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เกี่่�ยวกี่ับรายงานฉบับน่�
About This Report

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนปีี 2564 ของธนาคารออมสินิ 

ฉบับััน้� จัดัทำข้�นเป็ีนฉบับััท้� 7 ภายหลังัจัากท้�ได้จัดัรายงานฉบับััแรก

ข้�นในปีี 2558 โดยม้วััตถุุปีระสิงค์เพัื�อเปีิดเผยผลัการดำเนินงาน

ด้านการพััฒนาเพืั�อควัามยั�งยืนท้�ครอบัคลัุมทั�งในมิติด้าน 

สิิ�งแวัดล้ัอม สิงัคม แลัะธรรมาภบิัาลั หรอื ESG (Environmental 

Social and Governance) โดยย้ดมาตรฐานการรายงาน GRI 

Standards 2021 เปี็นรูปีแบับัหลัักในการจััดทำรายงานฉบัับัน้� 

รวัมทั�งการเชื่ื�อมโยงผลัการดำเนินงานกับัเปี้าหมายการพััฒนา

ควัามยั�งยืนของสิหปีระชื่าชื่าติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ท้�เก้�ยวัข้อง แลัะหลัักการธนาคารท้�รับัผิดชื่อบั 

โดยสิำนักงานโครงการสิิ�งแวัดล้ัอมแห่งสิหปีระชื่าชื่าติว่ัาด้วัย 

ข้อรเิริ�มทางการเงนิ (United Nations Environment Programme 

Finance Initiative: UNEP FI)

ระดับของข้อมูลทำ่�เปิดเผย [2-3]

Level of Information Disclosure
รอบการรายงาน์ [2-3]

Reporting Cycle 
ขอบเขตการรายงาน์ [2-2]

Scope of the Report 

รายงานฉบัับัน้�ได้จััดทำข้�นตามมาตรฐาน
การรายงาน GRI Standards

ชื่่วังเวัลัาวัันท้� 1 มกราคม จันถุ้ง
วัันท้� 31 ธันวัาคม 2564 

This report is prepared in accordance with 
the GRI Standards for the period of  
1 January to 31 December 2021. 

การเปีิดเผยข้อมูลัในรายงานฉบัับัน้�ม้ขอบัเขต
ครอบัคลัุมผลัการดำเนินงานของธนาคารออมสิิน

ในพัื�นท้�สิำนักงานใหญ่่แลัะสิำนักงานสิาขา
ทั�วัปีระเทศ จัำนวัน 1,054 แห่ง

The disclosure of information in this report covers 
the operating results of GSB Head Office and

its 1,054 branches nationwide. 

รายปีี

Annually

การให้ความเชื�อมั�น์รายงาน์ [2-5]

Report Assurance
การปรับเปล่�ยน์ข้อมูลการดำาเน์ิน์งาน์ [2-4]

Change of Operational Data

ธนาคารออมสิินไม่ม้นโยบัายในการจััดหาหน่วัยงานภายนอก 
(Third Party) สิำหรับัให้ควัามเชื่ื�อมั�นจัากภายนอก

(External Assurance)

GSB does not have a policy of using third-party 
external assurance.

ไม่ม้การเปีลั้�ยนแปีลังท้�ม้นัยสิำคัญ่ 

No significant changes 

The Sustainability Report 2021 is the seventh publication 

since the first report was published in 2015. The objective of 

the report is to present GSB’s sustainability performance which 

encompasses the environmental, social and governance (ESG) 

aspects. This report is prepared primarily based on the GRI 

Standards 2021 as well as measuring GSB performance against 

the relevant United Nations Sustainable Development Goals 

(SDGs) and the United Nations Environment Programme 

Financial Initiative (UNEP FI)’s Principles of Responsible 

Banking.   

4 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม
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กี่ารกี่ำาหนดเนื�อหารายงานและขอบเขตของหัวข้อ 
[3-1]

Defining the Report’s Contents and Scope of the Topics

 •	 การระบุุหััวข้้อที่่�มี่สาระสำคััญ	(Identification)

 ธนาคารออมสิินได้พัิจัารณาปีระเด็นผลักระทบัด้าน 

ควัามยั�งยนืจัากแหล่ังข้อมลูัจัากกรอบัหลักัการแลัะแนวัปีฏิบิัตัทิ้�ด้ 

(Best Practices) แลัะมาตรฐานสิากลัต่าง ๆ เช่ื่น เปี้าหมาย 

การพัฒันาท้�ยั�งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 

หลักัการธนาคารท้�มค้วัามรบััผดิชื่อบั โดยหน่วัยงาน UNEP FI 

หลักัการอเ้ควัเตอร์ (Equator Principles) แนวัทางการปีระเมนิ 

SUSBA โดยหน่วัยงาน WWF แลัะแนวัทางการธนาคารอย่างยั�งยนื

ในด้านการให้สิินเชื่ื�ออย่างรับัผิดชื่อบั โดยสิมาคมธนาคารไทย 

เป็ีนต้น รวัมถุง้แนวัปีฏิบัิัตทิ้�ดด้้านควัามยั�งยนืของสิถุาบันัการเงิน

ต่าง ๆ  ตลัอดจันถุง้บัริบัทการขับัเคลัื�อนการเป็ีนธนาคารเพัื�อสัิงคม 

แลัะควัามคาดหวัังของผู้ม้ส่ิวันได้ส่ิวันเสิ้ย โดยสิามารถุกำหนด

ปีระเดน็ควัามยั�งยนื จัำนวันทั�งสิิ�น 14 ปีระเด็นดังน้�

 ในปีี 2564 ธนาคารได้มก้ระบัวันการกำหนดปัีจัจัยัยั�งยนื โดย

มก้ระบัวันการท้�สิำคญั่สิำหรับักำหนดเนื�อหาอ้างองิตามมาตรฐาน  

GRI 2021 ดงัน้�

In 2021, GSB adopted the process of specifying sustainability 

topics, based on the GRI Standards 2021, as follows:

•	 Identification	of	key	sustainability	issues

GSB has considered the impact of sustainability issues 

based on the framework principles, best practices, and 

international standards, such as the Sustainable Development 

Goals (SDGs), UNEP FI’s Principles of Responsible Banking, 

Equator Principles, WWF’s SUSBA assessment methodology, 

Thai Bankers’ Association’s sustainable banking on responsible 

lending, best practices on sustainable banking adopted by 

financial institutions, and the context of becoming a social bank 

as well as the expectation of the stakeholders. The 14 issues 

of sustainability have been identified as follows:  

ประเด็น์ความยั�งยืน์
Sustainability Issues

ความหมาย
Definition

1.	 คัวามีพึึงพึอใจข้องลููกคั้า

	 แลูะประสบุการณ์์ที่่�ดี่

 Customer satisfaction and 
 good experience

การดูแลัควัามสัิมพัันธ์แลัะดำเนินงานเพัื�อสิร้างควัามพั้งพัอใจัสูิงสุิดกบััลูักค้า
ในทกุกลัุม่ พัร้อมปีระสิบัการณ์ท้�ด้ในการใช้ื่บัรกิารของธนาคาร

Maintaining relations and working towards the highest satisfaction for all 
customer groups, together with creating a good experience in using GSB 
services.

2.	 นวัตกรรมีดี้านดีิจิที่ัลู
 Digital innovation

กระบัวันการทางควัามคดิ แนวัทางในการพัฒันา หรอืการคดิค้นใหม่ทางด้าน
ดิจัิทัลัท้�ม้ส่ิวันต่อการแก้ไขปัีญ่หา แลัะยกระดับัการให้บัริการของธนาคารท้�ม้
คณุภาพัแลัะปีระสิทิธภิาพัมากยิ�งข้�น

Any thought processes, development approaches or new digital discoveries 
that contribute to problem solving or improving the quality and efficiency of 
GSB services.

3.	 การสร้างโอกาสในการ

	 เข้้าถึงึผลูติภัณั์ฑ์์ที่างการเงิน	
 Creating opportunities to 
 access financial products  

การพัฒันาผลัติภณัฑ์์แลัะช่ื่องทางการให้บัรกิารของธนาคาร เพัื�อสิร้างโอกาสิให้
ลักูค้ากลัุม่เป้ีาหมายของธนาคาร โดยเฉพัาะปีระชื่าชื่นรายย่อยแลัะผูม้ร้ายได้น้อย 
สิามารถุเข้าถุง้บัรกิารทางการเงนิได้สิะดวัก ส่ิงผลัต่อการยกระดบััคณุภาพัชื่ว้ัติ

Developing GSB products and service channels to create opportunities for 
targeted customer groups, especially retail clients and low-income earners, 
to better access financial services, thereby improving their quality of life.
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4.	 การใหั้คัวามีรู้ที่างการเงิน
 Financial literacy 

5.	 	การลูงทีุ่นแลูะการใหั้สินเชื่่�อ 

อย่่างรับุผิดีชื่อบุ
 Responsible investment
 and lending 

แนวัทางการให้สิินเชื่ื�อแลัะการลังทุนท้�คำน้งถุ้งผลักระทบัเชื่ิงบัวักหรือเชื่ิงลับั 
ด้านเศรษฐกิจั สิิ�งแวัดล้ัอม แลัะสัิงคม อันเกิดจัากวััตถุุปีระสิงค์ของการขอ 

สินิเชื่ื�อนั�น ๆ  

Lending and investment that considers the positive or negative impact of  
the proposed use of the loan on the economy, environment and society.

กระบัวันการแลัะขั�นตอนในการกำกับัการดูแลัการดำเนินงานของธนาคาร 
ภายใต้หลักัธรรมาภิบัาลั ทั�งในด้านการกำหนดกระบัวันการปีฏิบิัติังานให้เป็ีนไปี
ตามข้อบังัคบััแลัะกฎหมายอย่างเคร่งครดั มค้วัามโปีร่งใสิ เป็ีนธรรม สิามารถุ
ตรวัจัสิอบัได้ ตลัอดจันการกำกบัับัรหิารงานด้านควัามยั�งยนื 

Procedure and steps in administering GSB operations based on good  
governance, in terms of strict legal and regulatory compliance, transparency, 
fairness, accountability and sustainability management.

การส่ิงเสิริมการปีระพัฤติปีฏิิบััติของบัุคลัากรทุกระดับัในองค์กรให้คำน้งถุ้ง 
หลักัจัรยิธรรมของธนาคาร ตลัอดจันการส่ิงเสิรมิการดำเนนิงานของธนาคาร 
ในทกุขั�นตอนของกระบัวันการให้มค้วัามโปีร่งใสิ สิามารถุตรวัจัสิอบัได้ 

Promoting ethical banking in the conduct of the personnel at all levels  
of the organization, as well as encouraging transparency and accountability 
in every stage of the banking operations.

6.	 การกำกับุดีูแลูกิจการ
 Governance

7.	 จริย่ธรรมีแลูะคัวามีโปร่งใส 
	 ในการดีำเนินธุรกิจ

 Business ethics and 
 transparency

การเสิริมสิร้างควัามรู้ ควัามเข้าใจั ปีลัูกฝัังวิันัยทางการออม รวัมถุ้งทักษะ 
ในการบัริหารจััดการแลัะการวัางแผนการเงินส่ิวันบัุคคลัอย่างม้ปีระสิิทธิภาพั  
ทั�งระยะสิั�น ระยะกลัาง แลัะระยะยาวัแก่ทกุกลัุม่ลักูค้า 

Enhancing knowledge and understanding, instilling a savings habit and 
necessary skills for effectively managing and planning personal finance in 
the short, medium and long terms for all customer groups.

ประเด็น์ความยั�งยืน์
Sustainability Issues

ความหมาย
Definition

8.	 	การลูงทีุ่นที่างสังคัมี	

	 แลูะการพึัฒนาที่้องถึิ�น

 Social investment and 
 local development

การส่ิงเสิริมการลังทุนทางสัิงคมในกลัุ่มปีระชื่าชื่นรายย่อย ผู้ม้รายได้น้อย  
หรือผู้ขาดโอกาสิทางสิังคม แลัะการพััฒนาชืุ่มชื่น สิังคมในระดับัท้องถุิ�น 
ให้สิามารถุยกระดับัคุณภาพัชื่้วัิตได้อย่างยั�งยืน รวัมถุ้งการช่ื่วัยเหลัือสิังคม 
ในยามเกดิวักิฤตต่ิาง ๆ 

Promoting social investment in retail clients, low-income earners or the 
underprivileged, encouraging local development that sustainably raises  
the standard of living and helping society in times of crisis. 

การบัริหารจัดัการแลัะการรักษาระบับัข้อมูลัของธนาคารอย่างเข้มงวัดรัดกมุ 
เพัื�อป้ีองกนัการโจัรกรรมแลัะภยัคกุคามทางไซเบัอร์ รวัมถุง้การนำกฎหมาย
คุม้ครองข้อมลูัส่ิวันบัคุคลัของลักูค้า (PDPA) มาปีรบััใช้ื่

Careful management and secure storage of banking data to prevent theft 
and cyber threats, including the implementation of the PDPA law.

9.	 	การจัดีการต่อคัวามีเส่�ย่ง

จากภัยั่คักุคัามีที่างไซเบุอร์
 Cyber risk management

6 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม
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ประเด็น์ความยั�งยืน์
Sustainability Issues

ความหมาย
Definition

14.	เศรษฐกิจหัมีุนเว่ย่น
 Circular-economy

การปีรับัปีรุงกระบัวันการดำเนินการภายในธนาคารฯ ท้�ม้สิ่วันสิ่งเสิริม
เศรษฐกิจัหมุนเวัย้นต่าง ๆ  อาทิ การจัดัซื�อสินิค้า/บัริการท้�มาจัากการรไ้ซเคิลั 
หรือการใช้ื่ซ�ำมากข้�น ตลัอดจันการส่ิงเสิริมแลัะสินับัสินุนการให้สิินเชืื่�อแลัะ
การลังทุนต่อธุรกิจัท้�ม้สิ่วันต่อการสิร้างผลักระทบัเชื่ิงบัวัก (Positive Impact) 
หรือให้ควัามสิำคัญ่ต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจัหมุนเวั้ยน

Making internal improvement to promote circular economy initiatives, e.g. 
sourcing recycled products/services, encouraging re-use, as well as favorably 
providing lending and investment support to businesses that generate  
positive impact or operate on the basis of the circular economy.

10.	การต่อต้านทีุ่จริต
 Anti-corruption 

11.	การบุริหัารคัวามีเส่�ย่ง
 Risk management

12.	 การลูงที่นุในที่รัพึย่ากรบุคุัคัลู
 Human capital investment

13.	 ประสทิี่ธิภัาพึ

	 เชื่งินิเวศเศรษฐกิจ
 Eco-efficiency

การไม่ส่ิงเสิริมแลัะสินับัสินุนในการกระทำการอันใดท้�เป็ีนการเก้�ยวัข้องกับั 
การทุจัริตคอร์รัปีชื่ันหรือการติดสิินบันทุกรูปีแบับัทั�งทางตรงหรือทางอ้อม  
รวัมถุง้การแสิดงเจัตนารมณ์ร่วัมต่อต้านการทจุัรติคอร์รปัีชื่นั การสิื�อสิารนโยบัาย
ให้แก่บัคุลัากรทกุระดบััตลัอดจันถุง้คู่ค้า เพัื�อให้ทราบัถุง้แนวัปีฏิบิัตัด้ิานการต่อต้าน
ทจุัรติของธนาคาร 

Refraining from encouraging and supporting all forms of corruption or bribery, 
directly or indirectly, including resolving to fight corruption and communicating 
the anti-corruption policy to GSB personnel and its trading partners.

กระบัวันการดำเนนิงานของธนาคารท้�เป็ีนระบับัแลัะต่อเนื�อง เพัื�อช่ื่วัยลัดมลูัเหตุ
ของแต่ลัะโอกาสิท้�จัะเกดิควัามเสิย้หายในด้านต่าง ๆ ครอบัคลัมุถุง้ควัามเสิ้�ยง 
ESG ปีระเภทต่าง ๆ ท้�เก้�ยวัข้องกับัธนาคาร ให้ระดับัของควัามเสิ้ยหาย 
แลัะขนาดของควัามเสิย้หายท้�จัะเกดิข้�นในอนาคตอยู่ในระดบััท้�องค์กรสิามารถุ
ปีระเมนิ ควับัคมุ แลัะตรวัจัสิอบัได้อย่างมร้ะบับั 

GSB’s systematic and consistent operations reduce the causes of potential 
losses, including different ESG risks, maintaining them within the levels which 
the organization can methodically assess, control and monitor them.

การพัฒันาองค์ควัามรู ้ ทกัษะ ทศันคต ิ แลัะควัามเข้าใจัในการทำงาน เพัื�อให้
บัุคลัากรสิามารถุปีฏิิบััติหน้าท้�ได้อย่างม้ปีระสิิทธิภาพั ตลัอดจันเรื�องของ 
การตระหนักต่อเรื�องผลักระทบัทางด้าน ESG ท้�เกิดจัากการตัดสิินใจัแลัะ 
การดำเนนิงานของธนาคาร 

Enhancing work knowledge, skills, attitude and understanding to enable  
GSB personnel to perform effectively as well as creating an awareness about 
the ESG impact as a result of GSB’s decisions and operations.

การให้ควัามสิำคัญ่ต่อการดำเนินงานของธนาคาร ในการสิร้าง/เพัิ�มมูลัค่า  
(Value Creation) ควับัคู่กบััการลัดผลักระทบัต่อสิภาพัแวัดล้ัอม (Environmental 
Impact) อย่างมป้ีระสิทิธภิาพั

Emphasizing GSB’s work on value creation and effectively reducing the 
environmental impact.
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 • การจัดีลูำดีับุคัวามีสำคััญ	(Prioritization)

   ธนาคารออมสิินได้จััดปีระชุื่มเพัื�อพิัจัารณากลัั�นกรอง

ปีระเดน็ควัามยั�งยนืท้�เก้�ยวัข้อง แลัะจัดัลัำดบััควัามสิำคญั่ภายใต้

หลัักการควัามเป็ีนสิารัตถุภาพั (Materiality) ผ่านเกณฑ์์การ

พัจิัารณาภายใต้ 2 มมุมอง คอื ระดับัอิทธิพัลัต่อการปีระเมินแลัะ

ตัดสิินใจัของผู้ม้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ย (Influence on Stakeholder 

Assessments and Division) แลัะระดับันยัสิำคัญ่ของผลักระทบั

ทางเศรษฐกิจั สิิ�งแวัดลั้อม แลัะสิังคมขององค์กร (Significance 

of the Organization’s Economic, Environmental and Social 

Impacts) 

ปััจจัยความยั�งยืนของธนาคารออมสิน ปัี 2564
 ปีจััจัยัยั�งยืนขององค์กรมส่้ิวันเก้�ยวัข้องกับัการดำเนินงาน

ในฐานะสิถุาบัันการเงิน แลัะเป็ีนปีระเด็นหลัักสิำคัญ่  

(Material Topics) ท้�สิ่งผลักระทบัต่อผู้ม้ส่ิวันได้สิ่วันเสิ้ย 

ของธนาคาร โดยครอบัคลัุมมิติด้านเศรษฐกิจั มิติด้านสิังคม 

แลัะมิติด้านสิิ�งแวัดลั้อม 

ด้านสังคม (People)
2. นวัตกรรมด์้านด์ิจำิทัล / Digital Innovation

3. การสิร้างโอกาสิในการเข้าถึง

 ผลิตภััณฑ์์ทางการเงิน 

 Creating opportunities to access 

 financial products

4. การให้ความร้้ทางการเงิน / Financial Literacy

5. การลงทุนและการให้สิินเชื�ออย่างรับผิด์ชอบ

 Responsible investment and lending

8. การลงทุนทางสิังคมและการพััฒนาท้องถิ�น

 Social investment and local development

ด้านสิ�งแวดล้อม (Planet)
13. ประสิิทธิภัาพัเชิงนิเวศัเศัรษัฐกิจำ

 Environmental Sustainability  

14. เศัรษัฐกิจำหมุนเวียน / Circular Economy  

ด้านเศรษฐกี่ิจ (Profit)
1. ความพัึงพัอใจำของล้กค้าและประสิบการณ์ท่�ด์่

 Customers’ Satisfaction and Good Experience

6. การกำากับด์้แลกิจำการ 

 Corporate Governance

7. จำริยธรรมและความโปร่งใสิในการด์ำาเนินธุรกิจำ

 Ethics and Transparency in the Conduct 

 of Businesses

9. การจำัด์การต่อความเสิ่�ยงจำากภััยคุกคามทางไซเบอร์

 Management of the Risks from Cyber Threats

10. การต่อต้านทุจำริต / Anti-corruption Efforts

11. การบริหารความเส่ิ�ยง / Risk Management

12.  การลงทุนในทรัพัยากรบุคคล

 Investment in Human Resources

Materiality Assessment *
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ระด์ับนัยสิำาคัญของผลกระทบทางเศัรษัฐกิจำ สิิ�งแวด์ล้อม

และสิังคมขององค์กร
(Significance of the Organization’s Economic 

Environmental and Social Impacts)  

* ประเมินและจำัด์ลำาด์ับความสิำาคัญของแต่ละประเด์็นสิำาคัญด์้วยผ้้ม่สิ่วนได์้สิ่วนเสิ่ยท่�สิำาคัญขององค์กร
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•	 Prioritization

GSB held a meeting to scrutinize the relevant sustainability 

issues and prioritized them based on the principle of materiality 

using 2 criteria: influence on stakeholder assessments and 

division and significance of the organization’s economic, 

environmental and social impacts. 

GSB Sustainability Factors in 2021

The organization’s sustainability factors are related 

to the Bank’s operations as a financial institution and are 

key material topics that affect the Bank’s stakeholders, 

covering economic, social and environmental aspects. 

8 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม
GSB SOCIAL BANK



 • การตรวจสอบุคัวามีคัรบุถึ้วน	(Validation)	[2-14]  

  คณะผู้บัริหารระดับัสิูงได้พัิจัารณาทวันสิอบัควัามครบัถุ้วัน

ของหัวัข้อท้�ม้สิาระสิำคัญ่ ซ้�งเปี็นไปีตามหลัักการควัามสิมบัูรณ์ 

(Completeness) โดยพัิจัารณาถุ้งชืุ่ดปีระเด็นท้�ม้นัยสิำคัญ่  

(Material Topics) ขอบัเขตของผลักระทบัในแต่ลัะปีระเด็น 

(Topics Boundary) แลัะรอบัเวัลัา (Time) เพืั�อนำไปีเปีน็แนวัทาง

ในการวัางแผนการดำเนินงานด้านควัามยั�งยืนพัร้อมทั�งนำ

แนวัทางการระบัุปีระเด็นควัามยั�งยืนท้�สิำคัญ่ได้ทั�งสิิ�นจัำนวัน  

14 ปีระเด็นควัามยั�งยืนเพัื�อไปีเชืื่�อมโยงกับัยุทธศาสิตร์ 

การดำเนินงานของธนาคาร อันจัะนำไปีสิู่การกำหนดเนื�อหา 

การรายงานในรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนของธนาคารต่อไปี

 • การที่บุที่วนประเดี็นคัวามีย่ั�งย่่นที่่�สำคััญ	(Review)	 

  ธนาคารออมสิินจััดให้ม้การทบัทวันกระบัวันการจััดทำแลัะ

เปีิดเผยข้อมูลัในรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนผ่านชื่่องทาง 

ท้�หลัากหลัาย รวัมไปีถุง้จัดัทำแบับัสิำรวัจัควัามคดิเหน็ของผูอ้า่น

แนบัท้ายเลั่ม เพัื�อให้ผู้ม้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ยแสิดงควัามคิดเห็นแลัะ

ข้อเสินอแนะต่อแนวัทางการดำเนินงานแลัะการเปีิดเผยข้อมูลั

ด้านควัามยั�งยืนของธนาคาร ทั�งน้� ธนาคารออมสิินจัะรวับัรวัม

ข้อเสินอแนะต่าง ๆ ท้�ได้รับัมาใชื่้เพัื�อปีรับัปีรุงเนื�อหาแลัะ 

รปูีแบับัการเปิีดเผยผลัการดำเนินงานดา้นควัามยั�งยนืในรายงาน 

ฉบัับัต่อไปี

• Validation [2-14]  

High-level executives have considered and reviewed the 

key sustainability based on the principle of completeness  

by considering material topics, topics boundary and time.  

The outcome was then used as guidelines for formulating  

a sustainability operational plan and identifying 14 key 

sustainability issues in connection with GSB’s operational 

strategy. This was then used to determine the content of  

GSB’s sustainability report. 

• Review  

GSB conducts regular reviews of the processes relating to 

the production and publication of the sustainability report which 

can be accessed via various channels, including a survey of 

readers’ opinions attached to the report. Stakeholders can express 

their opinions and recommendations on GSB’s performance 

and information disclosure on sustainability, which are in turn 

used to improve the contents and format of subsequent 

sustainability reports.
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ผลกี่ารปัระเมินปัระเด็นท่�ม่นัยสำาคัญและขอบเขตกี่ารรายงาน 
[3-2]

Evaluation Results of Key Sustainability Issues and Scope of the Report

ปััจจัยความยั�งยืน 
ธนาคารออมสิน 

[3-2]

GSB Sustainability Factors

หัวข้อ
ความยั�งยืนตาม
มาตรฐาน GRI 
Sustainability 

Topics as per 

GRI Standards

ธนาคารและความสัมพันธ์ทางธุรกี่ิจ 
GSB and Business Relations

ภายใน
องค์กี่ร
Internal

ภายนอกี่องค์กี่ร
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ออมสิน
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ด้านสิ�งแวดล้อม (Planet)

ประสิิทธิภัาพัเชิงนิเวศัเศัรษัฐกิจำ

Eco-efficiency

พัลังงาน

Energy
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เศัรษัฐกิจำหมุนเวียน

Circular economy
✓ ✓ ✓

ด้านสังคม (People)

การให้ความร้้ทางการเงิน

Financial literacy

ฉลากผลิตภััณฑ์์

และบริการ

Product and 

service labeling

✓ ✓ ✓

การลงทุนและการให้สิินเชื�อ 

อย่างรับผิด์ชอบ

Responsible investment and 

lending

พัอร์ตผลิตภััณฑ์์

ทางการเงิน

Financial 

product portfolio

✓ ✓ ✓

นวัตกรรมด์้านด์ิจำิทัล

Digital innovation
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การลงทุนทางสัิงคม

และพััฒนาท้องถิ�น

Social investment and local 

development

ชุมชนท้องถิ�น

Local 

communities
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การสิร้างโอกาสิและการเข้าถึง

ผลิตภััณฑ์์ทางการเงิน

Creating opportunities to access 

financial products

ชุมชนท้องถิ�น

Local 

communities
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ผลกี่ารปัระเมินปัระเด็นท่�ม่นัยสำาคัญและขอบเขตกี่ารรายงาน 
[3-2]

Evaluation Results of Key Sustainability Issues and Scope of the Report

ปััจจัยความยั�งยืน 
ธนาคารออมสิน 

[3-2]

GSB Sustainability Factors

หัวข้อ
ความยั�งยืนตาม
มาตรฐาน GRI 
Sustainability 

Topics as per 

GRI Standards

ธนาคารและความสัมพันธ์ทางธุรกี่ิจ 
GSB and Business Relations

ภายใน
องค์กี่ร
Internal

ภายนอกี่องค์กี่ร
External

ธนาคาร
ออมสิน

GSB

ชุม
ชน

C
om

m
un

iti
es

คู่ค
วา

มร
่วม

มือ
C

oo
pe

ra
tio

n 
Pa

rt
ne

rs

คู่ค
้า

Tr
ad

in
g 

P
ar

tn
er

s 

ผู้ส
่งม

อบ
D

el
iv

er
er

s

ลูกี่
ค้า

C
us

to
m

er
s

หน
่วย

งา
นกี่

ำากี่
ับด

ูแล
R

eg
ul

at
or

รัฐ
บา

ล
G

ov
er

nm
en

t

ด้านเศรษฐกี่ิจ (Profit)

ความพึังพัอใจำของล้กค้า 

และประสิบการณ์ท่�ด่์

Customer satisfaction and 

good experience

✓ ✓ ✓

จำริยธรรมและความโปร่งใสิ 

ในการด์ำาเนินงานธุรกิจำ

Business ethics and 

transparency

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การกำากับด้์แลกิจำการ

Governance
✓ ✓ ✓

การจัำด์การต่อความเส่ิ�ยง 

จำากภััยคุกคามทางไซเบอร์

Cyber risk management

ความเป็นสิ่วนตัว

ของล้กค้า

Customer 

privacy

✓ ✓ ✓

การต่อต้านทุจำริต

Anti-corruption

การต่อต้าน 

ทุจำริต

Anti-corruption

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การบริหารความเสิ่�ยง

Risk management
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การลงทุนในทรัพัยากรบุคคล

Human capital investment

การฝ่ึกอบรมและ

การศัึกษัา

Training and 

education

✓
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กี่ารเชื�อมโยงกี่ารดำาเนินงานกี่ับเปั้าหมายกี่ารพัฒนาความยั�งยืนของโลกี่ท่�เกี่่�ยวข้อง 
Sustainable Development Goals: SDGs

ปัระเด็นความยั�งยืน
Sustainability Issues

ตัวช่�วัด
Indicators

เปั้าหมายกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืน
Sustainable Development Goals

พึลูังงาน	/	Energy
(GRI 302: Energy 2016)

302-1
302-3
302-4

ด้าน์สิ่งแวดล้อม (Planet)

ด้าน์สังคม (People)

ด้าน์เศรษฐกิจำ  (Profit)

ชืุ่มีชื่นที่้องถึิ่น	/	Local	communities	
(G4 Financial Sector Supplement:  
Local Communities)

พึอร์ตผลูิตภััณ์ฑ์์ที่างการเงิน
Financial	product	portfolio	
(G4 Financial Sector Supplement: 
Product Portfolio)

ฉลูากผลูิตภััณ์ฑ์์แลูะบุริการ
Product	and	service	labeling	
(G4 Financial Sector Supplement: 
Product and Service Labeling)

FS13

FS1
FS8

FS16

การต่อต้านการทีุ่จริต
Anti-corruption
(GRI 205: Anti-corruption 2016)

การฝึกอบุรมีแลูะการศึกษา
Training	and	education
(GRI 404: Training and Education 2016)

คัวามีเป็นส่วนตัวลููกคั้า
Customer	privacy
(GRI 418: Customer Privacy 2016)

205-2
205-3

404-1
404-2
404-3

418-1
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ช่องทางกี่ารติดต่อสอบถามแนะนำา 
[2-3]  

ฝ่ายพัฒนาเพื�อความยั�งยืน  
470 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กี่รุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2299 8894
Call Center 1115

อ่เมล: Section.SER@gsb.or.th  

For inquiries and suggestions 
[2-3]

 
Sustainable Development Section 

470 Phahonyothin Road, Phya Thai District,

Bangkok 10400

Tel: +66 2299 8894

Call Center 1115

E-mail: Section.SER@gsb.or.th

ช่องทำางการเผยแพัร่รายงาน์ 
เว็บไซต์ www.gsb.or.th หัวข้อ

“ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
หัวข้อย่อย “รายงานกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน”

เล่มรายงานกี่ารพัฒนาแห่งความยั�งยืน ธนาคารออมสิน 
ปัระจำาปัี 2564 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกี่ฤษ

จำานวน 2,000 เล่ม

Report distribution channels 
Website www.gsb.or.th under the topic 

“Corporate Social Responsibility” 

Sub-topic “Sustainability Report” 

2,000 copies of 2021 

GSB Sustainability Report,

in Thai and English
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THE JOURNEY TOWARDS 
BETTER TOMORROW
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กว่า 109 ปี บนเส้นทางการดำาเนินงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นบทบาทของการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมลำ�า ผ่านบริการทางการเงินท่ีเข้าถึงได้และเป็นธรรม

พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Profit) สังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ผ่านการดำาเนินงานในทุกมิติ  
วันนี� เส้นทางสู่ความย่ังยืนยังคงไม่มีท่ีสิ�นสุดตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ธนาคารออมสินพร้อมขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ให้ก้าวเดินบนเส้นทางการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั�งการดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสิ่งท่ีดีกว่าบนเส้นทางสู่ความย่ังยืน

For over 109 years, Government Savings Bank (GSB) has continued to focus on its role as
“a Social Bank” as we seek to be part of the solution to reduce inequality through accessible  

and equitable financial services. GSB is ready to propel the three key elements of profit,  
people and planet through every dimension of our undertakings.

Today, we continue to stay on the path towards sustainability amidst the changing times and
 the unceasing development of technology. GSB is prepared to support every sector to be on 

the same path in every dimension, including good governance, social responsibility, environment
and efficient economic growth in the digital era.

THE JOURNEY TOWARDS 
BETTER TOMORROW

ธนาคารเพื่อสังคม บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน
A SOCIAL BANK, ON THE PATH TOWARDS SUSTAINABILITY
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สารจากี่ปัระธานกี่รรมกี่ารธนาคารออมสิน [2-22]

Message from Chairman of the Board of Directors of GSB

ธนาคารออมสิินมุ่งมั�นในการขับัเคลัื�อนองค์กรตามภารกิจั 

“ธนาคัารเพึ่�อสังคัมี	(Social	Bank)”	อย่างเป็ีนรปูีธรรมผ่านการ

สิร้างควัามยั�งยืนแลัะดูแลัผู้ม้ ส่ิวันได้ส่ิวันเสิ้ยอย่างสิมดุลั  

ทั�งมิติภายนอกองค์กร ในการสิร้างควัามเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจั

ฐานรากแลัะสัิงคม ควับัคู่กับัมิติภายในองค์กรในการดําเนิน

ภารกิจัเชื่ิงพัาณิชื่ย์ เพัื�อสิร้างควัามแข็งแกร่งทางการเงิน  

ดว้ัยเปีา้หมายท้�ชื่ดัเจันท้�จัะ “ลูดีคัวามีเหัลู่�อมีลูำ้	แลูะสรา้งคัวามี

เป็นธรรมีในสังคัมี” โดยได้กําหนดกรอบัการพััฒนาเพืั�อควัาม

ยั�งยืนของธนาคารออมสิิน (GSB Sustainability Approach)  

4 ด้านหลััก คือ 1) มุ่งสิร้างผลักระทบัเชื่ิงบัวัก (Maximizing 

Positive Impact) 2) เปี็นพัลัังในการเสิริมสิร้างนโยบัายภาครัฐ 

(Strengthening the Government's Policy) 3) เพัิ�มปีระสิทิธภิาพั

การใชื่้ทรัพัยากร (Resource Optimization) แลัะ 4) มุ่งเน้น 

ควัามน่าเชื่ื�อถุือแลัะควัามโปีร่งใสิ (Trust and Transparency) 

ในปีี 2564 ปีระเทศไทยยังคงเผชื่ิญ่กับัการแพัร่ระบัาดของ

โรคติดเชื่ื�อไวัรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้�สิ่งผลักระทบัต่อ

เศรษฐกิจัในภาพัรวัมของปีระเทศ ธนาคารออมสิินยืนหยัดท้�จัะ

บัรรเทาควัามเดือดร้อนท้�เกดิข้�นกบััผูป้ีระกอบัการธรุกจิัแลัะลักูหน้�

รายย่อย ตามกรอบัการพััฒนาเพัื�อควัามยั�งยืนท้�กําหนด โดยได้

ดาํเนินมาตรการท้�หลัากหลัายในการเสิริมสิภาพัคล่ัอง มอบัควัาม

ชื่ว่ัยเหลัอื ควัามหว่ังใย แลัะกาํลังัใจัเพัื�อบัรรเทาควัามเดอืดรอ้น

แลัะลัดผลักระทบัอย่างต่อเนื�อง รวัมถุ้งการเสิริมโอกาสิในการ

สิร้างรายได้ท้�ยั�งยืนให้กับัปีระชื่าชื่น การดําเนินการของธนาคาร

ออมสินิมส้ิว่ันสิาํคญั่ในการลัดปีญั่หาการพั้�งพัาสินิเชื่ื�อนอกระบับั 

ชื่่วัยให้ปีระชื่าชื่นแลัะผู้ปีระกอบัการรายย่อยสิามารถุเข้าถุ้ง

บัริการทางการเ งินแลัะแหล่ังเงินทุนท้�ม้อัตราดอกเบ้ั�ย 

ท้� เ ป็ีนธรรม นับัเปี็นการดํา เนิน ธุรกิจัตามบัทบัาทแลัะ 

ภารกิจัสํิาคัญ่ในการเป็ีนธนาคารเพืั�อสัิงคมท้�ม้ควัามสิอดคล้ัอง

ตามเป้ีาหมายการพััฒนาท้�ยั�งยืนขององค์การสิหปีระชื่าชื่าติ 

(SDGs) ในเปี้าหมายท้� 1 ขจััดควัามยากจัน (No Poverty) แลัะ

เปี้าหมายท้� 10 ลัดควัามไม่เท่าเท้ยม (Reduced Inequality) 
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(นายปัระภาศ คงเอ่ยด) 
(Mr. Prapas Kong-led)

ปัระธานกี่รรมกี่ารธนาคารออมสิน 
Chairman of the Board of Directors of GSB

ด้วัยควัามร่วัมมือร่วัมใจัในการเสิริมสิร้างควัามแข็งแกร่ง 

ให้กับัองค์กรในปีีท้�ผ่านมา ทําให้การขับัเคลัื�อนงานตามภารกิจั

ทั�งหมดของธนาคารออมสินิปีระสิบัควัามสิาํเรจ็ัดว้ัยด ้ผมในนาม

ของคณะกรรมการธนาคารออมสินิ ขอขอบัคุณผูม้ส่้ิวันได้ส่ิวันเสิย้

ทกุกลัุม่ ตลัอดจันผูม้ส่้ิวันเก้�ยวัข้องท้�ให้การสินับัสินนุด้วัยดเ้สิมอมา 

ธนาคารออมสินิจัะมุง่มั�นทุม่เทในการปีฏิบัิัตหิน้าท้�อย่างมอือาชื่พ้ั 

แลัะมธ้รรมาภบิัาลั เพัื�อสิร้างอนาคตท้�มั�นคง ลัดควัามเหลัื�อมลั�าํ 

ช่ื่องว่ัางทางการเงนิในสิงัคมไทย ตามวัสิิยัทศัน์ธนาคารออมสินิต่อไปี 

Government Savings Bank is committed to advancing 

in accordance with the mission to become a “Social Bank” 

through concrete measures and based on the principle of 

sustainability. The Bank takes into consideration the views and 

interests of all stakeholders in a balanced manner. Externally, 

GSB works to strengthen grassroots economy and society, and 

internally, GSB emphasizes strengthening commercial 

endeavors to help “reduce	inequality	and	create	fairness	in	

society”. The GSB Sustainability Approach consists of four key 

elements, namely 1) maximizing positive impact, 2) strengthening 

the government’s policy, 3) resource optimization and 4) trust 

and transparency.

In 2021, Thailand still faced the COVID-19 pandemic which 

affected the overall economy of the nation. GSB was resolute 

in its efforts to alleviate the hardship of business entrepreneurs 

and retail debtors, in accordance with the determined framework 

for sustainable development. In this regard, GSB has 

implemented a variety of measures to improve liquidity and 

provide assistance and encouragement to the people, leading 

to continued efforts to reduce hardship and negative impacts. 

GSB increased the opportunities of generating sustainable 

income. We have played a key role in reducing informal loans 

and ensuring that the general public and retail entrepreneurs 

are able to access financial services and sources of capital with 

fair rates of interest. These are how GSB has been committed 

to being a Social Bank, in line with the UN SDGs, namely Goal 

1 “End poverty in all its forms everywhere” and Goal 10 “Reduce 

inequality within and among countries”.

With the collaborative efforts to strengthen the organization 

in the past year, GSB’s endeavors have been carried out with 

success. I, on behalf of the Board of Directors, wish to thank 

all stakeholders as well as everyone who has steadfastly 

supported the Bank. GSB will continue its commitment to carry 

out its duties with professionalism and good governance to 

realize GSB’s vision of building a stable future with reduced 

inequality and financial gaps in Thai society.
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คณะกี่รรมกี่ารธนาคารออมสิน
Board of Director

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
Miss Yaowanooch Wiyaporn
• กรรมการอิสิระ 
 Independent Director
• ปีระธานกรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน 
 Chairman of Nomination of Board of Directors Committee
• กรรมการกำกับัดูแลักิจัการท้�ด้
 Member of Good Corporate Governance Committee
• กรรมการปีระเมินผลัการปีฏิิบััติงานแลัะพัิจัารณา 
 ค่าตอบัแทนของผู้อำนวัยการธนาคารออมสิิน
 Member of Committee of Performance Evaluation  
 and Remuneration for President and CEO Committee

นางสาวสุปัรียา พิพัฒน์มโนมัย
Miss Supreeya Pipatmanomai
• กรรมการอิสิระ 
 Independent Director

• ปีระธานกรรมการกำกับัควัามเสิ้�ยง 
 Chairman of the Risk Oversight Committee

• กรรมการบัริหารเทคโนโลัย้สิารสินเทศ 
 Member of Information Technology Executive Committee

• กรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน
 Member of Nomination of Board of Directors Committee

นางสาวปัิยวรรณ ล่ามกี่ิจจา
Miss Piyawan Lamkitcha
• กรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้แทนกระทรวังการคลััง)
 Director (Representative from Ministry of Finance) 

• กรรมการบัริหาร
 Member of Executive Committee

• กรรมการปีระเมินผลัการปีฏิิบััติงานแลัะพัิจัารณา 
 ค่าตอบัแทนของผู้อำนวัยการธนาคารออมสิิน
 Member of Committee of Performance Evaluation and 
 Remuneration for President and CEO Committee

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
Associate Professor Thanavath Phonvichai, 

Ph.D.
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

นางธิดา พัทธธรรม
Mrs. Thida Pattatham
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
Miss Tidarat Thanapakpawin
• กรรมการอิสิระ 
 Independent Director

• กรรมการกำกับัควัามเสิ้�ยง 
 Member of Risk Management Committee

• กรรมการบัริหารเทคโนโลัย้สิารสินเทศ
 Member of Information Technology Executive Committee

นายปักี่รณ์ พรรธนะแพทย์
Mr. Pakorn Partanapat
• กรรมการอิสิระ 
 Independent Director

• กรรมการกำกับัดูแลักิจัการท้�ด้
 Member of Good Corporate Governance   
 Committee

• กรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน
 Member of Nomination of Board of Directors Committee

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
Mrs. Rachadaporn Rajchataewindra
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

นางวรนุช ภู่อิ�ม
Mrs. Woranuch Phu-im
• กรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้แทนกระทรวังการคลััง)
 Director (Representative of Ministry of Finance)

นายวิทัย รัตนากี่ร
Mr. Vitai Ratanakorn
• กรรมการแลัะเลัขานุการ ผู้อำนวัยการธนาคารออมสิิน
 Director and Secretary, President and CEO

• กรรมการบัริหาร
 Member of Executive Committee

• กรรมการบัริหารเทคโนโลัย้สิารสินเทศ
 Member of Information Technology Management Committee

• กรรมการกำกับัควัามเสิ้�ยง
 Member of Risk Oversight Committee

• กรรมการกำกับัดูแลักิจัการท้�ด้
 Member of Good Corporate Governance Committee
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คณะกี่รรมกี่ารธนาคารออมสิน
ท่�ม่วาระด์ำารงตำาแหน่งถึงเด์ือนมกราคมและกุมภัาพัันธ์ 2565  

Board of Director
The tenure is until January and February 2022.

