
โทร. 0-2581-1609 
โทรสิาร  0-2581-1608 
E-mail : bm0518@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สามโคิก
111/241-243 หม้่ท่� 2 โครงการภัทรไพัรเวท 2  
ต่.สิามโคก อ.สิามโคก จ.ปทุมธาน่ 12160 
โทร. 0-2192-2356 
โทรสิาร  0-2192-2357 
E-mail : bm0519@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี รังสิตั 2
ห�องเลขท่� GCR 117 บริเวณภายในอาคารช่ั�น 1  
ช่ั�นท่� G-IN ศน้ย์การค�าบิ�กซ ่ซเ้ปอร์เซน็เต่อร์ สิาขารงัสิติ่ 2  
เลขท่� 70/1 หม้ท่่� 15 ถ.พัหลโยธนิ ต่.คค้ต่ อ.ลำลก้กา 
จ.ปทุมธาน่ 12130 
โทร. 0-2531-6926-7 
โทรสิาร  0-2531-6927 ต่่อ 18 
E-mail : bm0520@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดไท
32/402-403 หม้ท่่� 9 ต่.คลองหน้�ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธาน ่12120 
โทร. 0-2520-3062-3 
โทรสิาร  0-2520-3062-3 ต่่อ 18 
E-mail : bm0522@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปทุุมธ�นี 2
45 หม้่ท่� 11 ถ.พัหลโยธิน-ลำล้กกา ต่.ลำล้กกา  
อ.ลำล้กกา จ.ปทุมธาน่ 12150 
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384,  
 0-2987-0484 
โทรสิาร  0-2987-0384 ต่่อ 20 
E-mail : loan8299@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลำาลูกกา
45 หม้่ท่� 11 ถ.พัหลโยธิน-ลำล้กกา ต่.ลำล้กกา  
อ.ลำล้กกา จ.ปทุมธาน่ 12150 
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820 
โทรสิาร  0-2569-1308 ต่่อ 20 
E-mail : bm0502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิลอิงหลวีง
91/1-2 หม้่ท่� 8 ถ.คลองหลวง ต่.คลองหน้�ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน่ 12120 
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949,  
 0-2902-9147, 0-2516-5552 
โทรสิาร  0-2516-5552 ต่่อ 22 
E-mail : bm0504@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิลอิง 10 ธีญับุุรี 
42/2 หม้ท่่� 4 ถ.รงัสิติ่-นครนายก ต่.บง้สินั�น  
อ.ธัญ่บรุ ่จ.ปทมุธาน่ 12110  
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178  
โทรสิาร  0-2546-1432 ต่่อ 18 
E-mail : bm0507@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เมเจอิร์รังสติั
439 หม้ท่่� 2 ถ.พัหลโยธนิ ต่.ประช่าธปัิต่ย์ อ.ธญั่บรุ่  
จ.ปทมุธาน ่12130 
โทร. 0-2567-5006 
โทรสิาร  0-2567-5009 
E-mail : bm0509@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สัมมากร เพัลส รังสิตั คิลอิง 2
819/1-3 ศ้นย์การค�าสิัมมากร เพัลสิ ช่ั�น 1 
ถ.รังสิิต่-นครนายก ต่.ประช่าธิปัต่ย์ อ.ธัญ่บุร่
จ.ปทุมธาน่ 12130 
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 0-2549-8352 
โทรสิาร  0-2549-8032 
E-mail : bm0510@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ฟ้ิวีเจอิร์พัาร์คิ รังสิตั
ห�อง PLZ.2.SHP043 ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าฟิวเจอร์พัาร์ค รังสิิต่  
เลขท่� 94 ถ.พัหลโยธิน ต่.ประช่าธิปัต่ย์ อ.ธัญ่บุร่  
จ.ปทุมธาน่ 12130 
โทร. 0-2958-5498-9 
โทรสิาร  0-2958-5499 
E-mail : bm0511@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลำาไทร
146/1-2 หม้่ท่� 2 ต่.ลำไทร อ.ลำล้กกา 
จ.ปทุมธาน่ 12150 
โทร. 0-2563-1525-6 
โทรสิาร  0-2563-1526 
E-mail : bm0512@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา อิยธุียาพัาร์คิ
ช่ั�น 1 ศน้ย์การค�าอยธุยาพัาร์ค 126 หม้ท่่� 3  
ต่.คลองสิวนพัล ้อ.พัระนครศรอ่ยธุยา  
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13000 
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253 
โทรสิาร  0-3580-1252 
E-mail : bm0417@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นคิิมอุิตัสาหกรรมบุางปิะอินิ
80/21 หม้ท่่� 2 ต่.คลองจกิ อ.บางปะอนิ  
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13160 
โทร. 0-3527-4300-1 
โทรสิาร  0-3527-4300 
E-mail : bm0419@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัระนครศรีอำยุธย� 2
9/51 ช่ั�น 3 ถ.นเรศวร ต่.หอรัต่นไช่ย  
อ.พัระนครศรอ่ยธุยา จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13000 
โทร. 0-3532-3745 ต่่อ 11-25,  
 0-3532-3205 ต่่อ 11-25 
โทรสิาร  0-3532-3745 ต่่อ 26,  
  0-3532-3205 ต่่อ 26  
E-mail : loan8271@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เจ้าพัรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต่.หอรตั่นไช่ย อ.พัระนครศรอ่ยธุยา 
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13000 
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666 
โทรสิาร  0-3524-4784 
E-mail : bm0415@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัระนคิรศรีอิยุธียา
84/11-13 ถ.อ้่ทอง ต่.หอรัต่นไช่ย อ.พัระนครศรอ่ยุธยา 
จ.พัระนครศร่อยุธยา 13000 
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374 
โทรสิาร  0-3525-1131 ต่่อ 24 
E-mail : bm0401@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เสนา
402 ถ.วิไลเสินา ต่.เสินา อ.เสินา  
จ.พัระนครศร่อยุธยา 13110 
โทร. 0-3520-1234 
โทรสิาร  0-3520-1234 ต่่อ 17 
E-mail : bm0402@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ผักไห่
112/12 หม้่ท่� 4 ต่.ผู้ักไห่ อ.ผู้ักไห่  
จ.พัระนครศร่อยุธยา 13120 
โทร. 0-3539-1323 
โทรสิาร  0-3539-1323 
E-mail : bm0405@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านแพัรก
59 หม้่ท่� 2 ถ.บ�านแพัรก-อ่างทอง  
ต่.สิำพัะเน่ยง อ.บ�านแพัรก  
จ.พัระนครศร่อยุธยา 13240 
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492 
โทรสิาร  0-3538-6088 ต่่อ 13 
E-mail : bm0406@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มหาราช
3/1 หม้่ท่� 4 ถ.ช่าญ่วิวัฒน์ ต่.หัวไผู้่ อ.มหาราช่ 
จ.พัระนครศร่อยุธยา 13150 
โทร. 0-3538-9123 
โทรสิาร  0-3538-9123 
E-mail : bm0407@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางปิะหัน
4/6 หม้่ท่� 5 ถ.อยุธยา-บางปะหัน ต่.ขวัญ่เม่อง  
อ.บางปะหัน จ.พัระนครศร่อยุธยา 13220 
โทร. 0-3538-1333  
โทรสิาร  0-3538-1333 
E-mail : bm0410@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลาดบุวัีหลวีง
196/1 หม้ท่่� 3 ต่.ลาดบวัหลวง อ.ลาดบวัหลวง 
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13230 
โทร. 0-3537-9123 
โทรสิาร  0-3537-9123 
E-mail : bm0412@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สวีนอุิตัสาหกรรมโรจนะ
199/12, 199/13 และ 199/14 
หม้ท่่� 23 ต่.สิามเรอ่น อ.บางปะอนิ 
จ.พัระนครศรอ่ยธุยา 13160 
โทร. 0-3533-2080-1 
โทรสิาร  0-3533-2080 
E-mail : bm0418@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตอำ่�งทุอำง
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต่.ต่ลาดหลวง 
อ.เมอ่งอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 
โทร. 0-3561-4500 
โทรสิาร  0-3561-4500 ต่่อ 23  
E-mail : loan8272@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิ่างทอิง
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต่.ต่ลาดหลวง  
อ.เม่องอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115 
โทรสิาร  0-3561-1242 ต่่อ 19  
E-mail : bm1401@gsb.or.th 
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีิเศษชัยชาญ
202/1 หม้่ท่� 7 ถ.แม่น�ำน�อย ต่.ศาลเจ�าโรงทอง  
อ.วิเศษช่ัยช่าญ่ จ.อ่างทอง 14110 
โทร. 0-3563-1190, 0-3563-1930 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm1402@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โพัธีิ�ทอิง
483 หม้่ท่� 5 ถ.โพัธิ�ทอง-แสิวงหา ต่.อ่างแก�ว  
อ.โพัธิ�ทอง จ.อ่างทอง 14120 
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230 
โทรสิาร  0-3564-0050 ต่่อ 17-18 
E-mail : bm1403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิ่าโมก
554/ข หม้่ท่� 2 ต่.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149  
โทรสิาร  0-3566-1335  
E-mail : bm1404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สิงห์บุุรี
891/15 ถ.ขุนสิรรค์ ต่.บางพัุทรา  
อ.เม่องสิิงห์บุร่ จ.สิิงห์บุร่ 16000 
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223  
โทรสิาร  0-3652-1489 ต่่อ 14 
E-mail : bm1801@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิินทร์บุรุี
533/11 หม้่ท่� 6 ต่.อินทร์บุร่ อ.อินทร์บุร่  
จ.สิิงห์บุร่ 16110
โทร. 0-3658-1049, 0-3658-1515 
โทรสิาร  0-3658-1515 ต่่อ 20 
E-mail : bm1802@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางระจัน
126/1 หม้่ท่� 4 ต่.สิิงห์ อ.บางระจัน  
จ.สิิงห์บุร่ 16130 
โทร. 0-3659-1481 
โทรสิาร  0-3659-1481 ต่่อ 4 
E-mail : bm1803@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าช้าง
2/1 หม้่ท่� 6 ต่.ถอนสิมอ อ.ท่าช่�าง จ.สิิงห์บุร่ 16140 
โทร. 0-3659-5209, 0-3659-5244 
โทรสิาร  0-3659-5209  
E-mail : bm1804@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท็อิปิส์ พัลาซำ่า สิงห์บุุรี
ห�องเลขท่� RT102 ช่ั�น 1 ศ้นย์การค�า ท็อปสิ์ พัลาซ่า สิิงห์บุร่  
เลขท่� 105 หม้่ท่� 1 ทางหลวงสิายเอเซ่ย ต่.บางมัญ่  
อ.เม่องสิิงห์บุร่ จ.สิิงห์บุร่ 16000 
โทร. 0-3651-0969 
โทรสิาร  0-3651-0968 
E-mail : bm1806@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิระบุรี
108 หม้่ท่� 5 ต่.เสิาไห� อ.เสิาไห� 
จ.สิระบุร่ 18160  
โทร. 0-3639-1107 
โทรสิาร  0-3639-1107 ต่่อ 18 
E-mail : loan8273@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เสาไห้
108 หม้่ท่� 5 ต่.เสิาไห� อ.เสิาไห� 
จ.สิระบุร่ 18160  
โทร. 0-3639-1109 
โทรสิาร  0-3639-1109 ต่่อ 11 
E-mail : bm1608@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สระบุรุี
509 ถ.พัิช่ัยรณรงค์สิงคราม ต่.ปากเพัรย่ว 
อ.เม่องสิระบุร่ จ.สิระบุร ่18000 
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033 
โทรสิาร  0-3621-1029 ต่่อ 18 
E-mail : bm1601@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา พัระพุัทธีบุาท
24 หม้ท่่� 7 ถ.พัหลโยธนิ ต่.ธารเกษม  
อ.พัระพุัทธบาท จ.สิระบรุ ่18120 
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994 
โทรสิาร  0-3626-6733 ต่่อ 11 
E-mail : bm1602@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา แก่งคิอิย
236 ถ.สิดุบรรทดั ต่.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สิระบรุ ่18110 
โทร. 0-3624-4663 
โทรสิาร  0-3624-4663 ต่่อ 20 
E-mail : bm1603@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงแคิ
167 ถ.เศรษฐสิัมพัันธ์ ต่.หนองแค อ.หนองแค  
จ.สิระบุร่ 18140 
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234 
โทรสิาร  0-3637-1234 ต่่อ 108  
E-mail : bm1604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านหมอิ
2 หม้่ท่� 5 ต่.บ�านหมอ อ.บ�านหมอ จ.สิระบุร่ 18130 
โทร. 0-3620-1177 
โทรสิาร  0-3620-1177 ต่่อ 11 
E-mail : bm1605@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มวีกเหล็ก
438 หม้่ท่� 9 ต่.มิต่รภาพั อ.มวกเหล็ก จ.สิระบุร่ 18180 
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433 
โทรสิาร  0-3634-1054  
E-mail : bm1606@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีิหารแดง
383 หม้่ท่� 10 ถ.สิุวรรณศร ต่.หนองสิรวง อ.วิหารแดง  
จ.สิระบุร่ 18150 
โทร. 0-3637-7065 
โทรสิาร  0-3637-7065  
E-mail : bm1607@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุขอินันตั์ปิาร์คิ 
179/5 ช่ั�น 1 ห�างสิรรพัสิินค�าสิุขอนันต่์ปาร์ค  
ถ.สิุดบรรทัด ต่.ปากเพัร่ยว อ.เม่องสิระบุร่  
จ.สิระบุร่ 18000 
โทร. 0-3671-1882-3 
โทรสิาร  0-3671-1882-3 ต่่อ 16 
E-mail : bm1609@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีังม่วีง 
93 หม้่ท่� 7 ต่.คำพัราน อ.วังม่วง จ.สิระบุร่ 18220 
โทร. 0-3635-9163 
โทรสิาร  0-3635-9163 
E-mail : bm1610@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หินกอิง
203 หม้่ท่� 8 ต่.ห�วยทราย อ.หนองแค จ.สิระบุร่ 18230 
โทร. 0-3639-0169 
โทรสิาร  0-3639-0170 
E-mail : bm1611@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบิุนสัน สระบุรีุ
ห�างสิรรพัสิินค�าโรบินสิัน สิระบุร่ ห�องเลขท่� 223 ช่ั�น 2  
เลขท่� 99 หม้่ท่� 7 ต่.ต่ลิ�งช่ัน อ.เม่องสิระบุร่  
จ.สิระบุร่ 18000 
โทร. 0-3635-1500-1 
โทรสิาร  0-3635-1501 
E-mail : bm1612@gsb.or.th

ธน�ค�รอำอำมสิินภู�ค 15  

55 ถ.สิขุมุวทิ ต่.แสินสิขุ อ.เมอ่งช่ลบรุ ่จ.ช่ลบรุ ่20130 
โทร. 0-3838-7022-4 
โทรสิาร  0-3838-7025-6 
E-mail : unit.rm15@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 1
55 ถ.สิขุมุวิท ต่.แสินสิขุ อ.เมอ่งช่ลบรุ ่จ.ช่ลบรุ ่20130 
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190 
โทรสิาร  0-3838-6181 ต่่อ 20 
E-mail : loan8274@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ชลบุรีุ 
164 ถ.วช่ริปราการ ต่.บางปลาสิร�อย 
อ.เมอ่งช่ลบุร่ จ.ช่ลบุร่ 20000 
โทร. 0-3828-2108 
โทรสิาร  0-3828-2384 ต่่อ 25 
E-mail : bm2101@gsb.or.th
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E-mail : bm2110@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พััทยาใตั้
205/23-24 หม้่ท่� 10 ถ.พััทยาสิาย 2 ต่.หนองปร่อ  
อ.บางละมุง จ.ช่ลบุร่ 20150 
โทร. 0-3842-8749, 0-3842-5509 
โทรสิาร  0-3842-8749 
E-mail : bm2117@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โพัธีิสัมพัันธี์
285/200-202 หม้่ท่� 5 ซ.นาเกล่อ 16
ถ.พััทยา-นาเกลอ่ ต่.นาเกล่อ อ.บางละมุง
จ.ช่ลบุร่ 20150 
โทร. 0-3822-5933-4 
โทรสิาร  0-3822-5933 
E-mail : bm2118@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลเฟ้สตัิวีัล พััทยาบุีช
ห�องเลขท่� 419 ช่ั�น 4 
ศ้นย์การค�าเซ็นทรัลเฟสิต่ิวัล พััทยาบ่ช่  
เลขท่� 333/99-100 หม้่ท่� 9 ต่.หนองปร่อ
อ.บางละมุง จ.ช่ลบุร่ 20150 
โทร. 0-3804-3570, 0-3804-3569 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm2120@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำ ีพัทัยาใต้ั
ช่ั�น 1 ห�างสิรรพัสินิค�าบิ�กซ ่พัทัยาใต่�  
ห�องเลขท่� GCR122 565/41 หม้ท่่� 10 ต่.หนองปรอ่  
อ.บางละมงุ จ.ช่ลบรุ ่20150 
โทร. 0-3837-3218 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm2124@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนทพััพัระยา
316/26 หม้ท่่� 12 ต่.หนองปรอ่ อ.บางละมงุ  
จ.ช่ลบรุ ่20150 
โทร. 0-3825-1591 
โทรสิาร  0-3825-1590 
E-mail : bm2125@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 3
700/37 หม้่ท่� 1 ต่.คลองต่ำหรุ อ.เม่อง  
จ.ช่ลบุร่ 20000 
โทร. 0-3845-7667  
โทรสิาร  0-3845-7667 
E-mail : loan8276@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พันัสนิคิม 
22 ถ.เม่องเก่า ต่.พันัสินิคม อ.พันัสินิคม  
จ.ช่ลบุร่ 20140 
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-4227 
โทรสิาร  0-3846-2960
E-mail : bm2104@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านบุึง  
24 ถ.วิฑ์้รย์ดำริ ต่.บ�านบ้ง อ.บ�านบ้ง 
จ.ช่ลบุร่ 20170 
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980 
โทรสิาร  0-3844-3980 ต่่อ 20 
E-mail : bm2107@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัานทอิง 
85/10 หม้่ท่� 4 ถ.พัานทอง-หัวไผู้่ ต่.พัานทอง  
อ.พัานทอง จ.ช่ลบุร่ 20160 
โทร. 0-3845-1976, 0-3845-1115  
โทรสิาร  0-3845-1115 ต่่อ 18 
E-mail : bm2108@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หัวีกุญแจ 
204/7 หม้่ท่� 1 ต่.คลองกิ�ว อ.บ�านบ้ง  
จ.ช่ลบุร่ 20220 
โทร. 0-3874-2539 
โทรสิาร  0-3820-1153 
E-mail : bm2109@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอินหัวีฬ่อิ
117/5 หม้่ท่� 5 ต่.ดอนหัวฬ่อ อ.เม่องช่ลบุร่  
จ.ช่ลบุร่ 20000 
โทร. 0-3844-0234 
โทรสิาร  0-3844-0440 
E-mail : bm2113@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิมตัะนคิร
69/18-19 หม้่ท่� 6 ถ.สิุขประย้ร ต่.ดอนหัวฬ่อ  
อ.เม่องช่ลบุร่ จ.ช่ลบุร่ 20000 
โทร. 0-3845-3097 
โทรสิาร  0-3845-3098 

E-mail : bm2129@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นิคิมอิุตัสาหกรรมอิมตัะนคิร
700/37 หม้่ท่� 1 ต่.คลองต่ำหรุ อ.เม่องช่ลบุร่  
จ.ช่ลบุร่ 20000 
โทร. 0-3845-7661-2 
โทรสิาร  0-3845-7663 
E-mail : bm2133@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกาะโพัธีิ�
280 หม้่ท่� 4 ต่.ท่าบุญ่ม่ อ.เกาะจันทร์  
จ.ช่ลบุร่ 20240 
โทร. 0-3820-9130-1 
โทรสิาร  0-3820-9131 
E-mail : bm2134@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 4
285 ช่ั�น 2 หม้่ท่� 5 ซอยเนินพัลับหวาน ถ.สิุขุมวิท 53  
ต่.หนองปร่อ อ.บางละมุง จ.ช่ลบุร่ 20150 
โทร. 0-3804-1258-9 
โทรสิาร  0-3804-1258-9 ต่่อ 18 
E-mail : loan8305@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สัตัหีบุ  
359 หม้่ท่� 1 ต่.สิัต่ห่บ อ.สิัต่ห่บ จ.ช่ลบุร่ 20180  
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544 
โทรสิาร  0-3843-7437 ต่่อ 18 
E-mail : bm2103@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สวีนอิุตัสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หม้่ท่� 11 ถ.สิุขาภิบาล 8 ต่.หนองขาม  
อ.ศรร่าช่า จ.ช่ลบุร่ 20230 
โทร. 0-3848-1541 
โทรสิาร  0-3848-1542 
E-mail : bm2112@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เนนิพัลบัุหวีาน
285 หม้ท่่� 5 ซอยเนนิพัลับหวาน ถ.สิขุมุวทิ 53  
ต่.หนองปรอ่ อ.บางละมงุ จ.ช่ลบรุ ่20150 
โทร. 0-3804-1338 
โทรสิาร  0-3804-1339 
E-mail : bm2115@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุุญสัมพันัธ์ี 
99/6-7 หม้ท่่� 5 ต่.หนองปรอ่ อ.บางละมงุ  
จ.ช่ลบรุ ่20150 
โทร. 0-3806-8938-9 
โทรสิาร  0-3806-8938 ต่่อ 18 
E-mail : bm2116@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดบุ้านอิำาเภอิ
160 หม้่ท่� 9 ถ.สิุขุมวิท ต่.นาจอมเท่ยน อ.สิัต่ห่บ  
จ.ช่ลบุร่ 20250 
โทร. 0-3823-5677-8 
โทรสิาร  0-3823-5677 
E-mail : bm2121@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุขุมวีิท-สัตัหีบุ
4/57-58 หม้่ท่� 7 ต่.สิัต่ห่บ อ.สิัต่ห่บ จ.ช่ลบุร่ 20180 
โทร. 0-3843-8078-9 
โทรสิาร  0-3843-8078 
E-mail : bm2122@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สยามคิันทรีคิลับุ
19/110-111 หม้่ท่� 6 ต่.หนองปร่อ อ.บางละมุง  
จ.ช่ลบุร่ 20150 
โทร. 0-3840-5063 
โทรสิาร  0-3840-5064 
E-mail : bm2127@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ่อิวีิน
310/6-7 หม้่ท่� 3 ถ.สิัต่ห่บ-ฉะเช่ิงเทรา ต่.บ่อวิน  
อ.ศรร่าช่า จ.ช่ลบุร่ 20230 
โทร. 0-3833-7368-9 
โทรสิาร  0-3833-7369 
E-mail : bm2130@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตระยอำง
307/37 ถ.สิุขุมวิท ต่.เนินพัระ อ.เม่องระยอง  
จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939  
โทรสิาร  0-3862-2939 ต่่อ 11 
E-mail : loan8277@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ระยอิง 
3 ถ.ต่ากสิินมหาราช่ ต่.ท่าประด้ ่อ.เม่องระยอง  
จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270 
โทรสิาร  0-3861-1005 ต่่อ 4 

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศรีราชา 
111 ถ.สิุรศักดิ� 1 ต่.ศร่ราช่า อ.ศร่ราช่า จ.ช่ลบุร่ 20110 
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001  
โทรสิาร  0-3831-1001 ต่่อ 25 
E-mail : bm2102@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หนอิงมน
55 ถ.สุิขุมวิท ต่.แสินสิุข อ.เม่องช่ลบุร่ จ.ช่ลบุร่ 20130 
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830 
โทรสิาร  0-3838-1002, 0-3838-2830 ต่่อ 19 
E-mail : bm2106@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนสุขปิระยูร
726/25 ถ.สิุขประย้ร ต่.บางปลาสิร�อย อ.เม่องช่ลบุร่  
จ.ช่ลบุร ่20000  
โทร. 0-3827-3816, 08-4457-1279  
โทรสิาร  0-3827-3816 ต่่อ 19 
E-mail : bm2111@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แปิซำิฟ้ิคิ พัาร์คิ ศรีราชา
ช่ั�น 4 ห�อง F407-8 ศ้นย์การค�าแปซิฟิค พัาร์ค ศร่ราช่า  
90 ถ.สุิขุมวิท ต่.ศร่ราช่า อ.ศร่ราช่า จ.ช่ลบุร่ 20110 
โทร. 0-3832-5482 
โทรสิาร  0-3832-5483 
E-mail : bm2114@gsb.or.th 
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลพัลาซำา ชลบุรุี
171 ช่ั�น 1 อาคารศ้นย์การค�าเซ็นทรัลพัลาซา ช่ลบุร ่ 
เลขท่� 55/88-89 ม.1 ถ.สิุขุมวิท ต่.เสิม็ด อ.เม่องช่ลบุร่ 
จ.ช่ลบุร ่20000 
โทร. 0-3805-3801-2 
โทรสิาร  0-3805-3801 
E-mail : bm2119@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางทราย
137 หม้่ท่� 3 ต่.บางทราย อ.เม่องช่ลบุร่ จ.ช่ลบุร่ 20000 
โทร. 0-3828-8374-5 
โทรสิาร  0-3828-8375 
E-mail : bm2131@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิ่าวีอุิดม
143/16-17 หม้่ท่� 8 ถ.สิุขุมวิท ต่.ทุ่งสิุขลา อ.ศร่ราช่า  
จ.ช่ลบุร ่20230 
โทร. 0-3835-1818-9 
โทรสิาร  0-3835-1819 
E-mail : bm2132@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนพัระยาสัจจา
178/17 หม้่ท่� 3 ต่.เสิม็ด อ.เม่องช่ลบุร่  
จ.ช่ลบุร ่20000 
โทร. 0-3845-5313 
โทรสิาร  0-3845-5314 
E-mail : bm2135@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ฮาร์เบุอิร์ มอิลล์ แหลมฉบุัง
ศ้นย์การค�าฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ช่ั�น B 
ห�องเลขท่� BS13 เลขท่� 4/222 หม้่ท่� 10 ถนนสิุขุมวิท 
ต่.ทุ่งสิุขลา อ.ศร่ราช่า จ.ช่ลบุร ่20230 
โทร. 0-3849-3089 
โทรสิาร  0-3849-3098 
E-mail : bm2136@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ EXIM BANK แหลมฉบัุง
53/71-74 หม้่ท่� 9 ถ.สิุขุมวิท ต่.ทุ่งสิุขลา อ.ศร่ราช่า  
จ.ช่ลบุร ่20230 