นายพชร อนันตศิลปั์
Mr. Patchara Anuntasilp
• ปีระธานกรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้แทนกระทรวังการคลััง)
 Chairman (Representative of Ministry of Finance)

นายเจษฎา พรหมจาต
Mr. Jessada Promjart
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

• กรรมการตรวัจัสิอบั
 Member of Audit Committee

นางเสาวณ่ย์ ไทยรุ่งโรจน์
Mrs. Sauwanee Thairungroj
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

• ปีระธานกรรมการตรวัจัสิอบั
 Chairman of Audit Committee

นายมงคล ล่ลาธรรม
Mr. Mongkon Leelatham
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

• ปีระธานกรรมการบัริหาร
 Chairman of Executive Committee

• ปีระธานกรรมการบัริหารเทคโนโลัย้สิารสินเทศ
 Chairman of Information Technology Executive Committee

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
Mr. Boonchai Charassangsomboon
• กรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้แทนกระทรวังการคลััง)
 Director (Representative of Ministry of Finance) 

• ปีระธานกรรมการกำกับัดูแลักิจัการท้�ด้
 Chairman of Good Corporate Governance Committee

• ปีระธานกรรมการกิจัการสิัมพัันธ์
 Chairman of Employee Relations Committee

• ปีระธานกรรมการปีระเมินผลัการปีฏิิบััติงาน
 แลัะพัิจัารณาค่าตอบัแทนของผู้อำนวัยการธนาคารออมสิิน
  Chairman of Performance Evaluation and Remuneration 
 of President and CEO Committee 

นายกี่้อง รุ่งสว่าง
Mr. Gong Rungswang
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

• กรรมการตรวัจัสิอบั
 Member of Audit Committee

นางพิลาสลักี่ษณ์ ยุคเกี่ษมวงศ์
Mrs. Philaslak Yukkasemwong
• กรรมการอิสิระ
 Independent Director

• กรรมการตรวัจัสิอบั
 Member of Audit Committee

นายวิจักี่ษณ์ อภิรักี่ษ์นันท์ชัย
Mr. Vichak Apirugnunchai
• กรรมการธนาคารออมสิิน (ผู้แทนกระทรวังการคลััง)
 Director (Representative of Minister of Finance) 

• ปีระธานกรรมการปีระเมินผลัการปีฏิิบััติงาน
 แลัะพัิจัารณาค่าตอบัแทนของผู้อำนวัยการธนาคารออมสิิน
 Chairman of Performance Evaluation and Remuneration 
 of the President and CEO Committee

• กรรมการสิรรหากรรมการธนาคารออมสิิน
  Member of Nomination of Board of Directors Committee
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สารจากี่ผู้อำานวยกี่ารธนาคารออมสิน [2-22]

Message from President and CEO

สิิ�งแวัดลั้อมแห่งสิหปีระชื่าชื่าติ (UNEP FI) แลัะเป้ีาหมาย 

การพััฒนาท้�ยั�งยืนขององค์การสิหปีระชื่าชื่าติ (SDGs) โดยให้

ควัามสิาํคญั่กับัเป้ีาหมายท้� 1 ขจัดัควัามยากจัน แลัะเป้ีาหมายท้� 10 

ลัดควัามไม่เท่าเท้ยมกัน ตามแนวัคิด Triple Bottom Line หรือ 

3Ps ท้�เน้นการสิร้างควัามสิมดุลัในด้านสัิงคม (People)  

ด้านสิิ�งแวัดลั้อม (Planet) แลัะด้านเศรษฐกิจั (Profit) ซ้�งจัะช่ื่วัย

สินับัสินุนภารกิจัธนาคารเพืั�อสิังคมท้�ต้องดําเนินธุรกิจัแบับั  

Dual Tracks หรือการนํากําไรจัากการดําเนินธุรกิจัเชื่ิงพัาณิชื่ย์

มาสินับัสินุนการดําเนินงานเชื่ิงสิังคม 

ธนาคารออมสิินมุ่งสิร้างผลักระทบัเชื่ิงบัวักสิู่สิังคมอย่าง

จัริงจััง ทําให้ในปีี 2564 ม้ผลัการดําเนินงานท้�โดดเด่น อาทิ  

การชื่่วัยเหลัือปีระชื่าชื่นระดับัฐานราก ผู้ปีระกอบัการรายย่อย 

แลัะ SMEs ผ่านมาตรการเย้ยวัยา ฟื้้�นฟืู้ แลัะเสิริมสิภาพัคลั่อง

อย่างครบัวังจัร รวัม 36 โครงการ สิามารถุชื่่วัยเหลัือปีระชื่าชื่น 

ได้ถุ้ง 11.6 ลั้านคน ซ้�งในจัํานวันน้�ม้ถุ้ง 2.61 ลั้านคน ท้�สิามารถุ

เขา้ถุง้แหล่ังเงินทุนในระบับัได้เป็ีนครั�งแรก โดยมโ้ครงการสํิาคัญ่ 

คอื โครงการสินิเชื่ื�อจัาํนําทะเบ้ัยนรถุ ท้�เสินอเงื�อนไขดอกเบั้�ยต�ำสิดุ

ในวังการจัํานําทะเบั้ยน สิร้างแรงกดดันให้เกิดการลัดโครงสิร้าง

อตัราดอกเบ้ั�ยในตลัาดสินิเชื่ื�อกลัุม่น้� ให้เหลืัอเพัย้งร้อยลัะ 16 - 18 

ต่อปีี จัากเดิมท้�ม้อัตราดอกเบั้�ยสิูงถุ้งร้อยลัะ 24 - 28 ต่อปีี 

สิามารถุชื่่วัยเหลัือผู้ม้รายได้น้อยกวั่า 3.5 ลั้านราย ให้ม้โอกาสิ

เข้าถุ้งแหล่ังเงินทุนด้วัยอัตราดอกเบ้ั�ยท้�เป็ีนธรรม ซ้�งเป็ีนส่ิวันหน้�ง

ในการแก้ปัีญ่หาหน้�นอกระบับั แลัะเพืั�อสินบััสินนุภารกิจัเชื่งิสิงัคม 

ธนาคารจัง้ได้เสิริมควัามแข็งแกร่งแลัะลัดต้นทนุในการดําเนินงาน 

ทําให้สิามารถุตั�งสิํารองทั�วัไปี (General Provision) ได้สิูงถุ้ง 

36,028 ลัา้นบัาท ซ้�งสิงูสิดุเปีน็ปีระวัตักิารณ ์แลัะมส้ินิทรพััยเ์พัิ�ม

เปี็น 3.045 ลั้านลั้านบัาท 

จัากควัามมุง่มั�นดงักลัา่วั ทาํใหธ้นาคารออมสินิได้รบััรางวัลัั

แหง่ควัามภาคภูมิใจั อาทิ The	Asian	Banker	Thailand	Awards	

2021:	Most	Helpful	Bank	During	Covid-19	in	Thailand	จัาก

นติยสิาร The	Asian	Banker,	The	Prestigious	Asia	Pacific	

Enterprise	Awards	 (APEA)	2021:	Corporate	Excellence	

องค์กรท้�ม้การบัริหารจััดการเป็ีนเลิัศปีระจํัาปีี 2021 ปีระเภท

ธุรกิจัการเงินจัากองค์กรอิสิระ Enterprise Asia แลัะ Best	 

Retail	Bank	of	the	Year	2021 รางวัลััธนาคารเพัื�อลักูค้ารายย่อย

แห่งปีี 2564 จัากวัารสิารการเงนิธนาคาร ตดิต่อกนัเป็ีนปีีท้� 6 

ท่ามกลัางสิถุานการณ์การแพัร่ระบัาดของโรคติดเชื่ื�อไวัรัสิ

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท้�เกดิข้�น ธนาคารออมสินิได้เดินหน้า

ขับัเคลัื�อนภารกิจัธนาคารเพัื�อสิังคมเพัื�อสิร้างควัามยั�งยืนอย่าง

เตม็กาํลังั ด้วัยเป้ีาหมายอนัเด่นชื่ดัในการลัดควัามเหลัื�อมลั�ำแลัะ

สิรา้งการเขา้ถุง้แหลัง่เงนิท้�เปีน็ธรรม รวัมถุง้การเปีน็กลัไกสิาํคญั่

ของภาครัฐในการชื่่วัยเหลัือบัรรเทาควัามเดือดร้อนให้กับั

ปีระชื่าชื่นคนไทย 

ธนาคารออมสินิได้กาํหนดกรอบัการขับัเคลัื�อนการดําเนินงาน

ด้านควัามยั�งยนืท้�สิอดคล้ัองกบััหลักัการธนาคารท้�มค้วัามรบััผดิชื่อบั 

(Principles for Responsible Banking) ของสิํานักงานโครงการ
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(นายวิทัย รัตนากี่ร) 
(Mr. Vitai Ratanakorn) 

ผู้อำานวยกี่ารธนาคารออมสิน 
GSB President and CEO

สิําหรับัในปีี 2565 ธนาคารออมสิินยังคงย้ดหลัักในการ 

ดําเนินการท้�มุ่งเน้นการเติบัโตอย่างยั�งยืนของธุรกิจัแลัะสิังคม 

ในระยะยาวั โดยมุ่งเน้นการดำเนินการท้�จัะช่ื่วัยสิร้างผลักระทบั 

เชื่ิงบัวักสิู่สัิงคมอย่างชื่ัดเจัน ปีระกอบัด้วัย การสร้างงาน	 

สร้างอาชื่่พึ	 โคัรงการสินเชื่่�อที่่�ดิีนแลูะข้าย่ฝาก	 การพึัฒนา	 

Digital	 Lending	 แลูะการออกผลิูตภััณ์ฑ์์เงินฝากออมีสินเพึ่�อ 

การเกษ่ย่ณ์	นอกจัากน้� ธนาคารจัะบูัรณาการปัีจัจััยสิิ�งแวัดลั้อม 

สิงัคม แลัะธรรมาภบิัาลั (Environmental, Social and Governance: 

ESG) ปีระกอบัการพัิจัารณาสิินเชื่ื�อ (ESG Score) เพัื�อสิร้าง

ควัามตระหนกัให้ผูป้ีระกอบัการพัฒันาการดําเนินงานเพัื�อควัาม

ยั�งยนื แลัะจัะบัรูณาการภารกจิัด้านสิงัคมในทกุกระบัวันการสิาํคญั่

ของธนาคาร (Social Mission Integration) เพัื�อขบััเคลัื�อนองคก์ร

สิู่ควัามยั�งยืน  

ผมเชืื่�อมั�นเปี็นอย่างยิ�งวั่า ด้วัยพัลัังแลัะควัามทุ่มเทเปี็น 

น�ําหน้�งใจัเด้ยวักันของคณะกรรมการ ผู้บัริหาร แลัะพันักงาน 

จัะทําให้ธนาคารออมสิินเติบัโตอย่างยั�งยืน เค้ยงข้างคนไทย

ตลัอดไปี 

Amidst the COVID-19 pandemic, we at the Government 

Savings Bank (GSB) have continued to work to the best of our 

abilities, to fulfill GSB’s mission of being a Social Bank on the 

path towards sustainability. Our goal is to reduce inequality and 

provide equitable access to sources of capital. In  addition, GSB 

is also a key mechanism in the government sector working to 

alleviate the hardship of the Thai people. 

GSB has determined the framework to implement our work 

on sustainability that is in line with the Principles for Responsible 

Banking of the United Nations Environment Programme Finance 

Initiative (UNEP FI) and the UN Sustainable Development Goals 

(SDGs) with particular focus on Goal 1 “End poverty in all its 

forms everywhere” and Goal 10 “Reduce inequality within and 

among countries”, guided by the Triple Bottom Line or 3Ps 

approach that seeks to strike a balance between people, planet 

and profit. This approach facilitates GSB’s work as a Social 

Bank that has to conduct its business in Dual Tracks. In other 

words, the profits from commercial undertakings are used to 

support the Bank’s social work. 

GSB is seriously committed to contributing positively to 

society. In 2021, its performance in this area was outstanding. 

A total of 36 projects were implemented to assist grassroots 

communities, retail entrepreneurs and SMEs through relief 

measures as well as comprehensive measures to help restore 

and improve liquidity. There were 11.6 million people who 

benefited from such projects. Among these, 2.61 million were 

able to access formal sources of capital for the first time through 

projects such as loans with vehicle registration as collaterals. 

This project offered the lowest interest rate in the market for 

this particular sector of loans, leading to a pressure to reduce 

the interest rate for the sector from 24 - 28 percent per annum 

to only around 16 - 18 percent per annum. Over 3.5 million people 

on low income benefited from this scheme as they were given 

access to capital with fair interest rates, thus helping to address 

the issue of informal loans. In order to support the work on 

social responsibilities, the Bank has strengthened its business 

conduct and reduced costs, allowing for the budgeted general 

provision of 36,028 Million Baht, the highest in history. The total 

amount of assets reached 3.045 Trillion Baht. 

With that commitment, GSB has received several awards 

of pride, including the Asian Banker Thailand Awards 2021: 

Most Helpful Bank During Covid-19 in Thailand from The Asian 

Banker Magazine, the Prestigious Asia Pacific Enterprise Awards 

(APEA) 2021: Corporate Excellence and the Best Retail Bank 

of the Year 2021 from the Money and Banking Magazine for  

the sixth consecutive year. 

In 2022, GSB continues to adhere to the path towards 

sustainable growth where we will carry on creating jobs, providing 

career opportunities, conducting projects on land loans and 

sales on consignment, developing digital lending services and 

issuing savings products for retirement. Moreover, the Bank  

will integrate Environmental, Social and Governance or ESG 

elements in the process of loan consideration in the form of 

ESG Score. This is to encourage entrepreneurs to be more 

sustainable. At the same time, GSB will integrate social missions 

into every key process of the Bank (Social Mission Integration) 

with the aim of driving the organization towards sustainability. 

I am very confident that with the power of dedication and 

unity of the Board of Directors, the executives, and all employees, 

GSB will continue to grow and be able to stand side-by-side 

with the Thai people to weather whatever the challenges in the future. 
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PERFORMANCE
IN 2021

OVERVIEW

ภาพัรวมผลการดำาเน์ิน์งาน์
ของธน์าคารออมสิน์ ปี 2564



ภาพรวมผลกี่ารดำาเนินงาน
Overview Performance

สาขา / Branch

1,054 8,012  

เครื�อง SELF-SERVICE

(ATM / ADM / PASSBOOK UPDATE)

เครื�อง
Machinesสาขา

Branches

สินทรัพย์ / Assets เพิ�มขึ�น

3,045,049 5.39% จากี่สิ้นปัี 2563ล้านบาท
Million Baht Increase to 5.39%

from year ended 2020

เงินฝากี่ (รวมเงินรับฝากี่จากี่สถาบันกี่ารเงินและสหกี่รณ์) 
Deposits (including deposits from financial 

institutions and cooperatives) 

เพิ�มขึ�น 3.37% จากี่สิ้นปัี 2563

2,576,934

(จากี่เงินฝากี่เผื�อเรียกี่ เงินฝากี่ปัระจำา และสลากี่ออมสิน)
(from depositing cash, fixed deposit and premium 

savings certificate)

สินเชื�อ (รวมสินเชื�อแกี่่สถาบันกี่ารเงินและสหกี่รณ์ฯ)
Loans (including deposits from financial institutions 

and cooperatives)  

เพิ�มขึ�น 5.14% จากี่สิ้นปัี 2563

สินเชื�อใหม่ 590,000 ล้านบาท
New Loans 590,000 Million Baht

2,270,281 ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

เงินลงทุน / Investment

สินเชื�อท่�ไม่กี่่อรายได้ (NPLs)
Non-Performing Loan: (NPLs)

กี่ำาไรสุทธิ ปัี 2564
Net Profit  2021

อัตราส่วนเงินกี่องทุนต่อสินทรัพย์เส่�ยง
(BIS Ratio)
Capital Adequacy Ratio

ต�ำากี่ว่าค่าเปั้าหมาย
Less than target

476,580

2.49%

16.06%
(ส่วนของเจ้าของ) 215,321 ล้านบาท
(Owner’s Equity) 215,321 Million Baht

25,260

Increase to 5.14% from year ended 2020

Increase to 7.98% from year ended 2020

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

เพิ�มขึ�น 7.98% จากี่สิ้นปัี 2563

(จากี่กี่ารปัรับพอร์ตและบริหารผลตอบแทนจากี่กี่ารลงทุน)
(from portfolio rebalancing and management of return 

on investment)

Increase to 3.37% from year ended 2020
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บริหารเงิน์ช่วยเหลือ
ในโครงการลด์และเลิกการใช้สิาร 

ไฮโด์รคลอโรฟล้ออโรคาร์บอน ในระยะท่� 2 

วงเงินบริหารจำัด์การ 5.08 ล้านด์อลลาร์ 

(รวมสิ่วนของกรมโรงงานอุตสิาหกรรม

และธนาคารออมสิิน) 

Financial Agent
Phase 2 of the program to reduce

and phase out the use of 

hydrofluorocarbon USD 5.08  

million credit line (Inclusive of  

the contribution of the Department 

of Industrial Works and GSB)

ตั้งหน์่วยโครงการ
อน์ุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
บริหารเงินช่วยเหลือ 

แบบให้เปล่าจำากกองทุนอนุรักษั์

ชั้นโอโซน (Ozone Projects 

Trust Fund: OTF) 

Establishment of 
an Environmental 
Conservation Unit
Managing grants from the 

Ozone Projects Trust Fund

(OTF) 

บริหารจำัดการเทำคโน์โลย่ทำ่�เป็น์มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำาหนด์วิธ่ปฏิบัติและแนวทางการบริหาร 

Green IT Management
Determining operational procedure and management 

approach

แต่งตั้งคณะทำำางาน์ด้าน์การจำัดการพัลังงาน์ 
ควบคุมด์้แลการจำัด์การพัลังงานของธนาคารให้ม่ประสิิทธิภัาพั 

Appointment of the Committee 
on Energy Management 
Ensuring efficient energy management of GSB

โครงการ “ออมสิน์สร้างบ้าน์ปลา
รักษาทำะเลไทำย”
สิร้างปะการังเท่ยม

ชนิด์แท่งคอนกรีตเสิริมเหล็ก 

ระยะทาง

3,000 แท่ง

4.38 กิโลเมตร

สินเชื�อ GSB for BCG Economy / GSB for BCG Economy Loan  
ขับเคลื�อนด์้วยโมเด์ล BCG สิร้างสิมด์ุลให้เศัรษัฐกิจำเติบโต ควบค้่การใสิ่ใจำสิังคมและสิิ�งแวด์ล้อม

Driven by BCG model to achieving balanced economic growth as well as social and 

environmental consideration

ลงทุนในตราสารหน่�เพื�อความยั�งยืน / ESG Bond

โครงกี่ารอนุรักี่ษ์สิ�งแวดล้อม / Environmental Conservation Projects

ตราสิารหน่้
เพั่�ออน์ุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(Green Bond)

ตราสิารหน่้
เพั่�อพััฒน์าสังคม

(Social Bond) 

ตราสิารหน่้
เพั่�อความยั�งยืน์

(Sustainability Bond) 

Bio Economy
เศัรษัฐกิจำช่วภัาพั

Circular Economy
เศัรษัฐกิจำหมุนเวียน

Green Economy
เศัรษัฐกิจำสิ่เขียว

สิ่งแวดล้อม (Planet)

ส่งเสริมกี่ารอนุรักี่ษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากี่รทางทะเลและชายฝั่ง 
/ Supporting efforts on marine
and coastal resource rehabilitation 

ฟื้นฟูพัันธุ์ปลาพัันธุ์สิัตว์น้ำา 

Revival of fish and aquatic 

animal species

เกิด์ประโยชน์สิ้งสิุด์ต่อชุมชน  

Maximum benefit 

for communities 

กี่ารจัดกี่ารน�ำา / Water Management
โครงการธนาคารออมสิินเพั่�อสิังคมและสิิ�งแวด์ล้อม

ต่อเนื�องปีท่� 4  

GSB social and environmental project, 4th consecutive year  

สินับสินุนการจำัด์การน้ำาไปแล้ว 

50 แห่ง
Supported 50 water

management initiatives

ผ้้รับประโยชน์มากกว่า 

120,000 ราย
Over 120,000 beneficiaries

เช่น พัันธบัตรรัฐวิสิาหกิจำท่�ออกโด์ย

การเคหะแห่งชาติและหุ้นก้้ภัาคเอกชน 

ท่�ออกโด์ย บมจำ.ทางด์่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพั  

e.g. state-owned enterprise bonds issued 

by the National Housing Authority and 

corporate bonds issued by Bangkok 

Expressway and Metro (PCL)

“GSB Fish Home Building to 
Preserve Thai Seas” Project
Building 3,000 artificial reefs from

steel-reinforced concrete blocks 

covering a distance of 4.38 kilometers
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ธนาคารของรัฐ
แห่งแรกี่

สังคม (People)

ร่วมลงนามใน The PRB Commitment to Financial Health and

Inclusion ประกาศัเจำตจำำานงท่�จำะช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง

บริการทางการเงินอย่างเท่าเท่ยม

To sign the PRB Commitment to Financial Health and Inclusion, 

declaring its intention to assist people to have equal access to financial services

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื�อรองรับภารกี่ิจธนาคารเพื�อสังคม 
Development of Products for the Social Bank Mission

สินเชื�อดอกี่เบ่�ยต�ำา (Soft Loan) สิำาหรับผ้้ประกอบธุรกิจำ

Low-interest soft loan for business owners

สินเชื�อเพื�อเปั็นค่าใช้จ่ายฉุกี่เฉิน
สิำาหรับผ้้ม่อาช่พัอิสิระและผ้้ม่รายได์้ประจำำา

Emergency loan for self-employed and regular 

income earners

สินเชื�อเสริมพลังฐานรากี่ ช่วยเหลือประชาชนผ้้ประกอบอาช่พัทุกกลุ่มท่�ได์้รับผลกระทบ

Grassroots empowerment loan for anyone

สินเชื�อจำานำาทะเบ่ยนรถ
จำักรยานยนต์ / รถยนต์ ช่วยผ้้ม่รายได์้น้อย

ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนท่�ถ้กลงและเป็นธรรม

Vehicle registration loan for motorcycle / car 

owners helping low-income earners accessing 

a legitimate and fair source of capital

สินเชื�อ Soft Loan
ช่วยเหลือ SMEs ภัาคการท่องเท่�ยว 

Soft loan for SMEs in the tourism sector

สินเชื�อดอกี่เบ่�ยต�ำา (Soft Loan) 
SMEs ม่ท่� ม่เงิน สิำาหรับธุรกิจำท่องเท่�ยว  

Low-interest soft loan
for SME tourism business operators  

สินเชื�อสำาหรับผู้ ได้รับผลกี่ระทบจากี่กี่ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 / COVID-19 Relief Loan

ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved     11,760  ราย / Persons

เป็นเงิน / Worth      72,000  ล้านบาท / Million Baht

ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved   2,046,375 ราย / Persons
เป็นเงิน / Worth   22,182 ล้านบาท / Million Baht

ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved 

857,503 ราย / Persons 
เป็นเงิน / Worth 8,575 ล้านบาท / Million Baht

ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved   31,486 ราย / Persons
เป็นเงิน / Worth     1,943 ล้านบาท / Million Baht

ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved   4,385 ราย / Persons
เป็นเงิน / Worth   1,847 ล้านบาท / Million Baht ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved   1,361 ราย / Persons

เป็นเงิน / Worth    10,000 ล้านบาท / Million Baht

ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved    360,498 ราย / Persons

เป็นเงิน / Worth     12,724  ล้านบาท / Million Baht

วงเงิน / Credit line 150,000 ล้านบาท / Million Baht วงเงิน / Credit line 10,000 ล้านบาท / Million Baht

วงเงิน / Credit line 25,000 ล้านบาท / Million Baht
วงเงิน / Credit line
10,000 ล้านบาท / Million Baht วงเงิน / Credit line

10,000 ล้านบาท / Million Baht

วงเงิน / Credit line
10,000 ล้านบาท / Million Baht

วงเงิน / Credit line 12,000 ล้านบาท / Million Baht

วงเงิน / Credit line 2,000 ล้านบาท / Million Baht

สินเชื�อกีู่้ภัย COVID-19
COVID-19 relief loan

สินเชื�ออิ�มใจ ช่วยเหลือผ้้ประกอบการร้านอาหาร

ท่�ได์้รับผลกระทบ

“Im Jai” loan for affected restaurant operators

(ได์้รับจำัด์สิรรวงเงินเพัิ�มจำากโครงการ

สิินเชื�อ เพั่�อเป็นค่าใช้จำ่ายสิำาหรับ 

ผ้้ม่รายได์้ประจำำาอ่ก 2,987 ล้านบาท)

(Additional 2,987 million baht 

credit line authorized for regular 

income earners)

ได้รับกี่ารอนุมัติ / Approved 

2,068,739 ราย / Persons

วงเงิน / Credit line 

6,546 ล้านบาท / Million Baht

สิินเชื�อรายย่อย
(Retail loan)

สิินเชื�อสร้างงาน์ 
สร้างอาช่พั

(Job Creation Loan)

สิินเชื�อธุรกิจำ
(Business loan)

สิินเชื�อทำะเบ่ยน์รถ
(Vehicle Registration 

Loan)

ธนาคาร
แห่งแรกี่ในไทย
และ 1 ใน 28 ธนาคารทั�วโลกี่

First Thai bank 
and 1 of 28 banks worldwide

ท่�ลงนามรับในหลักี่กี่ารธนาคาร
ท่�ม่ความรับผิดชอบ
(Principles for Responsible 
Banking: PRB)
First government-owned bank to sign up to 

the Principles of Responsible Banking (PRB)
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วงเงิน / Credit Line  5,000 ล้านบาท / Million Baht 

2,902 ราย/กี่ลุ่ม 

197,230 ราย1,256 แห่ง

และสินับสินุนการใช้นวัตกรรม

รถเข็นรักษ์ัโลก ร่วมกับ สิวทช. และ กทม.

and encouraged the use 

of green food cart in cooperation 

with NSTDA and BMA

ผ้้เข้าร่วมหลักสิ้ตร

ม่รายได์้เพัิ�มขึ้น  74%

โครงกี่าร “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาช่พ” / “GSB Job Creation” Project 
ช่วยคนตกงานและผ้้ได์้รับผลกระทบจำากโรคโควิด์ 19  ภัายใต้แนวคิด์ “4 ให้” 

Helping unemployed people and those affected by COVID-19 based on the “4 Gives”

พัฒนาศักี่ยภาพผู้ปัระกี่อบกี่าร
รายย่อยและองค์กี่รชุมชน

เตรียมพร้อมองค์กี่รชุมชน
เปั็นสถาบันกี่ารเงินปัระชาชน 

ให้ความรู้ทางกี่ารเงินและวินัยกี่ารออม
เด์็ก / เยาวชน / ประชาชนทั�วไป / ผ้้สิ้งวัย

Enhancing financial literacy and instilling a savings 
discipline for children / youth / general public / the elderly

พัฒนาให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับ
ผลกี่ระทบจากี่โรคโควิด 19 
นักี่ศึกี่ษาและผู้ปัระกี่อบกี่ารให้ม่อาช่พ

มอบอุปักี่รณ์ค้าขาย
ให้ผู้ค้าริมบาทวิถ่ 
ยกี่ระดับผู้ค้าริมบาทวิถ่
Provided tools of trade to

ให้ทักี่ษะ
Give skills

ให้เงินทุน
Give capital

ให้พื�นท่�
ค้าขาย

ให้อุปักี่รณ์
ปัระกี่อบอาช่พ

1 32 4

ผู้เข้ารับกี่ารอบรม 
Participants

ธนาคารโรงเรียน 
School banks

สินับสินุนธนาคารโรงเรียนสิ่งเสิริมการออมและนักเรียนท่�ม่วินัยการออมด์่เด์่น

Sponsored school banks that promote savings and students with an outstanding savings discipline

56 แห่ง

ส่งเสริมกี่ารออมให้แกี่่เด็กี่และเยาวชน
Fostering a savings habit in children and youth

90,321 ราย

ยอด์อนุมัติสิะสิม / Approved  2,120  ราย / Persons

เป็นเงิน / Worth  127  ล้านบาท / Million Baht

อนุมัติธนาคารโรงเรียนด์ิจำิทัล 
Digital school banks approved

5 แห่ง

260 แห่ง

จำด์ทะเบ่ยนแล้ว

เตรียม
ความพัร้อม

สังคม (People)

3,173 street vendors
ร้านค้า

Give tools of trade Give trading space

Capacity building for 2,902 small retailers

and community organizations Participants

have seen their incomes increased 

by 74 percent. 

Career capacity building for 

90,321 students and business owners 

affected by COVID-19

Assisting community organizations 

to become public financial institutions.

Five have registered as PFIs, with 260 more 
in the process. 
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สนับสนุนไรเดอร์ออมสินห่วงใย / GSB Care Riders

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน / Corporate Social Responsibility 

จัดกี่ิจกี่รรม “ออมสิน
108 ปัี ดูแลบ้าน ต้านโควิด 
พิชิต PM 2.5”
“GSB 108 Years, 

Home Caring, Fighting 

COVID-19, Overcoming 

PM 2.5” campaign

สนับสนุนอุปักี่รณ์
ทางกี่ารแพทย์และน�ำาดื�ม 
เพื�อช่วยเหลือผู้ปัระสบภัย 
โรคโควิด 19
Provided medical 

equipment and drinking 

water for COVID-19 

patients.

ช่วยเหลือผู้ปัระสบภัย
ทางธรรมชาติ 
ใน 5 จังหวัดทางภาคใต้
Provided relief to natural 

disaster victims in the 

5 southern provinces.

สร้างศูนย์กี่ารเรียน ตชด. 
บ้านเทอค่ (ห้วยสินา) 
อาคารโรงอาหาร
และห้องน�ำาศูนย์กี่ารเรียน
Built a Border Patrol Police 

learning center, a canteen 

and toilets at Ban Ther kee 

(Huay Si Na)

กี่ิจกี่รรม “ออมสิน 108 ปัี 
อิ�มน่�เพื�อน้อง” 
มอบทุนอาหารกี่ลางวัน 
108 โรงเรียน ในสังกี่ัด สพฐ. 
“GSB 108 Years School 

Lunch”: sponsored lunches 

for 108 schools under the 

Office of the Basic Education 

Commission

ฟื้นฟูทรัพยากี่รสัตว์น�ำา
ชายฝั่ง เพื�อความเข้มแข็ง
ของชุมชนปัระมงพื�นบ้าน
Coastal aquatic animal 

rehabilitation efforts to 

strengthen local fishing 

communities

กี่ารยกี่ระดับสู่องค์กี่รดิจิทัล / Organizational Digital Transformation 
พััฒนาผลิตภััณฑ์์และบริการ

New Digital Products & Services

• จำัด์ทำานโยบายสิ่งเสิริมความคิด์สิร้างสิรรค์

 และบริหารจำัด์การนวัตกรรม

 Formulating a policy to promote creative ideas 

 and manage innovation

• พััฒนาศัักยภัาพับุคลากรด์้านนวัตกรรม 

 ผ่านกิจำกรรม GSB Innovation Virtual 

 Hackathon 2021

 Personnel capacity building on innovation 

 through the GSB Innovation Virtual Hackathon 

 2021 activity

สร้างวัฒนธรรมองค์กี่รท่�ส่งเสริมกี่ารพัฒนานวัตกี่รรม
Forging a corporate culture that promotes innovation

1.46

ให้สินเชื�อตามมาตรกี่ารรัฐ
Approved loans in 

accordance with 

government measures

ปัรับแผนกี่ารชำาระหน่�ของลูกี่ค้า 
(Opt In) ผ่าน MyMo 
Loan repayment adjustment

(Opt In) via MyMo

433,250 ราย / users

ผู้ลงทะเบ่ยน / Registered

จัดส่งยา เวชภัณฑ์ สิ�งของยังช่พ ให้ผ้้เด์ือด์ร้อนหรือผ้้ป่วยโควิด์ 19 ในพั่้นท่�กรุงเทพัฯ และปริมณฑ์ล

Delivered medicines, medical supplies and daily necessities to affected individuals or COVID-19 patients

in Bangkok and its vicinity. 

สนับสนุนภารกี่ิจช่วยเหลือผู้ปั่วยโควิด 19 ผ่าน 3 เพจดัง
Sponsored efforts to help COVID-19 patients organized by the 3 renown webpages.

   เราต้องรอด์      เสิ้นด์้าย      Food For Fighters

สนับสนุนน�ำาดื�มและกี่ล่องออมสินห่วงใย บรรจำุข้าวสิารและอาหารแห้ง
Provided drinking water and GSB Care boxes containing rice and dried foods.

ล้านราย
Million persons
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ทำากี่ำาไรได้ในระดับท่�เหมาะสม
Reasonable profit of

25,260

36 โครงกี่าร / Projects

12,000
ล้านบาท/ปัี Million Baht/Year

2.5% 

จำัด์สิรรกำาไรสิำาหรับทำาภัารกิจำช่วยสิังคม
a portion of which was allocated to social causes จำากรัฐวิสิาหกิจำ 58 แห่ง 

out of 58 state enterprises
Security and stability level at 165.05%

* สิ้งกว่าเกณฑ์์ท่� ธปท. กำาหนด์ (ท่�ร้อยละ 8.5)
 which is higher than required by the Bank of Thailand (8.5%)

• สิ่วนต่างรายได์้ด์อกเบ่้ย (NIM) 0.87%
 Net interest margin: 0.87%

• เงินกองทุนต่อสิินทรัพัย์เสิ่�ยง 16.06%*
 Capital adequacy ratio: 16.06%

ความมั�นคงและม่เสิถ่ยรภัาพั

ระด์ับ 165.05%

นำาส่งรายได้เข้ารัฐ สูงสุด อันดับ 4
Highest government revenue 

contributor No. 4

ควบคุมหน่�ท่�ไม่กี่่อให้
เกี่ิดรายได้ (NPLs)
ให้อย้่ในระด์ับต�ำา 

Maintaining NPLs below

NPLs ของสินเชื�อรวม / NPLs to total loans

เงินสำารอง
เพื�อรองรับ
ความเส่ยหาย
Buffer reserve

ลดต้นทุนกี่ารดำาเนินงาน
Operating cost reduction of 

2.49% 

100% 

ช่วยเหลือปัระชาชนและผู้ปัระกี่อบกี่ารรายย่อย SMEs
Supporting the public and business owners through

บริหารจัดกี่ารและพัฒนาทรัพยากี่รบุคคล
Human resource management and development

ปัรับปัรุงกี่ระบวนกี่ารบริหารจัดกี่ารหน่�แบบบูรณากี่าร
Revision of the procedure for integrated debt management

ช่วยเหลือประชาชน 
11.6 ล้าน์คน์ 
Helped

11.6 million people 

เม็ด์เงินรวม 
1.8 ล้าน์ล้าน์บาทำ 
Worth a total of  

1.8 trillion baht

ประชาชนได์้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ
2.16 ล้าน์คน์  
Were able to access capital from 

formal sources 2.16 million people 

Sale Skill Leadership

Digital 
Skill

GRC

(75% อบรมผ่าน e-Learning)

(75% via e-Learning)

หมายเหตุ: พันักงาน 1 คน สิามารถได์้รับการพััฒนามากกว่า 1 หลักสิ้ตร/รายวิชา
Remarks: 1 officer may enroll for more than 1 course/subject

ด์ำาเนินงานตามแผน
the work plan 

executed 

กลุ่มล้กค้า
Customer groups

บรรเทาผลกระทบ 869,207 บัญช่
869,207 Accounts Providing relief

441,888 ล้านบาท / Million Baht 

• ล้กค้าทั�วไป 

• ล้กหน่้ท่�ค้างชำาระ

 ไม่เกิน 30 วัน

• คร้และบุคลากร

 ทางการศัึกษัา

• ล้กค้ารายย่อย 

• ล้กหน่้ท่�ประสิบภััยน้ำาท่วม

• General customers

• Less-than-30-day 

 overdue customers

• Teachers and  

 educational personnel

• Retail customers 

• Customers affected 

 by floods

เศรษฐกิจำ (Profit)

197,242 ราย / Persons

ล้านบาท / Million Baht 15,978
ล้านบาท / Million Baht

93,000
ล้านบาท / Million Baht

1 2
มาตรกี่าร
พักี่ชำาระหน่�

มาตรกี่ารอื�น ๆ
Other measures

Debt moratorium
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รางวัลเกี่่ยรติยศ 
“กี่ารบริหารจัดกี่ารองค์กี่รด่เด่น”  

ต่อเนื�องเปั็นปัีท่� 3  
“Outstanding Organizational 

Management” Award,
3rd consecutive year

รางวัลบริกี่ารด่เด่น
ปัระจำาปัี 2564 

Best Service Award for 2021

3 รางวัลเกี่่ยรติยศ 
จากี่งาน  Money & Banking 

Awards 2021 
3 awards from the Money
& Banking Awards 2021 

จากี่สำานักี่งานคณะกี่รรมกี่าร 
นโยบายรัฐวิสาหกี่ิจ 
กี่ระทรวงกี่ารคลัง  

from the State Enterprise 

Policy Office, 

Ministry of Finance 

จากี่สำานักี่งานคณะกี่รรมกี่าร
นโยบายรัฐวิสาหกี่ิจ 
กี่ระทรวงกี่ารคลัง 

from the State Enterprise 

Policy Office, 

Ministry of Finance

• รางวัลธนาคารเพื�อลูกี่ค้ารายย่อย
 แห่งปัี 2564 (Best Retail Bank 
 of the Year 2021)
 ครองตำาแหน่งติด์ต่อกันเป็นปีท่� 6

 Best Retail Bank of the Year 

 2021, 6th consecutive year

•  รางวัลธนาคารท่�ม่บริกี่ารยอดเย่�ยม 
 ด้านเงินฝากี่ 2564 (Best Service 
 Provider - Deposit 2021)
 Best Service Provider - 

 Deposit 2021

•  รางวัลบูธสวยงามยอดเย่�ยม 
 ขนาดพื�นท่� 850 - 1,000 ตร.ม.
 Best-Looking Booth Award,

 850-1,000 m2 category

รางวัลเชิดชูเกี่่ยรติ “เพชรพัสดุ” และปัระกี่าศเกี่่ยรติคุณ 

ในฐานะ “ผ้้ม่คุณ้ปการยิ�งต่อการบริหารงานพััสิด์ุภัาครัฐ” 

ประจำำาปี 2564 จำากสิมาคมนักบริหารพััสิด์ุแห่งประเทศัไทย

“Phet Phasadu” Commendation Award and 
Certificate for “Valuable Contribution to Government 

Inventory Management” for 2021 from the Commodity 

Management Association of Thailand  
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1
GOVERNMENT
SAVINGS BANK

ABOUT

เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธนาคารออมสินให้้ความสําคัญ 
และประโยชน์สูงสุดต่่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการดําเนินงาน 

และความรับผิดชอบห้ลัก 3 ด้าน คือ สิ�งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
ขับเคลื่อนผ่านการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของธนาคาร  

เพื่อสิ�งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

GSB’s path towards sustainability emphasizes the interests  
of all stakeholders and involves the key elements of work  

and responsibilities, namely environment, society, and good governance.  
Every division and unit of the Bank is encouraged to participate,  

with the aim of achieving a sustainable future.

เกี่่�ยวกี่ับธนาคารออมสิน

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4Chapter 3 Chapter 53 0 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพั่�อสิังคม
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ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK
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ข้อมูลธนาคารออมสิน
 [2-1]

About the Government Savings Bank

ธนาคัารออมีสินมี่ฐานะเป็นนิติบุุคัคัลู	ดีำเนินธุรกิจภัาย่ใต้พึระราชื่บุัญญัติธนาคัารออมีสิน	พึ.ศ.	2489	โดีย่หัมีวดี	1	การจัดีตั้ง

แลูะการดีำเนินการ	ตามีมีาตรา	7	ใหั้จัดีตั้งธนาคัารฯ	ข้ึ้นเพึ่�อประกอบุธุรกิจ	ดีังน่้

GSB	has	a	juristic	person	status.	Its	operations	are	in	line	with	Government	Savings	Bank	Act	B.E.	2489	(1946).	By	virtue	of	

Section	7,	the	Bank	was	to	be	established	for	the	purpose	of	conducting	the	following	businesses:

1

5

2

6

3

7

4

8

รับฝ่ากเงินออมสิิน 
To receive money as savings deposit

ซื้อหรือขายพัันธบัตรรัฐบาลไทย 
To purchase or sell the 

Thai Government bonds

ออกพัันธบัตรออมสิินและสิลากออมสิิน
To issue savings bonds and premium 

savings certificates

ลงทุนเพั่�อแสิวงหาผลประโยชน์

ซึ�งรัฐมนตรีอนุญาต
To make an investment for procuring 

profits, as permitted by the cabinet

รับฝ่ากเงินออมสิิน เพั่�อสิงเคราะห์ช่วิต

และครอบครัว 
To receive money on deposit in aid  

of life and family

การออมสิินอื�น ๆ 

ตามท่�จำะม่พัระราชกฤษัฎ่กากำาหนด์ไว้
To engage in other savings business 

as may be determined by a Royal Decree

ทำาการรับจำ่ายและโอนเงิน 
To accept a receive payment 

and transfer of money

กิจำการอันพัึงเป็นงานธนาคาร

ตามท่�จำะม่พัระราชกฤษัฎ่กากำาหนด์ไว้ ทั้งน่้ 

ให้ประกอบได์้ตามข้อกำาหนด์และเงื�อนไข 

ท่�กำาหนด์ไว้ในกฎกระทรวง
To engage in any businesses which are 

considered to be banking businesses 

in accordance with a Royal Decree. 

Stipulations and conditions are to be 

prescribed in the Ministerial Regulations

ธนาคารออมสิินถุือกำเนิดโดยพัระราชื่ปีระสิงค์ของ 

พัระบัาทสิมเด็จัพัระมงกุฎเกลั้าเจั้าอยู่หัวั รัชื่กาลัท้� 6 ท้�ทรง

ตระหนกัถุ้งควัามสิำคญั่ของการเกบ็ัรกัษาทรพััย์ใหป้ีลัอดภยัจัาก

โจัรผูร้า้ย โดยทรงตราพัระราชื่บัญั่ญ่ตัจิัดัตั�งคลังัออมสินิข้�น เมื�อ

วัันท้� 1 เมษายน พัุทธศักราชื่ 2456 ด้วัยพัระราชื่ปีณิธานท้�จัะ

ให้คลัังออมสิินเปี็นท้�เก็บัรักษาทรัพัย์สิินอย่างปีลัอดภัย อ้กทั�ง

ทรงฝัึกให้ราษฎรรู้จัักเก็บัออมทรัพัย์อย่างถุูกวัิธ้ ซ้�งคลัังออมสิิน

ได้ยนืหยัดในการทำหน้าท้�น้�ตลัอดมา โดยได้รบััพัระมหากรณุาธิคณุ

จัากพัระมหากษัตริย์แห่งราชื่วังศ์จัักร้ทุกพัระองค์ แลัะอ้กหน้�ง

หน้าปีระวััติศาสิตร์ท้�จัาร้กไวั้คือ ในปีีพัุทธศักราชื่ 2489  

พัระบัาทสิมเด็จัพัระปีรมินทรมหาภูมพิัลัอดุลัยเดชื่ ได้ทรงโปีรด

เกลั้าฯ ให้ยกฐานะคลัังออมสิินข้�นเปี็นธนาคารออมสิิน โดย 

ทรงตราพัระราชื่บััญ่ญั่ติธนาคารออมสิินข้�น เพัื�อรองรับักับั 

ควัามก้าวัหน้าของกิจัการคลัังออมสิิน แลัะให้เปีิดดำเนินการ 

ในรูปีแบับัธนาคารตั�งแต่วัันท้� 1 เมษายน พัุทธศักราชื่ 2490 

เปี็นต้นมาจันถุ้งปีัจัจัุบััน 

Government Savings Bank was established by the royal 

intention of His Majesty King Vajiravudh, King Rama VI, to 

provide a secure place to keep money and assets by enacting 

an act to establish the “Savings Office” on April 1, 1913, with 

his determination to introduce Thai people to banking services 

and to promote a habit of thrift and savings. In this regard, GSB 

has always stood up for performing these duties by receiving 

royal grace from all Chakri Kings. Later in 1946, it was a historical 

moment when His Majesty King Bhumibol Adulyadej designated 

the Savings Office to be 

“Government Savings Bank” 

and enacted Government 

Savings Bank Act to support 

GSB’s operation in the form 

of Bank since April 1, 1947 

until present.