โทร. 0-3849-0308 
โทรสิาร  0-3849-0309 
E-mail : bm2102@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตช่ลบุรี 2
285/203-204 หม้่ท่� 5 ซอยนาเกล่อ 16 ถ.พััทยา-นาเกล่อ  
ต่.นาเกลอ่ อ.บางละมงุ จ.ช่ลบรุ ่20150 
โทร. 0-3822-5630-1 
โทรสิาร  0-3822-5630 ต่่อ 13 
E-mail : loan8275@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางละมุง 
460 หม้่ท่� 4 ถ.พััทยา-นาเกล่อ ต่.นาเกล่อ  
อ.บางละมุง จ.ช่ลบุร่ 20150 
โทร. 0-3822-2002 
โทรสิาร  0-3822-2012 
E-mail : bm2105@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เม่อิงพััทยา  
8/46-48 หม้่ท่� 6 ถ.พััทยาเหน่อ ต่.นาเกล่อ  
อ.บางละมุง จ.ช่ลบุร่ 20150 
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643  
โทรสิาร  0-3842-3643 ต่่อ 17 
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E-mail : bm2201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แกลง  
16 ถ.สิุนทรโวหาร ต่.ทางเกว่ยน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171 
โทรสิาร  0-3867-1171 ต่่อ 11 
E-mail : bm2202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านคิ่าย 
113 หม้่ท่� 2 ถ.อาทิต่ย์ประดิษฐาน ต่.บ�านค่าย  
อ.บ�านค่าย จ.ระยอง 21120 
โทร. 0-3864-1009, 0-3864-1767 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm2203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านฉาง 
48/31 ถ.สิุขุมวิท ต่.บ�านฉาง อ.บ�านฉาง จ.ระยอง 21130 
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415 
โทรสิาร  0-3888-0415 ต่่อ 14 
E-mail : bm2204@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เพั 
232/1 หม้่ท่� 2 ถ.เพั-แกลง ต่.เพั อ.เม่องระยอง  
จ.ระยอง 21160 
โทร. 0-3865-3260 
โทรสิาร  0-3865-1765 
E-mail : bm2205@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มาบุตัาพัุด  
66, 66/1 และ 66/2 ถ.สิุขุมวิท ต่.มาบต่าพัุด 
อ.เม่องระยอง จ.ระยอง 21150 
โทร. 0-3868-1300 
โทรสิาร  0-3868-1024 ต่่อ 22 
E-mail : bm2206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เนนิพัระ
307/37 ถ.สิขุมุวทิ ต่.เนนิพัระ อ.เมอ่งระยอง จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3861-9042-4 
โทรสิาร  0-3861-9042 ต่่อ 17 
E-mail : bm2207@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เดอิะสตัาร์ ระยอิง
ห�อง 1101A ช่ั�น 1 ศน้ย์การค�าคอมพัวิเต่อร์สิต่าร์ ระยอง  
115 ถ.สิขุมุวทิ ต่.ท่าประด้ ่อ.เมอ่งระยอง 
จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3861-0453 
โทรสิาร  0-3861-0454 
E-mail : bm2208@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิลวีกแดง
625/68-69 หม้ท่่� 1 ต่.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 21140 
โทร. 0-3802-5900-1 
โทรสิาร  0-3802-5900 ต่่อ 14 
E-mail : bm2209@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา แพัชชั�น ช้อิปิปิิ�ง เดสตัิเนชั�น 
ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าแพัช่ช่ั�น ช่�อปปิ�ง เดสิต่ิเนช่ั�น ระยอง 
เลขท่� 554 ถ.สิุขุมวิท ต่.เนินพัระ อ.เม่องระยอง 
จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3802-3423-4 
โทรสิาร  0-3802-3424 
E-mail : bm2210@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นิคิมพััฒินา ระยอิง
4/9 หม้่ท่� 2 ต่.นิคมพััฒนา อ.นิคมพััฒนา จ.ระยอง 21180 
โทร. 0-3863-7863 
โทรสิาร  0-3863-7864 
E-mail : bm2211@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลพัลาซำา ระยอิง
ศ้นย์การค�าเซ็นทรัลพัลาซา ระยอง ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 279  
เลขท่� 99, 99-1 ถ.บางนา-ต่ราด ต่.เช่ิงเนิน 
อ.เม่องระยอง จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3894-2634 
โทรสิาร  0-3894-2635 
E-mail : bm2212@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตจันทุบุรี 
25/1 ถ.ท่าหลวง ต่.วัดใหม่ อ.เม่องจันทบุร่ 
จ.จันทบุร่ 22000 
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300 
โทรสิาร  0-3932-2120-1 ต่่อ 15 
E-mail : loan8278@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา จนัทบุรีุ 
25/1 ถ.ท่าหลวง ต่.วดัใหม่ อ.เมอ่งจนัทบรุ่ 
จ.จนัทบรุ ่22000 
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993 
โทรสิาร  0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่่อ 14 

E-mail : bm2301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าใหม่  
53 ถ.ราช่กจิ ต่.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรุ ่22120 
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066  
โทรสิาร  0-3943-1789 ต่่อ 18 
E-mail : bm2302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ขลงุ 
29/1 ถ.เทศบาลสิาย 1 ต่.ขลงุ อ.ขลงุ จ.จันทบรุ ่22110 
โทร. 0-3944-1065 
โทรสิาร  0-3944-1065 ต่่อ 17 
E-mail : bm2303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนท่าแฉลบุ
573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต่.ต่ลาด อ.เมอ่งจนัทบรุ ่จ.จนัทบรุ ่22000 
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015 
โทรสิาร  0-3932-8015 ต่่อ 15 
E-mail : bm2304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สอิยดาวี 
177 หม้ท่่� 1 ต่.ปะต่ง อ.สิอยดาว จ.จนัทบรุ ่22180 
โทร. 0-3938-1010 
โทรสิาร  0-3938-1010 
E-mail : bm2305@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ห้วียสะท้อิน
249 หม้ท่่� 3 ต่.ทุ่งเบญ่จา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบรุ ่22170 
โทร. 0-3939-5494 
โทรสิาร  0-3939-5494 ต่่อ 16 
E-mail : bm2306@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ตัลาดเทศบุาล 2
20 ถ.ประช่านยิม ต่.วดัใหม่ อ.เมอ่งจันทบรุ่  
จ.จนัทบรุ ่22000 
โทร. 0-3932-2126-7 
โทรสิาร  0-3932-2127 
E-mail : bm2307@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เขาคิชิฌกฏู์ 
4/105 หม้ท่่� 10 ต่.พัลวง อ.เขาคชิ่ฌกฏ้ิ จ.จนัทบรุ ่22210 
โทร. 0-3930-9194  
โทรสิาร  0-3930-9193 
E-mail : bm2308@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เรนโบุวี์ พัลาซำา จันทบุรุี
อาคารเรนโบว์ พัลาซา ห�องเลขท่� A2 เลขท่�22/54-56  
หม้่ท่� 7 ต่.จันทนิมิต่ อ.เม่องจันทบุร่ จ.จันทบุร่ 22000 
โทร. 0-3932-8997 
โทรสิาร  0-3932-8998 
E-mail : bm2309@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัราด 
81-82 ถ.สิุขุมวิท ต่.บางพัระ อ.เม่องจันทบุร่ จ.ต่ราด 23000 
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040 
โทรสิาร  0-3951-1083 ต่่อ 17 
E-mail : bm2401@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เขาสมิง 
74/12-13 หม้่ท่� 1 ถ.สิุขุมวิท ต่.เขาสิมิง อ.เขาสิมิง  
จ.ต่ราด 23130 
โทร. 0-3959-9155 
โทรสิาร  0-3959-9155 
E-mail : bm2402@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกาะช้าง
23/10 หม้่ท่� 4 บ�านคลองพัร�าว ต่.เกาะช่�าง  
อ.เกาะช่�าง จ.ต่ราด 23170 
โทร. 0-3955-7399 
โทรสิาร  0-3955-7398 
E-mail : bm2403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิลอิงใหญ่
170/5 หม้่ท่� 2 ต่.คลองใหญ่่ อ.คลองใหญ่่ 
จ.ต่ราด 23110 
โทร. 0-3951-3475 
โทรสิาร  0-3951-3476 
E-mail : bm2404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชัยมงคิล-ตัราด
72 ถ.ชั่ยมงคล ต่.บางพัระ อ.เม่องต่ราด  
จ.ต่ราด 23000 
โทร. 0-3951-2434 
โทรสิาร  0-3951-2433 
E-mail : bm2405@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ เกาะกูด
อาคารศ้นย์โอทอป องค์การบริหารสิ่วนต่ำบลเกาะก้ด  
ต่.เกาะก้ด อ.เกาะก้ด จ.ต่ราด 23000 
โทร. 0-3951-0432 
โทรสิาร  - 

E-mail : bm2405@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิมุทุรปร�ก�ร 1 
369/1 ถ.สิขุมุวทิ ต่.ปากน�ำ อ.เมอ่งสิมทุรปราการ 
จ.สิมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2389-3346-7 
โทรสิาร  0-2389-3346-7 ต่่อ 15 
E-mail : loan8279@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สมทุรปิราการ 
154 ถ.ศรส่ิมุทร ต่.ปากน�ำ อ.เมอ่งสิมทุรปราการ 
จ.สิมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613, 0-2388-0035 
โทรสิาร  0-2395-0613 ต่่อ 18 
E-mail : bm0301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางพัลี 
29 หม้ท่่� 8 ถ.สิขุาภบิาล ต่.บางพัลใ่หญ่่ อ.บางพัล่  
จ.สิมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523 
โทรสิาร  0-2337-3523 ต่่อ 17 
E-mail : bm0302@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุางบุ่อิ 
334 หม้่ท่� 1 ถ.รัต่นราช่ ต่.บางบ่อ อ.บางบ่อ  
จ.สิมุทรปราการ 10560 
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581 
โทรสิาร  0-2708-4581 ต่่อ 15 
E-mail : bm0303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา คิลอิงด่าน 
471 หม้่ท่� 11 ถ.สิุขุมวิท ต่.คลองด่าน อ.บางบ่อ 
จ.สิมุทรปราการ 10550 
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112 
โทรสิาร  0-2330-1112 ต่่อ 17 
E-mail : bm0304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนกิ�งแก้วี-สุวีรรณัภูมิ 
9/69 หม้่ท่� 6 ซอยกิ�งแก�ว 46/2 ถ.กิ�งแก�ว  
ต่.ราช่าเทวะ อ.บางพัล่ จ.สิมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2175-2015-16 
โทรสิาร  0-2175-2016 
E-mail : bm0310@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เม่อิงสมุทร
369/1 ถ.สิุขุมวิท ต่.ปากน�ำ อ.เม่องสิมุทรปราการ 
จ.สิมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2389-3348-9 
โทรสิาร  0-2389-3350 
E-mail : bm0312@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นิคิมอิุตัสาหกรรมบุางปิู
989, 989/1-3 หม้่ท่� 6 ต่.แพัรกษา อ.เม่องสิมุทรปราการ 
จ.สิมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2324-3342-3 
โทรสิาร  0-2324-3343 
E-mail : bm0315@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เมกาบุางนา
39 หม้่ท่� 6 ศ้นย์การค�าเมกาบางนา 
ถ.บางนา-ต่ราด ต่.บางแก�ว อ.บางพัล่ 
จ.สิมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2186-8760 
โทรสิาร  0-2186-8761 
E-mail : bm0316@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี ศรีนคิรินทร์
ห�อง GCR 103 ช่ั�น 1 เลขท่� 425 หม้่ท่� 5  
ถ.ศร่นครินทร์ ต่.สิำโรงเหน่อ อ.เม่องสิมุทรปราการ 
จ.สิมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2758-8743 
โทรสิาร  0-2758-8744 
E-mail : bm0320@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นิคิมอิุตัสาหกรรมบุางพัลี
200/16-18 หม้่ท่� 1 ถ.เทพัารักษ์ ต่.บางเสิาธง  
อ.บางเสิาธง จ.สิมุทรปราการ 10570  
โทร. 0-2181-7948 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0318@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบุินสัน สมุทรปิราการ
ห�องเลขท่� 302 ช่ั�น 3 
ห�างสิรรพัสิินค�าโรบินสิัน สิมุทรปราการ 
เลขท่� 789 หม้่ท่� 2 ถ.สิุขุมวิท  
ต่.ท�ายบ�านใหม่ อ.เม่องสิมุทรปราการ  
จ.สิมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2174-2767 
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โทรสิาร  0-3851-7075 ต่่อ 24 
E-mail : loan8281@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ฉะเชิงเทรา 
1-5 ถ.สิันติ่ราษฎร์ ต่.หน�าเม่อง อ.เม่องฉะเช่ิงเทรา  
จ.ฉะเชิ่งเทรา 24000 
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076 
โทรสิาร  0-3851-1076 ต่่อ 24 
E-mail : bm1501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางคิล้า 
94 ถ.ระเบ่ยบกิจอนุสิรณ์ ต่.บางคล�า อ.บางคล�า  
จ.ฉะเชิ่งเทรา 24110 
โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899 
โทรสิาร  -  
E-mail : bm1502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางปิะกง 
239 หม้่ท่� 10 ถ.สิุขุมวิท ต่.บางปะกง อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิ่งเทรา 24130 
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016  
โทรสิาร  0-3853-1016 ต่่อ 7 
E-mail : bm1503@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พันมสารคิาม
685/5 หม้่ท่� 1 ถ.พันมพััฒนา ต่.พันมสิารคาม  
อ.พันมสิารคาม จ.ฉะเช่ิงเทรา 24120 
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555 
โทรสิาร  0-3855-1555 ต่่อ 22 
E-mail : bm1504@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนมหาจักรพัรรดิ�
106/3 ถ.มหาจักรพัรรดิ� ต่.หน�าเม่อง  
อ.เม่องฉะเช่ิงเทรา จ.ฉะเช่ิงเทรา 24000 
โทร. 0-3881-2432  
โทรสิาร  0-3881-2589 
E-mail : bm1505@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี ฉะเชิงเทรา
อาคารศ้นย์การค�าเอสิเอฟ เมเจอร์ ซ่นเ่พัล็กซ์ ฉะเช่ิงเทรา  
เลขท่� 9/2 ถ.ฉะเช่ิงเทรา-บางปะกง ต่.หน�าเม่อง  
อ.เม่องฉะเช่ิงเทรา จ.ฉะเช่ิงเทรา 24000 
โทร. 0-3851-8953 
โทรสิาร  -  
E-mail : bm1506@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางนำ�าเปิรี�ยวี
247/7-8 หม้่ท่� 5 ต่.โพัรงอากาศ อ.บางน�ำเปร่�ยว  
จ.ฉะเชิ่งเทรา 24150 
โทร. 0-3858-1394 
โทรสิาร  0-3858-1395 
E-mail : bm1507@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สนามชัยเขตั
7/5-7/6 หม้่ท่� 4 ต่.ค้�ยายหม่ อ.สินามช่ัยเขต่  
จ.ฉะเชิ่งเทรา 24160 
โทร. 0-3859-7804-5 
โทรสิาร  0-3859-7806 
E-mail : bm1508@gsb.or.th

20/70 ช่ั�น 2 ถ.ราษฎร์อทุศิ ต่.ต่ลาด  
อ.เมอ่งสิุราษฎร์ธาน ่จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84000 
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-3345,  
 0-7728-3126 
โทรสิาร  0-7727-2589 
E-mail : Unit.rm16@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตชุ่มพัร 1
101/10 ช่ั�น 3 ถ.ศาลาแดง ต่.ท่าต่ะเภา  
อ.เม่องชุ่มพัร จ.ชุ่มพัร 86000 
โทร. 0-7750-6444 
โทรสิาร  0-7750-6444 ต่่อ 13 
E-mail : loan8282@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชุมพัร
101/10 ช่ั�น 2 ถ.ศาลาแดง ต่.ท่าต่ะเภา  
อ.เม่องชุ่มพัร จ.ชุ่มพัร 86000 
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828 
โทรสิาร  0-7751-1150 
E-mail : bm6101@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ท่าแซำะ 
244 หม้ท่่� 16 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ท่าแซะ  
อ.ท่าแซะ จ.ช่มุพัร 86140 
โทร. 0-7759-9252 
โทรสิาร  0-7758-4225 
E-mail : bm6104@gsb.or.th

โทรสิาร  0-2174-2766 
E-mail : bm0321@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา มาร์เก็ตัวิีลเลจ สุวีรรณัภูมิ
ศ้นย์การค�ามาร์เก็ต่วิลเลจ สิุวรรณภ้มิ ช่ั�น 3  
ห�องเลขท่� S310 เลขท่� 99/29 หม้่ท่� 1 ต่.ราช่าเทวะ  
อ.บางพัล่ จ.สิมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2007-5327 
โทรสิาร  0-2007-5328 
E-mail : bm0322@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ เทศบุาลแพัรกษา 
สิำนักงานเทศบาลแพัรกษา เลขท่� 999/995 หม้่ท่� 6 
ซอยรักพัันธ์ด่ 11/1 ถ.พัุทธรักษา ต่.แพัรกษา  
อ.เม่องสิมุทรปราการ จ.สิมุทรปราการ 10280 
โทร. 06-4335-5241 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0315@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิมุทุรปร�ก�ร 2 
9/7 หม้่ท่� 3 ต่.ปากคลองบางปลากด 
อ.พัระสิมุทรเจด่ย์ จ.สิมุทรปราการ 10290 
โทร. 0-2425-1094-6 
โทรสิาร  0-2425-1096 
E-mail : loan8280@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สำาโรง 
407 หม้่ท่� 8 ถ.สิุขุมวิท (เช่ิงสิะพัานสิำโรง)  
ต่.สิำโรงเหนอ่ อ.เมอ่งสิมุทรปราการ  
จ.สิมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-2264 
โทรสิาร  0-2394-3670 
E-mail : bm0305@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิู่เจ้าสมิงพัราย 
14/8, 14/10-11 หม้่ท่� 9 ถ.ป้่เจ�าสิมิงพัราย ต่.สิำโรงกลาง 
อ.พัระประแดง จ.สิมุทรปราการ 10130 
โทร. 0-2183-2040 
โทรสิาร  0-2183-2042 ต่่อ 16 
E-mail : bm0307@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัระปิระแดง 
48 ถ.ศร่เข่�อนขันธ์ ต่.ต่ลาด อ.พัระประแดง  
จ.สิมุทรปราการ 10130 
โทร. 0-2463-8764 
โทรสิาร  0-2463-9396 
E-mail : bm0308@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุขสวีัสดิ� 
119/25-26 หม้่ท่� 14 ถ.สิุขสิวัสิดิ� ต่.บางพั้�ง  
อ.พัระประแดง จ.สิมุทรปราการ 10130 
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029 
โทรสิาร  0-2463-5029 ต่่อ 3, 0-2463-3509 ต่่อ 3 
E-mail : bm0309@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิิมพัีเรียล เวีิลด์ สำาโรง 
ศ้นย์การค�าอิมพั่เร่ยล เวิลด์ สิำโรง ช่ั�น 2 
เลขท่� 999 หม้่ท่� 1 ถ.สิุขุมวิท ต่.สิำโรงเหน่อ  
อ.เม่องสิมุทรปราการ จ.สิมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2394-4005 
โทรสิาร  0-2394-4007 
E-mail : bm0311@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัระสมุทรเจดีย์
9/7 หม้่ท่� 3 ต่.ปากคลองบางปลากด  
อ.พัระสิมุทรเจด่ย์ จ.สิมุทรปราการ 10290 
โทร. 0-2425-1092-3 
โทรสิาร  0-2425-1093 
E-mail : bm0314@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซีำ สำาโรง 2
ห�องเลขท่� 2CR214 ช่ั�น 2 ห�างบิ�กซ่ จัมโบ�  
เลขท่� 1293 หม้่ท่� 4 ถ.สิุขุมวิท ต่.เทพัารักษ์  
อ.เม่องสิมุทรปราการ จ.สิมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2380-0445-6 
โทรสิาร  0-2380-0446 
E-mail : bm0317@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซีำ สุขสวีัสดิ�
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 2CR 203-204 บรษิทั บิ�กซ ่ซเ้ปอร์เซน็เต่อร์ 
จำกดั (มหาช่น) สิาขาบิ�กซส่ิขุสิวสัิดิ� เลขท่� 94 หม้ท่่� 18  
ถ.สุิขสิวัสิดิ� ต่.บางพั้�ง อ.พัระประแดง จ.สิมุทรปราการ 10130 
โทร. 0-2464-4271 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm0319@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตฉะเช่ิงเทุร�
106/3 ถ.มหาจักรพัรรดิ� ต่.หน�าเมอ่ง  
อ.เม่องฉะเชิ่งเทรา จ.ฉะเช่ิงเทรา 24000 
โทร. 0-3851-7075, 0-3851-2075-6 

ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิากนำ�าชมุพัร   
106/3 หม้ท่่� 2 ต่.ปากน�ำช่มุพัร  
อ.เมอ่งช่มุพัร จ.ช่มุพัร 86120 
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059 
โทรสิาร  0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่่อ 13 
E-mail : bm6105@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิะทวิี  
51/6 หม้ท่่� 7 ถ.เจรญิ่รฐั ต่.บางสิน  
อ.ปะทวิ จ.ช่มุพัร 86160 
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094  
โทรสิาร  0-7759-1111 
E-mail : bm6106@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา มาบุอิำามฤตั
65 หม้ท่่� 13 ต่.ดอนยาง อ.ปะทวิ  
จ.ช่มุพัร 86210 
โทร. 0-7765-6357 
โทรสิาร  0-7765-6342 
E-mail : bm6110@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ศนูย์การค้ิาโอิเชี�ยน
คิอิมเพัลก็ซ์ำ ชมุพัร
ห�องเลขท่� B-05 ช่ั�น 2 ภายในศน้ย์การค�า 
โอเช่่�ยนคอมเพัลก็ซ์ ช่มุพัร เลขท่� 58 ถ.กรมหลวงช่มุพัร  
ต่.ท่าต่ะเภา อ.เมอ่งช่มุพัร จ.ช่มุพัร 86000 
โทร. 0-7761-3410 
โทรสิาร  0-7761-3413 
E-mail : bm6112@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ระนอิง  
256/4 ถ.ท่าเม่อง ต่.เขานิเวศน์ อ.เม่องระนอง  
จ.ระนอง 85000  
โทร. 0-7781-1542 
โทรสิาร  0-7781-0541 
E-mail : bm6201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กระบุรุี  
151 หม้่ท่� 2 ถ.สิถาพัร ต่.น�ำจ่ด อ.กระบุร่ 
จ.ระนอง 85110 
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322 
โทรสิาร  0-7789-1235 
E-mail : bm6202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนเรือิงราษฎร์
337 ถ.เร่องราษฎร์ ต่.เขานิเวศน์ อ.เม่องระนอง  
จ.ระนอง 85000 
โทร. 0-7782-5755 
โทรสิาร  0-7782-5756 
E-mail : bm6203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุขสำาราญ
13 หม้่ท่� 3 ถ.เพัช่รเกษม ต่.กำพัวน อ.สิุขสิำราญ่  
จ.ระนอง 85120 
โทร. 0-7789-3167 
โทรสิาร  0-7789-3168 
E-mail : bm6204@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตชุ่มพัร 2
77/32 หม้่ท่� 6 ถ.ชุ่มพัร-เขาทะลุ ต่.ทุ่งต่ะไคร  
อ.ทุ่งต่ะโก จ.ชุ่มพัร 86220 
โทร. 0-7753-6830 
โทรสิาร  0-7753-6830 
E-mail : loan8306@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สวีี
404 หม้่ท่� 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต่.นาโพัธิ� อ.สิว่ จ.ชุ่มพัร 86130  
โทร. 0-7753-1205  
โทรสิาร  0-7753-1255 
E-mail : bm6102@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หลังสวีน 
16-18 ถ.หลังสิวน ต่.หลังสิวน อ.หลังสิวน จ.ชุ่มพัร 86110 
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365 
โทรสิาร  0-7754-1151 
E-mail : bm6103@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิฐมพัร
229 หม้่ท่� 9 ถ.ชุ่มพัร-ระนอง ต่.วังไผู้่  
อ.เม่องชุ่มพัร จ.ชุ่มพัร 86190 
โทร. 0-7757-6530-1  
โทรสิาร  0-7757-6531 
E-mail : bm6107@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทุง่ตัะโก
7/32 หม้่ท่� 6 ถ.ชุ่มพัร-เขาทะลุ ต่.ทุ่งต่ะไคร  
อ.ทุ่งต่ะโก จ.ชุ่มพัร 86220 
โทร. 0-7753-6760-1 
โทรสิาร  0-7753-6760 
E-mail : bm6108@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ละแม
197/6 หม้่ท่� 7 ต่.ละแม อ.ละแม จ.ชุ่มพัร 86170 
โทร. 0-7755-9314 
โทรสิาร  0-7755-9463 
E-mail : bm6109@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัะโตั๊ะ
261/2 หม้่ท่� 8 ต่.พัะโต่๊ะ อ.พัะโต๊่ะ จ.ชุ่มพัร 86180 
โทร. 0-7753-9206 
โทรสิาร  0-7753-9207 
E-mail : bm6111@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสุิร�ษ์ฎร์ธ�นี 1
20 ช่ั�น 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต่.ต่ลาด  