รายละเอ่ยด์

ประวัติเพัิ�มเติม

ของธนาคาร

Additional details

of bank history
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ในปีัจัจุับััน ธนาคารออมสิินม้สิถุานะเป็ีนนิติบัุคคลัภายใต้การกำกับัดูแลัของกระทรวังการคลััง ซ้�งการดำเนินงานในปัีจัจุับััน 

อยูภ่ายใตพ้ัระราชื่บััญ่ญ่ตัธินาคารออมสินิ (ฉบัับัท้� 4) พั.ศ. 2560 โดยเป็ีนไปีตามพันัธกจิัท้�ระบัไุวัใ้นพัระราชื่บัญั่ญ่ตัแิลัะแผนยทุธศาสิตร์

รัฐวัิสิาหกิจัสิาขาสิถุาบัันการเงิน ท้�กำหนดบัทบัาทให้รัฐวัิสิากิจัสินับัสินุนการสิร้างโอกาสิให้ปีระชื่าชื่นเข้าถุ้งแหลั่งเงินทุนอย่างทั�วัถุ้ง

เพัื�อลัดควัามเหลืั�อมลั�ำในสิังคม ลัดชื่่องวั่างทางการเงิน พััฒนาควัามรู้ทางการเงินด้วัยนวััตกรรมแลัะเทคโนโลัย้ เพืั�อเสิริมสิร้าง 

ควัามเข้มแข็งทางการเงินเพัื�อควัามยั�งยืนในระยะยาวั  

Currently, GSB is a legal entity under the supervision of the Ministry of Finance. GSB’s business operations are in accordance 

with Government Savings Bank Act (No.4) B.E. 2560 (2017) and missions specified in the aforementioned Act and the State 

Enterprise Strategy for Financial Institutions which states that enterprises are to provide opportunities for the public to access 

capital with a view to reduce inequality and financial gaps, and improve financial literacy, with innovation and technology, to foster 

financial strengths for long-term sustainability.

วิสัยทัศน์ พันธกี่ิจ และค่านิยมองค์กี่ร [2-23]

Vision, Missions and Core Values

ธนาคารฯ ได้ทบัทวันวัิสิัยทัศน์ พัันธกิจั แลัะทิศทาง 

การดำเนินงาน โดยน้อมนำหลัักปีรัชื่ญ่าเศรษฐกิจัพัอเพั้ยง แลัะ

คำนง้ถุ้งควัามสิอดคลัอ้งแลัะควัามเชื่ื�อมโยงกบัับัรบิัทตา่ง ๆ  เชื่น่

GSB has reviewed its vision, missions and operational 

directions by adopting the sufficiency economy philosophy and 

taking into account the consistency and connection with various 

contexts, such as

•  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
•  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
•  แผนการปฏิรูปประเทศ
•  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ 
•  หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible 

Banking: PRB) 
•  นโยบายThailand 4.0 
•  แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE)  
•  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

สาขาสถาบันการเงิน   
•  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำากับด้านนโยบาย 
•  บริบทสภาพแวดล้อมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่สำาคัญ  เช่น  

ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีดิจทิลัทางการเงิน (Financial Technology) 
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันในตลาด และกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานกำากับ

•  20-Year National Strategic Plan (2018 - 2037)
•  12th National Economic and Social Development Plan
• National Reform Plan
•  Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations
• Principles for Responsible Banking (PRB)
•  Thailand 4.0 policy
•  Digital Economy (DE) Plan
•  Overall Enterprise Plan and Strategic Plans of Financial
  Institution State Enterprises
•  Recommendations of policy regulators
•  Current environment context and important future trends,  

such as advancement in terms of financial technology,  
current consumer behavior, market competitions, and rules  
and regulations set by regulators. 
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คัณ์ะกรรมีการธนาคัารออมีสินได้ีกำหันดีวิสยั่ทัี่ศน์	พัึนธกิจ	

คั่านิย่มี	แลูะกรอบุที่ิศที่างการดีำเนินงานสำหัรับุปี	2564	-	2568	

ไว้ดีังน่้

GSB	Board	of	Directors	has	stipulated	vision,	missions,	

core	values	and	operational	framework	for	the	year	2021	-	2025	

as	follows:

เป็นผ้้นำาในการสิ่งเสิริมการออม เสิริมสิร้างความสิุขและความมั�นคง 

ของประชาชน เพั่�อการพััฒนาประเทศัอย่างยั�งยืน ด์้วยเทคโนโลย่ด์ิจำิทัล

Being a leader on savings promotion through digital technology

for sustainable national development as well as  

creating a happy and secure future for the people

วิสัยทัศน์ ปัระจำาปัี 2564 - 2568
Vision for 2021 - 2025

•  ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
•  สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
•  ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม เพ่ือลดความเหลือ่มล�ำาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั
•  เป็นธนาคารเพื่อสังคมและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม
•  ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล�ำาสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือ

ความคาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
•  บริหารจัดการแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล

•  Promote savings and create financial discipline.
•  Support investment and country development.
•  Support and uplift grassroots economy and small and medium 

entrepreneurs to reduce inequality and increase competitiveness.
•  To be an environmentally-concerned Social Bank.
•  Provide full-fledged modern financial services, beyond 

expectations, under acceptable risks.
•  To operate the business with professional management and  

good governance.

พันธกี่ิจ / Missions

เติมเต็มสิังคมไทย คิด์กว้างไกล เหนือขีด์จำำากัด์

Fulfill Thai Society and Think beyond the Limit

Giving for the 
Greater Good

Seeking for the 
Possibilities

Brave Beyond 
Boundaries

เต่ิมเต่็มสร้างคุณค่าสังคมไทย คิดให้ม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสานต่่อเห้นือขีดจํากัด

ค่านิยม GSB Way วิถ่ออมสิน
Core Values-GSB Way
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ผลิตภัณฑแ์ละบริกี่าร
 [2-6]

Products and Services

ผลูติภัณั์ฑ์แ์ลูะบุรกิารที่่�สำคัญั	แลูะกลูไกที่่�ใชื่ใ้นการสง่มีอบุ

ผลูิตภััณ์ฑ์์แลูะบุริการข้องธนาคัาร

กี่ลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกี่าร
Products and Services สาขา /  

หน่วยให้บริกี่าร
 Branch / 

Service Unit

รถ / เรือธนาคารออมสิน / 
บริกี่ารนอกี่สถานท่�

GSB Mobile Van / GSB 

Mobile Boats / Outdoor 

Services

Self - 
Service 
Machine

Internet 
Banking

Mobile 
Banking

 ตัวแทน
ขาย

Agent

เงินฝัาก

Deposits

สิลัากออมสิิน 

Premium Savings Certificate

สิงเคราะห์ชื่้วัิตแลัะครอบัครัวั

Life Insurance

กองทุน

Funds

สิินเชื่ื�อภาครัฐแลัะรัฐวัิสิาหกิจั 
Business and Public Sector Loans

สิินเชื่ื�อเพัื�อธุรกิจั

Business Loans 

สิินเชื่ื�อลัูกค้าบัุคคลั 

Personal Loans

สิินเชื่ื�อเศรษฐกิจัฐานราก 

Economic Grassroots Loans

ผลัิตภัณฑ์์บััตรอิเลั็กทรอนิกสิ์
Electronic Card Products 

บัริการทางการเงินอิเลั็กทรอนิกสิ์  

Electronic Financial Services

ปีระกันภัยผ่านชื่่องทางธนาคาร
Insurance Services

กลไกการส่งมอบ
Service Delivery

ผลิตภัณฑ์และบริการ
Products and Services

Physical Digital

Key	products	and	services	as	well	as	mechanisms	that	

are	used	to	deliver	GSB’s	products	and	services	

ด้าน์เงิน์ฝาก
Deposits

ด้าน์สิน์เชื�อ
Loans

บริการ
ทำางการเงิน์
Financial 
Services
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กี่ลุ่มลูกี่ค้า [2-6]

Customer Groups

ธนาคารออมสินิได้สิง่มอบัผลัติภัณฑ์แ์ลัะบัริการทางการเงิน

ท้�สิำคัญ่ต่าง ๆ แก่ลัูกค้าธนาคารจัำนวันทั�งสิิ�น 23.33 ลั้านราย 

(ณ วัันท้� 31 ธันวัาคม 2564) โดยม้การจัำแนกลัูกค้าเปี็นกลัุ่ม

ต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์์ท้�สิำคัญ่ อาทิ นโยบัายรัฐ วัิสิัยทัศน์ แลัะ 

พัันธกิจั ปีระชื่ากรศาสิตร์ ผลิัตภัณฑ์์แลัะบัริการ ปีระเภทแลัะ

ขนาดธุรกิจั ควัามต้องการแลัะควัามคาดหวัังของลัูกค้า สิภาพั

การแข่งขัน โดยจัำแนกออกเปี็น 3 กลัุ่มหลััก คือ

GSB has delivered key financial products and services to 

the total of 23.33 million customers (as of 31 December 2021). 

GSB’s customers may be categorized into three main groups 

based on several criteria, such as government policies, vision 

and missions, demography, products and services, business 

types and sizes, customers’ needs and expectations, and 

competitions.

กี่ารจำาแนกี่ลูกี่ค้า  ล้านราย
Customer Categorization million23.33
(ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 / As of 31 December 2021)  

กี่ลุ่มลูกี่ค้าบุคคล
Personal Customers Group

กี่ลุ่มลูกี่ค้าฐานรากี่และสนับสนุนนโยบายรัฐ
Grassroots Customers and Government’s 

Policies Supporting Group

กี่ลุ่มลูกี่ค้าธุรกี่ิจและภาครัฐ
Business and Public Sector 

Customer Group

มีุ่งเน้นสร้างวินัย่ที่างการเงิน
พึัฒนาคัุณ์ภัาพึชื่่วิต	ลูดีคัวามีเหัลู่�อมีลู้ำ

สร้างการเข้้าถึึงแหัลู่งเงินทีุ่น 
ที่่�เป็นธรรมี

GSB aims to foster financial  
discipline, develop good well-being, 

reduce inequality, and generate  
equitable access to capital.

มีุ่งเน้นการสนับุสนุนผู้ประกอบุการ
ใหั้สามีารถึเข้้าถึึงแหัลู่งเงินทีุ่นแลูะ
พึัฒนาศักย่ภัาพึ	เพึ่�อสร้างธุรกิจ 
ให้ัเตบิุโตได้ีอย่่างเข้้มีแข้ง็แลูะยั่�งย่น่

GSB aims to support  
entrepreneurs to access sources 

of capital and improve their 
capabilities in order to build strong 

and sustainable businesses.

มีุ่งเน้นตอบุโจที่ย่์คัวามีต้องการ 
ข้องลููกคั้าตลูอดีชื่่วงชื่่วิต

ใหั้สามีารถึถึ่อคัรองผลูิตภััณ์ฑ์ ์
ที่่�หัลูากหัลูาย่ข้องธนาคัาร

GSB aims to respond to the
needs of individual customers 

 in various stages of life, 
facilitating them to own a variety  
of the Bank’s financial products.
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ธนาคารโรงเรียน 
School Banks

1,231 แห่ง / Units

Digital School Bank

56 แห่ง / Units

พื�นท่�กี่ารดำาเนินธุรกี่ิจและท่�ตั�งสำานักี่งานใหญ่
[2-1] [2-6]

Business Operational Area and Location of the Head Office

รายละเอ่ยด
ช่องทางให้บริกี่าร

ของธนาคาร
Details of service 

channels

ช่องทาง Physical 
Physical Service Channels

ช่องทำาง Partner
Partner Service Channels

บริกี่ารรับฝากี่ชำาระ
ผ่านตัวแทนให้บริกี่าร

Deposit service 

via service agent

บริกี่ารทางกี่ารเงิน
ผ่านตู้ ATM

Financial services 

through ATMs

คู่มือกี่ารรับชำาระค่าไฟฟ้า โดยกี่ารหักี่บัญช่ธนาคารออมสิน 
ผ่านแอปัพลิเคชัน “PEA Smart Plus” 

ของกี่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 Electricity bill payment manual by debiting GSB account 

via “Application PEA Smart Plus” 

of the Provincial Electricity Authority

บริกี่ารรับชำาระโดยกี่ารหักี่บัญช่เงินฝากี่ผ่าน 
แอปัพลิเคชัน “TRD SMART PAY” ของกี่รมธนารักี่ษ์

 Payment service by direct debit through 

“TRD SMART PAY” Application 

of the Treasury Department

 มอเตอร์ ไซค์ แบงกี่ิ้ง
Motorcycle banking

 รถเคลื�อนท่�
GSB mobile vans

ช่องทาง Digital 
Digital Service Channels

บริกี่ารออมสิน
Internet Banking

Internet Banking Service

บริกี่ารชำาระสินค้า 
และบริกี่ารผ่าน MyMo

Payment for goods and 

services via MyMo

บริกี่าร GSB Corporate 
Internet Banking 

GSB Corporate Internet 

Banking Service

บริกี่ารชำาระภาษ่
ผ่านธนาคารออมสิน
GSB tax payment 

service

บริกี่าร Mobile Banking
(MyMo) 

Mobile Banking Service

(MyMo)

บริกี่ารหักี่บัญช่
เงินฝากี่อัตโนมัติ

Automatic 

direct debit service

บริกี่าร GSB Now
GSB Now Service

บริกี่ารหักี่บัญช่เงินฝากี่
อัตโนมัติผ่าน Airpay

Airpay automatic 

direct debit service

บริกี่ารตรวจสลากี่
Premium Savings 

Certificates Result 

Checking Services

โครงกี่ารเพื�อธนาคาร
ส่งเสริมพุทธศาสนา  

Buddhism Promotion 

Banking Project

กี่ระจายโอกี่าสในกี่ารเข้าถึง
บริกี่ารทางกี่ารเงินท่�ครอบคลุม
ทุกี่กี่ลุ่มลูกี่ค้าของธนาคารฯ

Increase opportunities to access 

financial services that cover 

all segments of GSB’s customers. 

1,054
สาขา / branches

หน่วยให้บริกี่าร
(บนอำาเภัอ รถ และเรือเคลื�อนท่�)

Service Units
(District office and GSB Mobile 

Van & Boats)

161 แห่ง / Units

เครื�องอัตโนมัติ
บริกี่ารตนเอง

Self-Service Machines

8,012
เครื�อง / Units
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1. ด้านบริกี่าร / Services

สิ่งมอบับัริการท้�ม้คุณภาพัในทุกสิาขาแลัะเปี็นไปีตามมาตรฐานท้�ธนาคารกำหนดไวั้ ดำเนินการให้บัริการผ่านเครื�อง 

Self-Service, Internet Banking แลัะ Mobile Banking (MyMo) สิามารถุเข้าถุ้งได้อย่างสิะดวักแลัะพัร้อมใชื่้งาน
Deliver quality services in all branches and in accordance with the standards specified by the Bank; allow the services 

to be accessed conveniently through available Self-Service machines, Internet Banking, and Mobile Banking (MyMo).

2. ด้านความเปั็นธรรม / Fairness

ให้บัริการด้วัยควัามเป็ีนธรรม ไม่เลืัอกปีฏิิบัติั แลัะยด้หลักัควัามเสิมอภาคเท่าเท้ยมกนั จัดัให้มช่้ื่องทางในการร้องเร้ยน

ท้�หลัากหลัาย กำหนดขั�นตอนการร้องเร้ยนท้�ชื่ัดเจัน จััดการปีัญ่หาแลัะข้อร้องเร้ยนระหวั่างลัูกค้ากับัธนาคารให้เปี็นไปี 

อย่างรวัดเร็วัแลัะยุติธรรม
Provide fair and unbiased services, adhere to the principles of equality, provide various grievance channels, and 

establish tangible grievance procedures to deal with customers' problems and complaints in a timely and fair manner.

3. ด้านความปัลอดภัย / Securities

ม้มาตรการในการรกัษาควัามลับััแลัะข้อมลูัส่ิวันตวััของลักูค้า โดยคำนง้ถุง้ควัามปีลัอดภยัด้านไซเบัอร์ (Cyber Security) 

แลัะม้การพััฒนาระบับัเทคโนโลัย้สิารสินเทศของธนาคารให้ม้ควัามทันสิมัยแลัะเปี็นไปีตามมาตรฐานสิากลั
Ensure customer data security and implement measures to protect the confidentiality and personal information of 

customers, taking into account cyber security by developing safe and secure information technology system in accordance 

with international standards.

4. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่� / Responsibilities

สิร้างควัามเข้าใจัท้�ถุูกต้องแก่ลัูกค้าเก้�ยวักับัผลัปีระโยชื่น์ ควัามเสิ้�ยง แลัะลัักษณะของผลัิตภัณฑ์์แลัะบัริการ  

โดยผลิัตภัณฑ์์แลัะบัริการทางการเงินของธนาคารทุกปีระเภทม้ควัามถูุกต้องแลัะเป็ีนไปีตามกฎหมาย ระเบั้ยบั แลัะ 

ข้อบัังคับัของหน่วัยงานกำกับัดูแลั
Provide customers with accurate information on benefits, risks and nature of all the Bank's products and services 

in accordance with the laws, rules and regulations of the regulatory bodies.

5. ด้านความโปัร่งใส / Transparency

เปีิดเผยข้อมูลัท้�ถุูกต้องแลัะชื่ัดเจันให้กับัลัูกค้า รวัมทั�งชื่้�แจังเงื�อนไขของผลัิตภัณฑ์์แลัะบัริการให้ลัูกค้ารับัทราบั เชื่่น 

อตัราดอกเบั้�ย อตัราค่าธรรมเนย้ม ค่าปีรบัั สิื�อสิารแลัะติดต่อกบััลักูค้าผ่านช่ื่องทางท้�หลัากหลัาย เพัื�อให้ข้อมลูัเก้�ยวักับัผลัติภณัฑ์์

แลัะบัริการของธนาคาร รวัมทั�งรับัฟื้ังข้อเสินอแนะของลัูกค้าเพัื�อนำไปีสิู่การปีรับัปีรุงแลัะสิร้างควัามพั้งพัอใจัให้แก่ลัูกค้า
Disclose accurate and clear information to customers as well as explain conditions of products and services to 

customers such as interest rates, fees, communication fines and contact with customers through various channels to 

provide information about the Bank's products and services including listening to customer suggestions for improvement 

and customer satisfaction.

กี่ฎบัตรและมาตรฐานกี่ารให้บริกี่ารของธนาคารออมสิน
GSB’s Charter and Service Standard

กำหนดข้�นเพัื�อแสิดงเจัตนารมณ์อันแน่วัแน่ท้�จัะตอบัสินอง

ควัามต้องการของลักูค้าในการให้บัรกิารผ่านการให้คำแนะนำท้�ด้

แลัะเหมาะสิมกับัลัูกค้า รวัมทั�งนำเสินอผลัิตภัณฑ์์แลัะบัริการ

ทางการเงนิท้�มคุ้ณภาพัท้�จัะสิรา้งควัามพ้ังพัอใจัแลัะปีระสิบัการณ์

ท้�ด้ โดยม้ปีระเด็นสิำคัญ่ 5 ด้าน ได้แก่

GSB’s Charter and Service Standard has been established 

to show GSB’s unwavering determination to meet the needs of 

customers when providing services, including giving good and 

appropriate advice, as well as offering quality financial products 

and services which will lead to satisfaction and good experiences. 

Five key principles of GSB’s Charter and Service Standard are 

as follows: 
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มาตรฐานกี่ารให้บริกี่าร Service Standards

กี่ารดำาเนินกี่ารให้บริกี่าร ระยะเวลา

1. ผ่านสาขาธนาคาร (ไม่นับรวมระยะเวลารอคอย)

 1.1 เปิด์บัญช่เงินฝ่าก 5 - 7 นาท่

 1.2 ฝ่าก-ถอนเงินสิด์ / เช็ค 3 นาท่

 1.3 ฝ่าก-ถอนสิลากออมสิินพัิเศัษั 3 นาท่

 1.4 สิมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 5 นาท่

 1.5 สิมัครใช้บริการบัตรเด์บิต 10 - 15 นาท่

 1.6  สิมัครสิินเชื�อท่�ใช้เงินฝ่าก / สิลากออมสิินพัิเศัษั 

เป็นหลักประกัน

1.5 - 2 ชั�วโมง

2. ผ่านช่องทางอิเล็กี่ทรอนิกี่ส์

 2.1 Mobile Banking (MyMo)

 กรณ่ระบบ Mobile Banking (MyMo) หยุด์ชะงัก  

ไม่สิามารถให้บริการได์้ จำะม่การแก้ไขให้กลับมาใช้งาน 

ได์้ตามปกติ

4 ชั�วโมง

 2.2 ATM / CDM 

การทำาธุรกรรมฝ่าก - ถอนเงินสิด์ผ่านเครื�อง ATM / CDM ภัายใน 

ธนาคารเด์่ยวกัน แต่เกิด์ข้อผิด์พัลาด์ไม่ได์้รับเงินหรือยอด์เงินไม่ตรงกับ 

ท่�ทำารายการ [(ไม่รวมกรณ่ท่�สิงสิัยว่าเป็น Fraud (หรือทุจำริต)]

   (1)  กรุงเทพัฯ และปริมณฑ์ล ธนาคารจำะตรวจำสิอบ 

แจำ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถ้กต้อง (ถ้าม่)

5 วันทำากี่าร

   (2)  ต่างจำังหวัด์ ธนาคารจำะตรวจำสิอบ แจำ้งผล  

และปรับปรุงรายการให้ถ้กต้อง (ถ้าม่)

7 วันทำากี่าร

Service Time

1. Bank branch (excluding waiting time)

 1.1 Open a savings account 5 - 7 minutes

 1.2 Deposit - withdrawal of cash / check 3 minutes

 1.3  Deposit - withdrawal of Special Premium Savings 

Certificates 

3 minutes

 1.4 Registration for Mobile Banking (MyMo) 5 minutes

 1.5 Debit Card Application 10 - 15 minutes

 1.6  Application for Loans with Savings /  

Special Savings Certificates as Collaterals

1.5 - 2 hours

2. Electronic channel

 2.1 Mobile Banking (MyMo)

In the event that causes the Mobile Banking (MyMo) to be 

suspended, the Bank will ensure the resumption of service. 

4 hours

 2.2 ATM/CDM 

Errors relating to transactions of deposit / withdrawal of cash through ATM / CDM 

of the same bank (excluding incidents of suspected fraud) leading to customers 

not receiving cash or receiving inaccurate amount of cash

   (1)  Bangkok and vicinity – the Bank will inspect, 

inform customers of the outcome, and rectify 

any errors (if any). 

5 working days

   (2)  Other provinces – the Bank will inspect,  

inform customers of the outcome, and  

rectify any errors (if any).

7 working days

กี่ารรับฟังเส่ยงของลูกี่ค้า [2-25] ระยะเวลา

1. กี่ารยืนยันรับเรื�องจากี่ช่องทางต่าง ๆ

 1.1 โทรศััพัท์ / Call Center หมายเลข 1115 ทันท่

 1.2  สิื�อสิังคมออนไลน์ “GSB Society”  

(Facebook / Twitter /  Instagram / YouTube)

1 วันทำากี่าร

 1.3 เว็บไซต์ (Website) www.gsb.or.th 1 วันทำากี่าร

 1.4  จำด์หมายอิเล็กทรอนิกสิ์ E-mail address:             

voice@gsb.or.th

1 วันทำากี่าร

 1.5  ธนาคารออมสิินสิาขา หน่วยให้บริการ  

หรือจำุด์ให้บริการ

ทันท่

 1.6 จำด์หมายหนังสิือร้องเรียน 1 วันทำากี่าร

2. กี่ารพิจารณาดำาเนินกี่ารจัดกี่ารเส่ยงของลูกี่ค้า

 2.1 สิอบถาม ทันท่

 2.2 ร้องเรียน 1 - 15 วัน

Obtaining Customers’ Feedback and Comments [2-25] Time

1. Confirmation that customers’ feedback and comments  
    have been received 

 1.1 Telephone / Call Center 1115 Immediately

 1.2  Social Media of GSB Society 

(Facebook / Twitter /  Instagram / YouTube)

1 working day

 1.3 Website: www.gsb.or.th 1 working day

 1.4 E-mail address: voice@gsb.or.th 1 working day

 1.5 GSB bank branch, service unit or service point Immediately

 1.6 Complaint letter 1 working day

2. Management of customers’ feedback and comments 

 2.1 In the form of query Immediately

 2.2 In the form of complaint 1 - 15 days
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อนุสาวร�ย�ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

BTS อาร�ย�
BTS Ari Station

Bang Sue
Police Station

ถนนว�ภาวดีรังสิต 
Vibhavadi Rangsit Road

ถนนพหลโยธิน / Phahon Yothin Road

ถนนสุทธิสาร
S

utthisan R
oad

ถนนประดิพัทธ� 
P

radiphat R
oad

สน.บางซื่อ
สำนักงานใหญ�
ธนาคารออมสิน

GSB Head Office

Big C สะพานควาย
Big C Department Store
Saphan Khwai

BTS สะพานควาย
BTS Saphan Khwai
Station

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

470 Phahon Yothin Road, Samsen Nai,

Phaya Thai, Bangkok 10400

ท่�ตั�งสำานักี่งานใหญ่
 [2-1]

Head Office Location

ช่องทางกี่ารติดต่อ 
[2-25] [2-26] [3-3]

Contact Channels

ลัูกค้าแลัะปีระชื่าชื่นสิามารถุเข้าถุ้งข้อมูลัควัามรู้ ข้อมูลั

ผลัิตภัณฑ์์ แลัะบัริการทางการเงินได้อย่างครอบัคลัุมแลัะทั�วัถุ้ง 

รวัมทั�งแสิดงควัามคดิเหน็ ขอ้เสินอแนะแลัะชื่มเชื่ย หรอืรอ้งเรย้น

ผ่านชื่่องทางรับัฟื้ังควัามคิดเห็นของธนาคารได้ดังน้�

Customers and the general public can access knowledge, 

product information, and full-fledged financial services as well 

as provide comments, suggestions or make a complaint through 

the following Bank's channels:

GSB Contact Center:
1115

E-mail: voice@gsb.co.th Social Network: GSB Society

Website I Webchat:
www.gsb.or.th

จดหมาย
Letter

สแกี่นคิวอาร์โค้ดแสดงความคิดเห็น 
Scan QR code to comment

สาขา จุดให้บริกี่าร 
Branches, Service Point

 หน่วยงานภายนอกี่: ศูนย์ดำารงธรรม / 
ธปัท. / คปัภ./ สำานักี่งานปัลัด  

สำานักี่นายกี่รัฐมนตรี
Outside Agencies: Damrongdhama 

Center of Ministry of Interior / Bank 

of Thailand / Office of Insurance 

Commission / The Office of the 

Permanent Secretary, the Prime 

Minister’s Office)
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ข้อมูลพนักี่งานและลูกี่จ้าง
 [2-7] [2-8]

Officers and Employees Information

พนักี่งานปัระจำา 
Permanent Officers

4,973
คน / persons  

พนักี่งานชั�วคราว 
Temporary Officers

-

พนักี่งานปัระจำา 
Permanent Officers

11,583
คน / persons  

พนักี่งานชั�วคราว 
Temporary Officers

-

สัญญาจ้างรายปัี 
Employees on Annual 

Contracts

 2,228 
คน / persons   

ลูกี่จ้างชั�วคราว
Temporary Employees

5 คน / persons     

สัญญาจ้างรายปัี 
Employees on Annual 

Contracts

 2,569 
คน / persons   

ลูกี่จ้างชั�วคราว
Temporary Employees

20 คน / persons     

ลูกจำ้าง / Employeesพนักี่งาน / Officers

พนักี่งานและลูกี่จ้างทั�งหมด
Total Officers and Employees  

ชาย (Male) 

7,206 
หญิง (Female)

14,172
21,378
คน์ / persons

รายละเอ่ยดของพนักี่งาน
Detail of Personnel

พนักี่งาน (คน)
Officers (persons)

พนักี่งานปัระจำา
Permanent Officers

ลูกี่จ้างสัญญารายปัี
Employees on 

Annual Contracts

พนักี่งานชั�วคราว
Temporary Officers

ลูกี่จ้างชั�วคราว
Temporary 

Employees

ลูกี่จ้าง (คน)
Employees (persons) รวม (คน)

Total (persons)

จำาแนกี่ตามสถานท่�ดำาเนินกี่าร / By Workplace

สิำนักงานใหญ่่
GSB Head Office

ธนาคารออมสิินภาค 1
GSB Regional Office 1

ธนาคารออมสิินภาค 2
GSB Regional Office 2

ธนาคารออมสิินภาค 3
GSB Regional Office 3

ธนาคารออมสิินภาค 4
GSB Regional Office 4

ธนาคารออมสิินภาค 5
GSB Regional Office 5

ธนาคารออมสิินภาค 6
GSB Regional Office 6

ธนาคารออมสิินภาค 7
GSB Regional Office 7

4,791

643

654

563

502

678

704

603

674

184

241

199

163

245

221

251

5,466

827

895

762

665

923

925

854

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-
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รายละเอ่ยดของพนักี่งาน
Detail of Personnel

พนักี่งาน (คน)
Officers (persons)

พนักี่งานปัระจำา
Permanent Officers

ลูกี่จ้างสัญญารายปัี
Employees on 

Annual Contracts

พนักี่งานชั�วคราว
Temporary Officers

ลูกี่จ้างชั�วคราว
Temporary 

Employees

ลูกี่จ้าง (คน)
Employees (persons) รวม (คน)

Total (persons)

จำาแนกี่ตามสถานท่�ดำาเนินกี่าร / By Workplace

ธนาคารออมสิินภาค 8
GSB Regional Office 8

ธนาคารออมสิินภาค 9
GSB Regional Office 9

ธนาคารออมสิินภาค 10
GSB Regional Office 10

ธนาคารออมสิินภาค 11
GSB Regional Office 11

ธนาคารออมสิินภาค 12
GSB Regional Office 12

ธนาคารออมสิินภาค 13
GSB Regional Office 13

ธนาคารออมสิินภาค 14
GSB Regional Office 14

ธนาคารออมสิินภาค 15
GSB Regional Office 15

ธนาคารออมสิินภาค 16
GSB Regional Office 16

ธนาคารออมสิินภาค 17
GSB Regional Office 17

ธนาคารออมสิินภาค 18
GSB Regional Office 18

598

650

743

800

670

591

694

905

639

613

515

195

244

218

307

266

207

218

328

265

201

170

793

894

971

1,107

946

798

912

1,233

908

814

685

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

4

-

-

กลัุ่มกำกับัแลัะบัริหารควัามเสิ้�ยง
Compliance and Risk Management 
Group

กลัุ่มดิจัิทัลัแบังกิ�ง
Digital Banking Group

กลัุ่มตรวัจัสิอบั
Audit Group

กลัุ่มทรัพัยากรบัุคคลั
Human Resources Group

จำาแนกี่ตามกี่ลุ่มงาน / By Personnel Segments

404

134

274

218

418

145

296

262

14

11

22

44

-

-

-

-

-

-

-

-
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จำานวนรวมทั�งหมด / Total 21,378

หมายเหตุ: เขตควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยงาน สายงานกิจการสาขา

Remark: Control area of branch operations

รายละเอ่ยดของพนักี่งาน
Detail of Personnel

พนักี่งาน (คน)
Officers (persons)

พนักี่งานปัระจำา
Permanent Officers

ลูกี่จ้างสัญญารายปัี
Employees on 

Annual Contracts

พนักี่งานชั�วคราว
Temporary Officers

ลูกี่จ้างชั�วคราว
Temporary 

Employees

ลูกี่จ้าง (คน)
Employees (persons) รวม (คน)

Total (persons)

กลัุ่มเทคโนโลัย้สิารสินเทศ
Information Technology Group

กลัุ่มบัริหารหน้�แลัะกฎหมาย
Debt and Legal Management Group

กลัุ่มปีฏิิบััติการ
Operations Group

กลัุ่มยุทธศาสิตร์
Corporate Strategy Group

กลัุ่มลังทุนแลัะบัริหารทางการเงิน
Investment and Financial  
Management Group

กลัุ่มลัูกค้าฐานรากแลัะ 
สินับัสินุนนโยบัายรัฐ
Grassroots Customer and 
Government’s Policy Supporting 
Group

กลัุ่มลัูกค้าธุรกิจัแลัะภาครัฐ
Business and Public Sector 
Customers Group

กลัุ่มลัูกค้าบัุคคลั
Personal Customer Group

ข้�นตรงคณะกรรมการบัริหารกองทุน
พััฒนาเมืองในภูมิภาค
Directly report to the Regional 
Urban Development Fund 
Committee

ข้�นตรงผู้อำนวัยการธนาคารออมสิิน
Directly report to the President  
and CEO

439

291

1,256

139

401

187

217

466

1

12,129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

24

53

42

294

6

28

13

15

72

-

4,183

492

333

1,551

145

429

200

232

538

1

16,336
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กี่ารวางแผนเชิงกี่ลยุทธ์ / Strategic Planning

ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน / Satisfaction and Complaints

โครงสร้างพื�นฐาน กี่ฎข้อบังคับ และกี่ารจัดกี่ารข้อมูลสารสนเทศ
Infrastructures, Rules and Regulations, and Information Management (Enablers)

ผู้ส่งมอบ / Deliverer

•  หน่วัยงานกำกับัแลัะ
หน่วัยงานภาครัฐ

  Regulators and 
government 
agencies

•  ผู้ฝัาก
 Depositors
•  ผู้ลังทุน
 Investors
•  ผูใ้ห้บัริการ สินบััสินนุ

การปีระกอบัธุรกิจั
  Business service 

providers 

ปััจจัยนำาเข้า / Input

•  นโยบัาย
 Policies
•  ข้อกำหนด 

กฎเกณฑ์์
 Rules and 
 Regulations
•  กฎหมาย
 Laws
•  ต้นทุนเงิน
 Capital
•  เทคโนโลัย้ /  

เทคโนโลัย้ดิจัิทัลั
 Technology / 
 Digital Technology
•  VOC / VOS

ลูกี่ค้า / Customers

ผลูิตภััณ์ฑ์์แลูะบุริการ
Products and 
services
•  ด้านเงินฝัาก 

Deposits
•  ด้านสิินเชื่ื�อ
 Loans
•  บัริการทางการเงิน
 Financial services

กี่ารปัฏิิบัติกี่าร / Process

Management	System
•  กลัุ่มกระบัวันการนำองค์กร
 Organization Leaders Group
•  กลัุ่มกระบัวันการวัางแผนยุทธศาสิตร์
 Strategic Planning Group
•  กลัุม่กระบัวันการกำกบััดแูลัควัามเสิ้�ยงแลัะตรวัจัสิอบั
 Risk Management and Audit Group
•  กลัุ่มกระบัวันการบัริหารการเงินแลัะลังทุน
 Financial Management and Investment Group
•  กลัุ่มกระบัวันการขับัเคลัื�อนธุรกิจัสิู่ควัามยั�งยืน
 Driving Business towards Sustainability Group
•  กลัุม่กระบัวันการรบััผดิชื่อบัต่อสิงัคมแลัะสิิ�งแวัดล้ัอม
 Social Responsibility and Environment Group
•  กลัุ่มกระบัวันการบัริหารผู้ม้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ย
 Stakeholders Management Group
•  กลัุ่มกระบัวันการสิร้างนวััตกรรม
 Innovation Group
Core	Business	System
•  กลัุ่มกระบัวันการออกแบับัผลัิตภัณฑ์์ / บัริการ
 Product / Service Design Group
•  กลุ่ัมกระบัวันการตลัาดแลัะการขายผลิัตภณัฑ์์ / บัรกิาร
 Marketing and Sales Group
•  กลัุ่มกระบัวันการการให้บัริการ
 Services Group
•  กลัุ่มกระบัวันการบัริหารควัามสิัมพัันธ์กับัลัูกค้า
 Customer Relations Group
•  กลัุ่มกระบัวันการสิ่งเสิริมการออม
 Savings Promotion Group
•  กลัุ่มกระบัวันการบัริหารจััดการหน้�
 Debt Management Group
Support	System
•  กลัุ่มกระบัวันการบัริหาร / พััฒนา HR
 HR Management / Development Group
•  กลัุ่มกระบัวันการบัริหารจััดการสิารสินเทศ
 Information Technology Management Group
•  กลัุ่มกระบัวันการจััดการควัามรู้
 Knowledge Management Group
•  กลัุ่มกระบัวันการบััญ่ชื่้แลัะการเงิน
 Accounting and Finance Group
•  กลัุ่มกระบัวันการบัริหารจััดการอาคารสิถุานท้�แลัะสิาธารณูปีโภค
 Premises and Utilities Management Group

ห่วงโซ่อุปัทานของธนาคารออมสิน 
[2-6]

GSB’s Supply Chain

กี่ารส่งมอบ / Deliver

•  ชื่่องทางดิจัิทัลั  
 Digital channels 
(Mobile banking, 
Internet banking)

•  ชื่่องทางสิาขา
 Branches channel
•  ผ่านตัวัแทน
 via Agents
•  เครื�อง Self-Service
 Self-Service machines
•  รถุแลัะเรือ
 ธนาคารออมสิิน
 Mobile banking on  
 vans and boats
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ธนาคารเพื�อสังคม Social Bank ช่วยคน ช่วยสิังคม เสิริมความแข็งแกร่งมั�นคงให้องค์กร
A Social Bank: Helping Individuals, Helping Society, Strengthening Organizations

36
โครงกี่าร / Projects 

ช่วยเหลือปัระชาชน 
Provided assistance to

11.6
ล้านคน / Million people 

คิดเปั็นเม็ดเงิน
With the total value of 

1.8
ล้านล้านบาท / Trillion Baht  

ผลกี่ารดำาเนินงานท่�สำาคัญ ปัี 2564
Key Operating Results in 2021

•  เดินหน้าขับัเคลัื�อนภารกิจัธนาคารเพัื�อสิังคม ด้วัย 

เปี้าหมายอันเด่นชัื่ดในการลัดควัามเหลัื�อมลั�ำแลัะ

สิร้างการเข้าถุ้งแหลั่งเงินท้�เปี็นธรรม ทำให้ในปีี 2564 

ชื่่วัยเหลัือปีระชื่าชื่นได้ตามภารกิจั ในขณะท้�ธนาคาร

ก็ม้ควัามแข็งแกร่งยิ�งข้�นในเวัลัาเด้ยวักัน สิามารถุ 

ลัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจัแลัะนำกำไรท้�เกิดจัากการ

ปีระหยัดค่าใชื่้จั่ายไปีสินับัสินุนภารกิจั 

•  ชื่่วัยเหลัือปีระชื่าชื่นระดับัฐานราก ผู้ปีระกอบัการ 

รายย่อย แลัะ SMEs ผ่านมาตรการต่าง ๆ  อย่างครบัวังจัร

ต่อเนื�องรวัมกวั่า 36 โครงการ ชื่่วัยเหลืัอปีระชื่าชื่น 

ได้ถุ้ง 11.6 ลั้านคน คิดเปี็นเม็ดเงินรวัมกวั่า 1.8 ลั้าน

ลั้านบัาท แลัะช่ื่วัยเหลืัอปีระชื่าชื่นจัำนวันกวั่า  

2.16 ลั้านคน ให้เข้าถุ้งแหลั่งทุนในระบับั  

•  นำส่ิงรายได้เข้ารัฐได้สูิงสิดุในรอบั 3 ปีี ด้วัยจัำนวันเงนิ 

15,978 ลั้านบัาท

•  ดว้ัยผลัการดำเนนิงานท้�ดข้้�น ตน้ทนุทางธรุกจิัท้�ลัดลัง

มาก ทำให้สิามารถุยกระดับัควัามแขง็แกรง่ขององคก์ร 

โดยในปีี 2564 ได้ม้การตั�งสิำรองทั�วัไปีหรือ General 

Provision สิูงสิุดเปี็นปีระวััติการณ์ 

•  Drove the mission of social banking with the clear 

goal of reducing inequalities and providing equitable 

access to capital. In 2021, GSB achieved its targets 

while becoming even stronger as it could reduce 

operating costs and utilize the increased profits to 

fund various projects. 

•  Provided assistance to the grassroots, independent 

entrepreneurs and SMEs through various measures 

in a continuous manner totaling 36 projects, reaching 

11.6 people with the monetary value of more than 1.8 

Trillion Baht. GSB helped more than 2.16 Million People 

to access formal sources of capital.  

•  Generated the highest amount of public revenue  

in three years, with the monetary value of  

15,978 Million Baht. 

•  Given better performance and much reduced 

operating costs, GSB could afford to strengthen the 

organization. In 2021, GSB recorded the highest 

budget allocated General Provisions. 
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ผลกี่ารดำาเนินงานทางกี่ารเงิน ปัี 2564
Financial Performance in 2021

หมายเหตุ: มีส่วนของทุุนทุี�เป็็นส่วนของเจ้าของ (Equity) 215,321 ล้้านบาทุ จากทุุนป็ระเดิิมทุี�ไดิ้รับพระราชทุาน
จากพระบาทุสมเดิ็จพระมงกุฎเกล้้าเจ้าอย่่หัว 100,000 บาทุ 
Remark: The equity of 215,321 million baht came from the original capital of 100,000 Baht from His Majesty King Vajiravudh. 

• สินทรัพย ์(Assets)   3,045,049 ล้านบาท / Million Baht

• สินเชื�อ (รวมสินเชื�อแกี่่สถาบันกี่ารเงินและสหกี่รณ์)  
 Loans (including deposits from financial institutions and cooperatives) 

 2,270,281 ล้านบาท / Million Baht

 
• เงินฝากี่และตราสารหน่�ท่�ออกี่ (รวมเงินรับฝากี่จากี่สถาบันกี่ารเงินและสหกี่รณ์) 
 Deposits and Issued Debt Securities (including deposits from financial institutions and cooperatives) 

 2,576,934 ล้านบาท / Million Baht

• เงินกี่องทุนต่อสินทรัพย์เส่�ยงทั�งสิ้น Capital Adequacy Ratio ร้อยละ 16.06 percent

• สินเชื�อท่�ไม่กี่่อให้เกี่ิดรายได้ Non-Performing Loan: NPLs ร้อยละ 2.49 percent

• กี่ำาไรสุทธิ Net Profit  25,260 ล้านบาท / Million Baht

• อัตราส่วนเงินกี่องทุนต่อสินทรัพย์เส่�ยง BIS Ratio ร้อยละ 16.06 percent

• ส่วนของเจ้าของ Owner’s Equity 215,321 ล้านบาท / Million Baht
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กี่ำาไรสุทธิ
Net Profit

เงินให้สินเชื�อต่อเงินรับฝากี่และตราสารหน่�ท่�ออกี่และเงินกีู่้ยืม
Loan to Deposit Ratio, Issued Bonds, and Loans

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2560
2017

2560
2017

2561
2018

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2563
2020

2563
2020

2564
2021

2564
2021

31,210 30,842

24,208 25,260

18,660

100

75

50

89.25 91.86 89.20 86.51 88.09

ลู้านบุาที่ / Million Baht ร้อย่ลูะ / Percent

หมายเหตุ / Remarks
1/ ปี็ 2561 มีกำาไรจากการขายหุ้นสามัญ IRPC จำานวน 7,382 ล้้านบาทุ ปี็ 2562 มีกำาไรจากการขายเงินล้งทุุนในบริษัทุร่วม บล้จ.ธนชาต จำานวน 2,075 ล้้านบาทุ  
ป็ ี2563 มีขาดิทุนุจากการดิอ้ยคา่ตราสารทุนุเผื�อขาย จำานวน 1,326 ล้า้นบาทุ ป็ ี2564 มีกำาไรจากการขายหุ้นสามญัของ บมจ.ทุพิยป็ระกนัภยั จำานวน 1,800 ล้า้นบาทุ
1/ In 2018, the profit from the sale of IRPC common stocks totaled 7,382 Million Baht. In 2019, the profit from the sale of investment shares in Thanachart Fund 
Management Company Limited totaled 2,075 Million Baht. In 2020, the loss from the impairment of available-for-sale equities totaled 1,326 Million Baht. In 2021, 
the profit from the sale of Dhipaya Insurance Public Company Limited common stocks totaled 1,800 Million Baht.
2/ ป็ี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ไดิ้แก่ ค่าใช้จ่ายผล้ป็ระโยชน์พนักงานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิ่มจากการจ่ายค่าชดิเชยเพื�อตอบแทุนความชอบในการทุำางาน 
แก่พนักงานทีุ�เกษียณอายุ ซ่ึงทุำางานครบ 20 ป็ีขึ้นไป็ จาก 300 วัน เป็็น 400 วัน จำานวน 1,385 ล้้านบาทุ ป็ี 2563 แล้ะ ป็ี 2564 มีการบันทึุกค่าใช้จ่าย 
ผล้ป็ระโยชน์พนักงานจากวันล้าสะสม จำานวน 348 ล้้านบาทุ แล้ะ 22 ล้้านบาทุ ตามล้ำาดิับ
2/ In 2019, an extraordinary expense was the long-term officers benefits according to IAS 19 which saw an increase of compensation for retiring officers who have 
been working with GSB for at least 20 years, from 300 days to 400 days, amounting to 1,385 Million Baht. In 2020 and 2021, the expenses from officers benefits 
resulting from accumulated leaves totaled 348 Million and 22 Million Baht, respectively.