อ.เม่องสิุราษฎร์ธาน่ จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84000 
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794 
โทรสิาร  0-7727-5794 
E-mail : loan8283@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุราษฎร์ธีานี 
490-494 ถ.หน�าเม่อง ต่.ต่ลาด อ.เม่องสิุราษฎร์ธาน่ 
จ.สุิราษฎร์ธาน่ 84000 
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-3125 
โทรสิาร  0-7727-2019 
E-mail : bm5901@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลเฟ้สตัิวีัล สมุย
ช่ั�น 2 ห�องเลขท่� 237  
โครงการศ้นย์การค�าเซ็นทรัลเฟสิต่ิวัล สิมุย 
เลขท่� 209, 209/1-2 หม้่ท่� 2 ต่.บ่อผูุ้ด อ.เกาะสิมยุ 
จ.สิรุาษฎร์ธาน ่84320 
โทร. 0-7741-0536 
โทรสิาร  0-7741-0537 
E-mail : bm5916@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านนาสาร 
45 ถ.วิเวก ต่.นาสิาร อ.บ�านนาสิาร  
จ.สุิราษฎร์ธาน่ 84120 
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192  
โทรสิาร  0-7734-1373 
E-mail : bm5903@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกาะสมุย 
12/1 หม้่ท่� 3 ถ.ทว่ราษฎร์ภักด ่ต่.อ่างทอง  
อ.เกาะสิมุย จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84140 
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508 
โทรสิาร  0-7742-1119 ต่่อ 3 
E-mail : bm5905@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กาญจนดิษฐ์ 
102/2 หม้่ท่� 1 ถ.หน�าอำเภอ ต่.กะแดะ  
อ.กาญ่จนดิษฐ์ จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84160 
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883  
โทรสิาร  0-7737-9019 
E-mail : bm5907@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เวีียงสระ 
209 หม้่ท่� 4 ต่.บ�านสิ�อง อ.เว่ยงสิระ  
จ.สุิราษฎร์ธาน่ 84190 
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192  
โทรสิาร  0-7736-1192 
E-mail : bm5909@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ดอินสัก 
3 หม้่ท่� 5 ถ.ช่ลคราม ต่.ดอนสิัก อ.ดอนสิัก  
จ.สุิราษฎร์ธาน่ 84220 
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280 
โทรสิาร  0-7737-1280 
E-mail : bm5911@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนราษฎร์อุิทิศ
20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต่.ต่ลาด อ.เมอ่งสิรุาษฎร์ธาน่  
จ.สิรุาษฎร์ธาน ่84000 
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977 
โทรสิาร  0-7728-4977 
E-mail : bm5913@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บุ่อิผดุ
119/41 หม้ท่่� 1 ถ.รอบเกาะ ต่.บ่อผู้ดุ อ.เกาะสิมยุ 
จ.สิรุาษฎร์ธาน ่84320 
โทร. 0-7742-5130 
โทรสิาร  0-7742-5131 
E-mail : bm5915@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกาะพัะงัน
50/10-11 หม้่ท่� 1 ต่.เกาะพัะงัน อ.เกาะพัะงัน  
จ.สุิราษฎร์ธาน่ 84280 
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580 
โทรสิาร  0-7737-7463, 0-7737-7580
E-mail : bm5917@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ขุนทะเล
83/12-13 หม้่ท่� 1 ถ.สิุราษฎร์-นาสิาร  
ต่.ขุนทะเล อ.เม่องสิุราษฎร์ธาน่  
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84000 
โทร. 0-7735-5112-3 
โทรสิาร  0-7735-5112 
E-mail : bm5919@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านนาเดิม
92/17-18 หม้่ท่� 2 ต่.บ�านนา อ.บ�านนาเดิม  
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84240 
โทร. 0-7735-9752 
โทรสิาร  0-7735-9752 ต่่อ 5, 0-7735-9753 
E-mail : bm5920@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ละไม
108/10 หม้่ท่� 6 ต่.มะเร็ต่ อ.เกาะสิมุย  
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84310 
โทร. 0-7745-8192-3 
โทรสิาร  0-7745-8192-3  
E-mail : bm5921@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรลัพัลาซำา สรุาษฎร์ธีานี
88 หม้ท่่� 10 ต่.วดัประด่้ อ.เมอ่งสิรุาษฎร์ธาน่  
จ.สิรุาษฎร์ธาน ่84000 
โทร. 0-7748-9749 
โทรสิาร  0-7748-9750 
E-mail : bm5922@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา สหไทย สรุาษฎร์ธีานี
ช่ั�น 1 ห�องเลขท่� 106 ศ้นย์การค�าสิหไทย  
การ์เด�น พัลาซ่า สิุราษฎร์ธาน่ 
เลขท่� 528/1 ถ.ต่ลาดใหม่ ต่.ต่ลาด 
อ.เม่องสิุราษฎร์ธาน่ จ.สิุราษฎร์ธาน ่84000 
โทร. 0-7727-5341 
โทรสิาร  0-7727-5341 
E-mail : bm5927@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิุร�ษ์ฎร์ธ�นี 2
103 ช่ั�น 3 ถ.ธราธิบด่ ต่.ท่าข�าม 
อ.พัุนพัิน จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84130 
โทร. 0-7731-1262 
โทรสิาร  0-7731-1262 
E-mail : loan8284@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ไชยา 
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต่.ต่ลาดไช่ยา อ.ไช่ยา จ.สิุราษฎร์ธาน ่84110 
โทร. 0-7743-1031  
โทรสิาร  0-7743-1031 
E-mail : bm5902@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัุนพัิน 
103 ถ.ธราธิบด่ ต่.ท่าข�าม อ.พัุนพัิน จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84130 
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988 
โทรสิาร  0-7731-1314 
E-mail : bm5904@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัระแสง 
21/1 หม้่ท่� 1 ต่.อิปัน อ.พัระแสิง จ.สิุราษฎร์ธาน ่84210 
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424 
โทรสิาร  0-7736-9116 
E-mail : bm5906@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าฉาง  
88/1 หม้่ท่� 6 ถ.พัุนพัิน-ไช่ยา ต่.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง 
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84150 
โทร. 0-7738-9113 
โทรสิาร  0-7738-9113 
E-mail : bm5908@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าชนะ   
393 หม้่ท่� 4 ถ.วิช่ิต่ภักด่ อ.ท่าช่นะ  
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84170 
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242  
โทรสิาร  0-7738-1242 
E-mail : bm5910@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิีรีรัฐนิคิม 
176 หม้่ท่� 1 ถ.หลังสิถาน่รถไฟ ต่.ท่าขนอน 
อ.ค่ร่รัฐนิคม จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84180 
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254 
โทรสิาร  0-7739-1116 
E-mail : bm5912@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พันม 
326 หม้่ท่� 1 ถ.สิุราษฎร์-ต่ะกั�วป่า ต่.พันม อ.พันม  
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84250 
โทร. 0-7739-9336  
โทรสิาร  0-7739-9303 
E-mail : bm5914@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เคิียนซำา
76/3 หม้่ท่� 2 ต่.เค่ยนซา อ.เค่ยนซา จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84260 
โทร. 0-7729-7429-30  
โทรสิาร  0-7729-7429-30 
E-mail : bm5918@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางสวีรรคิ์
134 /1-2 หม้่ท่� 4 ต่.บางสิวรรค์ อ.พัระแสิง  
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84210 
โทร. 0-7736-5326 
โทรสิาร  0-7736-5366 
E-mail : bm5923@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีิภาวีดี
40/34 หม้่ท่� 4 ต่.ต่ะกุกเหน่อ อ.วิภาวด ่ 
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84180 
โทร. 0-7729-2159 
โทรสิาร  0-7729-2160 
E-mail : bm5924@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชัยบุุรี
7/22-23 หม้่ท่� 3 ต่.สิองแพัรก อ.ช่ัยบุร่ 
จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84350 
โทร. 0-7736-7520 
โทรสิาร  0-7736-7520 
E-mail : bm5925@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านตัาขุน
34/3-4 หม้่ท่� 4 ต่.เขาวง อ.บ�านต่าขุน จ.สิุราษฎร์ธาน่ 84230  
โทร. 0-7739-7464 
โทรสิาร  0-7739-7464 ต่่อ 106 
E-mail : bm5926@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตภู้เก็ต
125 ช่ั�น 3 ถ.พัังงา ต่.ต่ลาดใหญ่่ อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000
(ท่�อย้่ช่ั�วคราว) เลขท่� 54/3 หม้่ท่� 1 ถ.เจ�าฟ้าต่ะวันออก ต่.วิช่ิต่ 
อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000 
โทร. 0-7621-9018 
โทรสิาร  0-7621-9018 
E-mail : loan8285@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ภูเก็ตั
125 ช่ั�น 2 ถ.พัังงา ต่.ต่ลาดใหญ่่ อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000
(ท่�อย้่ช่ั�วคราว) เลขท่� 26, 28 ถ.มนต่ร่ ต่.ต่ลาดใหญ่่ อ.เม่อง 
จ.ภ้เก็ต่ 83000 
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113 
โทรสิาร  0-7621-1113 
E-mail : bm6401@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิ่าตัอิง   
132-138 ถ.พัระบารม่ ต่.ป่าต่อง อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต่ 83150 
โทร. 0-7634-6667-8 
โทรสิาร  0-7634-6668 
E-mail : bm6402@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถลาง  
169/10 หม้่ท่� 1 ถ.เทพักระษัต่ร ่ต่.เทพักระษัต่ร่  
อ.ถลาง จ.ภ้เก็ต่ 83110 
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502  
โทรสิาร  0-7631-1990  
E-mail : bm6403@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา  ห้าแยกฉลอิง 
1/41-42 หม้่ท่� 9 ต่.ฉลอง  
อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83130 
โทร. 0-7638-4359-60 
โทรสิาร  0-7638-4359-60 
E-mail : bm6404@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เชิงทะเล
141, 143 หม้่ท่� 1 ถ.ศร่สิุนทร ต่.เช่ิงทะเล  
อ.ถลาง จ.ภ้เก็ต่ 83110 
โทร. 0-7632-5298 
โทรสิาร  0-7632-5297 
E-mail : bm6405@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลภูเก็ตั เฟ้สตัิวีัล
ห�องเลขท่� 437 ช่ั�น 4 ห�างสิรรพัสิินค�าเซ็นทรัลภ้เก็ต่ เฟสิต่ิวัล 
เลขท่� 74-75 หม้่ท่� 5 ถ.เฉลิมพัระเก่ยรต่ิ 9 ต่.วิช่ิต่  
อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000 
โทร. 0-7630-7117 
โทรสิาร  0-7630-7118 
E-mail : bm6407@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สามกอิง 
371/51-54 ถ.เยาวราช่ ต่.ต่ลาดใหญ่่  
อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000 
โทร. 0-7621-5611 
โทรสิาร  0-7621-5612 
E-mail : bm6406@gsb.or.th
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289 หม้ท่่� 5 ถ.นครศรฯ่-ปากพันัง ต่.ปากนคร  
อ.เมอ่งนครศร่ธรรมราช่ จ.นครศร่ธรรมราช่ 80000 
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971 
โทรสิาร  0-7534-6972 
E-mail : Unit.rm17@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครศรีธรรมร�ช่ 1
1807 ถ.ยมราช่ ต่.ท่าวัง อ.เม่องนครศร่ธรรมราช่ 
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80000 
โทร. 0-7535-6838-39 
โทรสิาร  0-7535-6840 
E-mail : loan8287@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดหัวีอิิฐ
137 หม้่ท่� 1 ถ.กะโรม ต่.โพัธิ�เสิด็จ 
อ.เม่องนครศร่ธรรมราช่ จ.นครศร่ธรรมราช่ 
80000 
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013 
โทรสิาร  0-7534-1013 
E-mail : bm6012@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นคิรศรีธีรรมราช 
1807 ถ.ยมราช่ ต่.ท่าวัง อ.เม่องนครศร่ธรรมราช่ 
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80000 
โทร. 0-7534-5670 
โทรสิาร  0-7534-5670 ต่่อ 20 
E-mail : bm6001@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากพันัง    
108 ถ.ช่ายน�ำ ต่.ปากพันัง อ.ปากพันัง  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80140
โทร. 0-7551-7212  
โทรสิาร  0-7551-7212 
E-mail : bm6003@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สิชล        
274 หม้่ท่� 1 ถ.สิิช่ล-นครศร่ธรรมราช่ ต่.สิิช่ล  
อ.สิิช่ล จ.นครศร่ธรรมราช่ 80120 
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635 
โทรสิาร  0-7553-6635 
E-mail : bm6006@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าศาลา        
263/2 ถ.นครศร่ธรรมราช่-สิุราษฎร์ธาน ่
ต่.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศร่ธรรมราช่ 
80160 
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129 
โทรสิาร  0-7552-1129 
E-mail : bm6007@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เชียรใหญ่    
4 หม้่ท่� 3 ถ.เก่ยรติ่ดำรง ต่.เช่่ยรใหญ่่ อ.เช่่ยรใหญ่่ 
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80190 
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189 
โทรสิาร  0-7538-6050 
E-mail : bm6009@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หัวีไทร    
68/10-11 หม้่ท่� 8 ถ.หัวไทร-นครศร่ธรรมราช่ ต่.หัวไทร 
อ.หัวไทร จ.นครศร่ธรรมราช่ 80170 
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638 
โทรสิาร  0-7538-9638 
E-mail : bm6010@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ขนอิม    
109 หม้ท่่� 3 ถ.อคัรวถิ ่ต่.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธ่รรมราช่ 80210 
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044  
โทรสิาร  0-7552-8044 
E-mail : bm6011@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ลานสกา
17 หม้ท่่� 1 ถ.กะโรม ต่.เขาแก�ว อ.ลานสิกา จ.นครศรธ่รรมราช่ 
80230 
โทร. 0-7537-4416 
โทรสิาร  0-7537-4417 ต่่อ 16 
E-mail : bm6016@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบิุนสัน นคิรศรีธีรรมราช
89/109-110 ถ.พััฒนาการค้ขวาง  
ต่.คลัง อ.เม่องนครศร่ธรรมราช่ จ.นครศร่ธรรมราช่ 80000 
โทร. 0-7534-0336-7 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm6018@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัรหมคิีรี
11 หม้่ท่� 1 ถ.น�ำต่กพัรหมโลก ต่.พัรหมโลก  
อ.พัรหมค่ร่ จ.นครศร่ธรรมราช่ 80320 
โทร. 0-7539-6157-8 
โทรสิาร  0-7539-6158 ต่่อ 16 
E-mail : bm6019@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา เซำน็ทรัลพัลาซำา นคิรศรีธีรรมราช
ช่ั�น 3 ห�องเลขท่� 321-322 ศน้ย์การค�าเซน็ทรลัพัลาซา 
นครศรธ่รรมราช่ เลขท่� 8, 9/8 หม้ท่่� 7 ต่.นาสิาร  
อ.พัระพัรหม จ.นครศรธ่รรมราช่ 80000 
โทร. 0-7539-2846 
โทรสิาร  0-7539-2847 
E-mail : bm6024@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นาหลวีง
289 ถ.นครศร่ธรรมราช่-ปากพันัง หม้่ท่� 5 ต่.ปากนคร  
อ.เม่องนครศร่ธรรมราช่ จ.นครศร่ธรรมราช่ 80000 
โทร. 0-7534-2578-9 
โทรสิาร  0-7534-2578 ต่่อ 18 
E-mail : bm6025@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ มหาวีิทยาลัยวีลัยลักษณั์
ช่ั�น 1 อาคารไทยบุร่ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เลขท่� 222 ต่.ไทยบุร่ อ.ท่าศาลา  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80160 
โทร. 0-7538-4151 
โทรสิาร  0-7538-4151 
E-mail : bm6007@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนครศรีธรรมร�ช่ 2
19 ถ.รถไฟ ต่.ปากแพัรก อ.ทุ่งสิง  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80110  
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827 
โทรสิาร  0-7541-2931 ต่่อ 11 
E-mail : loan8288@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทุ่งสง   
19 ถ.รถไฟ ต่.ปากแพัรก อ.ทุ่งสิง  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80110  
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318 
โทรสิาร  0-7541-1008, 0-7542-1318 
E-mail : bm6002@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ร่อินพัิบูุลย์    
7/1 หม้่ท่� 12 ถ.ต่ลาดนอก ต่.ร่อนพัิบ้ลย์  
อ.ร่อนพัิบ้ลย์ จ.นครศร่ธรรมราช่ 80130 
โทร. 0-7533-6092, 0-7544-1111 
โทรสิาร  0-7533-6092 
E-mail : bm6004@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ฉวีาง   
156 หม้่ท่� 2 ถ.ภักด่ราษฎร์ ต่.ฉวาง อ.ฉวาง  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80150 
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511 
โทรสิาร  0-7548-1511 
E-mail : bm6005@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จันดี    
73 หม้่ท่� 3 ถ.จันด-่สิวนขัน ต่.จันด่ อ.ฉวาง  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80250 
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763 
โทรสิาร  0-7548-6485 

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนนาใน (ป่ิาตัอิง) 
140/42-43 ถ.นาใน ต่.ป่าต่อง  
อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต่ 83150 
โทร. 0-7651-2117-8 
โทรสิาร  0-7651-2117-8 
E-mail : bm6408@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนเทพักระษัตัรี
5/21-22 หม้่ท่� 3 ถ.เทพักระษัต่ร่ ต่.รัษฎา  
อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000 
โทร. 0-7621-3305 
โทรสิาร  0-7621-3306
E-mail : bm6409@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กะทู้ 
(เดิมเปิ็นสาขากมลา) ย้ายและเปิลี�ยนช่�อิ
เม่�อิวีันที� 26 ก.พั. 58
17/103-104 หม้่ท่� 6 ต่.กะท้�  
อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต่ 83120  
โทร. 0-7632-1299   
โทรสิาร  0-7632-1299   
E-mail : bm6410@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถนนพูันผล
32/168-169 ถ.พั้นผู้ล ต่.ต่ลาดเหน่อ  
อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000 
โทร. 0-7621-3475 
โทรสิาร  0-7621-3476 
E-mail : bm6411@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สี�แยกท่าเรือิ
114/49 หม้่ท่� 5 ต่.ศร่สิุนทร อ.ถลาง จ.ภ้เก็ต่ 83110 
โทร. 0-7635-0168 
โทรสิาร  0-7635-0169 
E-mail : bm6412@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กะรน
279, 281 ถ.ปฏิัก ต่.กะรน อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83100  
โทร. 0-7639-6607 
โทรสิาร  0-7639-6608 
E-mail : bm6413@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ เทศบุาลวีิชิตั
เลขท่� 54/3 หม้่ท่� 1 ถ.เจ�าฟ้าต่ะวันออก  
ต่.วิช่ิต่ อ.เม่องภ้เก็ต่ จ.ภ้เก็ต่ 83000 
โทร. 0-7635-5336 
โทรสิาร  -  
E-mail : bm6401@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพัังง�  
203 ช่ั�น 3 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ท�ายช่�าง อ.เมอ่งพังังา 
จ.พัังงา 82000 
โทร. 0-7641-3247 
โทรสิาร  0-7641-3248 
E-mail : loan8286@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พัังงา  
203 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ท�ายช่�าง อ.เม่องพัังงา 
จ.พัังงา 82000 
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322 
โทรสิาร  0-7643-0322  
E-mail : bm6301@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกาะยาวี 
37/6 หม้่ท่� 2 ต่.เกาะยาวน�อย อ.เกาะยาว 
จ.พัังงา 82160 
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231 
โทรสิาร  0-7659-7373 
E-mail : bm6307@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โคิกกลอิย   
67 หม้่ท่� 2 ต่.โคกกลอย อ.ต่ะกั�วทุ่ง 
จ.พัังงา 82140 
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763 
โทรสิาร  0-7658-1402 
E-mail : bm6303@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท้ายเหม่อิง 
72 หม้่ท่� 4 ต่.ท�ายเหม่อง อ.ท�ายเหม่อง 
จ.พัังงา 82120 
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194  
โทรสิาร  0-7657-1194  
E-mail : bm6304@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิุระบุุรี 
419 หม้่ท่� 8 ต่.คุระ อ.คุระบุร่ จ.พัังงา 82150 
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009  
โทรสิาร  0-7649-1009 
E-mail : bm6305@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทับุปิุด
55/14 หม้่ท่� 1 ต่.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พัังงา 82180 
โทร. 0-7659-9223-4 
โทรสิาร  0-7659-9224 
E-mail : bm6306@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ย่านยาวี
2/21-23 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต่.บางนายสิ่ อ.ต่ะกั�วป่า  
จ.พัังงา 82110 
โทร. 0-7647-1221 
โทรสิาร  0-7647-1305 
E-mail : bm6308@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เขาหลัก
56/116-117 หม้่ท่� 5 ต่.ค้กคัก อ.ต่ะกั�วป่า 
จ.พัังงา 82220 
โทร. 0-7648-6758 
โทรสิาร  0-7648-6759 
E-mail : bm6309@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ตัะกั�วีปิ่า  
1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต่.ต่ะกั�วป่า อ.ต่ะกั�วป่า 
จ.พัังงา 82110 
โทร. 0-7642-5111-2 
โทรสิาร  0-7642-5112 
E-mail : bm6308@gsb.or.th
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E-mail : bm6013@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทุ่งใหญ่
9 หม้่ท่� 2 ถ.ทุ่งใหญ่่-พัระแสิง ต่.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่่
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80240 
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229 
โทรสิาร  0-7548-9097 
E-mail : bm6014@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ชะอิวีด    
31 หม้่ท่� 1 ถ.ประช่าบำรุง ต่.ช่ะอวด อ.ช่ะอวด 
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80180 
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511 
โทรสิาร  0-7538-1290 
E-mail : bm6008@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศูนย์การคิ้าไทยสมบุูรณ์ัทุ่งสง
ช่ั�น 2 ศ้นย์การค�าไทยสิมบ้รณ์ทุง่สิง  
เลขท่� 303/2 ถ.ทุ่งสิง-สิุราษฎร์ ต่.ปากแพัรก  
อ.ทุ่งสิง จ.นครศร่ธรรมราช่ 80110 
โทร. 0-7541-1898 
โทรสิาร  0-7541-1884 
E-mail : bm6017@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พิัปิูน