คุณภาพสินทรัพย์ / Asset Quality อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม / Cost / Income
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0
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  NPLs     LLR / NPLs

2.05

134.47

114.23
122.84

2.13

2.492.81 2.65
171.03

165.09

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2564
2021

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน
Return on Asset: ROA

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
Return on Equity: ROE

ร้อย่ลูะ / Percent ร้อย่ลูะ / Percent

2560
2017

2560
2017

2561
2018

2561
2018

2562
2019

2562
2019

2563
2020

2563
2020

2564
2021

2564
2021

2

1

0

25

20

15
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5

0

  ROA      ROA ไม่รวัมค่าใชื่้จั่ายรายการพัิเศษ
     Excludes extraordinary expenses

1.29

1.23 1.19
0.90

0.66
0.87

1.25

1.00

0.70
0.88

  ROE      ROE ไม่รวัมค่าใชื่้จั่ายรายการพัิเศษ
     Excludes extraordinary expenses

17.65 16.04

12.87
10.33

12.5016.88
15.26

11.64
9.68

12.34

  Cost / Income   Cost / Income (ไม่รวัมค่าใชื่้จั่ายรายการพัิเศษ) 
            Excludes extraordinary expense
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สินทรัพย์ / Asset

เงินฝากี่ / Deposit สินเชื�อ / Loans

2.41 2.49

2.57
ล้านล้านบาท / Trillion Baht

2.15 2.16

2.27
ล้านล้านบาท / Trillion Baht

4,075
16,475

36,028
ล้านบาท / Million Baht

70,063 78,727

93,267
ล้านบาท / Million Baht

NPLs เงินสำารองทั�วไปั / General Provision

NPLs  ต่ํ่ากว่าค่าเป้าห้มาย
NPLs were lower than target value

2.65%

2.13%

2.49%

Coverage Ratio

122.84%

171.03%
165.05% 

เงินสำารองเพื�อรองรับความเส่ยหายจากี่หน่�เส่ย
Total Provision

2562
2019

2563
2020

2564
2021

3.045 
ล้านล้านบาท / Trillion Baht

2.80 2.89

2562
2019

2562
2019

2562
2019

2562
2019

2562
2019

2563
2020

2563
2020

2563
2020

2563
2020

2563
2020

2564
2021

2564
2021

2564
2021

2564
2021

2564
2021

2562
2019

2563
2020

2564
2021
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ผลกี่ารดำาเนินงานท่�มิใช่กี่ารเงิน ปัี 2564
Non-Financial Performance in 2021

กี่ารเสริมสร้างความเข้มแข็งแกี่่ชุมชนสำาคัญ
Strengthening Key Communities

ธนาคารโรงเรียน / School Bank

• โรงเร้ยน (แห่ง) Schools (Units)
• สิมาชื่ิก (ลั้านคน) Members (Million)
• เงินออม (ลั้านบัาท) Savings (Million Baht)

Digital School Bank (แห่ง / Units)

โครงกี่ารออมสินม่ด่ ชุมชนวิถ่ถิ�นไทย 
Om Sin Mee Dee for Thai Communities 

ยุวพัฒน์รักี่ษ์ถิ�น / Yuwaphat Rakthin

• พััฒนาศักยภาพั OTOP / วัิสิาหกิจัชืุ่มชื่น 
 Improve the potential of OTOP / community
 enterprises
• ม้รายได้เพัิ�มข้�น  
 Increase in income

พัฒนาอาช่พแกี่่ผู้ ได้รับผลกี่ระทบจากี่โควิด 19
Develop careers for the targeted groups 

who are people affected by the COVID-19

สถาบันกี่ารเงินปัระชาชน / Public Financial Institutions

• เตร้ยมควัามพัร้อมองค์กรการเงินชืุ่มชื่น 
 เปี็นสิถุาบัันการเงินปีระชื่าชื่น (แห่ง)
 Prepare community financial organizations to  
 become financial institutions for the people (Units)
• จััดตั�งสิถุาบัันการเงินปีระชื่าชื่นตามพัระราชื่บััญ่ญ่ัติ
 สิถุาบัันการเงินปีระชื่าชื่น พั.ศ. 2562 (พั.ร.บั.ฯ)
 Establish financial institutions for the people  
 according to the Public Financial Institutions 
 Act B.E. 2562 (2019) (the Act)

Financial Literacy
• สิร้างควัามรู้ทางการเงินแก่ปีระชื่าชื่นฐานราก  
 แลัะผู้ปีระกอบัการรายย่อย (ราย)
 Improve financial literacy for grassroots and 
 small entrepreneurs (persons)

1,256
2.20

965.68

411 
กลัุ่ม

groups
62.77%

-

-

-

60,757

-

-

1,235
2.17

1,199

463
กลัุ่ม

groups
67.30%

-

256
แห่ง

3
แห่ง

125,800

6

ให้บัริการโฮมสิเตย์ 
6 แห่ง

(ชื่มุชื่นปีระชื่ารฐัสิช้ื่มพั)ู

Provide homestays 
at 6 locations

(Pink Pracharat Communities)

1,231
2.59
1,190

520
กลัุม่

groups
67.80%

90,321
ราย

person

260
แห่ง

2
แห่ง

197,230
FL	Online

56

2562 / 2019 2563 / 2020 2564	/	2021

เสิรมิสิร้างศกัยภาพั 
228 ราย เข้าสิูม่าตรฐาน

โฮมสิเตย์ไทย 
SHA Platform Airbnb 
Enhance the potential 
of 228 entrepreneurs 

to Thai homestay 
standard by joining the 
SHA Airbnb platform.
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ดัชน่ปัระชาชนฐานรากี่: (GSB Grassroots Index)

2559
2016

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2560
2017

2561
2018

GDP 3.4 2.3 -6.2 1.54.0 4.1

ดีัชื่น่คัุณ์ภัาพึชื่่วิตข้องประชื่าชื่นฐานราก	(GSB	Quality	of Grassroots	Life	Index:	GLI)

77%
82%

68%
65%

85% 83%

สอดีคัลู้องกับุการชื่ะลูอตัว
ข้องเศรษฐกิจภัาย่ในประเที่ศ
Align with Domestic Economic Recession

ดีัชื่น่การออมีข้องประชื่าชื่นฐานราก	(GSB	Personal	Savings	Grassroots	Index:	GPSI)

40% 42%

กี่ารกี่ำากี่ับดูแลกี่ิจกี่ารท่�ด่และจริยธรรม / Good Governance and Ethics

ระดับด่มากี่
Very good

4.45%

ปีั 2564 พนักี่งานม่กี่ารรับรู้ เข้าใจ เชื�อมั�น เชื�อมโยง และนำาหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บดูแลกิี่จกี่ารท่�ด่ไปัใช้ในกี่ารปัฏิิบัติงานในระดับเพิ�มขึ�น
In 2021, officers were more aware, understanding, confident, connected, and ready to implement principles of good 

governance

ความคิดเห็นของลูกี่ค้าต่อกี่ารนำาหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บดูแลกิี่จกี่ารท่�ด่มาใช้ในกี่ารปัฏิิบัติงานของพนักี่งานธนาคารออมสิน
Opinions of customers on the implementation of good corporate governance principles to be used in the performance 

of GSB's officers

*ธนาคารนำาหล้ักการแล้ะแนวทุางการกำากับดิ่แล้กิจการทุี�ดิีในรัฐวิสาหกิจ 9 ข้อ จากเดิิมทุี�ใช้หล้ักการกำากับดิ่แล้กิจการทุี�ดิี 7 ป็ระการ
*GSB now adopts 9 principles and guidelines on good governance in state enterprises rather than the 7 good governance principles.

รับรู้ 
Aware

99.61%

เข้าใจ
Understand 

98.88%

เชื�อมั�น 
Confident 

96.61%

เชื�อมโยง
Connected

 98.4%

ปัฏิิบัติ
Ready to Implement

98.36%

คะแนน ITA (ITA Score) 

98.85%
(อันด์ับท่� 4 จำาก 51 หน่วยงานรัฐวิสิาหกิจำ)

(Ranked 4 among 51 state enterprises)

96.31

98.85

97.19

2562
2019

2563
2020

2564
2021
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ผู้บริหาร พนักี่งาน และลูกี่จ้าง ม่ความรู้ ความเข้าใจ
ในปัระมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
Executives, officers and employees had knowledge 

and understanding on GSB’s ethics and moral codes

ผลคะแนน E-Testing 
หลักี่สูตรจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
E-Testing Score  

Ethics and Morality Course

94.57%
(ระดับผู้อำานวยกี่ารฝ่ายหรือเท่ยบเท่าลงมา)
(Senior Vice President level or equivalent 

and below)

กี่ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื�อรองรับภารกี่ิจธนาคารเพื�อสังคม (Social Bank)
Product Development in response to GSB’s Mission of becoming a Social Bank

ผู้ได้รับกี่ารอนุมัติสินเชื�อ 2,068,739 ราย วงเงิน 69,546 ล้านบาท ผ่านกี่ารให้สินเชื�อ ดังน่� 
Approved Loans 2,068,739 Persons Amount 69,546 Million Baht

• สินเชื่่�อตามีมีาตรการรัฐ	

 -  สินเชื่่�อราย่ย่่อย่ (สิินเชืื่�อเสิริมพัลัังฐานราก / 

สินิเชืื่�อผูม้อ้าช้ื่พัอสิิระ / สินิเชื่ื�อสิูภั้ย COVID-19 /  

สิินเชื่ื�อสิร้างงาน สิร้างอาชื่้พั) 

 -  สนิเช่ื่�อธุรกิจ (สินิเชืื่�อดอกเบ้ั�ยต�ำ ชื่ว่ัยเหลืัอ SMEs 

ท่องเท้�ยวั / สินิเชื่ื�อ Soft Loan ฟ้ื้�นฟื้ทู่องเท้�ยวัไทย / 

สิินเชื่ื�อ SMEs มท้้� มเ้งนิ / สิินเชื่ื�อฟ้ื้�นฟื้ ูSoft Loan 

ธปีท. / อิ�มใจั)

 -  สินเช่ื่�อที่่�มี่ที่ะเบุ่ย่นรถึเป็นประกัน	 ลัดต้นทุน

ดอกเบั้�ยให้เปี็นธรรม

• การพึัฒนาผู้ประกอบุการราย่ย่่อย่อย่่างคัรบุวงจร

 -  พััฒนาศักยภาพัผู้ปีระกอบัการรายย่อยแลัะ 

องค์กรชื่มุชื่น เพืั�อยกระดับัแลัะสิร้างรายได้ 2,902	

ราย่/กลูุ่มี	ม้รายได้เพัิ�มข้�นร้อย่ลูะ	74 ของผู้ได้รับั

การพััฒนา 

 -  พััฒนาแลัะให้ควัามชื่่วัยเหลัือผู้ได้รับัผลักระทบั

จัากสิถุานการณ์โควิัด 19 นักศ้กษา แลัะ 

ผู้ปีระกอบัการ ให้ม้อาชื่้พั 90,321	ราย่

กี่ารรับรู้เรื�อง “กี่ารปั้องกี่ันกี่ารขัดกี่ันระหว่าง
ปัระโยชน์ส่วนบุคคลกี่ับปัระโยชน์ส่วนรวม”
Awareness on “Prevention of Conflict of Interest 

between Individuals and Common Interests” 

ผลสำารวจ Survey Results 

ส่วนกี่ลาง ทราบ Central Aware 96%
สายงานกี่ิจกี่ารสาขา Branch Operations 

ทราบ Aware 99%
ผลคะแนนทดสอบ Test Results

ส่วนกี่ลาง Central 89.60%
สายงานกี่ิจกี่ารสาขา Branch Operations 

90.60%

• Government’s	Policy	Loans

 -  Retail	Loans (Grassroots Empowerment Loan/ 

Independent Entrepreneurs Loan / Against 

Covid-19 Loan / Job Creation Loan) 

 -  Business	Loans (Low-interest for SMEs in the 

Tourism Sector Loan / Soft Loans for Tourism 

Recovery Loan / Helping SMEs to Acquire Land 

and Capital Loan / Bank of Thailand Soft Loans 

/ Im Jai Loans) 

 -   Vehicle	Registration	Loans with lower and fair 

interest rates 

• Comprehensive	Development	of	Small	Entrepreneurs	

 -  Enhanced potentials of small entrepreneurs and 

community corporates to increase income and 

quality of life. 2,902	individuals/groups		74	percent	

of those participated have seen their incomes 

increase 

 -  Developed and provided assistance to those 

affected by COVID-19, as well as helping students 

and entrepreneurs to acquire jobs. In total, there 

were 90,321	 individuals benefited from such 

programs. 
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•  เตร่ย่มีคัวามีพึร้อมีองค์ักรชืุ่มีชื่นเป็นสถึาบุันการเงิน

ประชื่าชื่น

 -  จัดทะเบัย้นเป็ีนสิถุาบันัการเงนิปีระชื่าชื่นแล้ัวั 5	แห่ัง

 -  องค์กรการเงินชืุ่มชื่นท้�เตร้ยมควัามพัร้อมเปี็น

สิถุาบัันการเงิน 260	แหั่ง

•  Prepare	Community	Financial	Corporates	for	 the	
Transformation	towards	Public	Financial	Institutions 

 - Registered 5	public financial institutions 

 -  There were 260	community financial corporates 

that were preparing to become financial institutions.

•  Increase	Financial	Literacy	and	Promote	Savings	
Discipline	

 -  1,256	school	banks to promote savings and 

students with outstanding savings discipline 

 -  56 digital school banks 

 -  Provided financial knowledge and foster savings 

discipline to children/youth/ and the general public. 

There were 197,230	individuals attending online 

trainings.

•	 เสรมิีสรา้งคัวามีรู้ที่างการเงนิแลูะสง่เสรมิีวินัย่การออมี	

 -  ธนาคารโรงเร้ยน 1,231	 แหั่ง สิ่งเสิริมการออม

แลัะนักเร้ยนท้�ม้วัินัยการออมด้เด่น 

 -  ธนาคารโรงเร้ยนดิจัิทัลั 56	แหั่ง	

 -  การให้ควัามรู้ทางการเงินแลัะวิันัยการออมให้แก่

เด็ก เยาวัชื่น แลัะปีระชื่าชื่นทั�วัไปี ม้ผู้เข้ารับัการ

อบัรมออนไลัน์ 197,230	ราย่

การพึัฒนาสู่การเป็นธนาคัารที่่�มี่คัวามีรับุผิดีชื่อบุ	มีุ่งสู่คัวามีย่ั�งย่่นตามีแนวที่างข้อง	UNEP	FI
Develop GSB to become a Responsible Bank towards Sustainability along the path of UNEP FI

• คัวามีรับุผิดีชื่อบุต่อสังคัมี	ชืุ่มีชื่น	แลูะสิ�งแวดีลู้อมี

 -  กิจักรรม “ออมสิิน 108 ปีี อิ�มน้�เพัื�อน้อง” มอบัทุน

อาหารกลัางวััน 108	โรงเร่ย่นในสิังกัด สิพัฐ. 

 -  สิร้างศูนย์การเร้ยน ตชื่ด. บั้านเทอค้ (ห้วัยสิินา) 

อาคารโรงอาหาร แลัะห้องน�ำศูนย์การเร้ยน

 -  ฟื้้�นฟืู้ทรัพัยากรสัิตวั์น�ำชื่ายฝัั�งเพัื�อควัามเข้มแข็ง

ของชืุ่มชื่นปีระมงพัื�นบั้าน

 -  ชื่ว่ัยเหลัอืผูป้ีระสิบัภัยทางธรรมชื่าต ิ5	จงัหัวดัีข้อง

ภัาคัใต้

 -  สินับัสินุนอุปีกรณ์ทางการแพัทย์ ยารักษาโรค 

อาหารแห้ง อาหารสิด แลัะน�ำดื�ม เพัื�อชื่่วัยเหลัือ 

ผู้ปีระสิบัภัยโรคโควัิด 19

 -  สินับัสินุนการใชื่้รถุเข็นนวััตกรรมรักษ์โลักร่วัมกับั 

สิวัทชื่. แลัะ กทม. มอบัให้กบััผูป้ีระกอบัการบัริเวัณ

ถุนนเยาวัราชื่แลัะถุนนข้าวัหลัาม

•  Being	 responsible	 to	 society,	 community	and	

environment	

 -  “108 Years of GSB School Lunch”  Provided 

school lunches for 108	schools under the Office 

of the Basic Education Commission (OBEC) 

 -  Built Border Patrol Police Learning Center at  

Ban Ter Key (Huay Si Na) and its canteen  

as well as the center’s bathrooms 

 -  Restored coastal marine animal resources to 

strengthen traditional fishermen’s communities 

 -  Provided assistance to those affected by natural 

disasters in 5	Southern	provinces 

 -  Provided medical equipment, medicines, food 

and drinks for those affected by COVID-19 

 -  Provided environment-fr iendly carts, in 

collaboration with National Science and 

Technology Development Agency (NSTDA) and 

Bangkok Metropolitan Administration (BMA), for 

entrepreneurs on Yaowarat and Khao Larm roads
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การย่กระดีับุสู่องคั์กรดีิจิที่ัลู
Digital Transformation

•	 	พึัฒนาผลูิตภััณ์ฑ์์แลูะบุริการ

 -  การเลัอืกปีรบััแผนการชื่ำระหน้�ของลักูคา้ (Opt In) 

ผ่านแอปีพัลัิเคชื่ัน MyMo ผู้เข้าร่วัมลังทะเบั้ยน 

433,250	ราย่

 -  ใหส้ินิเชื่ื�อตามมาตรการรฐั 1.46	ลูา้นราย่ (สินิเชื่ื�อ

เสิริมพัลัังฐานราก / สิินเชื่ื�อผู้ม้อาชื่้พัอิสิระ /  

สิินเชื่ื�อสิู้ภัยโควัิด 19 / สิินเชื่ื�ออิ�มใจั / สิินเชื่ื�อ 

สิร้างงานสิร้างอาชื่้พั) 

•	 สร้างวัฒนธรรมีองคั์กรที่่�ส่งเสริมีการพึัฒนานวัตกรรมี

 -  จัดัทำนโยบัายด้านการส่ิงเสิริมควัามคดิสิร้างสิรรค์

แลัะบัริหารจััดการนวััตกรรม

 -  พััฒนาศักยภาพับุัคลัากรด้านนวััตกรรม ผ่าน

กจิักรรม GSB Innovation Virtual Hackaton 

2021

•  Developed	new	digital	products	and	platforms 

 -  Provided an opt-in option for customers to adjust 

their debt payment schemes through MyMo 

application 433,250	individuals	registered. 

 -  Provided loans to 1.46	million	 individuals	 in	

accordance	 with the government’s policy 

(Grassroots Empowerment/ independent 

entrepreneurs/Against Covid-19/Imjai Loans/  

Job Creation) 

•  Fostered	 organizational	 culture	 conducive	 to	
innovations

 -  Issued a policy on promoting creativity and 

innovation management

 -  Enhance potentials of human resources related 

to innovation through the GSB Innovation Virtual 

Hackaton 2021

การเพึิ�มีศักย่ภัาพึโคัรงสร้างพึ่้นฐาน
Enhanced Potentials of Corporate Structures

•  Management	and	Development	of	Human	Resources	

 -  Enhanced capacities of human resources related 

to sale skill/digital skill/GRC/leadership with 

197,2421 individuals participated (75% attended 

e-learning trainings)

•  Integration	of	GRC	(Governance,	Risk,	Compliance)	
Develop	internal	audit	work	in	accordance	with	ISO/

IEC	27001

•  IT	Infrastructure	and	Security	Management	

• บุริหัารจัดีการแลูะพึัฒนาที่รัพึย่ากรบุุคัคัลู

 -  พััฒนาบัุคลัากรด้าน Sale Skill, Digital Skill, 

GRC, Leadership 197,242	ราย่1

  (75% อบัรมผ่าน e-Learning)

•	 	บุูรณ์าการ	GRC	(Governance,	Risk,	Compliance)	

พึัฒนางานตรวจสอบุภัาย่ในตามี	ISO/IEC	27001

•  การบุริหัารจัดีการดี้านสารสนเที่ศ

 1 พนักงาน 1 คน สามารถรับการพัฒนาไดิ้มากกว่า 1 หล้ักส่ตร/รายวิชา
1 One officer may receive more than 1 training
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1.	 	โคัรงการสินเชื่่�อดีอกเบุ่้ย่ต�ำ	 (Soft	 Loan)	 สำหัรับุ 

ผู้ประกอบุธุรกิจที่่�ไดี้รับุผลูกระที่บุจากการแพึร่ระบุาดี 

ข้องโรคัโคัวิดี	19	วงเงินรวมี 150,000 ลู้านบุาที่

  Soft	loan	program	for	business	entrepreneurs	who	have	
been	affected	by	COVID-19 Total	credit	line	of	150,000	

Million	Baht

• สิถุาบันัการเงนิ ยอดอนมุตัสิิะสิม 11,760	ราย่ เป็ีนเงิน  

 72,000	ลู้านบุาที่

• สิถุาบันัการเงินท้�ไม่ใชื่ธ่นาคาร (Non-Bank) ยอดอนุมตั ิ

 สิะสิม 32	ราย่ เปี็นเงิน 52,888	ลู้านบุาที่

• วัิสิาหกิจัขนาดกลัางแลัะขนาดย่อมซ้�งเป็ีนลัูกค้าของ 

 ธนาคารฯ ยอดอนุมัติสิะสิม 3,912	 ราย่ เปี็นเงิน  

 18,000	ลู้านบุาที่

•  Financial institutions. Total 11,760	cases have been 
approved with accumulated granted amount of 72,000	

Million	Baht

•  Non-bank financial institutions. Total 32	cases have 

been approved with accumulated granted amount of 

52,888	Million	Baht

•  SMEs that are bank customers. Total 3,912	cases	

have been approved with accumulated granted amount 

of 18,000	Million	Baht

2.	 โคัรงการสนิเชื่่�อเพึ่�อเป็นคัา่ใช้ื่จ่าย่สำหัรบัุผูท้ี่่�ไดีรั้บุผลูกระที่บุ 

	 จากการแพึร่ระบุาดีข้องโรคัโคัวิดี	19
  Loan	for	daily	expenses	program	for	individuals	who	have	

been	affected	by	COVID-19

•  โครงการสิินเชืื่�อเพืั�อเป็ีนค่าใชื่้จั่ายฉุกเฉินสิำหรับัผู้ม้

อาชื่พ้ัอสิิระแลัะผูม้ร้ายไดป้ีระจัำท้�ไดร้บััผลักระทบัจัาก

โรคโควัิด 19 วังเงินรวัม 25,000	ลู้านบุาที่ ยอดอนุมัติ

สิะสิม 2,046,375	ราย่ เปี็นเงิน 22,182	ลู้านบุาที่

•  สิินเชืื่�อเสิริมพัลัังฐานราก เพัื�อชื่่วัยเหลัือปีระชื่าชื่น 

ผู้ปีระกอบัอาชื่้พัทุกกลัุ่มท้�ได้รับัผลักระทบัจัากการ 

แพัร่ระบัาดของโรคโควัดิ 19 วังเงนิรวัม 10,000	ลู้านบุาที่ 

(ได้รบััการจัดัสิรรวังเงนิเพัิ�มจัากโครงการสินิเชื่ื�อเพัื�อเป็ีน

ค่าใช้ื่จ่ัายสิำหรบััผูม้ร้ายได้ปีระจัำอ้ก 2,987 ลั้านบัาท) 

ยอดอนมุตัสิิะสิม 360,498	ราย่ เป็ีนเงนิ 12,724	ลู้านบุาที่

•  สิินเชื่ื�อ Soft Loan ออมสิินชื่่วัยเหลัือ SMEs ในภาค

การท่องเท้�ยวั ยอดอนุมัติสิะสิม 4,385	ราย่ เปี็นเงิน 

1,847	ลู้านบุาที่

•  Emergency loan program for independent entrepreneurs 

and fixed-income earners who have been affected by 

COVID-19, total credit line of	25,000	Million	Baht.	Total 

2,046,375	cases	have been approved with accumulated 

granted amount of 22,182	Million	Baht

•  Grassroots empowerment loans to help people and 

professionals in all groups who have been affected by 

the COVID-19 pandemic with total credit line of 10,000	

Million	Baht. (GSB was allocated additional sum of 

2,987 Million Baht from the project to provide 

assistance to those with regular income) 360,498	

accumulated	granted amount of 12,724	Million	Baht.

•  GSB Soft Loan which helps SMEs in the tourism sector. 

Total 4,385	 cases have been approved with 

accumulated granted amount of 1,847	Million	Baht.

3.	 โคัรงการสินเชื่่�อดีอกเบุ่้ย่ต�ำ	(Soft	Loan)	SMEs	มี่ที่่�	มี่เงิน	 

	 สำหัรับุธุรกิจการที่่องเที่่�ย่ว	
	 Soft	Loan	Program	for	SMEs	to	Acquire	Land	and	Capital	

 วังเงินรวัม 10,000	ลู้านบุาที่ ยอดอนุมัติสิะสิม 1,361	ราย่	 

เปี็นเงิน 10,000	ลู้านบุาที่
 Total amount of 10,000 Million Baht. 1,361 accumulated 

approvals totaling 10,000 Million Baht. 

4.	 โคัรงการสินเช่ื่�อสู้ภััย่โคัวิดี	 19	 เพึ่�อช่ื่วย่เหัลู่อแลูะบุรรเที่า 

	 ผลูกระที่บุการแพึร่ระบุาดีข้องโรคัโคัวิดี	19	ระลูอกใหัมี่	
	 	Loans	Against	COVID-19	to	Provide	Assistance	and	 

Alleviate	 the	Impact	of	 the	New	Waves	of	COVID-19	 

Pandemic		

 วังเงนิรวัม 10,000	ลู้านบุาที่ ยอดอนมุตัสิิะสิม 857,503	ราย่ 

เปี็นเงิน 8,575	ลู้านบุาที่
 Total amount of 10,000	Million	Baht. 857,503	accumulated	

approvals totaling 8,875	Million	Baht.	

ผลกี่ารดำาเนินงานโครงกี่ารตามนโยบายรัฐท่�สำาคัญ ปัี 2564
Project Performance According to Important Government Policies in 2021
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5.	 โคัรงการสินเชื่่�ออิ�มีใจ	 เพึ่�อชื่่วย่เหัลู่อผู้ประกอบุการ 

	 ร้านอาหัารหัร่อเคัร่�องดี่�มีที่่�ไดี้รับุผลูกระที่บุการแพึร่ระบุาดี 

	 ข้องโรคัโคัวิดี	19	ระลูอกใหัมี่	
	 	Imjai	 Loan	Program	 to	Help	Food	 and	Beverage	 

Entrepreneurs	who	were	Affected	by	the	New	Waves	 

of	COVID-10	Pandemic

 วังเงินรวัม 2,000	ลู้านบุาที่ ยอดอนุมัติสิะสิม 31,486	ราย่ 

เปี็นเงิน 1,943	ลู้านบุาที่
 Total amount of 2,000	Million	Baht. 31,486	accumulated	

approvals totaling 1,943	Million	Baht. 

6.  สินเชื่่�อสร้างงาน	 สร้างอาชื่่พึ	 เพึ่�อชื่่วย่เหัลู่อประชื่าชื่น 

แลูะผู้ประกอบุการให้ัสามีารถึเข้้าถึึงแหัลู่งเงินทุี่นเริ�มีต้น 

หัร่อเสริมีสภัาพึคัลู่องในการประกอบุอาชื่่พึ	 แลูะบุรรเที่า 

คัวามีเดีอ่ดีรอ้นจากการไดีรั้บุผลูกระที่บุจากการแพึรร่ะบุาดี 

ข้องโรคัโคัวิดี	19	
	 	Loan	for	Job	Creation	Program	to	Help	the	General	Public	 

and	Entrepreneurs	to	Access	Seed	Capital	or	Increase	

Liquidity,	as	well	as	Alleviate	Hardship	 Induced	by	 

the	COVID-19	Pandemic

 วังเงนิรวัม 5,000	 ลู้านบุาที่ ยอดอนมุตัสิิะสิม 2,120	 ราย่	

เปี็นเงิน 127	ลู้านบุาที่
 Total amount of 5,000	Million Baht. 2,120	accumulated	

approvals totaling 127	Million	Baht. 

1.	 	รางวลัูเกย่่รตยิ่ศ	“การบุรหิัารจดัีการองค์ักรด่ีเด่ีน”	ต่อเน่�องกนั

เป็นปีที่่�	3 จัากสิำนักงานคณะกรรมการนโยบัายรัฐวัิสิาหกิจั 

กระทรวังการคลััง ในงานปีระกาศรางวััลัรัฐวัิสิาหกิจัด้เด่น 

(SOE Award) ปีระจัำปีี 2564 มอบัในฐานะท้�ธนาคาร

สิามารถุรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ด้เด่นต่อเนื�อง

ตดิต่อกันเป็ีนปีีท้� 3 ซ้�งมก้ารดำเนินงานอย่างมป้ีระสิทิธิภาพั 

ม้ศกัยภาพัในการแข่งขัน โดยปีระเมินจัากการจัดัการด้านต่าง ๆ 

อาท ิด้านการวัางแผนเชื่งิกลัยุทธ์ ด้านการบัรหิารควัามเสิ้�ยง

การพััฒนาเทคโนโลัย้ดิจัิทัลั แลัะด้านการตรวัจัสิอบัภายใน

	 	Outstanding	Organizational	Management	Award GSB 

received this award for the third consecutive year from  

the State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance  

during the SOE Award Ceremony 2021. This was in  

recognition of the Bank’s ability to maintain excellent  

standards of service for the third consecutive year.  

The Bank has conducted its operations efficiently and  

with competitiveness. Several criteria that have led to  

the attainment of this award included strategic planning, 

รางวัลเกี่่ยรติยศแห่งปัี 2564
Awards of Pride in 2021

risk management, digital technology development and 

internal audit.
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ผลกี่ารปัระเมินคุณธรรมและความโปัร่งใส
ในกี่ารดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปัี 2564 
Results of the Integrity and Transparency Assessment (ITA)

for Government Agencies in 2021

ระดับ AA สูงสุด 98.85%
Received the highest Rating Score of AA at 98.85%

ธนาคารออมสิินได้ รับัผลัการปีระเมินคุณธรรมแลัะ 

ควัามโปีร่งใสิในการดำเนินงานของหน่วัยงานภาครัฐ (ITA)  

ปีี 2564 ในระดับัผลัการปีระเมิน (Rating Score): AA  

ระดับัสิูงสิุด ด้วัยคะแนน 98.85 โดยม้คะแนนเพัิ�มข้�นอย่าง 

ต่อเนื�องทุกปีี

สิำนักงานคณะกรรมการป้ีองกันแลัะปีราบัปีรามการทุจัริต

แหง่ชื่าติ (สิำนักงาน ปี.ปี.ชื่.) ได้ปีระกาศผลัการปีระเมินคุณธรรม

แลัะควัามโปีร่งใสิในการดำเนินงานของหน่วัยงานภาครัฐ (ITA) 

ปีระจัำปีีงบัปีระมาณ พั.ศ. 2564 โดยธนาคารออมสิินได้รับั 

ผลัการปีระเมิน ITA ระดับัผลัการปีระเมิน (Rating Score): AA 

ด้วัยคะแนน 98.85 ซ้�งสิำนักปีระเมินคุณธรรมแลัะควัามโปีร่งใสิ 

สิำนักงานคณะกรรมการป้ีองกันแลัะปีราบัปีรามการทุจัริต 

แหง่ชื่าต ิ(ปี.ปี.ชื่.) จัดัข้�นเพัื�อปีระเมนิคณุธรรมแลัะควัามโปีรง่ใสิ

ในการดำเนินงานของหน่วัยงานภาครัฐ

GSB had undergone the Integrity and Transparency 

Assessment (ITA) for government agencies and received 

the highest score of AA or 98.85%. The Bank has received 

higher score every year. 

The Office of the National Anti-Corruption Commission 

(ONACC) announced the results of the Integrity and Trans-

parency Assessment (ITA) for government agencies for the 

Financial Year 2021. GSB received the Rating Score of AA 

or 98.85. The ITA was organized by the ONACC to assess 

the integrity and transparency of the conduct of operations 

of government agencies.

2.	 	รางวัลูบุริการดี่เดี่น	 ประจำปี	 2564 จัากสิำนักงาน 

คณะกรรมการนโยบัายรัฐวัิสิาหกิจั กระทรวังการคลััง  

จััดงานมอบัรางวััลัรัฐวิัสิาหกิจัด้เด่น (SOE Award)  

ปีระจัำปีี 2564 สิะท้อนบัทบัาทท้�โดดเด่นของธนาคารออมสินิ

ในการให้บัริการลัูกค้าแลัะปีระชื่าชื่น
	 	Outstanding	Service	2021	GSB received this award from 

the State Enterprise Policy office, Ministry of Finance during 

the SOE Award Ceremony 2021. This award reflects the 

Bank’s outstanding role in providing services for clients and 

the general public.

3.	 	รางวัลูเก่ย่รติย่ศ	จากงาน	Money	&	Bangking	Awards	

2021 ในพัธ้ิมอบัรางวัลััเกย้รตยิศ Money & Banking Awards 

2021 ซ้�งจััดข้�นโดยวัารสิารการเงินธนาคาร

•  รางวัลูธนาคัารเพึ่�อลููกคั้าราย่ย่่อย่แหั่งปี	2564	

 (Best Retail Bank of the Year 2021) ซ้�งเป็ีน 

 การครองตำแหน่งติดต่อกันเปี็นปีีท้� 6

•	 	รางวัลูธนาคัารที่่�มี่บุริการย่อดีเย่่�ย่มีดี้านเงินฝาก	2564	

 (Best Service Provider - Deposit 2021)

•  รางวัลูบุูธสวย่งามีย่อดีเย่่�ย่มี 

 ขนาดพัื�นท้� 850 - 1,000 ตารางเมตร
	 	Awards	 from	Money	and	Banking	Awards	2021	 

The Money and Banking Awards 2021 was organized 

by Money and Banking Thailand Magazine. The three 

awards granted to GSB were: 

•  Best	Retail	Bank	of	the	Year	2021 in which GSB 

has won this award for the sixth consecutive year. 

•  Best	Service	Provider	– Deposit 2021 

•  Excellent	Exhibition	for the size 850-1,000 sq.m.
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กี่ารพัฒนาสู่ความยั�งยืน
Sustainable Development

พัฒนาสู่ความยั�งยืน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื�อสังคม
GSB Sustainable Development  becoming a Social Bank

 ธนาคารออมสิินมุ่งมั�นพััฒนาสิู่ควัามยั�งยืน (Sustainable  

Development) เพัื�อจัดุมุง่หมายสิำคญั่ในการลัดควัามเหลัื�อมลั�ำ

แลัะสิร้างการเข้าถุ้งแหลั่งทุนท้�เปี็นธรรมของการเปี็นธนาคาร 

เพัื�อสิังคม ภายใต้กรอบัการดำเนินงานท้�เน้นสิร้างควัามสิมดุลั

ใน 3 ด้าน (Triple Bottom Line) หรือ 3P ได้แก่ ด้านสิังคม 

(People) ท้�มุ่งสิร้างการเข้าถุ้งแหลั่งเงินด้วัยต้นทุนดอกเบั้�ย 

ท้�เปี็นธรรม ด้านสิิ�งแวัดลั้อม (Planet) มุ่งเพัิ�มปีระสิิทธิภาพั 

การใช้ื่ทรัพัยากรแลัะดูแลัสิิ�งแวัดล้ัอม แลัะด้านเศรษฐกิจั  

(Profit) มุง่สิร้างควัามแข็งแกร่งทางการเงนิในองค์กร

 โดยมุ่งสิร้างควัามยั�งยืนแลัะดูแลัผู้ม้ ส่ิวันได้สิ่วันเสิ้ย 

อย่างสิมดุลั ทั�งมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) 

ในการสิรา้งควัามเขม้แข็งแกเ่ศรษฐกจิัฐานราก สิงัคม แลัะชื่มุชื่น 

ควับัคู่กับัมิติภายในองค์กร (Internal Sustainability) ในการ

ดำเนินภารกิจัเชื่ิงพัาณิชื่ย์ เพัื�อสิร้างควัามเข้มแข็งทางการเงิน 

ให้แก่องค์กร พัร้อมกับัดูแลัพันักงานแลัะลัูกจั้าง บัูรณาการ 

ภารกจิัด้านสิงัคม (Social Mission Integration) ในทกุกระบัวันการ

สิำคญั่ เพัื�อขบััเคลัื�อนองค์กรสิู่ควัามยั�งยืน

Planet เพัิ�มประสิิทธิภัาพัการใช้ทรัพัยากรและด์้แลสิิ�งแวด์ล้อม
 Increase efficiency of resource use, while looking after 

 the environment

People สิร้างการเข้าถึงแหล่งเงินด์้วยต้นทุนด์อกเบ่้ยท่�เป็นธรรม
 ให้กับสิังคมและประชาชน
 Provide access to capital with fair interest rates 

 for society and the general public. 

Profit สิร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในองค์กร
 Strengthen the organization’s finance.

นโยบายการพััฒนาสิ้่ความยั�งยืน 

ธนาคารเพั่�อสิังคม ธนาคารออมสิิน

Policy on Sustainable Development 

GSB, a Social Bank

GSB is committed to sustainable development with the 

key intention of becoming a Social Bank by reducing 

inequality and providing fair access to capital. This has been 

carried out based on the balance of the Triple Bottom Line 

or 3Ps. People refer to the commitment to provide access 

to capital with fair interest rates. Planet refers to the intention 

to increase efficiency of resource use, while looking after 

the environment. And profit, which refers to the intention to 

strengthen the organization’s finance. 

GSB has been committed to promoting sustainability 

and caring for all stakeholders in a balance manner. GSB 

strives to attain External Sustainability, by strengthening 

grassroots economy, society, and communities while 

ensuring Internal Sustainability, by continuing commercial 

operations to strengthen the organization’s finance, looking 

after officers and employees, and integrating social mission 

in all the key processes to drive the organization towards 

sustainability.

[2-23] [3-3]
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• ยุ่ที่ธศาสตร์การดีำเนินงานข้องธนาคัาร	

 แผนวัิสิาหกิจัธนาคารออมสิิน ปีี 2564-2568 จััดทำข้�น 

เพัื�อเปีน็กรอบัทิศทางการดำเนนิงาน เพืั�อมุง่สิูก่ารเป็ีน “ธนาคาร

เพัื�อสิังคม (Social Bank)” อย่างเต็มรูปีแบับั โดยม้จัุดมุ่งหมาย

เพัื�อ “ลัดควัามเหลืั�อมลั�ำแลัะสิร้างควัามเปี็นธรรมในสิังคม”  

ตามเปี้าหมายการพััฒนาท้�ยั�งยืน (SDGs) ของสิหปีระชื่าชื่าติ 

“No Poverty & Reduced Inequality” ทั�งน้�ได้พัิจัารณาควัาม

สิอดคล้ัองแลัะเชืื่�อมโยงกับัแผนยุทธศาสิตร์ชื่าติ 20 ปีี แผนพัฒันา

เศรษฐกจิัแลัะสิงัคมแหง่ชื่าต ิฉบัับัท้� 12 แผนปีฏิริปูีปีระเทศ แลัะ

นโยบัาย Thailand 4.0 แผนดิจัิทัลัเพืั�อเศรษฐกิจัแลัะสัิงคม  

แผนยุทธศาสิตร์รฐัวัสิิาหกจิัภาพัรวัม แลัะแผนยุทธศาสิตร์รฐัวัสิิาหกจิั 

สิาขาสิถุาบัันการเงิน ตลัอดจันแนวัโน้มสิถุานการณ์ต่าง ๆ อาทิ 

ควัามก้าวัหน้าของเทคโนโลัย้ดิจัิทัลัทางการเงิน (Financial 

Technology) พัฤติกรรมผู้บัริโภคในปัีจัจัุบััน ภาวัะการแข่งขัน

ในตลัาด แลัะกฎเกณฑ์์ของหน่วัยงานกำกับัรว่ัมด้วัย เพัื�อกำหนด

ควัามท้าทายแลัะควัามได้เปีร้ยบัเชื่ิงยุทธศาสิตร์ ควัามสิามารถุ

พัเิศษขององคก์ร ปีจััจัยัเสิ้�ยง ภารกจิัแลัะรปูีแบับัการดำเนนิธรุกจิั

ทั�งในระยะสิั�นแลัะระยะยาวั รวัมทั�งตอบัสินองควัามต้องการแลัะ

ควัามคาดหวัังของผู้ม้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ยแลัะลัูกค้าอย่างสิมดุลั  

โดยม้แผนการพััฒนาแลัะปีรับัปีรุงองค์กรตามแนวัทาง 

ระบับัปีระเมนิผลัรฐัวิัสิาหกจิัใหม ่(Core Business Enabler) แลัะ

หลักัการธนาคารท้�มค้วัามรับัผิดชื่อบั (Principles for Responsible 

Banking: PRB) เพัื�อยกระดบััการบัรหิารจัดัการสิูม่าตรฐานสิากลั 

แลัะสิร้างการเติบัโตอย่างยั�งยืนแก่องค์กร 

 กระบัวันการวัางแผนยทุธศาสิตร์ ปีี 2564 - 2568 เกิดจัาก

การม้ส่ิวันร่วัมของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บัริหารทั�งจัาก 

ส่ิวันกลัางแลัะสิ่วันภูมิภาค ตลัอดจันหน่วัยงานกำกับั ซ้�งได้ 

ให้ข้อคิดเห็นแลัะข้อเสินอแนะท้�เป็ีนปีระโยชื่น์อย่างกวั้างขวัาง 

เพัื�อให้เกิดการนำแผนไปีปีฏิิบััติอย่างจัริงจััง ทั�งน้� ธนาคารจัะม้

การทบัทวันแลัะปีรับัปีรุงแผนวัสิิาหกิจัในช่ื่วังระยะเวัลัาของแผนฯ 

หากปีัจัจััยสิภาพัแวัดล้ัอมการดำเนนิงานทั�งภายในแลัะภายนอก

เปีลั้�ยนแปีลังจันอาจัส่ิงผลักระทบัต่อการดำเนินธุรกิจัแลัะ 

การบัริหารงานของธนาคารอย่างม้นัยสิำคัญ่ เพืั�อให้กลัยุทธ์  

เปี้าหมาย แลัะปีระมาณการทางการเงินในแผนวัิสิาหกิจัม้ควัาม

เหมาะสิมแลัะยังม้ควัามคลั่องตัวัต่อการปีรับัเปีลั้�ยนให้ทัน 

ต่อสิถุานการณ์ปัีจัจัุบัันท้�ม้การเปีลั้�ยนแปีลังตลัอดเวัลัา เพืั�อให้

สิามารถุสิร้างผลัลััพัธ์เชื่ิงบัวักท้�เปี็นรูปีธรรมแก่สิังคม [2-12]

“Making	POSITIVE	impact	
on	Society”	 แผนวิสิาหกิจำธนาคารออมสิิน ปี 2564 - 2568

GSB Enterprise Plan for the years 2021-2025

• GSB’s	Operational	Strategies	

GSB Enterprise Plan for the years 2021-2025 was 

issued to guide GSB to fully become a “Social Bank” with 

the aim to “reduce inequality and foster fairness in society”. 