182/1 หม้่ท่� 1 ต่.พัิป้น อ.พัิป้น  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80270 
โทร. 0-7549-9056 
โทรสิาร  0-7549-9156 
E-mail : bm6020@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ถำ�าพัรรณัรา
289/1 หม้ท่่� 3 ถ.ถ�ำพัรรณรา-ทานพัอ ต่.ถ�ำพัรรณรา  
อ.ถ�ำพัรรณรา จ.นครศรธ่รรมราช่ 80260 
โทร. 0-7530-6303 
โทรสิาร  0-7530-6304 
E-mail : bm6021@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุางขัน
99/9 หม้่ท่� 14 ต่.บ�านลำนาว อ.บางขัน  
จ.นครศร่ธรรมราช่ 80360 
โทร. 0-7548-7878 
โทรสิาร  0-7548-7879 
E-mail : bm6022@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตตรัง
121 ถ.พัระราม 6 ต่.ทับเท่�ยง อ.เมอ่งต่รัง  
จ.ต่รัง 92000 
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042 
โทรสิาร  - 
E-mail : loan8289@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัรัง 
121 ถ.พัระราม 6 ต่.ทับเท่�ยง  
อ.เม่องต่รัง จ.ต่รัง 92000 
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913 
โทรสิาร  -  
E-mail : bm6601@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ย่านตัาขาวี
1 ถ.ต่รัง-ปะเหล่ยน ต่.ย่านต่าขาว  
อ.ย่านต่าขาว จ.ต่รัง 92140 
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm6602@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กันตััง
130 ถ.สิถลสิถานพัิทักษ์ ต่.กันต่ัง อ.กันต่ัง จ.ต่รัง 92110 
โทร. 0-7525-1037 
โทรสิาร  0-7525-2929 
E-mail : bm6603@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ห้วียยอิด 
454 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ห�วยยอด  
อ.ห�วยยอด จ.ต่รัง 92130 
โทร. 0-7558-2868, 0-7527-1026 
โทรสิาร  0-7527-1026 ต่่อ 18 
E-mail : bm6604@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โรบุินสัน ตัรัง
ห�องเลขท่� 213 ช่ั�น 2 ห�างสิรรพัสิินค�าโรบินสิัน ต่รัง 
138 ถ.พััทลุง ต่.ทับเท่�ยง อ.เม่องต่รัง จ.ต่รัง 92000 
โทร. 0-7582-0482-3 
โทรสิาร  0-7582-0484 
E-mail : bm6605@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ทุ่งยาวี
24-25 ถ.ปะเหล่ยน-ทุง่หว�า ต่.ทุง่ยาว  
อ.ปะเหล่ยน จ.ต่รัง 92180 
โทร. 0-7520-8051-2 
โทรสิาร  - 

E-mail : bm6606@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา รัษฎา
161 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต่.คลองปาง 
อ.รัษฎา จ.ต่รัง 92160 
โทร. 0-7528-6308-9 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm6607@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สนามกีฬา ตัรัง
4/19-20 ถ.รัษฎา ต่.ทับเท่�ยง อ.เม่องต่รัง 
จ.ต่รัง 92000 
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389 
โทรสิาร  0-7521-5388 ต่่อ 16 
E-mail : bm6608@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตกระบี�
25 ถ.อุต่รกิจ ต่.ปากน�ำ อ.เม่องกระบ่� 
จ.กระบ่� 81000 
โทร. 0-7562-2419 
โทรสิาร  0-7562-2414  
E-mail : loan8290@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา กระบุี�
27 ถ.อุต่รกิจ ต่.ปากน�ำ อ.เม่องกระบ่� 
จ.กระบ่� 81000 
โทร. 0-7561-1251, 0-7563-0167 
โทรสิาร  0-7561-1251 ต่่อ 11 
E-mail : bm7201@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิ่าวีนาง
420/2-3 หม้่ท่� 2 ต่.อ่าวนาง อ.เม่องกระบ่�  
จ.กระบ่� 81180 
โทร. 0-7569-5641, 0-7569-5642 
โทรสิาร  0-7569-5641 ต่่อ 18  
E-mail : bm7206@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัลาดเก่า
36-36/1 ถ.ศร่พัังงา ต่.กระบ่�ใหญ่่  
อ.เม่องกระบ่� จ.กระบ่� 81000 
โทร. 0-7566-4440 
โทรสิาร  0-7566-4441 
E-mail : bm7207@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิลอิงท่อิม
28/4 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต่.คลองท่อมใต่�  
อ.คลองท่อม จ.กระบ่� 81120 
โทร. 0-7569-9207 
โทรสิาร  0-7569-9207 ต่่อ 116 
E-mail : bm7202@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา อิ่าวีลึก
3/10 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต่.อ่าวล้กเหน่อ  
อ.อ่าวล้ก จ.กระบ่� 81110 
โทร. 0-7561-0835  
โทรสิาร  0-7561-0836 
E-mail : bm7203@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เหน่อิคิลอิง
162 หม้่ท่� 2 ถ.เพัช่รเกษม ต่.เหน่อคลอง  
อ.เหน่อคลอง จ.กระบ่� 81130 
โทร. 0-7569-1509 
โทรสิาร  0-7569-1364 
E-mail : bm7204@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เกาะลันตัา
879 หม้่ท่� 3 ต่.ศาลาด่าน อ.เกาะลันต่า จ.กระบ่� 81150 
โทร. 0-7568-4312 
โทรสิาร  0-7568-4313 
E-mail : bm7205@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ลำาทบัุ  
231/1 หม้ท่่� 10 ต่.ลำทบั อ.ลำทบั  
จ.กระบ่� 81190 
โทร. 0-7570-2192 
โทรสิาร  0-7570-2193 
E-mail : bm7208@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา บิุ�กซำ ีกระบีุ�
ช่ั�น 1 ห�องเลขท่� GCR 102/2 ศน้ย์การค�าบิ�กซ ่กระบ่� 
เลขท่� 349 หม้ท่่� 11 ถ.เพัช่รเกษม ต่.กระบ่�น�อย  
อ.เมอ่งกระบ่� จ.กระบ่� 81000 
โทร. 0-7570-1114 
โทรสิาร  0-7570-1115 
E-mail : bm7209@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสนิสาขา ปิลายพัระยา
121/54 ถ.อ่าวลก้-พัระแสิง ต่.ปลายพัระยา  
อ.ปลายพัระยา จ.กระบ่� 81160 
โทร. 0-7568-7272 
โทรสิาร  0-7568-7273  

11 ถ.สิายบุร่ ต่.บ่อยาง อ.เม่องสิงขลา 
จ.สิงขลา 90000 
โทร. 0-7431-1222 
โทรสิาร  0-7431-1222 ต่่อ 2013 
E-mail : Unit.rm18@gsb.or.th
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E-mail : bm7210@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เขาพันม
371/11-12 ถ.เหน่อคลอง-ช่ัยบุร่ ต่.เขาพันม  
อ.เขาพันม จ.กระบ่� 81140 
โทร. 0-7568-9448 
โทรสิาร  0-7568-9449 
E-mail : bm7211@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตพััทุลุง
601 ถ.ราเมศวร์ ต่.ค้หาสิวรรค์ 
อ.เม่องพััทลุง จ.พััทลุง 93000 
โทร. 0-7467-3534 
โทรสิาร  0-7467-3535 
E-mail : loan8291@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัะโหมด
17/3 หม้่ท่� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต่.แม่ขร ่ 
อ.ต่ะโหมด จ.พััทลุง 93160 
โทร. 0-7469-5037 
โทรสิาร  0-7469-5008 ต่่อ 12 
E-mail : bm6705@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา พััทลุง
601 ถ.ราเมศวร์ ต่.ค้หาสิวรรค์ อ.เม่องพััทลุง  
จ.พััทลุง 93000 
โทร. 0-7461-3126 
โทรสิาร  0-7461-3126  
E-mail : bm6701@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิากพัะยูน
795 ถ.ปากพัะย้น-หารเทา ต่.ปากพัะย้น  
อ.ปากพัะย้น จ.พััทลุง 93120 
โทร. 0-7469-9026 
โทรสิาร  0-7469-9121 ต่่อ 18 
E-mail : bm6702@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เขาชัยสน
598 ถ.เขาช่ัยสิน-จงเก ต่.เขาช่ัยสิน อ.เขาช่ัยสิน  
จ.พััทลุง 93130 
โทร. 0-7469-1245 
โทรสิาร  0-7469-1161 ต่่อ 14 
E-mail : bm6703@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิวีนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พััทลุง ต่.ควนขนุน อ.ควนขนุน  
จ.พััทลุง 93110  
โทร. 0-7468-1078 
โทรสิาร  0-7468-1206  
E-mail : bm6704@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ป่ิาพัะยอิม
424-425 หม้่ท่� 1 ถ.เพัช่รเกษม ต่.บ�านพัร�าว 
อ.ป่าพัะยอม จ.พััทลุง 93210 
โทร. 0-7484-1299 
โทรสิาร  0-7484-1300 
E-mail : bm6706@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ป่ิาบุอิน
137/1 หม้่ท่� 10 ถ.เพัช่รเกษม ต่.ป่าบอน  
อ.ป่าบอน จ.พััทลุง 93170 
โทร. 0-7484-1533 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm6707@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ศรีนคิรินทร์
316 หม้่ท่� 1 ต่.ลำสิินธุ์ อ.ศร่นครินทร์  
จ.พััทลุง 93000 
โทร. 0-7460-5755 
โทรสิาร  0-7460-5754 
E-mail : bm6701@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ถนนนิวีาส
9-11 ถนนนิวาสิ ต่.ค้หาสิวรรค์ อ.เม่องพััทลุง  
จ.พััทลุง 93000 
โทร. 0-7461-1295 
โทรสิาร  0-7461-1296 
E-mail : bm6701@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิลอิงแงะ 
474/51-52 หม้่ท่� 5 ถ.คลองแงะ-นาทว่ ต่.พัังลา  
อ.สิะเดา จ.สิงขลา 90170  
โทร. 0-7454-1311 
โทรสิาร  0-7454-1031 
E-mail : bm6507@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิาดังเบุซำาร์ 
139 ถ.ศริมิงคล ต่.ปาดงัเบซาร์ อ.สิะเดา 
จ.สิงขลา 90240  
โทร. 0-7444-4125, 0-7452-1618 
โทรสิาร  0-7452-1618 ต่่อ 17  
E-mail : bm6513@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านไทย-จังโหลน
999/9, 11 หม้่ท่� 7 ถ.กาญ่จนวนิช่ ต่.สิำนักขาม  
อ.สิะเดา จ.สิงขลา 90320 
โทร. 0-7455-7378 
โทรสิาร  0-7455-7379 
E-mail : bm6518@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิงขึ้ล� 2
156 ถ.นพิัทัธ์อทุศิ 1 ต่.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ 
จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7426-1639 
โทรสิาร  0-7426-1969 ต่่อ 23 
E-mail : loan8293@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หาดใหญ่
156 ถ.นพิัทัธ์อทุศิ 1 ต่.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ 
จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615 
โทรสิาร  0-7424-3031 
E-mail : bm6502@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา รัตัภูมิ
254 หม้ท่่� 1 ถ.ยนต่รการกำธร ต่.กำแพังเพัช่ร  
อ.รตั่ภม้ ิจ.สิงขลา 90180 
โทร. 0-7438-8014 
โทรสิาร  0-7438-9114 
E-mail : bm6505@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ศรีภูวีนารถ
54-54/1 ถ.ศร่ภ้วนารถ ต่.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่  
จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624 
โทรสิาร  0-7423-2624 
E-mail : bm6511@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา หาดใหญ่ใน
1064 ถ.เพัช่รเกษม ต่.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ 
จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7425-3930, 0-7425-2889 
โทรสิาร  0-7425-2889 ต่่อ 12 
E-mail : bm6514@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา คิวีนเนียง
93 หม้่ท่� 2 ต่.รัต่ภ้มิ อ.ควนเนย่ง จ.สิงขลา 90220 
โทร. 0-7438-6602 
โทรสิาร  0-7438-6602 
E-mail : bm6516@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนลพับุุรีราเมศวีร์
333/25-26 หม้่ท่� 4 ถ.ลพับุร่ราเมศวร์ ต่.คลองแห  
อ.หาดใหญ่่ จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7421-4420-1 
โทรสิาร  0-7421-4420 
E-mail : bm6519@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ราษฎร์อุิทิศ หาดใหญ่
62/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต่.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7425-7448-9 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm6520@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุ้านพัรุ
432/5-6 ถ.กาญ่จนวนชิ่ ต่.บ�านพัร ุอ.หาดใหญ่่
จ.สิงขลา 90250 
โทร. 0-7438-4995-6 
โทรสิาร  0-7438-4997 
E-mail : bm6522@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เซำ็นทรัลเฟ้สตัิวีัล หาดใหญ่
ช่ั�น 3 ห�องเลขท่� 333 โครงการเซ็นทรัลเฟสิต่ิวัล หาดใหญ่่ 
1518/1-2 ถ.กาญ่จนวณิช่ ต่.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่  
จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7433-9910-11 
โทรสิาร  0-7433-9910 ต่่อ 106 
E-mail : bm6524@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนกอิงบุิน 56 (หาดใหญ่)
179, 181 หม้่ท่�6 ถ.ช่้พัันธ์ ต่.ควนลัง อ.หาดใหญ่่ จ.สิงขลา 
90110 
โทร. 0-7425-1800 
โทรสิาร  0-7425-1802 
E-mail : bm6527@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุิ�กซำี เอิ็กซำ์ตัร้า หาดใหญ่
ช่ั�น 1 ห�องเลขท่� CGR135 บรษิทั บิ�กซ่  
ซเ้ปอร์เซน็เต่อร์ จำกดั (มหาช่น) สิาขาหาดใหญ่่ 2 
เลขท่� 677 ถ.เพัช่รเกษม ต่.หาดใหญ่่  
อ.หาดใหญ่่ จ.สิงขลา 90110 
โทร. 0-7455-5132 
โทรสิาร  0-7455-5133 
E-mail : bm6528@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สตัูล
13 ถ.บุร่วานิช่ ต่.พัิมาน อ.เม่องสิต่้ล  
จ.สิต่้ล 91000 
โทร. 0-7472-1080, 0-7471-1058 
โทรสิาร  0-7471-1058 ต่่อ 11 
E-mail : bm6801@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ละงู
384 หม้่ท่� 4 ถ.ละง้-ปากบารา ต่.กำแพัง  
อ.ละง้ จ.สิต่้ล 91110
โทร. 0-7478-2700 
โทรสิาร  - 
E-mail : bm6802@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ท่าแพั (สตัูล) 
306-306/1 ถ.ฉลุง-ละง้ ต่.ท่าแพั อ.ท่าแพั จ.สิต่้ล 91150 
โทร. 0-7478-7337 
โทรสิาร  0-7478-7338 
E-mail : bm6803@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตปัตต�นี
88 ถ.อุดมวิถ่ ต่.อาเนาะร้ อ.เม่องปัต่ต่าน ่ 
จ.ปัต่ต่าน ่94000 
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221 
โทรสิาร  0-7333-6975 
E-mail : loan8294@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ปิัตัตัานี
88 ถ.อุดมวิถ่ ต่.อาเนาะร้ อ.เม่องปัต่ต่าน ่จ.ปัต่ต่าน่ 94000 
โทร. 0-7333-4720 
โทรสิาร  0-7333-5107 
E-mail : bm6901@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สายบุุรี
4/1 ถ.สิุริยะ ต่.ต่ะลุบัน อ.สิายบุร่ จ.ปัต่ต่าน ่94110 
โทร. 0-7341-1416 
โทรสิาร  0-7341-1018 
E-mail : bm6902@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โคิกโพัธีิ�
120 หม้่ท่� 7 ถ.เพัช่รเกษม ต่.โคกโพัธิ�  
อ.โคกโพัธิ� จ.ปัต่ต่าน ่94120 
โทร. 0-7331-5487 
โทรสิาร  0-7343-1048 
E-mail : bm6903@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนหนอิงจิก ปัิตัตัานี
300/22-23 หม้่ท่� 4 ถ.หนองจิก  
ต่.ร้สิะมิแล อ.เม่องปัต่ต่าน ่จ.ปัต่ต่าน่ 94000 
โทร. 0-7333-3206 
โทรสิาร  0-7333-3207 
E-mail : bm6904@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ กะพั้อิ 
ท่�ว่าการอำเภอกะพั�อ หม้่ท่� 2 ต่.กะรุบ่  
อ.กะพั�อ จ.ปัต่ต่าน่ 94230 
โทร. 0-7349-4195 
โทรสิาร  0-7349-4195 
E-mail : bm6902@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ แม่ลาน 
ท่�ว่าการอำเภอแม่ลาน (อาคารสิำนักงานท่�ดินอำเภอแม่ลาน)  
หม้่ท่� 4 ต่.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัต่ต่าน่ 94180 
โทร. 0-7346-9454 
โทรสิาร  0-7346-9454 
E-mail : bm6903@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ทุง่ยางแดง 
ท่�ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หม้่ท่� 1 ต่.ต่ะโละแมะนา  
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัต่ต่าน่ 94140 
โทร. 0-7348-9092 
โทรสิาร  0-7348-9092 
E-mail : bm6904@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตสิงขึ้ล� 1
280/23 หม้่ท่� 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต่.สิทิงหม�อ  
อ.สิิงหนคร จ.สิงขลา 90280 
โทร. 0-7433-1377 
โทรสิาร  0-7433-1377 ต่่อ 24 
E-mail : loan8292@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สงขลา
11 ถ.สิายบุร่ ต่.บ่อยาง อ.เม่องสิงขลา 
จ.สิงขลา 90000 
โทร. 0-7431-1018 
โทรสิาร  0-7431-1018 ต่่อ 21 
E-mail : bm6501@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ระโนด
1 ถ.สุิวรรณรังษ่ ต่.ระโนด อ.ระโนด จ.สิงขลา 90140 
โทร. 0-7439-3338, 0-7439-1095 
โทรสิาร  0-7439-3338 
E-mail : bm6503@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สทิงพัระ
13 หม้่ท่� 3 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต่.จะทิ�งพัระ  
อ.สิทิงพัระ จ.สิงขลา 90190 
โทร. 0-7439-7031 
โทรสิาร  0-7439-7196 
E-mail : bm6506@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา จะนะ
1 หม้่ท่� 2 ถ.ดำรงพััฒนา ต่.บ�านนา อ.จะนะ
 จ.สิงขลา 90130 
โทร. 0-7420-7445 
โทรสิาร  0-7420-7117 
E-mail : bm6508@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เทพัา
33/1 ถ.เกษต่รขันธ์ ต่.เทพัา อ.เทพัา จ.สิงขลา 90150 
โทร. 0-7437-6443 
โทรสิาร  0-7437-6288 
E-mail : bm6509@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นาทวีี
4 หม้่ท่� 1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต่.นาทว่ อ.นาทว่ 
จ.สิงขลา 90160  
โทร. 0-7437-1998 
โทรสิาร  0-7437-1998 ต่่อ 18 
E-mail : bm6510@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สะบุ้าย้อิย
29 ถ.ราษฎร์บำรุง ต่.สิะบ�าย�อย อ.สิะบ�าย�อย  
จ.สิงขลา 90210 
โทร. 0-7437-7030 
โทรสิาร  0-7437-7173 
E-mail : bm6512@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สิงหนคิร
280/23 หม้่ท่� 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิิงหนคร  
จ.สิงขลา 90280 
โทร. 0-7433-1720, 0-7433-1958 
โทรสิาร  0-7433-1720 
E-mail : bm6515@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ถนนกาญจนวีณัิช (สงขลา)
90/177-178 หม้่ท่� 10 ถ.กาญ่จนวนิช่ ต่.เขารป้ช่�าง  
อ.เม่องสิงขลา จ.สิงขลา 90000 
โทร. 0-7455-8036-7 
โทรสิาร  0-7455-8037 ต่่อ 108 
E-mail : bm6517@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา วีชิราสงขลา
119 ถ.ราช่ดำเนินนอก ต่.บ่อยาง อ.เม่องสิงขลา  
จ.สิงขลา 90000 
โทร. 0-7432-3175-7 
โทรสิาร  0-7432-3177 
E-mail : bm6523@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา โลตััส สงขลา
ห�อง 110 โลตั่สิ เอก็ซ์ต่ร�า สิงขลา 
64 หม้ท่่� 2 ถ.กาญ่จนวนชิ่ ต่.เขารป้ช่�าง 
อ.เมอ่งสิงขลา จ.สิงขลา 90000 
โทร. 0-7430-7995-6 
โทรสิาร  0-7430-7995-6 ต่่อ 106 
E-mail : bm6526@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สะเดา
101 ถ.กาญ่จนวณชิ่ ต่.สิะเดา อ.สิะเดา 
จ.สิงขลา 90120 
โทร. 0-7441-1069 
โทรสิาร  0-7441-2445 
E-mail : bm6504@gsb.or.th
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ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ยะลา
435 ถ.สิิโรรสิ-กรุงแสิง ต่.สิะเต่ง อ.เม่องยะลา 
จ.ยะลา 95000 
โทร. 0-7321-2390 
โทรสิาร  0-7324-4077 
E-mail : bm7001@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา เบุตัง
24 ถ.จันทโรทัย ต่.เบต่ง อ.เบต่ง  
จ.ยะลา 95110 
โทร. 0-7323-0349 
โทรสิาร  0-7323-1413 
E-mail : bm7002@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา บุันนังสตัา
85/7 ถ.สิุขยางค์ ต่.บันนังสิต่า อ.บันนังสิต่า  
จ.ยะลา 95130 
โทร. 0-7328-9402 
โทรสิาร  0-7328-9462 
E-mail : bm7003@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ยะหา
90 ถ.สินัต่ริาษฎร์ ต่.ยะหา อ.ยะหา 
จ.ยะลา 95120 
โทร. 0-7329-1231 
โทรสิาร  0-7329-1231 
E-mail : bm7004@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ผังเม่อิง 4
85, 87 ถ.อาคารสิงเคราะห์ ต่.สิะเต่ง อ.เม่องยะลา  
จ.ยะลา 95000 
โทร. 0-7322-2836 
โทรสิาร  0-7322-2846 
E-mail : bm7005@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ ธีารโตั 
ท่�ว่าการอำเภอธารโต่ หม้่ท่� 1 ถ.สิุขยางค์ ต่.ธารโต่  
อ.ธารโต่ จ.ยะลา 95150 
โทร. 0-7329-7086 
โทรสิาร  0-7329-7086 
E-mail : bm7003@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ กาบุัง
200 หม้่ท่� 1 ต่.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 
โทร. 0-7320-5969 
โทรสิาร  0-7320-5969 
E-mail : bm7004@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ กรงปิีนัง
ท่�ว่าการอำเภอกรงปินัง หม้่ท่� 3 ต่.สิะเอะ  
อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000 
โทร. 0-7323-8306 
โทรสิาร  0-7323-8306 
E-mail : bm7005@gsb.or.th

� ธน�ค�รอำอำมสิินเขึ้ตนร�ธิว�สิ
368 ถ.พัิช่ิต่บำรุง ต่.บางนาค อ.เม่องนราธิวาสิ  
จ.นราธิวาสิ 96000
โทร. 0-7351-2762
โทรสิาร  0-7351-2763
E-mail : loan8295@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา นราธีิวีาส
368 ถ.พัิช่ิต่บำรุง ต่.บางนาค อ.เม่องนราธิวาสิ  
จ.นราธิวาสิ 96000 
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257 
โทรสิาร  0-7351-1068 ต่่อ 103 
E-mail : bm7101@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม ต่.สิุไหงโก-ลก อ.สิุไหงโก-ลก  
จ.นราธิวาสิ 96120 
โทร. 0-7361-5847 
โทรสิาร  0-7361-1047 
E-mail : bm7102@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัากใบุ
40/9-10 หม้่ท่� 3 ต่.เจ๊ะเห อ.ต่ากใบ 
จ.นราธิวาสิ 96110 
โทร. 0-7358-1211 
โทรสิาร  0-7358-1211 
E-mail : bm7103@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา รือิเสาะ
112/1-2 ถ.ร่อเสิาะสินองกิจ ต่.ร่อเสิาะออก  
อ.รอ่เสิาะ จ.นราธิวาสิ 96150 
โทร. 0-7357-1678 
โทรสิาร  0-7357-1008 
E-mail : bm7104@gsb.or.th

ธีนาคิารอิอิมสินสาขา ตัันหยงมัส
8 ถ.เทศบาล 8 ต่.ตั่นหยงมัสิ อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาสิ 96130 
โทร. 0-7367-1771  
โทรสิาร  0-7367-1042  
E-mail : bm7105@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุไหงปิาดี
258 ถ.จารุเสิถ่ยร ต่.ปะลุร้ อ.สิุไหงปาด่  
จ.นราธิวาสิ 96140 
โทร. 0-7365-1707 
โทรสิาร  0-7365-1707 
E-mail : bm7106@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุคิิริน 
115 หม้่ท่� 4 ต่.สิุคิริน อ.สิุคิริน 
จ.นราธิวาสิ 96190 
โทร. 0-7365-6366 
โทรสิาร  0-7365-6366  
E-mail : bm7107@gsb.or.th
ธีนาคิารอิอิมสินสาขา สุริยะปิระดิษฐ์
153/4-5 ถ.สิุริยะประดิษฐ์ ต่.บางนาค  
อ.เม่องนราธิวาสิ จ.นราธิวาสิ 96000 
โทร. 0-7353-2448-49 
โทรสิาร  0-7353-2450 
E-mail : bm7108@gsb.or.th
หน่วียให้บุริการ เจาะไอิร้อิง
ท่�ว่าการอำเภอเจาะไอร�อง หม้ท่่� 1 
ถ.เจาะไอร�อง-ไอสิะเด่ยร์ ต่.จวบ อ.เจาะไอร�อง 
จ.นราธิวาสิ 96130 
โทร. 0-7354-4169 
โทรสิาร  0-7354-4169
E-mail : bm7105@gsb.or.th
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