This is in line with one of the SDGs namely “No Poverty 

and Reduced Inequality”. The Plan is in line and connected 

with the 20-Year National Strategy, 12th National Economic 

and Social Development Plan, National Reform Plan, 

Thailand 4.0 Policy, Digital Economy (DE) Plan, Overall 

Enterprise Plan and State Enterprise Strategies for Financial 

Institutions, as well as the overarching trends including the 

advancement of financial technology, consumers’ behavior, 

competition in the market, and rules set by the regulators. 

With these, GSB could determine challenges, strategic 

advantages, the organization’s key strengths, risk factors, 

missions and forms of business operations both in the short 

and long terms, as well as the needs and expectations of 

stakeholders and customers which need to be weighed 

carefully and in a balance manner. These were carried out 

based on the Core Business Enabler and Principles for 

Responsible Banking (PRB) with the aim of enhancing the 

management and to drive sustainable growth for the 

organization. 

The process of laying out the GSB Enterprise Plan 

2021-2025 involved GSB’s Board of Directors, executives 

from the central and branch operations, as well as regulators. 

All of them provided very useful opinions and suggestions 

that would lead to the actual implementation of the Plan. 

GSB will review and improve its Enterprise Plan over the 

course of the Plan’s validity should there be changes in 

internal and external factors that may significantly affect 

the Bank’s business operations and management. These 

are to ensure that the strategies, objectives and financial 

estimates in the Enterprise Plan are appropriate and flexible 

enough to the changing circumstances, thereby making a 

“positive impact on society” [2-12]

 
[2-25] [3-3]
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ความเชื�อมโยงของยุทธศาสตร์ธนาคารออมสิน 
GSB’s Strategy’s Linkages

6 Principles for Responsible Banking (PRB) 

1
ALIGNMENT	

(การปีรับักลัยุทธ์)

2
THE	GOAL	SETTINGS	
WITH	THE	MOST	

SIGNIFICANT	IMPACT	
MUST	BE	AT	LEAST	

2	GOALS
(การกำหนดเปี้าหมาย

ท้�ม้ผลักระทบั
อย่างม้นัยสิำคัญ่สิูงสิุด 

ต้องม้อย่างน้อย 
2 เปี้าหมาย)

3
CLIENT	AND	
CUSTOMERS 

(ลัูกค้าแลัะ 
ผู้ใชื่้บัริการ)

4
STAKEHOLDERS
(ผู้ม้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ย)

5
GOVERNANCE	
AND	CULTURE
(ธรรมาภิบัาลั 
แลัะการปีลัูกฝััง
วััฒนธรรม)

6
TRANSPARENCY	 

AND
ACCOUNTABILITY

(ควัามโปีร่งใสิ 
แลัะตรวัจัสิอบัได้)

ลดความเหลื่อมล้ำา สร้างความเป็นธรรมในสังคม
Reduce Inequality and Create Fairness in the Society

อ่านเอกสิารฉบับเต็ม

ความเชื�อมโยง

ของยุทธศัาสิตร์

ธนาคารออมสิิน

For more information

GSB’s Strategy’s 

Linkages 
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ยุทธศาสตร์กี่ารดำาเนินงานปัี 2564 - 2568 
 จัากการวิัเคราะห์สิภาพัแวัดล้ัอมทั�งปัีจัจััยภายนอกแลัะ

ภายใน ควัามสิามารถุพิัเศษขององค์กร ควัามได้เปีร้ยบั แลัะ

ควัามท้าทายเชื่งิยุทธศาสิตร์ นำมาสิูก่ารกำหนดกรอบัทศิทางแลัะ

ยุทธศาสิตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปีี (Strategic Positioning) 

วััตถุุปีระสิงค์เชื่ิงยุทธศาสิตร์ (Strategic Objective) แผนท้�

ยุทธศาสิตร์ (Strategy Map) แลัะแนวัทางการดำเนินการตาม

ยทุธศาสิตร ์(Corporate Action Plan) ท้�สิอดคลัอ้งแลัะเชื่ื�อมโยง

กับัแผนยุทธศาสิตร์รัฐวัิสิาหกิจั สิาขาสิถุาบัันการเงิน ภายใต้

แผนการขับัเคลัื�อนนโยบัาย Thailand 4.0 ตามแผนพััฒนา

เศรษฐกิจัแลัะสิังคมแห่งชื่าติ ฉบัับัท้� 12 แผนปีฏิิรูปีปีระเทศ  

แลัะเปี้าหมายการพััฒนาท้�ยั�งยืน (Sustainable Development 

Goals หรือ SDGs) ของสิหปีระชื่าชื่าต ิ“No Poverty & Reduced  

Inequality” เพัื�อขับัเคลัื�อนองค์กรสิู่การบัรรลุัเปี้าหมายในการ 

ลัดควัามเหลัื�อมลั�ำแลัะสิร้างควัามเป็ีนธรรมในสัิงคม ภายใต้ 

บัทบัาทการเปี็นธนาคารเพัื�อสิังคม (Social Bank)

บทบาทกี่ารเปั็นธนาคารเพื�อสังคม (Social Bank)
 จัากการดำเนินงานอย่างยาวันานกวั่า 108 ปีีของธนาคาร

ออมสินิ ในบัทบัาทสิถุาบัันการเงนิของรฐัท้�ใหบ้ัรกิารทางการเงนิ

อย่างครบัวังจัร (Universal SFIs) ควับัคู่กับับัทบัาทการพััฒนา

แลัะยกระดับัคณุภาพัชื่วิ้ัตผา่นการเป็ีนผูน้ำด้านส่ิงเสิริมการออม 

การพััฒนาเศรษฐกิจัฐานรากแลัะปีระชื่าชื่นรายย่อย รวัมถุ้งการ

ดแูลัสิงัคมแลัะสิิ�งแวัดลัอ้มในทกุมติมิาอยา่งตอ่เนื�อง ธนาคารจัง้

มุง่มั�นท้�จัะต่อยอดควัามสิำเรจ็ัจัากการดำเนินงานท้�ผ่านมา เพัื�อให้

เกิดผลัลััพัธ์เชื่ิงบัวักแก่สิังคมท้�เปี็นรูปีธรรมให้ชื่ัดเจันยิ�งข้�น  

ด้วัยแนวัคิด “Making POSITIVE Impact on Society” ภายใต้

การมุ่งเน้นบัทบัาทการเปี็นธนาคารเพัื�อสิังคม (Social Bank) 

อย่างเต็มรูปีแบับั ท้�คำน้งถุ้งภารกิจัเชื่ิงสิังคมในทุกกระบัวันการ

เพัื�อการดูแลัลัูกค้าทุกกลัุ่มอย่างสิมดุลั ทั�งด้านการสิร้างโอกาสิ

แลัะสินับัสินุนให้ปีระชื่าชื่นรายย่อยแลัะผู้ม้รายได้น้อยเข้าถุ้ง

บัรกิารทางการเงินแลัะแหล่ังเงินทนุดอกเบ้ั�ยท้�เป็ีนธรรมในระบับั 

ควับัคู่กับัการส่ิงเสิริมการออมแลัะให้ควัามรู้ทางการเงินแก่เด็ก 

เยาวัชื่น แลัะผูส้ิงูอาย ุการพััฒนาศกัยภาพัผูป้ีระกอบัการรายย่อย 

รวัมถุ้งเป็ีนแหล่ังเงินทุนแก่ภาครัฐในการพััฒนาปีระเทศ โดยม้

จัุดมุ่งหมายสิำคัญ่ในการ “ลัดควัามเหลัื�อมลั�ำแลัะสิร้างควัาม 

เปี็นธรรมในสิังคม”

GSB Enterprise Strategy 2021 - 2025 

The analysis of external and internal factors, 

organization’s strengths, strategic advantages and 

challenges, has led to the determination of directions, 

strategic positioning, strategic objective, strategy map and 

corporate action plan that are in line with and connected to 

State Enterprise Strategies for Financial Institutions, 

Thailand 4.0 Policy, 12th National Economic and Social 

Development Plan, National Reform Plan, and Sustainable 

Development Goals “No Poverty and Reduce Inequality”, 

with a view to drive the organization to achieve the goal of 

reducing inequality and promoting fairness in society as 

part of GSB’s role as a Social Bank.

The Role of GSB as a Social Bank 

With over 108 years of experience as a government’s 

financial institution that provides universal financial services 

(Universal SFIs), as well as improves and enhances quality 

of life as the leader in the promotion of savings, the 

development of grassroots economy and retail, and the 

caring of society and environment in all dimensions. GSB 

is therefore committed to build on the success of previous 

successes to deliver more positive and concrete outcomes 

for society under the theme “Making POSITIVE Impact on 

Society” with the aim of fully becoming a Social Bank. With 

this, GSB takes into account every process of its social 

missions to look after every group of customers in a balanced 

manner, be it providing opportunities and support for retail 

and those on low income to access financial services and 

low-interest source of formal capital, while promoting savings 

and fostering financial literature to children, youth, and the 

elderly, enhancing capabilities of small entrepreneurs and 

being the source of capital for the government in national 

development. All to achieve the key objective of “reducing 

inequality and fostering fairness in society”.
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ยุ่ที่ธศาสตร์การข้ับุเคัลู่�อนภัารกิจธนาคัารเพึ่�อสังคัมี	โดยขับัเคลัื�อนภารกิจัธนาคารเพัื�อสิังคม แลัะตอบัสินองภารกิจัเชื่ิงสิังคมตามนโยบัาย
รฐัอยา่งมธ้รรมาภบิัาลั ผา่นการยกระดบััการสิง่เสิรมิการออม การสิรา้งวันิยัทางการเงนิ สิรา้งควัามเขม้แขง็แกป่ีระชื่าชื่นฐานราก ผูป้ีระกอบั
การรายย่อยแลัะองค์ชืุ่มชื่นอย่างครบัวังจัร ด้วัยการให้ควัามรู้ สิร้างชื่่องทางการขาย แลัะสิร้างโอกาสิในการเข้าถุ้งแหลั่งทุน เพัื�อให้พั้�งพัา
ตนเองได้อย่างยั�งยืน รวัมทั�งการบัริหารจััดการภายในองค์กรท้�คำน้งถุ้งภารกิจัเชื่ิงสิังคมแลัะสิิ�งแวัดลั้อมในทุกกระบัวันการ
Social	Mission	Integration – GSB implements its mission of becoming a Social Bank and carrying out its social responsibilities in 
accordance with the Government’s policy with good governance through enhancing the promotion of savings, creating financial discipline, 
strengthening grassroots and small entrepreneurs as well as community corporates in a comprehensive manner by providing knowledge, 
creating marketing channels, and opening up opportunities to access capital to ensure that they can become self-reliant in a sustainable 
manner. GSB also needs to ensure that its internal organizational management takes into account its social and environmental missions 
in every process.

ยุ่ที่ธศาสตร์การบุริหัารจัดีการคัุณ์ภัาพึสินที่รัพึย่์แลูะต้นทีุ่น	โดยบัริหารสิินทรัพัย์แลัะหน้�สิินให้ม้ผลัตอบัแทนภายใต้ควัามเสิ้�ยงท้�ยอมรับัได้ 
รวัมถุ้งการสิร้างรายได้จัากชื่่องทางสิาขาแลัะธุรกิจัหลััก (Core Business) ผนวักกับัการควับัคุมต้นทุน ค่าใชื่้จั่ายดำเนินงานให้ม้ควัามคุ้ม
ค่าแลัะเกิดปีระสิิทธิภาพั
Asset	Quality	and	Cost	Control – GSB manages assets and debts to ensure that they generate returns within the acceptable risk 
thresholds. Income needs to be generated from core business and other sectors. At the same time, GSB needs to control costs and 
expenses, ensuring value and efficiency.

ย่ทุี่ธศาสตร์การย่กระดีบัุสู่องค์ักรดีจิทิี่ลัู	 โดยบัรูณาการการใช้ื่ฐานข้อมลูัขนาดใหญ่่ภายในองค์กรแลัะเทคโนโลัยท้างการเงนิ เพัื�อนำมาพััฒนา
แลัะออกแบับัผลิัตภณัฑ์์บัรกิาร ช่ื่องทางการให้บัรกิาร แลัะกระบัวันการปีฏิบัิัตงิาน ในการเพัิ�มโอกาสิทางธรุกจิัแลัะรองรบััทิศทางการเปีลั้�ยนแปีลัง
ในอนาคต
Digital	Transformation – GSB integrates large databases within the organization with financial technology to develop and design products, 
services, service channels, and work processes to increase business opportunities and accommodate changes in the future.

การเพึิ�มีศักย่ภัาพึโคัรงสร้างพึ่น้ฐาน	 โดยเพัิ�มศกัยภาพัโครงสิร้างพัื�นฐานแลัะการบัริหารจัดัการองค์กร เพัื�อเป็ีนกลัไกสินับัสินนุท้�สิำคญั่ในการ 
ผลักัดนัให้สิามารถุบัรรลัุภารกิจัแลัะสิร้างผลัลััพัธ์เชื่ิงบัวักท้�เปี็นรูปีธรรมแก่สิังคมได้อย่างยั�งยืน
Fundamental	Capabilities – GSB increases capabilities of infrastructures and organizational management as a crucial support for missions 
and the generation of positive and concrete outcomes for society in a sustainable manner.

ธนาคัารฯ	กำหันดี	House	of	Strategy	ยุ่ที่ธศาสตร์หัลูักในการดีำเนินงาน	4	ดี้าน ได้แก่

GSB	has	determined	4	areas	of	strategies	as	follows:

“ลดความเหลื่อมล้ำาและสร้างความเป็นธรรมในสังคม”
เพั่�อสิร้างโอกาสิให้ประชาชนและผ้้ประกอบการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน

ด์อกเบ่้ยท่�เป็นธรรมในระบบ ควบค้่กับการให้ความร้้ทางการเงิน และพััฒนาศัักยภัาพั

ผ้้ประกอบการรายย่อย รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนแก่ภัาครัฐในการพััฒนาประเทศั

“Reduce Inequality and Create Fairness in the Society”
Providing opportunities for the public and entrepreneurs to access financial services 

and source of formal capital with fair interest rates, together with providing financial 

knowledge and enhancing capabilities of small entrepreneurs, as well as being the 

source of funds for the government in national development.

บทบาทกี่ารพัฒนา / Roles in Development

บริกี่ารทางกี่ารเงิน / Financial Services

ธนาคารเพื�อสังคม Social Bank

กี่ารเข้าถึงบริกี่ารทางกี่ารเงิน / FINANCIAL INCLUSION

สน์ับสน์ุน์การเข้าถึงสิน์เชื�อด้วยต้น์ทำุน์ดอกเบ่้ยทำ่�เป็น์ธรรม แก่ประชาชนรายย่อยและผ้้ม่รายได์้น้อย

Promote access to loans with fair interest rates to retail customers and those on low-income.

พััฒน์าศักยภาพัและคุณภาพัช่วิต เพั่�อยกระด์ับผ้้ประกอบการรายย่อยและชุมชน

Enhance potentials and quality of life to uplift small entrepreneurs and communities. 

ส่งเสริมการออมและสร้างวิน์ัยทำางการเงิน์ แก่เด์็ก เยาวชน และประชาชน

Promote savings and foster financial discipline to children, youth and the general public.

เป็น์แหล่งเงิน์กู้ดอกเบ่้ยต�ำาเพัื�อการพััฒน์าประเทำศ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสิาหกิจำ และสิถาบันการเงิน

Be the source of low-interest loans for government agencies, state enterprises and financial institutions

for the objectives of national development.

สร้างความมั�น์คงทำางการเงิน์ เพั่�อด์ำารงช่วิตแก่ผ้้สิ้งอายุ

Foster financial stability for the elderly.
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 ทั�งน้� ยุทธศาสิตร์การดำเนินงานของธนาคารออมสิิน  

ปีี 2564 - 2568 ม้แนวัทางการดำเนินงานท้�มุ่งเน้นบัทบัาท 

การเปีน็ธนาคารเพัื�อสิงัคม (Social Bank) เพืั�อจัดุมุง่หมายสิำคัญ่

ในการลัดควัามเหลัื�อมลั�ำแลัะสิร้างควัามเป็ีนธรรมในสิังคม 

ผา่นการสิร้างควัามยั�งยนืแลัะดูแลัผูม้ส่้ิวันได้สิว่ันเสิย้อย่างสิมดุลั 

ทั�งมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) ในการสิร้าง

ควัามเข้มแขง็แก่เศรษฐกจิัฐานราก สิงัคม แลัะชื่มุชื่น (Social 

Value Proposition) ควับัคู่กับัมิติภายในองค์กร (Internal  

Sustainability) ในการดำเนินภารกิจัเชิื่งพัาณิชื่ย์เพัื�อสิร้าง 

ควัามเข้มแข็งทางการเงินให้แก่องค์กร

 นอกจัากน้� เพัื�อให้มั�นใจัว่ัากลัยุทธ์แลัะการดำเนินงานต่าง ๆ 

ท้�กำหนดไวั้สิามารถุบัรรลุัผลัสิำเร็จัตามวััตถุุปีระสิงค์ ธนาคาร

ออมสิินได้ม้การแปีลังยุทธศาสิตร์สิู่การปีฏิิบััติ (Strategic  

Deployment) โดยเชื่ื�อมโยงวััตถุุปีระสิงค์เชื่ิงยุทธศาสิตร์กับั

แผนท้�กลัยุทธ์ (Strategy Map) ผ่านตัวัชื่้�วััดระดับัองค์กร  

แลัะถุ่ายทอดสิู่การปีฏิิบััติผ่านการจััดทำแผนปีฏิิบััติการแลัะ 

งบัปีระมาณ ม้การจััดสิรรควัามรับัผิดชื่อบัไปียังหน่วัยงาน 

ท้�เก้�ยวัข้อง โดยกำหนดตัวัชื่้�วััดแลัะเป้ีาหมายท้�สิอดคลั้องไปี 

ในแนวัทางเด้ยวักัน (Alignment) กับัตัวัชื่้�วััดระดับัองค์กร โดยม้

การติดตาม ปีระเมินผลั แลัะรายงานผลัการนำแผนวัิสิาหกิจั 

ไปีปีฏิิบััติเปี็นปีระจัำทุกปีี (Annual Review) เพัื�อให้ผู้ม้สิ่วัน

เก้�ยวัข้องรบััทราบัถุง้ควัามก้าวัหน้า ปัีญ่หาแลัะอปุีสิรรค ตลัอดจัน

ผลักระทบัท้�เกิดข้�นสิำหรับันำไปีปีรับัปีรุงแลัะยกระดับัการบัรหิาร

จััดการแผนงานแลัะโครงการให้ม้ปีระสิทิธภิาพัต่อไปี
 [2-24]

ธนาคารเพื�อสังคม Social Bank

External Sustainability
มิติภัายนอกองค์กร

Internal Sustainability
มิติภัายในองค์กร

Balanced
การสิร้างสิมด์ุล

Social Mission Integration
ภัารกิจำด์้านสิังคม

Asset Quality and Cost Control
คุณภัาพัสิินทรัพัย์

และการควบคุมต้นทุนด์ำาเนินงาน

Digital Transformation
การยกระด์ับองค์กรสิ้่ด์ิจำิทัล

Fundamental Capabilities
การเพัิ�มศัักยภัาพัโครงสิร้างพั่้นฐาน

The GSB Enterprise Strategy for the Years 2021-2025 

focuses on the role of becoming a Social Bank with the key 

objective of reducing inequality and foster fairness in society 

through generating sustainability and caring for stakeholders 

in a balance manner, promoting external sustainability which 

involves strengthening grassroots economy, society and 

communities or social value proposition while carrying out 

internal sustainability in operating commercial missions to 

strengthen the organization’s finance.

Moreover, to ensure that the determined strategy and 

various undertakings will be successful, GSB has conducted 

Strategic Deployment by connecting strategic objectives to 

strategy map through organization-level indicators and 

translating them into practice by having plan of action and 

budget in place. Responsibilities are allocated to relevant 

agencies by determining indicators and objectives that are 

aligned with the organization-level indicators. Monitoring, 

assessing, and reporting of outcomes are conducted and 

culminated in an annual review. Stakeholders will be able 

to keep track of the progress, problems, obstacles, as well 

as various ensuing effects. These are valuable information 

that can be used to enhance the management of plans/

projects. [2-24] 
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SOD  ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กี่ระทรวง
SOD  National Strategy 

/ Ministerial Strategy

วิสัยทัศน์ พันธกี่ิจ ค่านิยม
Vision, Missions, Values

วัตถุปัระสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Strategic Objectives

SWOT Analysis 
การวิเคราะห์สิภัาพัแวด์ล้อม

และศัักยภัาพั

Value Analysis
การวิเคราะห์คุณค่า

Risk Analysis
การวิเคราะห์ความเสิ่�ยง

น์โยบายรัฐบาล
Government’s 

Policy

Strategic Plan

การวางแผนยุทธศัาสิตร์

Business Plan / Project

การวางแผนธุรกิจำและโครงการ

Action Plan

การวางแผนปฏิบัติการ

ตัววัดผล
ระดับยุทธศาสตร์
Indicators at the 

Strategic Level

ตัววัดผลระดับแผนกี่ / โครงกี่าร
Indicators at the Department / Project Level

ตัววัดผลระดับกี่ระบวนกี่ารผลิต
Indicators at the Production Process Level

ตัววัดผลในกี่ระบวนกี่ารย่อย
Indicators in the Subprocesses

ตัวช่้วัด์ถ่ายทอด์จำากยุทธศัาสิตร์
KPIs that are translated from the Strategies

ตัวช่้วัด์ตามหน้าท่�ความรับผิด์ชอบ
KPIs according to duties and responsibilities

ตัวช่้วัด์ Competency
KPIs according to competencies 

บันทึกข้อตกลงฯ ธนาคาร
GSB’s Agreement

ตัวช่้วัด์ผ้้อำานวยการธนาคารออมสิิน
KPIs for the President and CEO

KPIs องค์กี่ร
Organizational KPIs

KPIs ผู้บริหาร
ระดับสูง  
KPIs for High-Level 

Executives

KPIs พนักี่งาน
รายบุคคล 
KPIs for Individual 

employees

ตัวช่้วัด์รองผ้้อำานวยการ
KPIs for Senior Exceutive Vice President

ตัวช่้วัด์สิ่วน/เขต
KPIs Vice President of Section-Zone

ตัวช่้วัด์ หน่วย / สิาขา
KPIs for Assistant Vice President 

of Unit / Branch

ตัวช่้วัด์ปฏิบัติการ
KPIs for Operations

ตัวช่้วัด์ผ้้ช่วยผ้้อำานวยการ
KPIs for Exceutive Vice President 

โครงสร้างกี่ารบริหารงานด้านกี่ารพัฒนาความยั�งยืน 
Management Structure on Sustainable Development

บทบาทหน้าท่�และความรับผิดชอบ
 [2-12] [2-13]

Duties and Responsibilities

 ธนาคารกำหนดโครงสิร้างการบัริหารงานด้านการพััฒนาควัามยั�งยืนตามหลัักการกำกับัดูแลักิจัการ โดยม้คณะกรรมการ 

ธนาคารออมสินิ ผู้บัริหารระดับัสิูง แลัะพันักงาน ทำหน้าท้�ขับัเคลัื�อนการพััฒนาควัามยั�งยืนตามการแบั่งสิ่วันงานแลัะกำหนดหน้าท้�

หน่วัยงานของธนาคาร ผ่านการกำหนดยุทธศาสิตร์การดำเนินงานระยะยาวัตามแผนวัิสิาหกิจัธนาคารออมสิิน ซ้�งม้การถุ่ายทอด 

สิู่การปีฏิิบััติผ่านแผนบัริหารจััดการองค์กรแลัะแผนปีฏิิบััติการปีระจัำปีี เพัื�อให้หน่วัยงานท้�เก้�ยวัข้องใชื่้เปี็นแนวัปีฏิิบััติในการ 

พััฒนาควัามยั�งยืน

The Bank determines its structure on sustainable development in accordance with the good governance principles 

whereby GSB’s Board of Directors, high-level executives and officers drive sustainable development as per the Bank’s 

delegation of work and missions assigned to each agency. These have been set up by the Long-term Operational Strategy 

in accordance with GSB Enterprise Plan. The Plan is translated into practice through annual organizational management 

plan and operational plan to provide for relevant divisions in their efforts on sustainable development.

ตัวช่้วัด์ ฝ่่าย / ภัาค
KPIs for Senior Vice President  

of Department / Regional
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คัณ์ะกรรมีการ 
ธนาคัารออมีสิน
GSB Board 
of Directors

คัณ์ะกรรมีการ
กำกับุดีูแลูกิจการที่่�ดี่
Good Governance 
Committee

ผู้บุริหัารระดีับุสูง
Senior Management
(High-level
Excutives)

หัน่วย่งาน
ที่่�รับุผิดีชื่อบุ
Responsible Entity

- พัิจัารณาทบัทวันปีระเด็นสิำคัญ่ด้านควัามยั�งยืน
-  พิัจัารณาให้ควัามเหน็ชื่อบัแลัะสินับัสินุนการดำเนนิงานตามนโยบัายการพัฒันาเพัื�อควัามยั�งยนื กลัยุทธ์ เป้ีาหมาย แลัะ

แผนการดำเนินงานด้านการพััฒนาอย่างยั�งยืน
-  ติดตามดูแลัให้ม้การจััดสิรรทรัพัยากรให้ม้ปีระสิิทธิภาพัแลัะปีระสิิทธิผลั
-  ติดตามแลัะตรวัจัสิอบัผลัการดำเนินงานตามกลัยุทธ์ เปี้าหมาย แลัะแผนการดำเนินงานด้านการพััฒนาอย่างยั�งยืน

ให้เปี็นไปีตามเปี้าหมาย
- Consider and review key sustainability issues
- Approve and promote the implementation of the policy on sustainable development, strategies,  
 objectives, and plan of action on sustainable development
- Monitor to ensure the efficient and effective resource allocation 
- Monitor and review the implementation of strategies, objectives, and plan of action on sustainable  
 development to ensure alignment with the determined targets

-  กำหนดหรือทบัทวันนโยบัายการพััฒนาเพัื�อควัามยั�งยืน กลัยุทธ์ เปี้าหมาย แลัะแผนการดำเนินงานด้านการพััฒนา
อย่างยั�งยืน ให้สิอดคลั้องกับักฎหมายแลัะกฎท้�กำหนด นำเสินอคณะกรรมการธนาคารออมสิิน

-  สิ่งเสิริมแลัะเผยแพัร่วััฒนธรรมด้านการดำเนินงานอย่างยั�งยืน
-  ควับัคมุแลัะตดิตามด้านการดำเนินงานอย่างยั�งยนือย่างสิม�ำเสิมอ เพัื�อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินิเพัื�อทราบั
-  เสินอแนะมาตรการหรือแนวัทางจัำเปี็น เพัื�อสิ่งเสิริมการดำเนินงานอย่างยั�งยืน
-  Determine or review policy on sustainable development, strategies, objectives and plan of action on sustainable 

development in line with laws and regulations, and submit to GSB’s Board of Directors for information.
-  Promote and disseminate the culture of sustainable implementation of work
-  Oversee and monitor the work on sustainability regularly to report to the GSB’s Board of Directors  
-  Suggest measures or necessary ways to support the efforts to achieve sustainable development

-  พิัจัารณากำหนดหรือทบัทวันนโยบัายการพััฒนาเพัื�อควัามยั�งยืน กลัยุทธ์ เป้ีาหมาย แลัะแผนการดำเนินงานด้าน 
การพััฒนาอย่างยั�งยืน นำเสินอคณะกรรมการกำกับัดูแลักิจัการท้�ด้

-  ถุ่ายทอดนโยบัายการพัฒันาเพัื�อควัามยั�งยืนแลัะกลัยุทธ์การดำเนินงานของธนาคารสิูพ่ันักงานแลัะผูม้ส่้ิวันได้สิว่ันเสิย้
ท้�เก้�ยวัข้อง

-  ควับัคุมแลัะติดตามด้านการดำเนินงานอย่างยั�งยืนโดยสิม�ำเสิมอ
-  Determine or review the policy on sustainable development, strategies, objectives and plan of action on 

sustainable development and submit to the Good Governance Committee
-  Translate the policy on sustainable development and GSB’s strategies to officers and relevant stakeholders
-  Regularly monitor the implementation of sustainable development

-  จัดัทำแผนแม่บัท แผนธุรกจิั แผนปีฏิบัิัติการ พัร้อมกำหนดเป้ีาหมายท้�สิอดคล้ัองกับัยทุธศาสิตร์การดำเนินงานของธนาคาร
-  ดำเนนิการตามแผนงานท้�กำหนดแลัะติดตามผลัการดำเนนิงานเปีรย้บัเทย้บักับัเป้ีาหมาย เพัื�อรายงานต่อผู้บัรหิารระดบััสิงู
-  Produce a master plan, business plan/action plan and determine objectives that are in line with GSB’s 

operational strategies 
-  Implement the plans and monitor outcomes against objectives to report to high-level executives

ผู้รับผิดชอบ
Responsible Entity

บทบาท/หน้าท่�/ความรับผิดชอบ
Role/Duty/Responsibility

คณะกี่รรมกี่าร ผู้บริหาร และหน่วยงานท่�รับผิดชอบ
Responsible Committees, Executives and Agencies

 ทั�งน้� เพัื�อให้ธนาคารม้การกำกับัดูแลัการพััฒนาควัามยั�งยืนอย่างเปี็นรูปีธรรมตามหลัักการกำกับัดูแลักิจัการท้�ด้ เพืั�อสิร้าง 

คุณค่าให้ธนาคารอย่างยั�งยืน คณะกรรมการธนาคารจ้ังมอบัหมายให้คณะกรรมการกำกับัดูแลักิจัการท้�ด้ ม้หน้าท้�ในการกำกับัดูแลั

การดำเนินงานของธนาคารให้เปี็นไปีตามนโยบัายการพััฒนาเพัื�อควัามยั�งยืน

To ensure that GSB possesses concrete measures on sustainable development, in accordance with the principles of 

good governance to generate value for GSB in a sustainable manner, GSB’s Board of Directors thus tasked the Good 

Governance Committee to ensure that the Bank’s operations are in accordance with the Policy on Sustainable Development.
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• การติดีตามี	ประเมีินผลู	แลูะราย่งานผลูการดีำเนินงานดี้านคัวามีย่ั�งย่่น

  ธนาคารกำหนดให้หน่วัยงานท้�รับัผิดชื่อบัม้การติดตาม จััดเก็บั รวับัรวัมแลัะสิรุปีข้อมูลัผลัการดำเนินงานด้านควัามยั�งยืน 

โดยม้การวิัเคราะห์แลัะปีระเมินผลัเปีร้ยบัเท้ยบักับัเป้ีาหมายตามตัวัชื่้�วััดท้�กำหนด รายงานผลัการดำเนินงานต่อผู้บัริหารระดับัสิูง 

เปี็นรายเดือน แลัะกำหนดให้ม้การจััดทำรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนท้�เป็ีนไปีตามมาตรฐานสิากลั อาทิ กรอบัการรายงาน 

ควัามยั�งยืน [Global Reporting Initiative (GRI)] แลัะการรายงานการปีระเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามหลักัการธนาคาร 

ท้�ม้ควัามรับัผิดชื่อบั (PRB) ของ UNEP FI เพัื�อสืิ�อสิารผลัการดำเนินงานด้านควัามยั�งยืนต่อสิาธารณชื่นแลัะผู้ม้ส่ิวันได้ส่ิวันเสิ้ย 

เป็ีนปีระจัำทกุปีี

• Monitoring,	Evaluating	and	Reporting	the	Undertakings	on	Sustainability	

 GSB tasks the relevant agencies to monitor, store, compile, and summarize data of the undertakings on sustainability. 

Analyses and comparisons are made between the data and targets under the determined indicators. The results are 

reported monthly to the high-level executives. Sustainable development reports are produced in accordance with the 

international standards such as Global Reporting Initiative (GRI) and Self-Assessment reporting, as per the Principles for 

Responsible Banking of UNEP FI to communicate the outcomes of the work on sustainability to the general public and 

stakeholders every year.

 กรอบัการพัฒันาเพัื�อควัามยั�งยนืของธนาคารออมสินิ (GSB 

Sustainable Approach) ม้เป้ีาปีระสิงค์สิำคัญ่ในการลัดควัาม

เหลัื�อมลั�ำแลัะสิรา้งการเขา้ถุง้แหลัง่ทนุท้�เป็ีนธรรม ซ้�งสิอดคลัอ้ง

กับัเป้ีาหมายการพััฒนาท้�ยั�งยืน (SDGs) ขององค์การ

สิหปีระชื่าชื่าติจัำนวัน 2 เป้ีาหมาย ได้แก่ เป้าหัมีาย่ที่่�	 1  

ขจััดควัามยากจันทุกรูปีแบับั ทุกสิถุานท้� (No Poverty) แลัะ 

เป้าหัมีาย่ที่่�	10 ลัดควัามไม่เท่าเทย้มกนั (Reduced Inequalities) 

ตามกรอบัแนวัคิด Triple Bottom Line เพัื�อสิร้างควัามสิมดุลั

กับัผู้ม้ส่ิวันได้สิ่วันเส้ิย ทั�งมิติภายนอกองค์กร (External  

Sustainability) ในการสิร้างควัามเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจัฐานราก 

สิังคม แลัะชุื่มชื่น ควับัคู่กับัมิติภายในองค์กร (Internal  

Sustainability) ในการดำเนินภารกิจัเชิื่งพัาณิชื่ย์ สิร้างควัาม 

เขม้แขง็ทางการเงนิใหแ้กอ่งคก์ร โดยบัรูณาการภารกจิัดา้นสิงัคม 

(Social Mission Integration) ในทุกกระบัวันการสิำคัญ่  

เพัื�อขับัเคลัื�อนองค์กรสิู่ควัามยั�งยืน (Sustainability)

กี่ารดำาเนินงานตามเปั้าหมายกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืน (SDGs)
Efforts to Achieve the SDGs

GSB Sustainable Approach aims to reduce inequality 

and provide access to fair sources of capital, in line with  

2 SDGs, namely Goal	1 End poverty in all its forms 

everywhere and Goal	10 Reduce inequality within and 

among countries, and based on the notion of Triple Bottom 

Line to foster balance with stakeholders both in terms of 

External Sustainability in strengthening grassroots economy, 

society, and community together with Internal Sustainability 

in operating commercially to strengthening the organization’s 

finance. GSB works to integrate all its social missions into 

every key process to drive the organization towards 

sustainability.
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 ในปีี 2564 ธนาคารออมสิินมุง่สิูก่ารเป็ีนธนาคารเพัื�อสิงัคม 

(Social Bank) อย่างเตม็รูปีแบับั เพัื�อ “ลัดควัามเหลัื�อมลั�ำแลัะ

สิร้างควัามเปี็นธรรมในสิังคม” สิร้างผลักระทบัเชื่ิงบัวักแก่สิังคม

ด้วัยแนวัคิด “Making POSITIVE Impact on Society”  

ผา่นการสิร้างควัามยั�งยนืแลัะดูแลัผูม้ส่้ิวันได้สิว่ันเสิย้อย่างสิมดุลั 

ทั�งมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) ในการสิร้าง

ควัามเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจัฐานราก สิังคม แลัะชืุ่มชื่น (Social 

Value Proposition) ควับัคู่กับัมิติภายในองค์กร (Internal  

Sustainability) ในการดำเนินภารกิจัเชื่ิงพัาณิชื่ย์ เพัื�อสิร้าง 

ควัามเข้มแข็งทางการเงินให้แก่องค์กร โดยมุง่ตอบัสินองเป้ีาหมาย

การพัฒันาท้�ยั�งยนื (SDGs) 2 เป้ีาหมายหลััก คือ เป้าหัมีาย่ที่่�	1 

การแก้ไขปีัญ่หาควัามยากจัน แลัะเป้าหัมีาย่ที่่�	 10 การลัด 

ควัามเหลัื�อมลั�ำ โดยม้การดำเนินงานท้�สิำคัญ่ดังน้�

GSB Sustainable Approach

Balanced 
Stakeholders

External Sustainability 
สร้างความเข้มแข็งแกี่่เศรษฐกี่ิจฐานรากี่

ลููกค้้าแลูะประชาชน | ชุมชน สัังค้ม | รัฐบาลู | สั่�งแวดลู้อม
Clients and the General Public | Communities and Society

 | Government | Environment

Internal Sustainability
สร้างความเข้มแข็งทางกี่ารเงินให้แกี่่องค์กี่ร

องค้์กร | พนักงาน | ลููกจ้้าง
Organization | Officers | Employees

Social Bank ธนาคารเพื�อสังคม

• ยุทธศาสัตร์ชาต่ 20 ปี 
 แลูะแผนพัฒนาเศรษฐก่จ้แลูะสัังค้มแห่งชาต่ ฉบับท่ี 12
• แผนยุทธศาสัตร์รัฐว่สัาหก่จ้ พ.ศ. 2560-2565
• แผนยุทธศาสัตร์การขับเค้ล่ืูอน
 การพัฒนาโมเดลูเศรษฐก่จ้ BCG ปี 2564-2569
• ธนาค้ารแห่งประเทศไทย

• 20-Year National Strategic Plan and 12th National 
 Economic and Social Development Plan
• Enterprise Plan (2017-2022)
• Driving BCG Economic Model Strategic Plan
 (2021-2026)
• Bank of Thailand

PEOPLE

สร้างความเปั็นธรรมทางกี่ารเงิน 
ให้กี่ับรากี่ฐานทางสังคมและชุมชน
Fostering financial equality 

as the foundation for society 

and communities. 

PLANET

สร้างโลกี่ส่เขียว 
เพิ�มปัระสิทธิภาพกี่ารใช้ทรัพยากี่ร

และลดกี่ารปัล่อยมลพิษ
Creating a green world through more 

efficient utilization of resources and 

reduction of pollution.

PROFIT

สร้างความแข็งแกี่ร่ง
เพื�อเพิ�มผลกี่ระทบเชิงบวกี่

Strengthening the organization 

to increase the positive impact.

Maximize 
Positive Impact 

มุ่งสิร้างผลักระทบัเชื่ิงบัวัก

Strengthening 
the Government’s Policy
เปี็นพัลัังในการสิ่งเสิริมนโยบัาย

Resource 
Optimization
เพัิ่มปีระสิิทธิภาพั
การใชื่้ทรัพัยากร

Trust 
& Transparency

มุ่งเน้นควัามน่าเชื่ื�อถุือ
แลัะควัามโปีร่งใสิ

In line with Global Goal In line with Country Goal

In 2021, GSB aimed to fully become a Social Bank to 

“reduce inequality and foster fairness in society”, creating 

positive impact on society through the idea of “Making 

POSITIVE Impact on Society” through measures to build 

sustainability and care for stakeholders in a balanced manner 

both in terms of External Sustainability which involves 

strengthening grassroots economy, society and community 

(social value proposition), together with Internal Sustainability, 

which involves continuing to operate commercially to provide 

a source of financial strength for the organization. In this 

light, GSB aims to address two SDGs, namely poverty 

eradication, and Goal 10 on reducing inequality. Key 

performances are as follows:
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เปั้าหมายกี่ารพัฒนา
ท่�ยั�งยืนท่�สำาคัญ
Key Sustainable 

Development Goals

ตัวอย่างกี่ารดำาเนินงานท่�สำาคัญ
Key Undertakings

•  ดีำเนนิงานตามีนโย่บุาย่รฐับุาลู ทำหนา้ท้�เปีน็ผูจ้ัดัหาเงนิทนุใหก้บััหนว่ัยงานของรฐั พัฒันาผูป้ีระกอบัการ
รายย่อยแลัะชุื่มชื่น สิ่งเสิริมการออมแลัะดูแลัปีระเทศ เช่ื่น มาตรการช่ื่วัยเหลัอืผูไ้ด้รบััผลักระทบัจัาก
สิถุานการณ์การแพัร่ระบัาดของโรคโควัดิ 19 ทั�งมาตรการเยย้วัยา การให้สิินเชืื่�อเสิรมิสิภาพัคล่ัองแลัะฟ้ื้�นฟืู้
เศรษฐกจิั แลัะมาตรการฟ้ื้�นฟื้เูชื่งิพัื�นท้�เพัื�อการช่ื่วัยเหลัอืเร่งด่วัน โครงการสิินเชื่ื�อดอกเบั้�ยตํ�า (Soft Loan) 

•  การเสรมิีสรา้งคัวามีแข็้งแรงที่างการเงิน โดยผา่นโครงการสินิเชืื่�อเพัื�อกลัุม่เศรษฐกิจัฐานราก เช่ื่น สินิเชื่ื�อ
รายย่อย (สินิเชื่ื�อเสิรมิพัลังัฐานราก / สิินเชื่ื�อผูม้อ้าช้ื่พัอสิิระ / สินิเชื่ื�อสิูภ้ยัโควัดิ 19 / สินิเชื่ื�อสิร้างงาน  
สิร้างอาชื่พ้ั) สิินเชื่ื�อท้�ม้ทะเบั้ยนรถุเปี็นปีระกัน ลัดต้นทุนดอกเบั้�ยให้เปี็นธรรม 

•  แก้ไข้ปัญหัาคัวามีย่ากจนด้ีวย่การย่กระดีบัุเศรษฐกจิฐานราก เช่ื่น สินบััสินนุแหล่ังเงนิทนุสินิเชื่ื�อดอกเบั้�ยตํ�า
แลัะพััฒนาทักษะ เชื่่น โครงการ “ออมสิิน สิร้างงาน สิร้างอาชื่้พั” ชื่่วัยคนตกงานแลัะผู้ได้รับัผลักระทบั
จัากโควัิด 19 ภายใต้แนวัคิด	“4	ใหั้” ใหั้ทักษะ ใหั้เงินทุน ใหัอุ้ปีกรณ์ปีระกอบัอาชื่้พั แลัะใหัพ้ัื�นท้�ค้าขาย 

•  สง่มีอบุคัวามีช่ื่วย่เหัลูอ่ที่่�ย่ั�งย่น่ สินบััสินุนแลัะส่ิงเสิริมให้ผูท้้�เดอืดร้อนจัำนวันมากได้ปีรบััตัวัแลัะมองเหน็โอกาสิ
ใหม่ในการปีระกอบัอาชื่พ้ั เปีลั้�ยนวักิฤตให้เป็ีนโอกาสิ ใช้ื่ควัามรูใ้หม่แลัะทกัษะทางอาชื่พ้ัท้�ได้รบััการถุ่ายทอด
เป็ีนทางเลืัอกแลัะช่ื่องทางต่อยอดอาชื่พ้ัมากข้�น

•  พึัฒนาศักย่ภัาพึผู้ประกอบุการราย่ย่่อย่แลัะองค์กรชืุ่มชื่น เพัื�อยกระดับัแลัะสิร้างรายได้
•  การใหั้คัวามีรู้ที่างการเงินแลูะวินัย่การออมีให้แก่เด็ก/เยาวัชื่น/ปีระชื่าชื่นทั�วัไปี/ ผู้สิูงวััย
•  พึัฒนาผลูิตภััณ์ฑ์์แลูะบุริการ (New Digital Product & Platform) เชื่่น การเลัือกปีรับัแผนการชื่ำระหน้�

ของลัูกค้า (Opt In) การให้สิินเชื่ื�อตามมาตรการรัฐ (สินิเชื่ื�อเสิริมพัลัังฐานราก / สินิเชื่ื�อผู้ม้อาชื่้พัอิสิระ /  

สินิเชื่ื�อสิู้ภัยโควัดิ 19 / สินิเชื่ื�ออิ�มใจั / สินิเชื่ื�อสิร้างงานสิร้างอาชื่้พั) ผ่านแอปีพัลัิเคชื่ัน MyMo  

•  Conduct	operation	in	accordance	with	the	government	policy, serve as sources of capital for government 
agencies, support small business entrepreneurs and communities, promote savings and provide assistance 
to the nation, such as measures to aid people who have been affected by Covid-19 situation, remedial 
measures, loans to improve liquidity and revitalize the economy and spatial rehabilitation measures for 
urgent assistance, soft loan program

•  Promoted	financial	strengths through loan programs for grassroots economy groups such as retail loans 
(Grassroots Empowerment/ independent entrepreneurs/Against Covid-19/ Job Creation) 

  Provided Vehicle Registration Loans with lower and fair interest rates 

•  Addressed	poverty	by	enhancing	grassroots	economy such as providing low-interest loans and enhancing 
skills through “GSB Creating Work, Creating Jobs” which helped the unemployed and those affected by 
COVID-19 based on the idea of 4Gs – giving skills, giving capital, giving occupational tools and 
equipment, and giving	space for business.

•  Delivered	assistance	in	a	sustainable	manner by providing support and encourage those who suffered 
to adapt and see new job opportunities. They were urged to use their knowledge and skills obtained to 
further their career in respective professions. 

•  Developed	potentials	of	small	entrepreneurs and community corporates to enhance their standings and 
generate income.

•  Provided	financial	knowledge	and	fostered	savings	discipline to children/youth/general public/the elderly. 
•  Developed	new	digital	products, services and platforms such as adjusting loan repayment schemes  

(Opt In) and providing loans in accordance with the government’s policy ((Grassroots Empowerment/ 
independent entrepreneurs/Against Covid-19/ Loan for Job Creation) through MyMo Application.
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เปั้าหมายกี่ารพัฒนา
ท่�ยั�งยืนท่�สำาคัญ
Key Sustainable 

Development Goals

ตัวอย่างกี่ารดำาเนินงานท่�สำาคัญ
Key Undertakings

•  ให้ัคัวามีสำคััญกับุการเพึิ�มีโอกาสที่างการเข้้าถึึงบุริการที่างการเงิน แลัะการให้ควัามรู้ทางการเงิน 
แก่กลัุ่มลัูกค้าฐานรากหรือผู้ท้�อยู่ในพัื�นท้�ห่างไกลั

•	 	พึัฒนาผลูิตภััณ์ฑ์์สินเชื่่�อราย่ย่่อย่เพึ่�อเข้้าถึึงแหัลู่งเงินทีุ่น เสิริมสิภาพัคลั่องให้ระบับัเศรษฐกิจัอย่าง 
เท่าเท้ยมกัน ด้วัยอัตราดอกเบั้�ยท้�เหมาะสิมแลัะเปี็นธรรม 

•  สนิเชื่่�อสร้างงาน	สร้างอาชื่พ่ึ เพืั�อช่ื่วัยเหลัอืปีระชื่าชื่นแลัะผูป้ีระกอบัการให้สิามารถุเข้าถุง้แหล่ังเงนิทนุ
เริ�มต้นหรือเสิริมสิภาพัคลั่องในการปีระกอบัอาชื่้พั 

•  มีาตรการเย่ย่่วย่าผูไ้ด้ีรบัุผลูกระที่บุจากเหัตุการณ์์ต่าง ๆ เช่ื่น ภยัพิับัติัทางธรรมชื่าติ ผลักระทบัจัาก 
โรคระบัาด 

•	 	เข้้าที่ำธุรกจิสนิเชื่่�อจำนำที่ะเบุย่่นรถึจักรย่านย่นต์แลูะรถึย่นต์	สิร้างแรงกดดันให้เกดิการลัดโครงสิร้างดอกเบั้�ย
ทั�งตลัาด ช่ื่วัยผูม้้รายได้น้อยให้มโ้อกาสิเข้าถุง้แหล่ังเงินด้วัยต้นทนุท้�ถุกูลังแลัะเป็ีนธรรม

•  เตร่ย่มีคัวามีพึร้อมีองคั์กรการเงินชืุ่มีชื่นเปี็นสิถุาบัันการเงินปีระชื่าชื่น 
•  จัดีสรรเงินลูงทุี่นส่วนหันึ�งเพ่ึ�อลูงทุี่นในตราสารหัน่้เพ่ึ�อคัวามีย่ั�งย่่น (ESG BOND) ซ้�งปีระกอบัด้วัย 

ตราสิารหน้�เพัื�ออนุรักษ์สิิ�งแวัดลั้อม (Green Bond) ตราสิารหน้�เพัื�อพััฒนาสิังคม (Social Bond) แลัะ
ตราสิารหน้�เพัื�อควัามยั�งยืน (Sustainability Bond)

•  ส่งเสริมีพึัฒนาศักย่ภัาพึ	SMEs ให้การสินับัสินุนแหลั่งเงินทุนแก่ผู้ปีระกอบัการ Startup แลัะ SMEs 
ท้�ม้ศักยภาพัแลัะต้องการทุนเพัื�อก่อตั�งกิจัการ พััฒนาผลัิตภัณฑ์์แลัะบัริการ รวัมถุ้งขยายกิจัการ

•  Emphasized	the	need	to	increase	opportunities	for	access	to	financial	services and provide financial 
knowledge for grassroots entrepreneurs and those who live in remote areas. 

•  Developed	loan	products	for	retail	customers to access funding and increase liquidity to the economic 
system equally with fair rates of investment.

•  Loan	for	Job	Creation	were provided to help the general public and entrepreneurs to access seed 
capital or to increase liquidity in their professions. 

•  Issued	measures	to	alleviate	the	hardship of those affected by several incidents such as natural 
resources and the pandemic. 

•  Provided	loans	with	registrations	of	motorbikes/cars	as	guarantees. This induced pressures to lower 
the interest infrastructure across the rmarkets. Low-income earners would have access to capital 
with low and the just amount of money.

•  Prepared	community	corporates to become the people’s financial institutions. 

•  Allocated	part	of	the	investment	to	invest	in	ESG	Bonds	which included Green Bond, Social Bond 
and Sustainability Bond. 

•  Encouraged	the	development	of	SMEs’ capabilities by providing capital for Startups and SMEs with 
high potential and needed capital to establish their enterprises, develop their products or services, 
or expand their businesses.
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กี่ารดำาเนินงานตามหลักี่กี่าร Responsible Banking: UNEP FI
Implementation of the Principle of Responsible Banking: UNEP FI

 ตลัอดระยะเวัลัา 1 ปีี นบััตั�งแต่ก้าวัแรกในการเน้นย�ำจัดุยนื 

การเปี็นธนาคารเพัื�อสิังคมของธนาคารออมสิิน สิถุาบัันการเงิน

เฉพัาะกิจัของรัฐแห่งแรกท้�ลังนาม “หลัักการธนาคารท้�ม ้

ควัามรับัผิดชื่อบั” หรือ “Principles for Responsible Banking: 

PRB” ของสิำนักงานโครงการสิิ�งแวัดลั้อมแห่งสิหปีระชื่าชื่าต ิ

วั่าด้วัยข้อริเริ�มทางการเงิน (United Nations Environment 

Programme Finance Initiative: UNEP FI) เมื�อวัันท้� 22 

ธันวัาคม 2563 ธนาคารออมสิินได้ม้การพััฒนายกระดับัการ 

ดำเนนิธรุกจิัเพัื�อสิงัคม สิิ�งแวัดลัอ้ม แลัะธรรมาภบิัาลั (ESG) กา้วั

สู่ิการเปีน็ธนาคารท้�ยั�งยนื (Sustainable Banking) ใหเ้ปีน็ไปีตาม

มาตรฐานสิากลั ภายใต้เป้ีาหมายการพัฒันาท้�ยั�งยืน 2 ดา้นหลักั 

ได้แก่ ลัดควัามยากจัน แลัะลัดควัามเหลัื�อมลั�ำทางสิังคม โดย

ขบััเคลัื�อนงานตามกรอบัของ PRB ภายใต้ 6 หลักัการอย่างมุง่มั�น  

ทั�งการดำเนินงานท้�สิอดคลั้องกับัเปี้าหมายการพััฒนาท้�ยั�งยืน 

(Alignment) การกำหนดเปี้าหมายท้�เพิั�มผลักระทบัเชื่ิงบัวัก  

หรอืลัดผลักระทบัเชื่งิลับั การให้บัรกิารลักูค้าด้วัยควัามรบััผดิชื่อบั 

การร่วัมดำเนินงานกับัผู้ม้ส่ิวันได้สิ่วันเสิ้ยด้วัยควัามรับัผิดชื่อบั 

การม้ธรรมาภิบัาลัแลัะการปีลัูกฝัังวััฒนธรรมการเปี็นธนาคาร 

ท้�รบััผดิชื่อบั แลัะการเป็ีนองค์กรท้�มค้วัามโปีร่งใสิแลัะตรวัจัสิอบัได้

Over the period of one year from the first step of 

reiterating its commitment to become a Social Bank, GSB 

was the first state-owned specialized financial institution to 

sign the Principles for Responsible Banking : PRB of the 

United Nations Environment Programme Financial Initiative 

(UNEP FI) on 22 December 2020. It has also developed its 

operations to take into account aspects of social, 

environment and governance (ESG) while taking steps 

towards Sustainable Banking, in line with international 

standards and the two SDGs on poverty eradication and 

inequality reduction. GSB implements PRB by adhering to 

six principles, namely alignment, impact and target setting, 

clients and customers, stakeholders, governance and 

culture, and transparency and accountability.

6 หลักี่กี่าร ธนาคารท่�ม่ความรับผิดชอบ
6 Principles of a Responsible Bank

Alignment
การด์ำาเนินงาน

ท่�สิอด์คล้องกับเป้าหมาย

การพััฒนาท่�ยั�งยืน

Align the work 

with SDGs

Clients & Customers
การให้บริการล้กค้า

ด์้วยความรับผิด์ชอบ

Provide services to 

clients and customers 

with responsibility 

Governance & Culture
การม่ธรรมาภัิบาลและ

การปล้กฝ่ังวัฒนธรรมการเป็น

ธนาคารท่�ม่ความรับผิด์ชอบ

Exercise good governance 

and foster the culture of 

responsible banking

Impact &
Target Setting
การกำาหนด์เป้าหมาย

ท่�เพัิ�มผลกระทบเชิงบวก

หรือลด์ผลกระทบเชิงลบ

Determine targets 

with more positive 

impact or fewer 

negative effects 

Stakeholders
การร่วมด์ำาเนินงาน

กับผ้้ม่สิ่วนได์้สิ่วนเสิ่ย

ด์้วยความรับผิด์ชอบ

Engage all stakeholders 

responsibly

Transparency 
& Accountability
การเป็นองค์กรท่�ม่ความโปร่งใสิ

และตรวจำสิอบได์้

Become an organization 

that is transparent and 

accountable
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 ในปีี 2564 ด้วัยควัามมุ่งมั�นในการเปี็นธนาคารเพัื�อสิังคม

อย่างเต็มรูปีแบับั มุ่งให้เกิดผลัลััพัธ์เชื่ิงบัวักต่อสิังคมท้�เปี็น 

รูปีธรรมชัื่ดเจัน ธนาคารออมสิินจั้งตอกย�ำจุัดยืนดังกล่ัาวั  

ด้วัยการร่วัมลังนามใน “The PRB Commitment to Financial 

Health and Inclusion” เมื�อวัันท้� 4 พัฤศจัิกายน 2564 เพัื�อ

ปีระกาศเจัตจัำนงท้�จัะช่ื่วัยเหลืัอให้ปีระชื่าชื่นทุกคนสิามารถุเข้าถุ้ง

บัริการทางการเงินอย่างเท่าเท้ยมแลัะม้สิุขภาพัทางการเงินท้�ด้ 

โดยธนาคารออมสิินยังได้เข้าร่วัมเปี็นสิ่วันหน้�งในคณะทำงาน 

ในเรื�อง Financial Inclusion กับั UNEP FI ซ้�งธนาคารออมสิิน

เปี็น 1 ใน 28 ธนาคารทั�วัโลัก แลัะเปี็นธนาคารแห่งแรกของไทย 

ท้�เข้าร่วัมสินับัสินุนในหลัักการน้� [2-28]

 นอกจัากน้� ธนาคารออมสินิยงัไดเ้ขา้รว่ัมกจิักรรมตา่ง ๆ  ของ 

UNEP FI โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการให้ควัามรู้แก่ปีระเทศสิมาชื่ิก

ซ้�ง UNEP FI จััดข้�นผ่านช่ื่องทางออนไลัน์ เช่ื่น Financial  

Inclusion and Financial Health Target Setting, Biodiversity 

Target Setting, Gender Equality Guidance แลัะ UN Biodiversity 

Conference COP 15 เปี็นต้น

ผลกี่ารดำาเนินงาน: กี่ารเข้าร่วมเปั็นสมาชิกี่ของ UNEP FI
Becoming a Member of UNEP FI

Alignment
ปรับกลยุทธ์

ให้สิอด์คล้อง

Impact & 
Target Setting

กำาหนด์เป้าหมาย

Clients & 
Customers
ให้บริการด์้วย

ความรับผิด์ชอบ

Stakeholders
ร่วมด์ำาเนินงาน

กับผ้้ม่สิ่วนได์้สิ่วนเสิ่ย

Governance 
& Culture
กำากับด์้แลและ

ปล้กฝ่ังวัฒนธรรม

Transparency 
& Accountability
ปฏิบัติอย่างต่อเนื�อง

และโปร่งใสิ

ธนาคารต้องกี่ำาหนดเปั้าหมายกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืนอย่างน้อย 2 เปั้าหมาย
GSB needs to determine at least 2 targets on sustainable development.

เริ�ม / Initial Stage

ลงนามความร่วมมือกับ 

UNEP FI (Principle 

Signature Document 

on 22 ธันวาคม 2563)

Principle Signature 

Document on 22 

December 2020

จำัด์ทำารายงาน Collective 

Progress Report 

และสิ่งให้กับ UNEP FI 

ตามเกณฑ์์ท่�กำาหนด์ 

(พัฤษัภัาคม 2564)
Produced the Collective 

Progress Report and 

submitted to UNEP FI 

in accordance withthe 

determined criteria

(May 2021)

PEOPLE

PLANET PROFIT

จำัด์ทำากรอบยุทธศัาสิตร์ความยั�งยืน 

(GSB Sustainability Approach) 

Produced the GSB Sustainability 

Approach

จำัด์ทำานโยบายการพััฒนา

เพั่�อความยั�งยืน
(ธันวาคม 2564)

Produced the Policy 

on Sustainable 

Development

(December 2021)

จำัด์ทำาและเผยแพัร่รายงาน

Self-Assessment สิ้่สิาธารณะ  

(ฉบับแรก ภัายใน 18 เด์ือน: มิถุนายน 2565)
Produce and publicize

the self – assessment report

(first issue within 18 months: June 2022)

ธนาคารต้องดำาเนินกี่ารตามเป้ัาหมาย
ให้สำาเร็จ ภายใน4 ปีั และกี่ำาหนดเป้ัาหมายใหม่
GSB needs to complete its 

undertakings in accordance with 

the targets within 4 years. Then GSB 

will determine new targets.

1 ปัี
/ 1 Year

2 ปัี
/ 2 Year

3 ปัี
/ 3 Year

4 ปัี
/ 4 Year

In 2021, with the commitment to fully become a Social 

Bank with concrete and positive outcomes for society, GSB 

signed “The PRB Commitment to Financial Health and 

Inclusion” on 4 November 2021 to declare its intention to 

help the general public to have equal access to financial 

services and good financial health. GSB also participated 

as one of the twenty-eight banks around the world in the 

Task Force on Financial Inclusion with UNEP FI. GSB was 

the first Thai bank to have supported this principle. [2-28]

Moreover, GSB has participated in various activities of 

UNEP Fi, especially online knowledge-sharing sessions on 

Financial Inclusion and Financial Health Target Setting, 

Biodiversity Target Setting, Gender Equality Guidance and 

UN Biodiversity Conference COP 15.
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 การพััฒนาท้�ยั�งยืนถุือเปี็นควัามท้าทายสิำคัญ่ในการสิร้าง

ผลักระทบัเชื่ิงบัวักแลัะลัดผลักระทบัเชื่ิงลับัท้�ม้ต่อเศรษฐกิจั 

สิังคม แลัะสิิ�งแวัดลั้อม สิำหรับัธุรกิจัภาคสิถุาบัันการเงินต่าง ๆ 

ลั้วันตระหนักแลัะให้ควัามสิำคัญ่เพิั�มข้�นอย่างต่อเนื�อง  

โดยธนาคารแห่งปีระเทศไทย (ธปีท.) ในฐานะผู้กำกับัดูแลั 

สิถุาบัันการเงินแลัะเสิถุ้ยรภาพัของระบับัเศรษฐกิจั ได้ตระหนัก

ถุง้ศักยภาพัของสิถุาบัันการเงินในการจัดัสิรรทรัพัยากรทางเศรษฐกิจั

เพัื�อยกระดับัคุณภาพัชื่้วัิตแลัะขับัเคลัื�อนปีระเทศสู่ิควัามยั�งยืน  

จั้งได้กำหนดนโยบัายส่ิงเสิริมให้ระบับัสิถุาบัันการเงินไทย 

ตระหนกัแลัะใหค้วัามสิำคญั่ตามหลัักการธนาคารเพืั�อควัามยั�งยนื 

(Sustainable Banking) ภายใต้แนวัคดิ “การเงินเพัื�อควัามยั�งยนื” 

เพัื�อให้ธนาคารนำไปีใช้ื่ในการบัรหิารจัดัการองค์กรอย่างรบััผดิชื่อบั 

ให้ควัามสิำคัญ่แลัะคำน้งถุ้งผลักระทบัด้านสิิ�งแวัดลั้อม สิังคม 

แลัะธรรมาภบิัาลั (Environmental, Social, and Governance: ESG) 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเติบัโตอย่างยั�งยืนของธุรกิจัแลัะสิังคม 

ในระยะยาวั

 ธนาคารออมสิินในฐานะสิถุาบัันการเงินเฉพัาะกิจัภายใต้ 

การกำกับัดูแลัของกระทรวังการคลัังได้มอบัหมายให้ธนาคาร 

แห่งปีระเทศไทย (ธปีท.) ตรวัจัสิอบัแลัะกำกับัดูแลั โดยได้ให้

ควัามสิำคัญ่ต่อการดำเนินงานด้าน ESG ซ้�งถุือเปี็นพัื�นฐาน 

การดำเนินงานอันมุ่งไปีสิู่การเป็ีนธนาคารเพัื�อสัิงคมอย่าง 

เต็มรูปีแบับัแลัะเปี็นรูปีธรรม ได้ม้การกำหนดแนวัทางการ 

ดำเนินงานท้�สิำคัญ่ด้าน ESG ไวั้ดังน้�

กี่ารดำาเนินงานด้าน ESG ท่�สำาคัญของธนาคาร (ESG Approach)

GSB’s Key Undertakings under ESG Approach

Financial institutions have been more aware of the 

importance of sustainable development as a key factor in 

creating positive impact and reducing negative effects on 

the economy, society and environment. The Bank of Thailand 

(BOT) as the regulator of financial institutions and stability 

of the economic system has recognized the potentials of 

financial institutions in allocating economic resources to 

enhance quality of life and drive the country towards 

sustainability. BOT thus determines the policy to encourage 

Thai financial institutions to be aware and emphasize the 

principle of Sustainable Banking under the theme “finance 

for sustainability”. The banks can adopt and apply this 

principle to responsibly manage their respective organizations 

while taking into account the effects on the environment, 

society and governance (Environmental, Social, and 

Governance or ESG), aiming to generate sustainable growth 

of business and society in the long term. 

 GSB, as a specialized financial institution under the 

supervision of the Ministry of Finance and regulation of the 

Bank of Thailand (BOT), emphasizes the ESG Approach 

and uses it as the basis of operation towards fully and 

concretely becoming a Social Bank. In this regard, GSB has 

stipulated ways to implement the ESG Approach as follows: 
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Strategy for GSB Sustainability Approach

คำานึงถึงภารกี่ิจด้านสังคมในทุกี่กี่ระบวนกี่าร
Social Mission into every business process

Social Mission Integration

Strengthening 
the Government’s 

Policy

Resource 
Optimization 

Maximize
Positive Impact 

Trust 
& Transparency

เป็นพัลังในการสิ่งเสิริมนโยบายภัาครัฐ โด์ยสิร้างโอกาสิในการเข้าถึง 

ผลิตภััณฑ์์ทางการเงินท่�เหมาะสิมแก่กลุ่ม Underbanked และสิ่งเสิริม 

การพััฒนาศัักยภัาพัของผ้้ประกอบการ ผ้้ม่รายได์้น้อย องค์กรชุมชน 

ให้ม่อาช่พัม่รายได์้เพัิ�มขึ้น ควบค้่ไปกับการสิ่งเสิริมองค์ความร้้ทางการเงิน 

แก่คนในสิังคมทุกระด์ับ เพั่�อปล้กฝ่ังวินัยทางการออม การวางแผน  

การแก้ ไขหน่้สิิน การบริหารจำัด์การทางการเงินสิ่วนบุคคลอย่างม่ประสิิทธิภัาพั

GSB drives the Government’s Policy by creating opportunities to access 

the right financial products for the underbanked group, and enhancing 

potentials of entrepreneurs, those on low-income, and community 

corporates in order for them to have jobs and 

higher income, together with providing financial knowledge 

for the general public at all levels to foster savings 

discipline, planning, debt resolutions, and personal 

finance management in an efficient manner. 

เพัิ�มประสิิทธิภัาพัการใช้ทรัพัยากร 

โด์ยสิร้างความเข้มแข็งและมั�นคง

ทางการเงินขององค์กร เพัิ�มประสิิทธิภัาพั

การบริหารจำัด์การต้นทุนการด์ำาเนินงาน 

ท่�มุ่งเน้นความคุ้มค่าและสิอด์คล้องกับภัารกิจำการ

เป็นธนาคารเพั่�อสิังคม พัร้อมกับการสิ่งเสิริม

และสินับสินุนการด์ำาเนินกิจำกรรมของธนาคาร

ท่�ช่วยลด์การปล่อยของเสิ่ยเพั่�อลด์ก๊าซเรือนกระจำก ผ่านการให้

ความสิำาคัญต่อกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) 

การใช้ซำ้า (Reuse) 

และการลด์การใช้ทรัพัยากร (Reduce) 

GSB optimizes the use of resources by strengthening 

the organization’s financial stability, increasing the 

efficiency of cost management, carrying out activities that 

focus on worthiness and that are in line with the missions 

of becoming a Social Bank, as well as work together to 

support GSB’s activities that seek to reduce the emission of 

pollution to reduce greenhouse gases through emphasizing 

processes of recycle, reuse, and reduce. 

มุ่งเน้นความน่าเชื�อถือและความโปร่งใสิ

โด์ยการด์ำาเนินงานท่�เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ 

อย่างเคร่งครัด์ โปร่งใสิ เป็นธรรม และตรวจำสิอบได์้ 

รวมถึงการต่อต้านเรื�องปัญหาทุจำริตคอร์รัปชันทุกร้ปแบบ 

ควบค้่กับการสิ่งเสิริมการกำากับด์้แลกิจำการบนพั่้นฐาน

การกำากับนโยบาย/พััฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานสิากล พัร้อมผลักด์ันการใช้ข้อม้ล

เพั่�อมุ่งสิ้่การเป็นองค์กรท่�ขับเคลื�อนด์้วยข้อม้ล

(Data Driven Organization) ควบค้่กับการให้ความสิำาคัญ

ต่อการบริหารจำัด์การความเสิ่�ยงด์้วยเทคโนโลย่และฐานข้อม้ล

GSB emphasizes trust and transparency by working in 

accordance with the laws and regulations in a strict, 

transparent, fair, and accountable manners. GSB is also 

against all forms of corruption. It is also promoting good 

governance in accordance with international standards.

At the same time, GSB is to be a data driven organization 

which emphasizes risk management through the use of 

technology and databases.

มุ่งสิร้างผลกระทบเชิงบวก 

โด์ยสิ่งเสิริมและสินับสินุนการให้สิินเชื�อ

ด์อกเบ่้ยท่�เป็นธรรม และการลงทุน

อย่างม่ความรับผิด์ชอบ

GSB aims to create positive impact by 

promoting and providing responsible 

lending and responsible investment. 

Moreover, GSB has carried out work 

under ESG that corresponds and 

relates to key sustainability issues. 

Details and outcomes of GSB’s 

undertakings appear in the section 

“About GSB” under subsection

“Key Undertakings in 2021”.

 นอกจัากน้� ธนาคารออมสิินยังได้ม้การดำเนินงานควัามรับัผิดชื่อบัในด้านสิิ�งแวัดลั้อม สิังคม แลัะธรรมาภิบัาลัท้�สิอดคลั้อง 

แลัะเก้�ยวัข้องต่อปีระเด็นควัามยั�งยืนท้�ม้นัยสิำคัญ่ต่าง ๆ โดยแสิดงรายลัะเอ้ยดการดำเนินงานแลัะผลัการดำเนินงานไว้ัในหัวัข้อ  

เก้�ยวักับัธนาคารออมสิิน หัวัข้อย่อย “ผลัการดำเนินงานท้�สิำคัญ่ ปีี 2564”

Moreover, GSB has carried out work under ESG that corresponds and relates to key sustainability issues. Details 

and outcomes of GSB’s undertakings appear in the section “About GSB” under subsection “Key Undertakings in 2021”. 
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กี่ารม่ส่วนร่วมต่อผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 
[2-29]

Involvement of Stakeholders

 การสิร้างการมส่้ิวันร่วัมกับัผูม้ส่้ิวันได้สิว่ันเสิย้อย่างครอบัคลุัม ถุอืเป็ีนหัวัใจัหลักัของการดำเนินธุรกิจัอย่างยั�งยืน แลัะได้ตระหนัก

ถุ้งควัามสิำคัญ่ของผู้ม้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ยทุกกลัุ่ม ซ้�งปีระกอบัด้วัย 5 กลัุ่ม ได้แก่ 

Comprehensive involvement of stakeholders is key to sustainable business operations. GSB’s five key stakeholders 

are as follows: 

 ธนาคารออมสิินให้ควัามสิำคัญ่ต่อการรับัฟัื้งควัามคิดเห็นแลัะสิร้างการม้ส่ิวันร่วัมผ่านหน่วัยงานต่าง ๆ ท้�เก้�ยวัข้อง ซ้�งเปี็น 

กลัไกสิำคัญ่ท้�ทำให้ธนาคารเข้าใจัควัามต้องการ ควัามคาดหวังั แลัะควัามกงัวัลัของผูม้ส่้ิวันได้สิว่ันเสิย้ทุกกลัุม่ นำมากำหนดแนวัทาง 

การดำเนินงานแลัะวิัธ้ปีฏิิบััติต่อผู้ม้ส่ิวันได้สิ่วันเสิ้ยอย่างเหมาะสิมแลัะเป็ีนธรรม ชื่่วัยป้ีองกันควัามเสิ้�ยงแลัะลัดผลักระทบัเชิื่งลับั 

ท้�อาจัเกิดข้�น โดยนำมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) มาปีระยุกต์ใชื่้ รวัมทั�งม้การจััดทำ 

แผนแม่บัทด้านผูม้ส่้ิวันได้ส่ิวันเสิย้แลัะแผนปีฏิบัิัติการด้านการสิร้างควัามสิมัพันัธ์ หรอืบัรหิารจัดัการผูม้ส่้ิวันได้ส่ิวันเส้ิย เพัื�อให้เกดิการ

สิร้างควัามสัิมพันัธ์ท้�ดก้บััผูม้ส่้ิวันได้ส่ิวันเสิย้ในระยะยาวั ส่ิงเสิริมการสิร้างคณุค่าร่วัมกันสิูก่ารขบััเคลัื�อนการพัฒันาห่วังโซ่คณุค่าอย่างยั�งยนื

 ในปี ี2564 ธนาคารออมสินิไดม้ก้ารทบัทวันแลัะจัดัทำแผนแมบ่ัทดา้นผูม้ส้ิว่ันไดส้ิว่ันเสิย้ ปี ี2565 - 2569 เพัื�อพัฒันากระบัวันการ

การม้สิ่วันร่วัมกับัผู้ม้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ย ปีระกอบัด้วัย 4 ยุทธศาสิตร์ท้�สิำคัญ่ ดังน้�

GSB values opinions and involvement of all relevant agencies and stakeholders as they are the key mechanisms that  

allow GSB to understand the needs, expectations and concerns of all stakeholders, leading to appropriate and fair 

determination of approaches towards stakeholders. This helps prevent risks and reduce negative effects that may occur. 

Based on these, AA1000 Stakeholders Engagement Standard (AA1000SES) has been applied a master plan on Stakeholders 

and an action plan on stakeholders’ relations and management are also in place in order to foster good long-term  

relationship with stakeholders, thus promoting the creation of common values towards the development of value chains 

in a sustainable manner.

In 2021, GSB reviewed and issued the Master Plan on Stakeholders for the Years 2022-2026 to improve on its 

procedures of engagement with stakeholders. The Master Plan consists of the following four key strategies:

หน่วยงานกำากับด์้แล 

และหน่วยงานภัาครัฐ 

Regulators and

Government Agencies

1
ล้กค้า

Clients and Customers

2
พัันธมิตรและค้่ค้า 

Trading Partners

3
สิังคมและชุมชนสิำาคัญ 

Society and

Key Communities

4
คณะกรรมการ ผ้้บริหาร 

พันักงาน และล้กจำ้าง 

Board of Directors, 

Executives, Officers and 

Employees

5

ผลสำารวจความพึงพอใจ
ของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย
ในการด์ำาเนินงานร่วมกับธนาคารปี 2564
Outcome of the survey on satisfaction of 

stakeholders in engaging with GSB in 2021

80+20+Rเปั้าหมาย
Target

≥80 92+8+Rผลลัพธ์
Outcome

92.5

ยุทำธศาสตร์ทำ่� 1 การยกระด์ับการสิร้างความสิัมพัันธ์และความผ้กพััน
Strategy 1: Enhancing relationships and affiliations

ยุทำธศาสตร์ทำ่� 2 สิร้างการม่สิ่วนร่วมและแลกเปล่�ยนองค์ความร้้ เพั่�อสิร้างม้ลค่าเพัิ�ม
Strategy 2: Fostering participation and exchange of knowledge to add value

ยุทำธศาสตร์ทำ่� 3 การพััฒนากระบวนการบริหารจำัด์การและฐานข้อม้ลผ้้ม่สิ่วนได์้สิ่วนเสิ่ย
Strategy 3: Developing the process of management and database of stakeholders

ยุทำธศาสตร์ท่ำ� 4 การติด์ตาม การประเมินผล และการรายงานผลการด์ำาเนินงานผ้้ม่ส่ิวนได้์ส่ิวนเส่ิย
Strategy 4: Monitoring, evaluating, and reporting the outcomes of engagement with stakeholders

7 3รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ประจำำาปี 2564
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ผลกี่ารดำาเนินงานกี่ับผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย
Outcome of the Engagement with Stakeholders 

ผู้ม่ส่วนได้
ส่วนเส่ย

Stakeholder

ช่องทางกี่ารม่ส่วนร่วม
Communication and 
Type of Engagement

ความถ่�
Frequency

ความต้องกี่าร / ความคาดหวัง
Need / Expectation

แนวทางกี่ารตอบสนอง
Type of Response

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

Responsible  
Department

รายละเอ่ยดกี่ารดำาเนินงาน
เพื�อตอบสนองผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย*

Details of the Bank’s 
Undertakings in Response to the 

Needs of Stakeholders*

1.	 	หัน่วย่งาน
กำกับุดีูแลู 
แลูะหัน่วย่
งานภัาคัรัฐ

	 	Regulators	
and	
Government	
Agencies

•  การร่วัมปีระชืุ่ม รับัฟื้ัง
แนวันโยบัายแลัะ
แนวัทางการกำกับัดูแลั

•  การสิำรวัจั สิัมภาษณ์ 
คาดการณ์ควัาม 
พั้งพัอใจั ควัามต้องการ 
ควัามคาดหวััง

•  Attending meetings 
and being informed of 
policies and regulatory 
approaches 

•  Surveys/interviews/
prediction of 
satisfaction, needs, 
and expectations

•  รายเดือน / 
รายไตรมาสิ 
/ รายปีี

•  รายปีี
•  Monthly /

quarterly /
Annually

•  Annually

•  การปีฏิิบััติตามกฎหมาย กฎระเบัย้บั 
ข้อสิงัเกตแลัะคำแนะนำ

•  ควัามโปีร่งใสิในการดำเนินงาน
•  การเปิีดเผยข้อมลูัอย่างครบัถุ้วัน
•  สินับัสินุนนโยบัายรัฐบัาลั แลัะเปี็น

แหลั่งเงินทุน
•  สิร้างโอกาสิให้กับัปีระชื่าชื่นฐานราก

เข้าถุ้งแหลั่งเงินทุน 
ได้มากข้�น

•  Conformity to laws, regulations, 
observations, and suggestions

•  Operational transparency 
•  Complete disclosure of information
•  Support for the government’s 

policies and be the source of 
capital 

•  Create opportunities for the 
grassroots to have greater access 
to capital

•  ปีฏิิบััติตามกฎหมาย  
กฎระเบั้ยบั ข้อบัังคับัท้�
เก้�ยวัข้องกับัการดำเนินธุรกิจั

•  พััฒนากระบัวันการตาม 
ข้อสิังเกตแลัะข้อเสินอแนะ

•  สินับัสินุนแลัะสิ่งเสิริม
ปีระชื่าชื่นฐานรากด้านต่าง ๆ

•  Conforming to laws, and 
regulations related to 
business operations 

•  Improve processes in 
accordance with 
observations and 
suggestions

•  Promote and support  
the grassroots in  
various aspects

•  ฝั่ายกำกับัธุรกิจั
•  ฝั่ายยุทธศาสิตร์แลัะวัิจััย
•  ฝั่ายนวััตกรรมแลัะ

ปีระเมินผลัองค์กร
•  Business Control 

Department
•  Strategy and Research 

Department
•  Innovation and 

Organization Evaluation 
Department

•  ระบัุในหัวัข้อ
 -  การม้จัริยธรรมแลัะควัาม

โปีร่งใสิในการดำเนินธุรกิจั
 -  การบัริหารควัามเสิ้�ยง
 -  ผลัการดำเนินงานท้�สิำคัญ่

ด้านการเงินแลัะด้านท้�
ไม่ใชื่่การเงิน

 -  ผลัการดำเนินงานโครงการ
ตามนโยบัายรัฐท้�สิำคัญ่  
ปีี 2564

•  Can be found under  
the topics

 -  Integrity and 
Transparency in 
conducting business

 -  Risk Management
 -  Key Financial and 

Non-Financial 
Performances 

 -  Project Performance 
According to Important 
Government Policies  
in 2021

2.	 	พึันธมีิตร	 
แลูะคัู่คั้า

  Trading	
Partners

•  การปีระชืุ่ม สิัมมนา 
หรือจััดกิจักรรมเพัื�อแลัก
เปีลั้�ยนควัามคิดเหน็ใน
การทำงานร่วัมกนั

•  การสิำรวัจั สิัมภาษณ์ 
คาดการณ์ควัาม 
พั้งพัอใจั ควัามต้องการ 
ควัามคาดหวััง

•  Attending meetings, 
seminars, or 
organizing activities to 
exchange views on 
cooperative 
undertakings

•  Surveys/interviews/
prediction of 
satisfaction, needs,  
and expectations

•  รายเดือน /
รายไตรมาสิ

•  รายปีี
•  Monthly /

quarterly
•  Annually

•  ควัามร่วัมมือในการพััฒนาผลัิตภัณฑ์์
แลัะบัริการเพัื�อขยายฐานลัูกค้า

•  การเชื่ื�อมโยงข้อมูลัระหวั่างกัน 
เพัื�อยกระดับัการดำเนินงาน

•  ควัามพัร้อมด้านเทคโนโลัย้สิารสินเทศ
ท้�รองรับัการดำเนินงานร่วัมกัน

•  ม้ควัามโปีร่งใสิ ไม่เกิด 
ข้อผิดพัลัาด แลัะเปี็นไปีตาม 
หลัักธรรมาภิบัาลั

•  Cooperation in the development  
of products  
and services to expand  
customer base

•  Connection of data to enhance 
operations

•  IT readiness that accommodates 
cooperative operations

•  Transparency, lack of errors and 
be in accordance with good 
governance principles

•  กำหนดกระบัวันการจััดซื�อ 
จััดจั้างพัาณิชื่ย์ ตาม พั.ร.บั. 
การจััดซื�อจััดจั้างแลัะการ
บัริหารพัสัิดภุาครฐั พั.ศ. 2560

•  เตร้ยมควัามพัร้อมรองรับั 
การทำธุรกิจัร่วัมกับัคู่ค้า

•  พััฒนาเทคโนโลัย้สิารสินเทศ
รองรับัการปีฏิิบััติงานแลัะ 
การเชื่ื�อมโยงข้อมูลั

•  กำหนดแผน โครงการ
สินับัสินุนพััฒนาคุณภาพัชื่้วัิต
แลัะเพัิ�มศักยภาพัของ 
กลัุ่มเปี้าหมาย

•  Determine the process of 
commercial procurement in 
accordance with Public 
Procurement and Supplies 
Administration Act B.E. 
2017

•  Prepare to accommodate 
the conduct of business 
with partners 

•  Develop IT to accommo-
date the work and 
connection of data 

•  Determine plans/projects 
to support the development 
of quality of life and 
increase in the potentials 
of target groups 

•  กลัุ่มลัูกค้าบัุคคลั  
กลัุ่มลัูกค้าฐานรากแลัะ
สินับัสินุนนโยบัายรัฐ 
แลัะกลัุ่มลัูกค้าธุรกิจั 
แลัะภาครัฐ

•  ฝ่ัายการพัสัิดุ
•  ฝั่ายระบับังานบัริการ

ลัูกค้าหลััก
•  Grassroots Customer 

and Government’s 
Policy Supporting 
Group

•  Procurement 
Department

•  Core Customer Senior 
Application Department

•  ระบัุในหัวัข้อ 
"ผลัการดำเนินงานท้�สิำคัญ่  
ปีี 2564

•  Can be found  
under the topic  
“KeyPerformances  
in 2021”

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4Chapter 3 Chapter 57 4 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพั่�อสิังคม

GSB SOCIAL BANK



ผู้ม่ส่วนได้
ส่วนเส่ย

Stakeholder

ช่องทางกี่ารม่ส่วนร่วม
Communication and 
Type of Engagement

ความถ่�
Frequency

ความต้องกี่าร / ความคาดหวัง
Need / Expectation

แนวทางกี่ารตอบสนอง
Type of Response

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

Responsible  
Department

รายละเอ่ยดกี่ารดำาเนินงาน
เพื�อตอบสนองผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย*

Details of the Bank’s 
Undertakings in Response to the 

Needs of Stakeholders*

3.	 	สังคัมี	แลูะ
ชืุ่มีชื่นสำคััญ

  Society	 
and	Key	
Communities

•  การจััดกิจักรรมชืุ่มชื่น
สิัมพัันธ์

•  การสิื�อสิารผ่านชื่่องทาง 
Online แลัะ Offline

•  การสิำรวัจัสิัมภาษณ์  
คาดการณ์ควัาม 
พั้งพัอใจั ควัามต้องการ  
ควัามคาดหวััง

•  Community relations 
activities

•  Communication 
through online and 
offline channels

•  Surveys / interviews /
prediction of 
satisfaction, needs, 
and expectations

•  เปี็นปีระจัำ
อย่างต่อเนื�อง

•  รายปีี
•  Regularly
•  Annually

•  สิ่งเสิริมควัามรู้ ควัามเข้าใจัทาง 
การเงิน แลัะสินับัสินุนการสิร้างวัินัย
ทางการออม

•  การเสิริมสิร้างศักยภาพั แลัะยกระดับั
คุณภาพัชื่้วัิตแก่ปีระชื่าชื่น

•  สินับัสินุนแหลั่งเงินทุน
•  ให้คำแนะนำปีร้กษาในการบัริหาร

จััดการด้านการเงิน
•  Promote financial knowledge and 

understanding, and promote 
savings discipline 

•  Enhance potentials and quality of 
life for the general public 

•  Provide source of capital 
•  Provide advice on financial 

management

•  กำหนดแผน / โครงการ  
CSR in Process 

•  สินับัสินุนกิจักรรม
สิาธารณปีระโยชื่น ์
แก่ชืุ่มชื่นแลัะสิังคม

•  Determine CSR in Process 
plans / projects

•  Support the holding of 
activities that benefit 
communities and society

•  ฝั่ายพััฒนาเพัื�อ 
ควัามยั�งยืน

•  ฝั่ายสิ่งเสิริมการออม 
พััฒนาสิังคม แลัะ 
สิิ�งแวัดลั้อม

•  กลัุ่มลัูกค้าฐานรากแลัะ
สินับัสินุนนโยบัายรัฐ

•  Sustainable 
Development 
Department 

•  Savings Promotion, 
and Society and 
Environment 
Protection Department

•  Grassroots Customer 
and Government’s 
Policy Supporting 
Group

•  ระบัุในหัวัข้อ
 -  การลังทุนทางสิังคม 

แลัะการพััฒนาท้องถุิ�น
•  Can be found under the 

topic “KeyPerformances 
in 2021”

4.	 ลููกคั้า		
  Customers

•  การเย้�ยมเย้ยนพับัปีะ
ลัูกค้าผ่านกิจักรรมต่างๆ

•  กิจักรรมเสิริมสิร้างควัาม
สิัมพัันธ์

•  การปีระชื่าสิัมพัันธ์
ข่าวัสิาร / ข้อมูลั
ผลัิตภัณฑ์์แลัะบัริการ
ผ่านชื่่องทาง Online 
แลัะ Offline

•  การสิำรวัจั สิัมภาษณ์ 
คาดการณ์ควัามพั้ง
พัอใจั ควัามต้องการ 
ควัามคาดหวััง

•  Engagement with 
customers through 
activities 

•  Relationship-building 
activities

•  Communication of 
latest news / information 
on products and 
services through online 
and offline channels.

•  Surveys / interviews /
prediction of 
satisfaction, needs, 
and expectations.

•  เปี็นปีระจัำ
อย่างต่อเนื�อง

•  รายปีี
•  Regularly
•  Annually

•  ให้บัริการผลัิตภัณฑ์์แลัะบัริการ 
ท้�หลัากหลัาย แลัะตอบัสินอง 
ควัามต้องการ

•  ชื่่องทางในการให้บัริการท้�หลัากหลัาย
•  ควัามปีลัอดภัยแลัะควัามเสิถุ้ยร 

ของการใชื่้บัริการผ่านชื่่องทาง
อิเลั็กทรอนิกสิ์

•  มาตรฐานควัามปีลัอดภัยด้านการ
บัริหารจััดการข้อมูลัสิ่วันบัุคคลั

•  การบัริการอย่างถุูกต้อง รวัดเร็วั  
แลัะเปี็นธรรม

•  เปี็นท้�ปีร้กษาทางการเงิน
•  ม้ควัามรู้แลัะควัามเชื่้�ยวัชื่าญ่ 

ด้านผลัิตภัณฑ์์ 
•  Provide a diverse range of products 

and services, corresponding to the 
needs of customers 

•  Diverse service channels 
•  Security and stability of electronic 

service channels
•  Security standard on personal  

data management 
•  Services that are accurate,  

quick and fair 
•  Equipped with knowledge and 

expertise on products

•  มุ่งเน้นการนำเสินอผลัิตภัณฑ์์
ท้�สิามารถุตอบัสินองควัาม
ต้องการของลัูกค้า

•  การพััฒนาศักยภาพัของ
พันักงานให้สิามารถุนำเสินอ
ผลัิตภัณฑ์์แลัะบัริการท้�ตอบั
โจัทย์ลัูกค้าได้ในทุกด้าน

•  การพััฒนาระบับัเทคโนโลัย้
สิารสินเทศให้ม้ปีระสิิทธิภาพั 
ปีลัอดภัย แลัะเปี็นไปีตามกฎ
ระเบั้ยบัหรือมาตรฐานท้�
เก้�ยวัข้อง

•  Focus on presenting 
products that answer to the 
needs of customers 

•  Development of officers 
capabilities to be able to 
present products and 
services in line with all 
aspects of customers’ 
needs 

•  Development of Information 
Technology (IT) system in 
an efficient, safe and in 
accordance with the 
relevant laws, regulations, 
or standards.

•  กลัุ่มลัูกค้าบัุคคลั กลัุ่ม
ลัูกค้าฐานรากแลัะ
สินับัสินุนนโยบัายรัฐ 
แลัะกลัุ่มลัูกค้าธุรกิจั 
แลัะภาครัฐ

•  Personal Customer 
Group, Grassroots 
Customer and 
Government’s Policy 
Supporting Group and 
Business and Public 
Sector Customer  
Group

•  ระบัุในหัวัข้อ
 -  ควัามพั้งพัอใจัของลัูกค้า

แลัะปีระสิบัการณ์ท้�ด้
 -  การสิร้างโอกาสิในการ 

เข้าถุ้งผลัิตภัณฑ์์ 
ทางการเงิน

 -  การให้ควัามรู้ทางการเงิน
 -  นวััตกรรมด้านดิจัิทัลั
•  Can be found under  

the topics
 -  Customers’ satisfaction 

and good experience 
 -  Fostering opportunities  

to access financial 
products 

 -  Financial literacy
 -  Digital innovation

5.	 	คัณ์ะ
กรรมีการ 
ผู้บุริหัาร	
พึนักงาน	
แลูะลููกจ้าง

  Board	of	
Directors,	
Executives,	
Officers	and	
Employees 

•  การปีระชื่าสิัมพัันธ์ผ่าน
ช่ื่องทาง Intranet, E-mail

•  การสิำรวัจัควัามพัง้พัอใจั 
แลัะควัามผูกพััน

•  Communication 
through intranet  
and email

•  Satisfaction and 
affiliation surveys

•  เปี็นปีระจัำ
อย่าง 
ต่อเนื�อง

•  รายปีี
•  Regularly
•  Annually

•  สิมดุลัระหวั่างการทำงาน 
กับัการใชื่้ชื่้วัิตสิ่วันตัวั

•  ม้ปีัจัจััยในการสินับัสินุน 
การปีฏิิบััติงานท้�เหมาะสิม

•  ค่าตอบัแทนแลัะสิวััสิดิการท้�เหมาะสิม
•  การพััฒนาควัามรู้ควัามสิามารถุ 

อย่างต่อเนื�อง
•  ควัามมั�นคงแลัะก้าวัหน้าในงาน
•  Maintain work-life balance 
•  Equipped with appropriate means  

to work
•  Appropriate remunerations  

and welfare 
•  Opportunities to develop knowledge 

and skills continuously 
•  Stability and advancement at work

•  การจััดสิภาพัแวัดลั้อมในการ
ทำงานให้ม้ควัามปีลัอดภัย 
ถุูกสิุขลัักษณะ แลัะเอื�อต่อ
การทำงานอย่างม้
ปีระสิิทธิภาพั

•  ให้ค่าตอบัแทนแลัะผลัปีระโยชื่น์
อื�น ๆ ท้�สิามารถุเท้ยบัเค้ยง
ได้กับับัริษัทชื่ั�นนำทั�วัไปี

•  ปีฏิิบััติต่อพันักงาน 
อย่างเปี็นธรรม

•  Organizing work 
environment that is safe, 
hygienic and conducive  
to work efficiently 

•  Remunerations and other 
benefits are on par with 
leading companies 

•  Fair treatment of officers

•  ฝั่ายเลัขานุการธนาคาร
•  ฝั่ายกำกับัดูแลักิจัการ 

ท้�ด้
•  กลัุ่มทรัพัยากรบัุคคลั
•  Secretariat Department
•  Good Corporate 

Governance 
Department

•  Human Resources 
Group

•  ระบัุในหัวัข้อ
 -  การลังทุน 

ในทรัพัยากรบัุคคลั
•  Can be found under the 

topic “Investment in 
human resources”
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BETTER ENVIRONMENT
THE JOURNEY TOWARDS

ธนาคารออมสินดําเนินกิจการโดยให้้ความสําคัญเร่่องสิ�งแวดล้อมมาอย่างต่่อเนื่อง 
ทุกเส้นทางของการดําเนินงานจึงมีกรอบนโยบายที่ใช้ “การธนาคารที่ยั่งยืน

ห้ร่อ “SUSTAINABLE BANKING” ขับเคลื่อนให้้เกิดผลลัพธ์ด้านบวก 
ต่่อสิ�งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อให้้แก่ธุรกิจ 

ที่คํานึงถึึงผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถึึงการดําเนินโครงการห้ร่อกิจกรรมต่่าง ๆ 
ที่ช่วยฟื้้้�้นฟืู้้ รักษาและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต่ิ  

ขับเคลื่อนโดยบุคลากรทุกภาคส่วนของธนาคาร

GSB has always emphasized on the environment. The policy framework 
of “Sustainable Banking” has been integrated in the operations  
where steps have been taken to provide positive outcomes for  

the environment. These include encouraging and supporting loans  
for businesses that take into account effects on the environment,  

as well as conducting projects or activities involving every unit 
 in the organization to help restore, preserve and conserve  

the environment and national resources.   

2
เส้นทางสู่สิ�งแวดล้อมท่�ด่กี่ว่า

ความยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อม (Planet)
Environmental Sustainability

7 6 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพั่�อสิังคม
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ปัระสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกี่ิจ
 [3-3]

Eco-efficiency

ธนาคารออมสินิตระหนกัดว้ัา่ ปีจััจับัุันการเตบิัโตทางเศรษฐกจิัแลัะกจิักรรมทางธรุกจิัตา่ง ๆ  สิง่ผลัให้เกดิการใชื่ท้รพััยากรธรรมชื่าติ 

แลัะพัลัังงานในปีริมาณท้�เพัิ�มสิูงข้�น ก่อให้เกิดมลัภาวัะ ผลักระทบัต่อสิิ�งแวัดล้ัอมแลัะระบับันิเวัศทั�งทางตรงแลัะทางอ้อม ดังนั�น 

การพััฒนาท้�ยั�งยืนของภาคธุรกิจัควัรสิร้างสิมดุลัระหว่ัางการเติบัโตทางเศรษฐกิจัควับัคู่กับัการเพิั�มปีระสิิทธิภาพัการใช้ื่ทรัพัยากร  

ตามหลัักการท้�เร้ยกวั่า ปีระสิิทธิภาพัเชิื่งนิเวัศเศรษฐกิจั (Eco-efficiency) เพัื�อให้เกิดการบัริหารจััดการธุรกิจัให้ม้ศักยภาพัในการ

แข่งขันเพัิ�มข้�น ควับัคู่กับัควัามรับัผิดชื่อบัต่อทรัพัยากรธรรมชื่าติแลัะสิิ�งแวัดล้ัอม จั้งจัำเป็ีนท้�ธนาคารต้องม้แนวัทางในการบัริหาร

จััดการด้านสิิ�งแวัดลั้อม เพัื�อให้เกิดการใชื่้ทรัพัยากรต่าง ๆ อย่างม้ปีระสิิทธิภาพั

GSB recognizes that with economic growth and financial activities come greater consumption of natural resources 

and energy, resulting in pollution as well as direct and indirect impact on the environment and ecosystem.  Therefore, 

business sustainability should strive to create a balance between economic growth and optimal resource utilization, in 

accordance with the principle of eco-efficiency. To enhance competitiveness while being responsible for the environment 

and natural resources, it is imperative for GSB to have guidelines on environmental management to ensure that resources 

are used optimally.

 ธนาคารออมสิินให้ควัามสิำคัญ่ต่อการดำเนินงานของ

ธนาคารในการสิร้าง/เพัิ�มมูลัค่า (Value Creation) ควับัคู่กับั 

การลัดผลักระทบัต่อสิภาพัแวัดลั้อม (Environmental Impact)  

อย่างม้ปีระสิิทธิภาพั โดยม้การกำหนดไวั้ในนโยบัายการพััฒนา

สิู่ควัามยั�งยืน ธนาคารเพัื�อสิังคม ธนาคารออมสิิน ท้�มุ่งเน้นให้

เกิดการเพัิ�มปีระสิิทธิภาพัการใช้ื่ทรัพัยากร (Resource  

Optimization) ทั�งในด้านจััดสิรรทรัพัยากรทางการเงิน 

ขององค์กร สินับัสินุนชืุ่มชื่นเพัื�อพััฒนาการท่องเท้�ยวัเชื่ิงนิเวัศ 

ออกแบับั/ก่อสิร้างอาคารท้�เปี็นมิตรกับัสิิ�งแวัดลั้อม แลัะมุ่งลัด

การใช้ื่ทรัพัยากร (Reduce) สิร้างปีระสิทิธิภาพัเชิื่งนิเวัศเศรษฐกิจั 

เพัื�อลัดก๊าซเรือนกระจัก

แนวทางบริหารจัดกี่ารด้านปัระสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกี่ิจ
Management Guidelines on Eco-efficiency

• จำัด์สิรรทรัพัยากรทางการเงินขององค์กร

• สินับสินุนชุมชนเพั่�อพััฒนาการท่องเท่�ยวเชิงนิเวศั

• ออกแบบ/ก่อสิร้างอาคารท่�เป็นมิตรกับสิิ�งแวด์ล้อม

• มุ่งลด์การใช้ทรัพัยากร เพั่�อสิร้างประสิิทธิภัาพั 

 เชิงนิเวศัเศัรษัฐกิจำเพั่�อลด์ก๊าซเรือนกระจำก

• Allocate financial resources of the organization 

• Support communities to promote eco-tourism

• Design and build eco-friendly buildings 

• Reduce resource consumption to achieve  

 eco-efficiency and reduce greenhouse gases

Value Creation
การสิร้างหรือเพัิ�มม้ลค่า

Environmental Impact
ลด์ผลกระทบต่อสิภัาพัแวด์ล้อม

Resource Optimization 
เพัิ�มประสิิทธิภัาพัการใช้ทรัพัยากร

เปั้าหมายกี่ารดำาเนินงานด้านปัระสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกี่ิจ
Operational Objective of Eco-efficiency

มุ่งให้เกี่ิดกี่ารเพิ�มปัระสิทธิภาพกี่ารใช้ทรัพยากี่ร และลดผลกี่ระทบต่อสิ�งแวดล้อม
To achieve optimal use of resources and minimize environmental impact

GSB recognizes the importance of value creation and 

how to efficiently minimize the environmental impact. This 

objective is included in the Bank’s policies on sustainable 

development policy, social bank and GSB resource 

optimization, which encompass the allocation of financial 

resources of the organization; community support to promote 

eco-tourism; designing and building eco-friendly buildings; 

and reducing resource consumption to achieve eco-

efficiency and reduce greenhouse gases. 
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ธนาคารม้การกำหนดนโยบัายอนุรักษ์พัลัังงาน (Energy 

Conservation Policy) เพัื�อใชื่้เปี็นแนวัทางในการบัริหารจััดการ

ด้านพัลัังงาน แลัะเพัื�อให้บัุคลัากรม้สิ่วันร่วัมในการดำเนินการ

จััดการพัลัังงานให้เกิดปีระสิิทธิภาพัสูิงสุิด โดยม้การจััดทำ

ปีระกาศธนาคาร เรื�อง นโยบัายอนุรกัษ์พัลังังาน โดยมร้ายลัะเอย้ด 

ดังน้�

1.  ธนาคารจัะดำเนินการแลัะพััฒนาระบับัการจััดการ

พัลัังงานอย่างเหมาะสิมสิอดคล้ัองกับักฎหมายแลัะ 

ข้อกำหนดอื�น ๆ โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พัลัังงาน 

เปี็นสิ่วันหน้�งของการดำเนินงานของหน่วัยงาน โดยม้ 

คณะทำงานด้านการจััดการพัลัังงานเปี็นผู้ดำเนินการ

2.  ธนาคารจัะดำเนินการปีรับัปีรุงปีระสิิทธิภาพัการใช้ื่

ทรัพัยากรพัลัังงานขององค์กรอย่างต่อเนื�องแลัะ 

เหมาะสิมกับัการทำงาน เทคโนโลัย้ท้�ใชื่้ แลัะแนวัทาง

การปีฏิิบััติงานท้�ด้

3.  ธนาคารจัะกำหนดแผนแลัะเปี้าหมายการอนุรักษ์

พัลัังงานในแต่ลัะปีีโดยสิื�อสิารให้พันักงานแลัะลูักจั้าง

ทุกคนเข้าใจัแลัะปีฏิิบััติได้อย่างถุูกต้อง

4.  ธนาคารถืุอวั่ าการอนุ รักษ์พัลัั งงานเ ป็ีนหน้าท้� 

ควัามรบััผดิชื่อบัของผูบ้ัรหิารทกุระดบัั รวัมถุง้พันกังาน  

แลัะลักูจัา้งทกุคนท้�จัะต้องใหค้วัามรว่ัมมือในการปีฏิบิัตัิ

ตามมาตรการท้�กำหนด

5.  ธนาคารจัะให้การสินับัสินุนท้�จัำเปี็น รวัมถุ้งทรัพัยากร

ด้านบัุคลัากรด้านงบัปีระมาณ เวัลัาในการทำงาน  

การฝัึกอบัรมแลัะการม้สิ่วันร่วัมในการนำเสินอ 

ข้อคิดเห็นเพัื�อพััฒนางานด้านพัลัังงาน

6.  ผู้บัริหารแลัะคณะทำงานด้านการจััดการพัลัังงาน 

จัะทบัทวันแลัะปีรับัปีรุงนโยบัาย เปี้าหมาย แลัะแผน 

การดำเนินงานด้านพัลัังงานทุกปีี

The Bank has revised its energy conservation policy 

to be guidelines for energy management operations and to 

allow personnel to participate in the implementation of 

energy management for maximum efficiency. In this regard, 

the Bank has initiated the energy conservation policy as 

following:

1.  The Bank shall implement and develop an 

appropriate energy management system in 

accordance with the law and other requirements 

by stipulating that energy conservation is a part of 

its operations. The policy shall be implemented by 

the Energy Management Working Group.

2.  The Bank shall continually improve the efficiency 

of the organization's energy resource utilization 

and suitability for work and adopted technology 

and best practice.

3.  The Bank shall prescribe plans and goals for energy 

conservation each year and communicate to 

officers and employees so that they would 

understand and correctly comply with the plans 

and goals.

4.  Executives, officers and employees at all levels 

shall have duties and responsibilities to cooperate 

in the implementation of the specified measures 

related to energy conservation.

5.  The Bank shall provide the necessary support 

including human resources, budgets, working time, 

trainings and participation in the contribution of 

ideas for energy improvement.

6.  Executives and Energy Management Working 

Group shall review and update energy policies, 

goals and implementation plans every year.

นอกจัากน้� ธนาคารยังได้กำหนดให้ม้คณะทำงานด้านการ

จััดการพัลัังงาน ซ้�งทำหน้าท้�ควับัคุมดูแลัการจััดการพัลัังงาน 

ของธนาคารให้มป้ีระสิทิธภิาพั แลัะคณะผู้ตรวัจัปีระเมนิการจัดัการ

ด้านพัลัังงาน ซ้�งทำหน้าท้�ตรวัจัสิอบัปีระเมินวัิธ้การจััดการ

พัลังังานให้เปีน็ไปีตามแนวัทางท้�กรมพัฒันาพัลัังงานทดแทนแลัะ

อนุรักษ์กำหนดไวั้ โดยได้กำหนดอำนาจัหน้าท้�ของคณะทำงาน

ด้านการจััดการพัลัังงานไวั้ดังน้�

1.  ดำเนินการจััดการพัลัังงานให้สิอดคลั้องกับันโยบัาย

อนรุกัษ์พัลังังาน แลัะวัธิก้ารจัดัการพัลังังานของธนาคาร

2.  ปีระสิานงานกับัหน่วัยงานท้�เก้�ยวัข้อง เพัื�อขอควัาม 

ร่วัมมือในการปีฏิิบััติตามนโยบัายอนุรักษ์พัลัังงาน  

แลัะวัธิก้ารจัดัการพัลังังานของธนาคาร รวัมทั�งจัดัการ

อบัรมหรือกิจักรรมเพัื�อสิร้างจัิตสิำน้กของบัุคลัากร 

ของธนาคาร
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3.  ควับัคุมดแูลัการจัดัการพัลังังานของธนาคารใหเ้ปีน็ไปี

ตามนโยบัายอนุรักษ์พัลัังงานแลัะวัิธ้การจััดการ

พัลัังงานของธนาคาร

4.  รายงานผลัการอนุรักษ์พัลังังานแลัะการจัดัการพัลังังาน

ตามนโยบัายอนุรักษ์พัลัังงานแลัะวัิธ้การจััดการ

พัลัังงานของธนาคารให้ผู้อำนวัยการธนาคารทราบั

5.  เสินอแนะเก้�ยวักับัการกำหนดหรือทบัทวันนโยบัาย

อนรุกัษพ์ัลังังานแลัะวัธ้ิการจัดัการพัลังังานของธนาคาร

ให้ผู้อำนวัยการธนาคารพัิจัารณา

6.  สินับัสินุนการดำเนินการให้เปี็นไปีตามกฎกระทรวัง 

กำหนดมาตรฐาน หลักัเกณฑ์์ แลัะวัธิก้ารจัดัการพัลังังาน

ในโรงงานควับัคุมแลัะอาคารควับัคุม พั.ศ. 2552  

แลัะกฎหมายท้�เก้�ยวัข้อง

1.  Carry out energy management in accordance with 

the Bank's energy conservation policy and 

management approach.

2.  Coordinate with relevant agencies to request for 

cooperation in implementing the Bank's energy 

conservation policy and management approach 

as well as organizing training or activities to raise 

awareness of the Bank's personnel.

3.  Supervise the Bank's energy management to be 

in accordance with the Bank's energy conservation 

policy and management approach.

4.  Report the results of energy conservation and 

energy management according to the Bank's 

energy conservation policy and management 

approach to the President and CEO.

5.  Give recommendations on the formulation or 

review of the Bank's energy conservation policy 

and management approach to the President and 

CEO for consideration.

6.  Support the implementation in accordance with  

the ministerial regulation prescribing standard,  

criteria and energy management procedures  

in designated factories and buildings. B.E. 2552 

and related laws.

กี่ารบริหารจัดกี่ารเทคโนโลย่ท่�เปั็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
Green Technology Management

ธนาคารออมสินิมุง่สิูค่วัามยั�งยนืในการดำเนนิธรุกจิัด้วัยควัาม

เป็ีนมิตรท้�ด้ต่อสิังคม ชืุ่มชื่น บันพัื�นฐานของธรรมาภิบัาลั  

ม้ควัามรับัผิดชื่อบัต่อสิังคมแลัะสิิ�งแวัดล้ัอม ตระหนักถุ้ง 

ผลักระทบัจัากการดำเนินกิจักรรมขององค์กรท้�อาจัส่ิงผลักระทบั

ทางลับัต่อสิภาวัะแวัดลั้อมของชืุ่มชื่น ปีระเทศ แลัะโลัก  

ด้วัยการนำเทคโนโลัยม้าใช้ื่งานควับัคู่ไปีกับัการดูแลัรักษาสิิ�งแวัดล้ัอม 

เข้าด้วัยกัน โดยย้ดหลััก 3 ปีระการคือ การเจัริญ่เติบัโตทาง

เศรษฐกจิั การรบััผดิชื่อบัตอ่สิงัคม แลัะผลักระทบัตอ่สิิ�งแวัดลัอ้ม 

พัร้อมกำหนดวัิธ้ปีฏิิบััติแลัะแนวัทางในการบัริหารจััดการ

เทคโนโลัย้ท้�เปี็นมิตรกับัสิิ�งแวัดลั้อม (Green IT) ตั�งแต่การ 

เลัือกเทคโนโลัย้ การใชื่้เทคโนโลัย้ การจัำหน่ายพััสิดุเครื�อง

คอมพัิวัเตอร์แลัะอุปีกรณ์ท้�ยกเลัิกการใชื่้งาน

The Bank has appointed Energy Management Working 

Group to responsible for overseeing the efficient management 

of the Bank's energy resources. In addition, the Energy 

Management Audit Committee is appointed to responsible 

for auditing and assessing energy management to ensure 

compliance with the guidelines prescribed by the Department 

of Alternative Energy Development and Efficiency. The 

authorities and duties of the Energy Management Working 

Group are as following:

GSB’s commitment to business sustainability is evident 

from its socially-responsible and community-oriented 

operations, based on good governance and social and 

environmental responsibility. It is also mindful of the potential 

negative impact of its corporate activities on the environment, 

albeit at the community, national or global level. As such, 

GSB has adopted technological solutions as well as working 

on environmental conservation, which are underpinned by 

3 core principles: economic growth, social responsibility  

and environmental impact. There are operational and 

management guidelines on the use of eco-friendly 

technology (Green IT), covering from the choice of 

technology and disposal of obsolete computers and 

equipment. 
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มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในเร่่อง
Resource Optimization เพื่อขยายผล

สู่การจัดการทรัพยากรอย่างเห้มาะสม คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่่อธนาคาร

Resource optimization through the use 
of technology to achieve resource management 

that is most suitable, of good value
and most beneficial.

จััดตั�งคณะทำงานบัริหารจััดการเทคโนโลัย้สิารสินเทศเพืั�อ

สิิ�งแวัดลั้อม (Green IT Management) คำสิั�งธนาคารออมสิิน

เฉพัาะท้� 2-136/2564 กำหนดมาตรฐานดา้นสิิ�งแวัดลัอ้มแลัะการ

ปีระหยัดพัลัังงานไวั้ในกระบัวันการจััดซื�อจััดจั้างพััสิดุตั�งแต่การ

เลัือกซื�อแลัะการทำลัายอย่างถุูกวัิธ้

GSB established Green IT Management Task Force 

as per the Special GSB Order No. 2-136/2564. The Task 

Force determines environment and energy-saving standards 

in the process of procurement from the initial step of purchase 

to the final step of disposal which has to be carried out in 

a correct manner.

ม้กระบัวันการจัำหน่ายเพัื�อให้ผู้ซื�อพััสิดุ
นำกลัับัมาใชื่้ใหม่ (Recycle) 
นำกลัับัมาใชื่้ซ�ำ (Reuse) 
หรือกำจััด (Disposal) อย่างถุูกวัิธ้ 
เปี็นไปีตามมาตรฐานด้านสิิ�งแวัดลั้อม
There is a procedure in place for proper 
recycling, reuse and disposal of supplies in 
accordance with environmental standards.

•  การใช้ื่เครื�องคอมพัวิัเตอร์ ควัรตั�งเวัลัา
ปิีดการใช้ื่งาน หรอืใช้ื่งานฟัื้งก์ชื่นั 
Power Management

•  การใช้ื่เทคโนโลัยดิ้จัทิลััเพัื�อลัดการใช้ื่
กระดาษ หล้ักเลั้�ยงการพัมิพ์ัเอกสิาร
เป็ีน Hard Copy

•  ใช้ื่โปีรแกรม Microsoft 365 เป็ีน
เครื�องมือในการปีฏิิบัตังิานร่วัมกนัเพัื�อ
ลัดการใช้ื่ทรพััยากรทั�วัทั�งองค์กร

•  Set a power-off timer on computers 
or use a power management mode

•  Use digital technology to reduce 
paper consumption and avoid 
printing documents

•  Use Microsoft 365 for collaboration 
to reduce organization-wide 
resource consumption 

กี่ารเลือกี่เทคโนโลย่
Technology Choice

กี่ารใช้เทคโนโลย่ดิจิทัล
Use of Digital

Technology

กี่ารจำาหน่ายพัสดุ
เครื�องคอมพิวเตอร์และ
อุปักี่รณ์ท่�ยกี่เลิกี่กี่ารใช้งาน
Disposal of Obsolete

Computers and Equipment

•  ระบับัปีระมวัลัผลัรักษ์สิิ�งแวัดลั้อม
•  ผลัิตภัณฑ์์หรือวััตถุุดิบัท้�ไม่ม้อันตราย 

ต่อสิิ�งแวัดลั้อมสิูง
•  อุปีกรณ์ท้�ผ่านการรับัรองจัาก EPEAT หรอื

ผ่านการรับัรองฉลัากปีระหยดัพัลังังาน
•  เทคโนโลัย้ Virtualization
•  การจััดการพัลัังงาน ปีระหยัดพัลัังงาน 

ปีระหยัดไฟื้ฟื้้า ลัดการเกิดควัามร้อน
•  ใชื่้คอมพัิวัเตอร์โน้ตบัุ๊ก
•  ใชื่้เทคโนโลัย้สิื�อสิารแบับัไร้สิาย
•  Green processing system
•  Products or raw materials with no or low 

environmental impact
•  Equipment certified by EPEAT or with 

Energy Saving Certification
•  Virtualization technology
•  Energy management to save energy and 

electricity and to reduce heat emissions
•  Use laptops
•  Use wireless communication technology

ทุกหน่วยงาน
All Departments

ทุกหน่วยงาน
All Departments

ผ้้จำำาหน่าย
Vendor

ผ้้จำำาหน่าย
Vendor

พัันธมิตรธุรกิจำ
Business Partner

พัันธมิตรธุรกิจำ
Business Partner

ทุกคนในองค์กร
Everyone

แนวทางในกี่ารบริหารจัดกี่ารเทคโนโลย่ดิจิทัลท่�เปั็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
Guidelines on Green IT Management
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ทั�งน้� ในการเลืัอกเทคโนโลัย้แลัะการจัำหน่ายพััสิดุเครื�อง

คอมพัวิัเตอร์แลัะอปุีกรณ์ท้�ยกเลักิการใช้ื่งาน ธนาคารได้กำหนด

คุณสิมบััติของเครื�องคอมพิัวัเตอร์แลัะอุปีกรณ์ เครื�องพัิมพั์  

แลัะอุปีกรณ์หม้กพัิมพั์ในรายลัะเอ้ยดแลัะคุณลัักษณะเฉพัาะ 

(Term of Reference: TOR) สิำหรับัใช้ื่ในการจััดซื�อเครื�อง

คอมพัวิัเตอรแ์ลัะอปุีกรณต์า่ง ๆ  เพืั�อใหเ้กดิการจัดัซื�อผลัติภณัฑ์์

ท้�ได้รับัมาตรฐานด้านสิิ�งแวัดล้ัอมแลัะปีระหยัดพัลัังงาน แลัะ

กำหนดคุณสิมบััติของผู้ซื�อพััสิดุท้�เลัิกใชื่้ให้กับัผู้ปีระกอบัการ 

ท้�มก้ระบัวันการทำลัายขยะอิเล็ักทรอนิกสิท์้�ได้รับัมาตรฐานสิากลั 

เพัื�อให้มั�นใจัได้วั่าขยะอันตรายท้�เกิดข้�นจัะได้รับัการกำจััด 

อย่างถุูกต้องตามวัิธ้การท้�เหมาะสิม ม้ควัามปีลัอดภัยแลัะ 

ไม่เกิดการรั�วัไหลัของข้อมูลั โดยจัะเริ�มใช้ื่กับัการจััดซื�อเครื�อง

คอมพัวิัเตอร์แลัะอุปีกรณ์ฯ แลัะการจัำหน่ายพััสิดุฯ ทุกสิัญ่ญ่า 

ท้�ดำเนินการตั�งแต่ปีี 2565 เปี็นต้นไปี 

1.  เครื�องคอมพัวิัเตอรแ์ลัะอปุีกรณ ์แลัะเครื�องพัมิพั ์จัะตอ้งเปีน็
ผลิัตภัณฑ์์ท้�ได้รับัการรับัรองฉลัากปีระหยัดพัลัังงานหรือ
มาตรฐานด้านสิิ�งแวัดลั้อม เช่ื่น Energy Star, RoHS, 
WEEE, EPEAT เท้ยบัเท่าหรือด้กวั่า

2.  ผู้ผลัิตต้องได้รับัการรับัรองระบับัคุณภาพัมาตรฐาน  
ISO 9001 หรือ ISO 9002 หรือ ISO 9001:2000 แลัะ 
ISO 14001 แลัะ ISO 27001 หรือเท้ยบัเท่า หรือด้กวั่า

3.  เครื�องพัิมพั์ต้องสิามารถุพัิมพั์กระดาษร้ไซเคิลัได้
4.  ตลัับัหม้กท้�ใชื่้กับัเครื�องพัิมพั์ต้องเปี็นไปีตามเกณฑ์์ดังน้�
 4.1  ได้รับัการรับัรองฉลัากเพัื�อสิิ�งแวัดล้ัอมจัากปีระเทศ 

ท้�ผลัิต หรือฉลัากเข้ยวัของปีระเทศไทย
 4.2  ไม่ม้สิารอนัตราย ไดแ้ก ่ปีรอท ตะกั�วั แคดเมย้ม แลัะ

โครเม้ยมเฮกซะวัาเลันต์ แลัะไม่ม้สิารเคม้ท้�เป็ีน
อันตรายต่อสิุขภาพั แลัะสิารก่อมะเร็งท้�ห้ามใช้ื่ตาม
ท้�ระบัุใน EU Commission Directive 93/72/EEC 
แลัะตามท้�ระบัุในข้อแนะนำของ International 
Agency for Research on Cancer (IARC) ทั�งน้�
ยกเวั้นผงถุ่าน (Carbon Black) ท้�จัำเปี็นต้องใชื่้

 4.3  กรณ้เปี็นตลัับัหม้กสิ้ต้องไม่ม้สิารเอม้นท้�เปี็นพัิษ 
เปี็นสิ่วันผสิมของผงหม้ก

1.  ตอ้งเป็ีนนิตบิัคุคลัตามกฎหมายท้�จัดทะเบัย้นในปีระเทศไทย ซ้�งปีระกอบั
ธุรกิจัเก้�ยวักับัการให้บัริการทำลัายทรัพัย์สิินไอท้แลัะขยะอิเลั็กทรอนิกสิ์

2.  ต้องม้ใบัปีระกอบักิจัการโรงงานปีระเภท 106 สิำหรับัการร้ไซเคิลั 
ขยะอิเลั็กทรอนิกสิ์

3.  ต้องม้ใบัอนุญ่าตปีระกอบักิจัการ การดัดแปีลัง ซ่อมแซม ลับัข้อมูลั 
ทำลัายข้อมูลัในอุปีกรณ์จััดเก็บัข้อมูลัสิำหรับัคอมพัิวัเตอร์ ปีระเภทหรือ
ชื่นิดของโรงงานลัำดบััท้� 69, 71, 72 ท้�ออกโดยกรมโรงงานอตุสิาหกรรม

4.  ตอ้งได้รับัการรับัรองระบับัคุณภาพัมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 9002 
หรือ ISO 9001:2000 แลัะ ISO 14001 แลัะ ISO 27001 หรือ 
เท้ยบัเท่า หรือด้กวั่า

5.  อุปีกรณ์ท้�ใชื่้ในการทำลัายข้อมูลัอิเลั็กทรอนิกสิ์ ต้องได้รับัรองมาตรฐาน 
HIPA (sub) หรือ NIST (sub) หรือ NSA (มาตรฐานใหญ่่)

6.  ตอ้งมก้ระบัวันการแลัะวิัธ้การทำลัายข้อมลูัในอุปีกรณ์สิารสินเทศ ดว้ัยวัธิ้
รไ้ซเคลิั หรอืบัด/ย่อยลัะเอย้ด หรือทำลัายสินามแม่เหลัก็ หรอืใช้ื่ซอฟื้ต์แวัร์
เท่านั�น

7.  ต้องยินยอมในการแจ้ังชืื่�อผู้ปีฏิิบััติงาน พัร้อมส่ิงภาพัถุ่ายแลัะเอกสิาร
ปีระจัำตัวัของผู้ปีฏิิบััติงานท้�ทำหน้าท้�ขนย้ายพััสิดุอุปีกรณ์สิารสินเทศ 
ออกจัากพัื�นท้� ทะเบั้ยนรถุท้�ใชื่้ขนย้าย ให้ธนาคารทราบั

8.  ต้องยินยอมให้ธนาคารเข้าไปีตรวัจัสิอบัสิถุานท้�แลัะกระบัวันการทำลัาย
ข้อมูลัในอุปีกรณ์สิารสินเทศ ณ บัริเวัณท้�ติดตั�งระบับัทำลัายข้อมูลั 
ในอุปีกรณ์สิารสินเทศ

9.  ตอ้งไดร้บััการรับัรองมาตรฐาน Certificate of Destruction ในการทำลัาย
ข้อมูลัท้�อยู่ภายในอุปีกรณ์สิารสินเทศเปี็นรายชื่ิ�น

The procurement of computers and other equipment 

must be consistent with the specifications of computers and 

equipment, printers and ink cartridges in the terms of 

reference (TOR), to ensure that the products comply with 

environmental standards and save energy. Only qualified 

operators with an internationally-recognized electronic waste 

disposal procedure are permitted to buy disposed supplies. 

This is to ensure that hazardous waste is properly and safely 

disposed, and that no data leakage would occur. The 

aforementioned requirements will be rolled out for all 

procurement contracts of computers and other equipment 

as well as contracts for supplies disposal from 2022 onwards. 

คุณสมบัติของเครื�องคอมพิวเตอร์ อุปักี่รณ์เครื�องพิมพ์ 
และอุปักี่รณ์หมึกี่พิมพ์ ในรายละเอ่ยด

และคุณลักี่ษณะเฉพาะ (TOR)
Specifications of Computers and Equipment, Printers

and Ink Cartridges in the TOR

คุณสมบัติของผู้ซื�อพัสดุ
Qualifications of Buyers of Supplies
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1.  Computers and equipment, and printers must receive 
energy-saving or environmental standard certification, 
e.g. Energy Star, RoHS, WEEE, EPEAT, or equivalent  
or better. 

2.  Manufacturer must receive certified with ISO 9001,  
ISO 9002, ISO 9001:2000 and ISO 14001 and ISO 27001, 
or equivalent or better.

3.  Printers must be compatible with recycled paper.
4.  Ink cartridges must
 4.1  Ink cartridges must  be certified with a green label 

by the manufacturing country or Thailand’s Green 
Label. 

 4.2  Contain no hazardous substances, i.e. lead, 
cadmium and hexavalent chromium, and contain 
no hazardous and carcinogenic chemicals specified 
in the EU Commission Directive 93/72/EEC and 
as specified in the recommendations of the 
International Agency for Research on Cancer 
(IARC), except carbon black in the amount as 
necessary.   

 4.3  Contain no toxic amines in the composition of the 
link powder, in case of colour ink cartridges

1.  Must be a juristic person registered in Thailand, providing services 
relating the disposal of IT assets and electronic waste.

2.  Must have a factory license category 106 for recycling electronic 
waste.

3.  Must have a factory license category 69, 71, 72 for modifying, repairing, 
deletion and destruction of data contained in data storage media for 
computers, issued by the Department of Industrial Works.

4.  Must be certified with ISO 9001, ISO 9002, ISO 9001:2000 and ISO 
14001 and ISO 27001, or equivalent or better.

5.  Equipment used for electronic data destruction must be certified with 
HIPA (sub) or NIST (sub) or NSA (big standard). 

6.  Must use only one of the following procedures or methods for 
destroying data stored on information media: recycling, crushing/
shredding, degaussing, or using a software.  

7.  Must consent to disclosing the names of operators and submitting 
photos and ID documents of the persons responsible for removing 
information equipment from the area and license plate number of  
the vehicle used in the removal process. 

8.  Must consent to having GSB inspect the location and procedure of 
destroying data stored on information media at the place where the 
data destruction system is installed.  

9.  Must be certified with Certificate of Destruction for individually 
destroying data stored on information media.

กี่ารสนับสนุนกี่ารจัดซื�อ/จัดหาท่�ยั�งยืน
Support for Sustainable Procurement

ธนาคารให้ควัามสิำคัญ่กับัการจััดซื�อจััดจั้างท้�ม้ผลักระทบั 

ต่อสิิ�งแวัดลั้อม โดยได้นำแนวัทางการจััดซื�อจััดจั้างสิินค้า 

แลัะบัริการท้�เปี็นมิตรต่อสิิ�งแวัดลั้อม (Green Procurement)  

ในหน่วัยงานภาครัฐมาใชื่้ตามพัระราชื่บััญ่ญ่ัติการจััดซื�อจััดจั้าง

แลัะการบัรหิารพัสัิดภุาครัฐ พั.ศ. 2560 ระเบ้ัยบักระทรวังการคลังั

วั่าด้วัยการจััดซื�อจััดจั้างแลัะการบัริหารพััสิดุภาครัฐ พั.ศ. 2560  

แลัะกฎหมายอื�น ๆ ท้�เก้�ยวัข้อง อาทิ กำหนดให้คู่ค้าทุกราย 

ท้�เข้าเสินอราคากับัธนาคารต้องปีฏิิบััติตามพัระราชื่บััญ่ญ่ัติ

คุม้ครองแรงงาน แลัะพัระราชื่บัญั่ญั่ตสิิง่เสิริมแลัะรักษาคุณภาพั

สิิ�งแวัดลั้อมแห่งชื่าติ ม้การจััดซื�อจััดจั้างสิินค้าท้�รัฐต้องการ 

สิ่งเสิริมหรือสินับัสินุนตามกฎกระทรวัง โดยระบัุไว้ัในขอบัเขต 

ของงาน (Term of Reference: TOR) ในหัวัข้อรายลัะเอ้ยด 

แลัะคณุลักัษณะเฉพัาะแลัะเงื�อนไขในปีระกาศสิำหรับัการจััดหา

สิินค้าแลัะบัริการ 

The Bank recognizes and places importance on 

procurement operations that have impact on the environment. 

GSB complies with Green Procurement of foods and services 

in the Public Sector, e.g., Public Procurement and Supplies 

Administration Act, B.E. 2560 (2017); Rules of the Ministry 

of Finance on Public Procurement and Supplies Administration, 

B.E. 2560 (2017); and other relevant laws, e.g., the 

requirement for all trading partners intending to bid for the 

Bank’s projects to comply with the Labour Protection Act 

and the Enhancement and Conservation of the National 

Environmental Quality Act, procurement of products and 

services that the Government seeks to support or promote 

as required by the Ministerial Regulations, and the 

requirement to clearly set out in the Terms of Reference 

(TOR) a heading “Details, Specifications and Announced 

Conditions for the Procurement of Products and Services.”
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กี่ารดำาเนินงานท่�สำาคัญด้านปัระสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกี่ิจ
Key Operating Results on Eco-efficiency 

•  โคัรงการคัวามีริเริ�มีอาคัารต้นแบุบุอนุรักษ์พึลัูงงาน	

(Green	Office)

ธนาคารสิ่งเสิริมแลัะเปีิดโอกาสิให้พันักงานพััฒนา 

ควัามคิดสิร้างสิรรค์สิู่องค์กรแห่งนวััตกรรม โดยนำผลังาน 

ควัามคิดสิร้างสิรรค์จัากโครงการ GSB IDEA มาปีระยุกต์ใช้ื่ 

ในการออกแบับัอาคารต้นแบับัอนุรักษ์พัลัังงาน (Green Office) 

ด้วัยแนวัคิดหลัักในการออกแบับั คือ 

-  เป็นมีิตรต่อผู้มาใชื่้บัริการ สิิ�งแวัดลั้อม แลัะชืุ่มชื่น 

-  ประหัย่ัดีคั่าใชื่้จ่าย่ในด้านพัลัังงาน 

-  สร้างสิ�งแวดีลู้อมีที่่�ดี่ภายในท้�ทำงานแลัะชืุ่มชื่น 

โดยม้สิาขาต้นแบับัท้�ธนาคารออมสิิน สิาขามวักเหล็ัก 

จัังหวััดสิระบัุร้ ซ้�งคุณสิมบััติของอาคารต้นแบับั เปี็นอาคาร

โครงสิร้างคอนกร้ตสิูง 2 ชื่ั�น ม้การออกแบับัตั�งแต่การใชื่้ 

พัลัังงานหมุนเวั้ยน (Renewable Energy) ด้วัยการ 

-	 	ติดีตั้งแผงโซลูาร์เซลูลู ์ขนาดกำลัังผลัิต 12 kW 

-  เลู่อกใชื่้วัสดีุที่่�ลูดีการแผ่รังส่คัวามีร้อน โดยใชื่้ผนัง

คอนกรต้มวัลัเบัา มค้ณุสิมบััติในการเปีน็ฉนวันปีอ้งกนั

ควัามร้อน 

-  ก่อผนงัสิองชื่ั�นโดยมช่้ื่องอากาศภายใน ช่ื่วย่ลูดีคัวามีร้อน

เข้้าสู่อาคัาร	

-	 	มี่การวางผังอาคัารที่่� เน้นการใชื่้แสงธรรมีชื่าต ิ 

ศ้กษาทิศทางลัมแลัะแสิงแดด 

-  จดัีสรรพึ่น้ที่่�ใชื่ส้อย่ที่่�ไม่ีม่ีการใชื่เ้คัร่�องปรับุอากาศ	อาทิ 

ห้องน�ำ ห้องงานระบับั แลัะบัันไดไว้ับัริเวัณด้าน 

ทิศตะวัันตก เพัื�อเปี็นตัวับัลั็อกควัามร้อนไม่ให้เข้าสิู่

หอ้งปีรับัอากาศ แลัะแยกส่ิวันกบััสิว่ันพืั�นท้�ปีรบััอากาศ 

เพัื�อลัดการทำงานของเครื�องปีรับัอากาศ 

-	 	ติดีตั้งกระจกนิรภััย่กันคัวามีร้อน	 ซึ�งชื่่วย่ลูดีรังส่

อินฟราเรดีไดี้ถึึง	98%	ลูดีรังส่ยู่ว่ไดี้ถึึง	99%	แต่แสง

สามีารถึส่องผ่านได้ีถึงึ	70% ทำให้สิามารถุเปิีดรับัแสิง

จัากธรรมชื่าติได้ ชื่่วัยลัดภาระการทำงานของเครื�อง

ปีรับัอากาศแลัะลัดการใชื่้แสิงสิวั่างจัากหลัอดไฟื้

นอกจัากน้� ยั ง ใ ห้ ค วั ามสิ ำคั ญ่ กั บักา ร ใ ชื่้ อุ ปี กรณ์ 

ปีระหยดัพัลังังาน มก้ารตดิตั�งระบับัการใช้ื่น�ำหมนุเวัย้น รวัมไปีถุง้

เปี็นอาคารท้�อำนวัยควัามสิะดวักต่อผู้พัิการ แลัะออกแบับัตาม 

หลัักการด้านควัามปีลัอดภัยในการทำงานของผู้ปีฏิิบััติงาน

•  Innovative	Energy	Conservation	Building	Project	

(Green	Office)

GSB encourages our officers to come up with innovative 

ideas to transform GSB into an innovative organization. 

One of the ideas from the GSB Idea Project was used for 

the design of a Green Office, which is underpinned by the 

following concepts:

-  User, environmental, and community-friendly

-  Energy-saving

-  Creating	good	working and community environment

GSB branch at Muak Lek, Saraburi Province, was 

constructed as a Green Office prototype. The 2-storey 

concrete building was designed to utilize renewable energy 

with the following features:

-  12	kW	solar	cell panels 

นอกจัากน้� ธนาคารยังดำเนินการจััดซื�อจััดจ้ัางโดยปีฏิิบััติ

ตามแผนส่ิงเสิริมการจััดซื�อจััดจ้ัางสิินค้าแลัะบัริการท้�เปี็นมิตร 

กับัสิิ�งแวัดล้ัอม ระยะท้� 3 ปีี พั.ศ. 2560 - 2564 เพัื�อให้ 

หน่วัยงานภาครัฐ รัฐวัิสิาหกิจั จััดซื�อจััดจั้างสิินค้าแลัะบัริการ 

ท้�เปี็นมิตรกับัสิิ�งแวัดลั้อม ซ้�งม้การรายงานข้อมูลัปีริมาณ 

แลัะมูลัค่าการจััดซื�อสิินค้าแลัะบัริการท้�เป็ีนมิตรกับัสิิ�งแวัดล้ัอม 

ให้กับักรมควับัคุมมลัพัิษ สิำหรับัใชื่้ในการกำหนดทิศทางด้าน 

การบัริโภคอย่างยั�งยืนของปีระเทศ

In addition, the Bank conducts procurement operations 

for Sustainable Procurement Plan to Promote Phase 3 of 

Green Procurement of Goods and Services 2017 - 2021 

which require government agencies, state enterprises to 

procure goods and services that are environmentally friendly. 

Information on procurement volumes and values of 

environmentally friendly goods and services is reported to 

the Pollution Control Department and to the Cabinet 

respectively. The information would then be used for setting 

the national policy direction on sustainable consumption.
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-  Using	materials	 that	 reduce	heat	 radiation,	

including low-density concrete walls with heat 

insulating property

-  Double wall system with air cavity	 to	reduce	

building	heat	absorption

หมายเหตุ: วิธีการคำานวณผล้การป็ระหยัดิหล้ังป็รับป็รุง
 1.  หาจำานวนเครื�องป็รับอากาศเพื�อหาค่ากำาลั้งไฟฟ้าแล้ะชั่วโมงการใช้งานต่อวัน, วันต่อป็ี เพื�อคำานวณหา kWh/ป็ี ก่อนป็รับป็รุง คิดิทุี�ช่ัวโมงการเป็ิดิใช้งาน  

4 - 8 ชั่วโมงต่อวัน วันทุำางาน 241 วันต่อป็ี เป็อร์เซ็นต์การทุำางานของคอมเพรสเซอร์อย่่ทุี� 60 - 80%
 2.  คำานวณหา kWh/ป็ี ทุี�ป็ระหยัดิไดิ้ โดิยใช้การป็ระมาณผล้ต่างทุี�ป็ระหยัดิไดิ้จากการบำารุงรักษาเครื�องป็รับอากาศ 7.70% (คำานวณจาก 0.63x100/8.17) 
 3.  นำาค่า kWh (ก่อนป็รับป็รุง) X 7.70% จะไดิ้ kWh (ทุี�ป็ระหยัดิไดิ้)

Remarks: Method of calculating post-maintenance cost reduction
 1.   Determine the number of air conditioners to define the power and usage hours per day, number of days per year to calculate kWh/year pre- 

maintenance. Based on 4 - 8 hours/day usage, 241 days/year at 60 - 80 percent compressor capacity.
 2.  Reduction in kWh/year is calculated by using 7.70% post-maintenance difference estimate (calculated from 0.63x100/8.17).
 3.  Apply the value [kWh (pre-maintenance) X 7.70%] to obtain kWh (saving on electric power).

-  Building	layout	is	designed	to	benefit	from	natural	

light and wind direction

-  Non-air-conditioned	areas,	e.g.	toilet,	electrical	

room,	and	stairs,	are	designated to the western 

side of the building to serve as heat insulator for 

the air-conditioned areas, thereby reducing the 

use of air conditioners  

-  Heat-reflecting	safety	glass,	shielding	98%	of	

infrared	and	99%	of	UV,	while	allowing	70%	of	

natural	 light, thereby reducing the use of  

air-conditioners and light bulbs

Moreover, the building is equipped with energy saving 

devices. A water recirculating system is also installed. It is 

also accessible by persons with disability and is designed 

in compliance with occupational safety requirements.

• มีาตรการที่ำคัวามีสะอาดีเคัร่�องปรับุอากาศ 
[302-4] 

ธนาคารให้ควัามสิำคญั่กบััการบัำรงุรกัษาเครื�องปีรบััอากาศ 

โดยดำเนินการทำควัามสิะอาดเครื�องปีรับัอากาศเพัื�อเพัิ�ม

ปีระสิิทธิภาพัในการทำควัามเย็นของเครื�องปีรับัอากาศแลัะลัด

การใชื่พ้ัลังังานไฟื้ฟื้า้ โดยธนาคารไดด้ำเนนิการทำควัามสิะอาด

เครื�องปีรับัอากาศในพัื�นท้�อาคารสิำนักงานธนาคารออมสิิน 

สิำนักงานใหญ่ ่จัำนวัน 1,133 เครื�อง เมื�อคำนวัณค่าปีริมาณการ

ใชื่้พัลัังงานก่อนการปีรับัปีรุง ม้ค่าการใช้ื่พัลัังงานเท่ากับั 

6,391,411.35 kWh/ปีี แลัะค่าปีริมาณการใช้ื่พัลัังงานหลััง 

การปีรับัปีรุงมค่้าเท่ากับั 5,899,272.68 kWh/ปีี ซ้�งทำให้ปีระหยดั

การใชื่พ้ัลังังานไฟื้ฟื้า้ 492,138.67 kWh/ปีี โดยคดิเปีน็เงนิลังทนุ 

จัำนวัน 6,333,996.00 บัาท แลัะม้ระยะเวัลัาคืนทุน 3.54 ปีี

•  Air	Conditioner	Cleaning 
[302-4]

Air conditioners are cleaned to improve their efficiency 

and to reduce electricity consumption. 1,133 air conditioners 

at GSB Head Office were cleaned. Electricity consumption 

reduced from approximately 6,391,411.35 kWh/year pre-

maintenance to 5,899,272.68 kWh/year post-maintenance, 

representing a saving of 492,138.67 kWh/year. The cost of 

maintenance was 6,333,996.00 Baht, and the payback 

period was calculated at 3.54 years. 
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ข้อมูล
Data

สภาพเครื�องปัรับอากี่าศ
ท่�ไม่ม่กี่ารบำารุงรักี่ษา

Conditions of Air Conditioners
Without Maintenance

สภาพเครื�องปัรับอากี่าศ
ท่�ม่กี่ารบำารุงรักี่ษาอย่างสม�ำาเสมอ
Conditions of Air Conditioners

With Regular Maintenance

ผลต่าง
Differences

Evap.Temp. 7.2  �C 7.2  �C -

Cond.Trmp. 54.4  �C 51  �C 3.4

Ambient Temp. 35  �C 35  �C -

Power (W) 3,700.00 3,590 110

Btu/h 27,900.00 29,340 1,440

Btu/h/Watt 7.52 8.17 0.63

หมายเหตุ: ข้อม่ล้ในตารางไดิ้จาก Technical data ของ compressor energy efficiency
Remarks: Data represented are obtained from the technical data of compressor energy efficiency.

หมายเหตุ: 
วิธีการคำานวณผล้การป็ระหยัดิหล้ังป็รับป็รุง 
 1.  คำานวณหา kWh/ป็ี ทุี�ป็ระหยัดิไดิ้ โดิยใช้ค่า kW/TR ของระบบ

ป็รับอากาศใหม่ทีุ� 1.447 (ข้อมล่้จากผ่ผ้ล้ติ) ค่า kW/TR ของ 
เครื�องป็รับอากาศเดิิมก่อนป็รับป็รุงทีุ� 3.00 (ค่าเฉล้ี�ยจากการ 
ตรวจวัดิ) คิดิทีุ�ช่ัวโมงการใช้งานของเครื�องป็รับอากาศจากการ 
ใช้งานจริง 1,928.00 ช่ัวโมงต่อป็ี ขนาดิการทุำาความเย็น 
ของเครื�องป็รับอากาศชุดิทีุ�เป็ล้ี�ยนรวม 3,700,000.00 Btu/hr 
(308.33 TR) แล้ะแฟคเตอร์การทุำางานคอมเพรสเซอร์แล้ะ 
เป็ิดิใช้งานทุี� 80%

 2.  คา่ kWh ทีุ�ใช ้เทุา่กบัขนาดิการทุำาความเยน็ของเครื�องป็รบัอากาศ
ชุดิทุี�เป็ล้ี�ยนรวม (TR) x ค่า kW/TR x ชั่วโมงการใช้งานของ
เครื�องป็รับอากาศจากการใช้งานจริง (ชั่วโมงต่อป็ี) x 80/100

 3.  คำานวณคา่ kWh ทีุ�ใช ้(หล้งัป็รบัป็รงุ) - kWh ทีุ�ใช ้(กอ่นป็รบัป็รงุ) 
จะไดิ้ kWh (ทุี�ป็ระหยัดิไดิ้)

Remarks:
Method of calculating the post-maintenance cost reduction
 1.  Reduction in kWh/year is calculated by using 1.447 kW/TR 

for the new air conditioning system (data provided by  
manufacturer), 3.00 kW/TR for the pre-maintenance  
air conditioning system (average value from measurement), 
based on actual usage of 1,928.00 hours/year, total heat 
extraction capacity of the new air conditioners 3,700,000.00 
Btu/hr (308.33 TR), working at 80 percent compressor  
capacity.  

 2.  Consumed kWh = total heat extraction capacity of the new 
air conditioners (TR) x kW/TR value x actual usage hours 
(hours/year) x 80/100 

 3.  Consumed kWh (post-maintenance) - consumed kWh 
(pre-maintenance) = kWh (saved)

เปัล่�ยนเครื�องปัรับอากี่าศ / Replaced

113 เครื�อง / air conditioners

ปริมาณการใช้พัลังงาน ก่อน์การปรับปรุง 

Pre-maintenance Energy Consumption 

1,426,704.58 kWh/ปัี (year)

ปริมาณการใช้พัลังงาน หลังการปรับปรุง 

Post-maintenance Energy Consumption 

688,141.76 kWh/ปัี (year)

ประหยัดการใช้พัลังงาน์ไฟฟ้า 
Electric Power Energy Saved

738,562.82  kWh/ปัี (year) (5.11%)

เงินลงทุน Investment Cost  

4,873,300.00 บาท / Baht 
(ระยะเวลาคืนทุน 1.81 ปี / Payback Period 1.81 years)

• มีาตรการเปลู่�ย่นเคัร่�องปรับุอากาศเป็นแบุบุประสิที่ธิภัาพึสูง
 [302-4] 

ธนาคารได้ดำเนินการเปีลั้�ยนเครื�องปีรับัอากาศเปี็นแบับัปีระสิิทธิภาพัสิูงทดแทนเครื�องปีรับัอากาศรุ่นเก่าท้�ม้อายุการใชื่้งาน 

มานานเป็ีนจัำนวัน 113 เครื�อง ภายในอาคารสิำนักงานของธนาคารออมสินิ สิำนักงานใหญ่ ่เพัื�อให้เครื�องปีรับัอากาศสิามารถุทำงาน

ได้อย่างม้ปีระสิิทธิภาพัแลัะปีระหยัดพัลัังงานเพัิ�มข้�น 

•  Switching	to	high-efficiency	air	conditioners 
[302-4] 

GSB replaced 113 air conditioners at GSB Head Office with high-efficiency ones, to increase their efficiency and 

reduce energy consumption.
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• การนำเที่คัโนโลูย่่มีาใชื่้เพึ่�อการประหัย่ัดีกระดีาษแลูะพึลูังงาน 
[302-4] 

ธนาคารมก้ารใช้ื่เทคโนโลัย ้ Remote Key Loader (RKL) ในการติดตั�งระบับังานเครื�องรบััจ่ัายเงนิอตัโนมตั ิ (Automatic Teller 

Machine: ATM) เพัื�อลัดกระดาษแลัะหม้กพัิมพั์ในการพัิมพั์ซองรหัสิผ่านแลัะซองท้�สิ่งให้สิาขา ลัดการใชื่้พัลัังงานในการเดินทาง 

ออกไปีกำหนดค่า Key ท้�หน้าเครื�องในกรณ้ท้�ม้การติดตั�งแลัะโยกย้าย รวัมทั�งยังลัดแรงงานพันักงานในการเดินทางออกไปีเปีลั้�ยน  

Key ท้�หน้าเครื�อง ซ้�งในปีี 2564 สิามารถุปีระหยัดค่าใชื่้จั่ายจัากการลัดการใชื่้กระดาษแลัะน�ำมันเชื่ื�อเพัลัิงได้ถุ้ง 2,316,691.00 บัาท 

โดยคิดเปี็นปีริมาณพัลัังงานเชื่ื�อเพัลัิงท้�ปีระหยัดได้ 2,585.71 GJ

• 	Using	technology	to	reduce	paper	usage	and	energy	consumption	
[302-4] 

Remote Key Loader (RKL) technology is used for GSB automatic teller machines (ATM) to reduce the amount of 

paper and ink used for printing envelopes containing codes and envelopes sent to GSB branches. Saving on fuel and 

labor is achieved by not having to be physically present at the machine to set or change the Key value during its installation 

and relocation. In 2021, a saving of 2,316,691.00 baht was made from the reduction of paper and fuel, presenting an 

energy saving of 2,585.71 GJ.

กี่ารติดตั�ง
และโยกี่ย้าย

เครื�อง ATM ปัี 2564 
ATM Installation and 

Relocation in 2021 

จำานวน 9,103
เครื�อง / Units

สิ�งท่�ต้องใช้
Requirement

หน่วย
Unit

จำานวน
กี่ารติดตั�ง

No. of 

Installation

รวม
Total

คิดเปั็นเงิน
Baht

1.  เชื้อเพัลิงการเด์ินทางเฉล่�ยต่อครั้ง 

(ระยะทางเฉล่�ยไปกลับต่อครั้ง  

80 กิโลเมตร)

  Average fuel consumption 

per trip (Average return trip 

of 80 kilometers)

11.2
ลิตร / liters

6,339 

ครั้ง / times

70,997 ลิตร
ลิตร / liters

(2,585.71 GJ)

2,291,203.00

2.  กระด์าษัคาร์บอนท่�ใช้ในการ

พัิมพั์ซองรหัสิ ต่อ 1 เครื�อง

  Carbon paper used 

for printing envelopes 

containing codes per 

machine

2
ชุด์ / sets

9,103

ครั้ง / times

27,309
แผ่น / pages

(51.61 รีม / reams)

25,488.00

รวม (Total) 2,316,691.00

หมายเหตุ - น้ำามันเชื้อเพล้ิง (ดิีเซล้) 1 ล้ิตร มีค่าเทุ่ากับ 0.03642 GJ ข้อม่ล้จากกรมพัฒนาพล้ังงานทุดิแทุน
    แล้ะอนุรักษ์พล้ังงาน กระทุรวงพล้ังงาน
   - อัตราค่าน้ำามันดิีเซล้ 29 บาทุต่อล้ิตร - ซองกระดิาษคาร์บอน Print form 2.90 บาทุต่อซอง
Remarks  - 1 liter of fuel (diesel) = 0.03642 GJ, data from the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy
   - Cost of diesel fuel: 29 baht/liter - Cost of carbon paper print form: 2.90 baht/envelope 

8 7รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ประจำำาปี 2564

SUSTAINABILITY REPORT 2021



• มีาตรการอนุรักษ์พึลูังงานที่่�สำคััญอ่�น	ๆ

ธนาคารม้การบัริหารจััดการด้านสิิ�งแวัดล้ัอมภายในองค์กร 

ท้�สินับัสินุนให้เกิดการอนุรักษ์พัลัังงานท้�สิำคัญ่ แบั่งออกเปี็น  

3 หมวัด ได้แก่ 

หมวดระบบปัรับอากี่าศ
• ปิด์เครื�องปรับอากาศัในวันทำางาน

 ตามท่�ธนาคารกำาหนด์  

 หรือตามความเหมาะสิม

• เปิด์ใช้เครื�องปรับอากาศั 

 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

• ตั้งระด์ับอุณหภั้มิของเครื�องปรับอากาศั

 ท่� 25 องศัาเซลเซ่ยสิ

• กรณ่ปฏิบัติงานในวันหยุด์ของธนาคาร

 หรือทำางานล่วงเวลาต้องแจำ้ง 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ และ 

 ต้องควบคุมการใช้เครื�องปรับอากาศั

 เท่าท่�จำำาเป็น

Air Conditioning System
•  Turn off the air conditioner only on 

working days as specified by the Bank or 

as deemed appropriate;

•  Turn on the air conditioner only from 

8:00 a.m. to 4:30 p.m.;

•  Set the temperature at 25
๐

c; 

•  Notify the supervisor when working 

on days off or overtime and use air-

conditioning only as deemed necessary;

หมวดระบบไฟแสงสว่าง
• เปิด์ใช้ไฟฟ้าเท่าท่�จำำาเป็น

 ต่อการใช้งาน

• ปิด์สิวิตช์ไฟฟ้าทุกครั้ง

 หลังจำากการใช้งานเสิร็จำสิิ�น

Lighting System
•  Turn on only the lights only 

when necessary;

•  Turn off the lights after use;

หมวดอุปักี่รณ์สำานักี่งาน และอื�น ๆ
• ปิด์เครื�องคอมพัิวเตอร์ทุกครั้ง 

 เมื�อไม่ม่การใช้งานเกิน 30 นาท่

• ตั้งโปรแกรมให้เครื�องคอมพัิวเตอร ์

 พัักจำอภัาพัอัตโนมัติเมื�อไม่ม่การใช้งาน 

 เกิน 15 นาท่

• เมื�อการบรรจำุไฟแบตเตอรี�โทรศััพัท์มือถือ 

 แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสิร็จำสิิ�น 

 ให้ถอด์ปลั๊กออกทันท่

• ตรวจำสิอบสิวิตช์อุปกรณ์ของ 

 เครื�องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด์ให้อย้่ในตำาแหน่งปิด์

 และถอด์ปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งเมื�อเสิร็จำสิิ�น

 การใช้งาน

Office Equipment and Others
•  Turn off the computer after more than 

30 minutes of inactivity;

•  Set the monitor to turn off 

automatically after 15 minutes of 

inactivity.

•  After complete charging battery of 

mobile phone, tablet, or electrical 

device, unplug the charger 

immediately.

•  Make sure that all electrical appliances 

are switched off and unplugged the 

connecting wire after use.

•  Other	energy	saving	measures	

GSB adopts the following 3 categories of measures 

regarding its internal environmental management,  

with a view to conserving energy:
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•	 โคัรงการอนุรักษ์สิ�งแวดีลู้อมี	 โดีย่การลูดีแลูะเลิูกใชื่ ้

สารที่ำลูาย่ชื่ั้นบุรรย่ากาศโอโซน

ธนาคารได้เปี็นสิ่วันหน้�งของโครงการอนุรักษ์สิิ�งแวัดลั้อม 

โดยการลัดแลัะเลิักใช้ื่สิารทำลัายชื่ั�นบัรรยากาศโอโซน 

ในปีระเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตร้ เมื�อวัันท้� 7 ตุลัาคม 2546 

โดยธนาคารทำหน้าท้�เป็ีนผู้บัริหารเงินช่ื่วัยเหลัือในโครงการน้� 

เพัื�อให้ผู้ปีระกอบัการท้�เก้�ยวัข้องลัดแลัะเลัิกใชื่้สิารทำลัาย 

ชื่ั�นบัรรยากาศโอโซน แลัะได้ตั�งหน่วัยโครงการอนุรักษ์ 

สิิ�งแวัดลั้อม เพัื�อทำหน้าท้�บัริหารเงินชื่่วัยเหลัือแบับัให้เปีลั่าจัาก

กองทุนอนุรักษ์ชื่ั�นโอโซน (Ozone Projects Trust Fund: OTF) 

ตามพัิธ้สิารมอนทร้ออลัวั่าด้วัยการลัดแลัะเลัิกใชื่้สิารทำลัาย 

ชื่ั�นบัรรยากาศโอโซน รวัมไปีถุ้งการม้ส่ิวันร่วัมรณรงค์แลัะ 

สิร้างจิัตสิำน้กให้ปีระชื่าชื่นได้ตระหนักถุ้งควัามสิำคัญ่ของ 

ชื่ั�นบัรรยากาศโอโซน

ในปีี 2562 ธนาคารโลักม้ควัามปีระสิงค์ขอให้ธนาคาร 

บัริหารเงินชื่่วัยเหลัือโครงการลัดแลัะเลัิกใชื่้สิารไฮโดรคลัอโร- 

ฟื้ลูัออโรคาร์บัอนในระยะท้� 2 ต่อไปี เพืั�อให้การดำเนินงาน

โครงการม้ควัามตอ่เนื�อง โดยธนาคารโลักขอให้สิำนักงานบัริหาร 

หน้�สิาธารณะทำหนังสิือถุ้งธนาคารเพัื�อขอควัามร่วัมมือในการ

ดำเนินการอย่างเปี็นทางการ ซ้�งในการปีระชืุ่มคณะกรรมการ

ธนาคาร ครั�งท้� 6/2562 เมื�อวัันท้� 18 มิถุุนายน 2562 ได้ม ้

มติอนุมัติให้ธนาคารเข้าร่วัมเป็ีนหน่วัยงานบัริหารเงินช่ื่วัยเหลัือ

โครงการลัดแลัะเลิักใช้ื่สิารไฮโดรคลัอโรฟื้ลูัออโรคาร์บัอน  

ระยะท้� 2

โดยโครงการระยะท้� 2 เปี็นการให้เงินชื่่วัยในการเปีลั้�ยน

อุปีกรณ์แลัะสิารเคม้ท้�ใชื่้ในอุตสิาหกรรมสิเปีรย์โฟื้มแลัะตู้เย็น  

ตู้แชื่่เชื่ิงพัาณิชื่ย์ วังเงินบัริหารจััดการรวัม 5.08 ลั้านดอลัลัาร์

สิหรัฐอเมริกา (รวัมส่ิวันของกรมโรงงานอุตสิาหกรรมแลัะ

ธนาคารออมสิิน) ระยะเวัลัาในการดำเนินโครงการระยะท้� 2 

เริ�มตั�งแต่ปีี 2562 - 2566 (5 ปีี) โดยม้วังเงินชื่่วัยเหลัือ 

ให้ผู้ปีระกอบัการเป็ีนเงิน 1.92 ลั้านดอลัลัาร์สิหรัฐอเมริกา  

ในโครงการฯ น้� ผู้ ปีระกอบัการจัะได้ รับัการสินับัสินุน 

ควัามชื่่วัยเหลัือทางด้านการเงินแลัะควัามชื่่วัยเหลืัอทางด้าน

เทคนิคเพัื�อให้ปีรับัเปีลั้�ยนกระบัวันการผลัิตไปีใช้ื่เทคโนโลัย้ 

ทางเลัอืกท้�ไม่ทำลัายชัื่�นบัรรยากาศโอโซน โดยภาคอุตสิาหกรรม 

ท้�จัะได้รับัเงินชื่่วัยเหลัือผ่านธนาคารโลัก ปีระกอบัด้วัย

the Cabinet Resolution on 7 October 2003. Regarding the 

project, the Bank provided financial management services 

for enterprises that are committed to reducing and phasing 

out the use of ozone-depleting substances. An environmental 

conservation project unit was created to offer a service in 

managing the financial grants from the Ozone Projects Trust 

Fund (OTF).  The objectives are to comply with the Montreal 

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, and 

participate in the campaign and raise awareness among 

people to realize the importance of the ozone layer.

In 2019, the World Bank preferred GSB to continue to 

be the Financial Agent for HCFC Phase Out Project  

Stage II to ensure continuity of project operations.  

The World Bank asked the Public Debt Management Office 

to issue a letter to GSB to request for official cooperation 

in the project. On 18 June 2019, GSB Board of Directors' 

Meeting No. 6/2019 approved GSB to be the Financial Agent 

for HCFC Phase Out Project Stage II.

Project Stage II provided USD 5.08 Million (combined 

figure of the Department of Industrial Works and GSB) 

financial aid for switching the equipment and chemicals 

used in the foam spray sector and refrigerator and 

commercial refrigerator sector. The Stage II is expected to 

be implemented during 2019 - 2023 (5 years) with financial 

aid of USD 1.92 Million, for operators. In this project, 

operators will receive both financial and technical assistances 

to switch their production processes to alternative 

technologies that do not deplete the ozone layer. Industrial 

sectors that would receive financial aids through the World 

Bank include: 

• Environmental	Conservation	Project:	Reducing	and	

Phasing	Out	the	Use	of	Ozone-depleting	Substances

The Bank has been a part of the environmental 

conservation project to reduce and phase out the use of 

ozone-depleting substances in Thailand in accordance with 
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(1)	 อุตสาหักรรมีตู้เย็่น	 ตู้แช่ื่เชิื่งพึาณิ์ชื่ย์่	 (Commercial	

Refrigeration) ม้ผู้ปีระกอบัการเข้าร่วัมโครงการ 1 ราย คือ 

บัริษัทพััฒนาอินเตอร์คูลั จัำกัด วังเงินชื่่วัยเหลัือแบับัให้เปีลั่า 

183,514 ดอลัลัาร์สิหรัฐอเมริกา โดยบัริษัทฯ ได้ดำเนินการ

เปีลั้�ยนเทคโนโลัย้การผลิัตจัากสิารทำควัามเย็น HFC-134a  

เป็ีน Propane (R-290) เร้ยบัร้อยแล้ัวั ปัีจัจัุบัันธนาคารฯ  

ได้เบัิกจ่ัายเงินชื่่วัยเหลัือให้แก่บัริษัทฯ แลั้วัจัำนวัน 2 งวัด  

คดิเป็ีนเงนิ 146,811 ดอลัลัาร์สิหรัฐอเมริกา (4,689,143.34 บัาท) 

อัตราแลักเปีลั้�ยน 31.94 บัาทต่อ 1 ดอลัลัาร์สิหรัฐอเมริกา  

ณ วัันท้� 1 กรกฎาคม 2564

(2)	 อุตสาหักรรมีสเปรย่์โฟมี	 (Spray	Foam) จัะเปี็นการ

เปีลั้�ยนสิารเคม้ในการผลิัตสิเปีรย์โฟื้ม จัากสิาร HCFC-141b  

ท้�จัะถุูกยกเลัิกการนำเข้าในปีี 2566 เปี็น HFO หรือสิูตรน�ำ  

โดยกรมโรงงานอุตสิาหกรรมร่วัมกับัตัวักลัางผู้ขายสิารเคม้ 

(System House) จัะจััดการปีระชืุ่มเชื่ิงปีฏิิบััติการ (Workshop) 

เพัื�อให้ควัามรู้  อบัรมด้านควัามปีลัอดภัยแลัะเชิื่ญ่ชื่วัน 

ผู้ปีระกอบัการภาคอุตสิาหกรรมสิเปีรย์โฟื้มปีระมาณ 70 ราย  

เขา้รว่ัมโครงการลัดแลัะเลักิใชื่ส้ิารไฮโดรคลัอโรฟื้ลัอูอโรคารบ์ัอน  

ระยะท้� 2 ปีัจัจุับัันม้ผู้ปีระกอบัการท้�สินใจัเข้าร่วัมโครงการแลั้วั 

จัำนวัน 1 ราย ได้แก่ บัริษทัพั.้ย.ู โฟื้ม อนิซเูลัชื่ั�น แอนด์ เทรดดิ�ง 

จัำกัด ซ้�งบัริษัทฯ กำลัังดำเนินการจััดทำรายงานข้อเสินอ

โครงการย่อย (Proposal) เพัื�อเสินอให้แก่กรมโรงงานอุตสิาหกรรม

ผู้ปีระกอบัการท้�สินใจัเข้าร่วัมโครงการจัะต้องส่ิงข้อเสินอ

โครงการ (Proposal) แผนการจััดการเครื�องมือ/อุปีกรณ์  

(Disposal Plan) รวัมทั�งแผนจัดัการสิิ�งแวัดล้ัอม (Environmental 

Management Plan: EMP) ให้กรมโรงงานอตุสิาหกรรมพัจิัารณา

แลัะตรวัจัสิอบั พัร้อมทั�งยืนยันสิิทธิ�การได้รับัเงินชื่่วัยเหลัือ  

หลัังจัากนั�นกรมโรงงานฯ จัะนำสิ่งเอกสิารให้ธนาคารเพัื�อให้ 

จััดทำรายงานปีระเมินโครงการ (Appraisal Report) แลัะจัดัทำสิญั่ญ่า 

ตลัอดจันเบักิจ่ัายเงนิช่ื่วัยเหลืัอให้แก่ผู้ปีระกอบัการ

ดังนั�น นับัได้ว่ัาโครงการน้�เป็ีนปีระโยชื่น์อย่างยิ�งต่อชืุ่มชื่น

แลัะสิิ�งแวัดล้ัอม รวัมไปีถุง้การมส่้ิวันร่วัมรณรงค์แลัะสิร้างจัติสิำนก้

ใหป้ีระชื่าชื่นได้ตระหนักถุง้ควัามสิำคัญ่ของชื่ั�นบัรรยากาศโอโซน 

แลัะชื่่วัยลัดภาวัะโลักร้อนอ้กทางหน้�งด้วัย ซ้�งสิอดคลั้องกับั

นโยบัายของธนาคารออมสิินยุคใหม่ท้�มุ่งช่ื่วัยเหลืัอสัิงคม 

ในบัทบัาทการเปี็นธนาคารเพัื�อสิังคม (Social Bank)

(1)	 Commercial	Refrigeration	One operator participated 

in the project, namely Patana Intercooler Co., Ltd. receiving 

a financial grant of USD 183,514. The company switched 

its refrigerant manufacturing technology from using HFC-

134a to Propane (R-290). GSB has released two tranches 

of the grant to the company, amounting to 4,689,143.34 

Baht (exchange rate of 31.94 Baht per 1 USD, on 1 July 2021).

(2)	 Spray	Foam	The chemical used to manufacture 

spray foam was switched from HCFC-141b, the import of 

which will be banned from 2023 onwards, to HFO or a water 

formula. The Department of Industrial Works and several 

system houses will organize a workshop on health and 

safety for approximately 70 spray foam manufacturers 

invited to participate in phase 2 of the project. The goal is 

to encourage them to reduce and phase out HFC. So far, 

one operator, namely P.U. Foam Insulation and Trading 

Co., Ltd. has expressed its interest to participate in the 

project. The company is in the process of submitting a 

proposal to the Department of Industrial Works. 

Operators interested to participate in the project must 

submit proposals and disposal plans for management of 

their existing tools/equipment, and environmental 

management plan (EMP) to the Department of Industrial 

Works for consideration and review as well as confirm their 

right to receive the financial grants. Then the documents 

shall be submitted to the Bank for preparation of appraisal 

reports and contracts, as well as disburse payments to 

operators throughout the project implementation period. 

Therefore, the project would greatly benefit the 

communities and the environment, promote the campaign 

and raise awareness among people to realize the importance 

of the ozone layer and help reduce global warming. This is 

in line with the Bank's policy to support the society in the 

role of Social Bank.
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ปัริมาณกี่ารใช้พลังงานไฟฟ้า 
ธนาคารออมสิน สำานักี่งานใหญ่ 
Electric Power Consumption 
at GSB Head Office

44,146.80 GJ  
ลดลง 15.20% เมื�อเท่ยบกับปี 2563

Down 15.20% from 2020

ผลกี่ารดำาเนินงานด้านปัระสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกี่ิจ
Operating Results on Eco-efficiency 

ปัริมาณกี่ารปัล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ทางอ้อม
จากี่กี่ารใช้พลังงาน (ขอบเขต 2)  
Electric Power Consumption  

at GSB Head Office

7,340,631.80 KgCO2e 

ลดลง 15.20% เมื�อเท่ยบกับปี 2563

Down 15.20% from 2020

ปริมีาณ์การใชื่้พึลูังงานไฟฟ้า	แลูะการปลูดีปลู่อย่ก๊าซเร่อนกระจกที่างอ้อมีข้องธนาคัารออมีสิน	สำนักงานใหัญ่	
[302-1]

Electric	Power	Consumption	and	Indirect	Greenhouse	Gas	Emissions	of	GSB	Head	Office

ปัริมาณกี่ารใช้ ไฟฟ้า
Electricity Consumption

(Kilowatt-hour: kWh)

ปัริมาณกี่ารใช้พลังงานไฟฟ้า* 
Electric Power Consumption* 

(Giga Joules: GJ)

ปัริมาณกี่ารปัล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ทางอ้อม 
(ขอบเขต 2)** (KgCO2e)

Indirect Greenhouse Gas Emssions
(Scope 2)** (KgCO2e)

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2562
2019

2563
2020

2564
2021

14,278,000 14,462,000 12,263,000 51,400.80 52,063.20 44,146.80 8,546,810.80 8,656,953.20 7,340,631.80

*ค่าป็ริมาณการใช้ไฟฟ้า (GJ) เทุียบค่าจากการนำาค่าป็ริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ค่ณกับค่าคงทุี�เทุ่ากับ 0.0036
**ค่าป็ริมาณการป็ล้ดิป็ล้่อยก๊าซเรือนกระจกทุางอ้อม (KgCO2e) เทุียบค่าจากการนำาค่าป็ริมาณการใช้ไฟฟ้า (kwh) ค่ณกับค่าคงทุี�เทุ่ากับ 0.5986 ซึ่งอ้างอิงจาก 
ค่า Emission Factor จากกลุ้่มธุรกิจไฟฟ้า Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016 - 2018)
*Electric power consumption (GJ) is calculated by kWh x a constant value of 0.0036.
**Indirect greenhouse gas emissions (KgCO2e) is calculated by kWh x a constant value of 0.5986, which is referenced from an emission factor provided 
by the electric power industry, Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016 - 2018).

* คำานวณจากป็ริมาณการใช้พล้ังงานไฟฟ้าต่อจำานวนบุคล้ากรรวมเฉพาะธนาคารออมสิน 
สำานักงานใหญ่ ในแต่ล้ะป็ี (จำานวนบุคล้ากรรวมเฉพาะสำานักงานใหญ่ในป็ี 2562 ป็ี 2563 
แล้ะป็ี 2564 มีจำานวน 5,607 คน 5,521 คน แล้ะ 5,466 คน ตามล้ำาดิับ)
* Calculated by using the total electric power consumption / total number of personnel  
at GSB Head Office for each year (total numbers of personnel at GSB Head Office in 2019, 
2020 and 2021 were 5,607, 5,521 and 5,466 respectively.)

อัตราส่วนความเข้มข้น
ของกี่ารใช้พลังงานไฟฟ้าต่อบุคลากี่ร
ธนาคารออมสิน สำานักี่งานใหญ่* 
Electric power consumption 

intensity per capita GSB Head Office  

8.07 GJ/คน (Person)

ลดลงร้อยละ / Down 

14.42%
เมื�อเท่ยบกับปี 2563

from 2020

อัตราส่วนคัวามีเข้้มีข้้นข้องการใชื่้พึลูังงานไฟฟ้าต่อบุุคัลูากร

ข้องธนาคัารออมีสิน	สำนักงานใหัญ่	[302-3]

Electric	power	consumption	intensity	per	capita	of	GSB	Head	Office

2562 / 2019 2563 / 2020 2564 / 2021

9.16 9.43 8.07
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เศรษฐกี่ิจหมุนเวียน
 [3-3]

Circular Economy

ธนาคารออมสิินได้นำหลัักการ BCG Model หรือโมเดลั

เศรษฐกิจัใหม่มาใชื่้ในการดำเนินธุรกิจั ซ้�ง BCG Model  

เปี็นการพััฒนาเศรษฐกิจัแบับัองค์รวัมท้�จัะพััฒนาเศรษฐกิจัใน  

3 มิติไปีพัร้อมกัน คือ เศรษฐกิจัช้ื่วัภาพั (Bio Economy) 

เศรษฐกิจัหมุนเวั้ยน (Circular Economy) แลัะเศรษฐกิจัสิ้เข้ยวั 

(Green Economy) โดยรฐับัาลัไดก้ำหนดยทุธศาสิตร์ขับัเคลัื�อน

การพััฒนาเศรษฐกิจัด้วัยโมเดลัเศรษฐกิจั BCG ท้�เน้นการสิร้าง

สิมดุลัให้เศรษฐกิจัเติบัโตควับัคู่ไปีกับัการใสิ่ ใจัดูแลัสิังคม 

แลัะลัดผลักระทบัด้านสิิ�งแวัดลั้อม ซ้�งจัะนำไปีสิู่การพััฒนา

เศรษฐกิจัของปีระเทศอย่างยั�งยืน เปี็นแนวัทางการพััฒนา

เศรษฐกิจัท้�สิำคัญ่ในการยกระดบััคณุภาพัชื่ว้ัติของคนในปีระเทศ

อย่างทั�วัถุ้ง สิามารถุกระจัายโอกาสิแลัะลัดควัามเหลัื�อมลั�ำ 

สิอดคลั้องกับัเปี้าหมายการพััฒนาท้�ยั�งยืน (SDGs) 2 ด้าน คือ 

การแก้ปีัญ่หาควัามยากจัน แลัะลัดควัามเหลัื�อมลั�ำในสิังคม  

ท้�ธนาคารออมสิินยด้โยงเป็ีนกรอบัยุทธศาสิตร์ธนาคารเพัื�อสัิงคม

เปั้าหมายกี่ารดำาเนินงานด้านเศรษฐกี่ิจหมุนเวียน
ให้การสินับัสินุนการให้สิินเชื่ื�อต่อธุรกิจัท้�ให้ควัามสิำคัญ่ 

ตามหลัักการ BCG Model

แนวทางบริหารจัดกี่ารด้านเศรษฐกี่ิจหมุนเวียน
ธนาคารออมสินิให้ควัามสิำคญั่แลัะสินบััสินนุการดำเนนิธรุกจิั

ท้�ม้การบัริหารจััดการท้�ด้ แลัะสิร้างสิมดุลัของการเติบัโต 

ทางเศรษฐกิจัควับัคู่กับัการดูแลัสัิงคมแลัะสิิ�งแวัดล้ัอม จั้งได้

กำหนดแนวัทางบัรูณาการ BCG Model เขา้สิูก่ระบัวันการดำเนนิ

งานท้�สิำคัญ่เพัื�อให้เกิดการขับัเคลัื�อน BCG Model สิู่การปีฏิิบััติ

อย่างเปี็นรูปีธรรม เชื่่น การกำหนดหลัักเกณฑ์์การพัิจัารณา

อนุมัติสิินเชืื่�อภายใต้กรอบัของหลัักการธนาคารท้�รับัผิดชื่อบั  

(Responsible Banking) โดยใหก้ารสินบััสินุนธรุกจิัในอตุสิาหกรรม

เปี้าหมาย BCG Model 4 อุตสิาหกรรม S-Curve ท้�รัฐบัาลั

กำหนด ซ้�งจัดัใหเ้ปีน็ “Positive	List” ได้แก ่อตุสิาหกรรมเกษตร

แลัะอาหาร อุตสิาหกรรมพัลัังงานแลัะเคม้ชื่้วัภาพั อุตสิาหกรรม

การแพัทยแ์ลัะสิขุภาพั แลัะอตุสิาหกรรมการทอ่งเท้�ยวัแลัะบัรกิาร  

โดยพิัจัารณาให้สินิเชืื่�อพัร้อมลัดอตัราดอกเบั้�ยเป็ีนพิัเศษ ซ้�งการ

พัิจัารณาอนุมัติสิินเชื่ื�อโดยลัดอัตราดอกเบั้�ยเงิน กู้ให้ได ้

ตั�งแต่ 0.1% - 0.5% ข้�นอยู่ กับัผลัการปีระเมินกิจัการ 

ตามหลัักเกณฑ์์ท้�ธนาคารกำหนดข้�น สิำหรับัลัูกค้าชื่ั�นด ้

GSB business operations are guided by the BCG Model 

or a new economic model, which comprises 3 economic 

aspects: Bio Economy, Circular Economy and Green 

Economy. The government’s economic development 

strategy is also underpinned by the BCG Model, focusing 

on creating a balance between economic growth, social 

responsibility and environmental impact, with a view to 

achieving sustainable economic development. This model 

of economic development seeks to improve the quality of 

life of the Thai people, create new opportunities and narrow 

inequality gap, which are in line with two of the Sustainable 

Development Goals (SDGs): no poverty and reduced 

inequalities. It has also informed GSB’s strategic framework 

on Social Bank. 

Operational Objective on Circular Economy 

Provide loans to enterprises that operate their business 

based on the BCG Model.

Management Guidelines on Circular Economy 

GSB prioritizes and supports businesses that adhere 

to good governance and strive to achieve a balance between 

economic growth and social and environmental responsibility. 

Therefore, the BCG Model has been integrated into our key 

work processes, to achieving a concrete result on driving 

the BCG Model forward. For example, the loan approval 

criteria under the Responsible Banking framework favors  

4 S-Curve BCG Model-targeted industries included in the 

“positive	 list”, i.e. agriculture and food, energy and 

biochemical, medical and healthcare, and tourism and 

services. Qualified businesses will get special discount from 

0.1% - 0.5% on the interest rate depending on the bank’s 

assessment criteria, including adherence to sustainability 

or ESG principle; free from environmental problems; social 

responsibility; good governance; positive financial forecast; 

and long-term financial stability. 
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ม้คุณภาพั เปี็นกิจัการท้�ดำเนินงานตามกรอบัควัามยั�งยืน  

หรือตามหลัักการ ESG ไม่ม้ปีระเด็นปีัญ่หาด้านสิิ�งแวัดลั้อม  

มค้วัามรบััผดิชื่อบัต่อสิงัคม แลัะมธ้รรมาภบิัาลัท้�ด ้มแ้นวัโน้มสิร้าง

ผลัปีระกอบัการท้�ด้แลัะม้ฐานะการเงินท้�แข็งแกร่งในระยะยาวั 

สิำหรับักิจัการท้�ม้ผลัการปีระเมินด้านควัามยั�งยืนอยู่ใน 

ระดบััตํ�า จัะถุกูจัดัอยู่ใน “Negative List”  ซ้�งธนาคารจัะพัจิัารณา

ไม่อนุมัติสิินเชื่ื�อ หรือให้สิินเชื่ื�อในอัตราดอกเบั้�ยสิูงข้�น เปี็นต้น 

อ้กทั�งธนาคารยังได้บัูรณาการกรอบัแนวัคิดเพัื�อควัามยั�งยืน  

ท้�คำน้งถุ้งการดำเนินงาน ESG ไว้ัในกระบัวันการดำเนินงาน 

ท้�สิำคัญ่อื�น ๆ ด้วัย เชื่่น การวั่าจั้างบัุคลัากร การจััดซื�อจััดจั้าง 

หรือควัามร่วัมมือทางธุรกิจัต่าง ๆ โดยธนาคารจัะไม่เข้าร่วัม 

หรอืไมท่ำธรุกจิักบัักจิัการท้�ดำเนนิงานขดัตอ่หลักัการ ESG เชื่น่  

ทำธุรกิจัผิดกฎหมาย ทำลัายสิิ�งแวัดล้ัอม ใช้ื่แรงงานเด็ก เป็ีนต้น

กี่ารดำาเนินงานท่�สำาคัญด้านเศรษฐกี่ิจหมุนเวียน
ธนาคารออมสิินม้นโยบัายในการสินับัสินุนสิินเชืื่�อให้แก่

ธุรกิจัท้�คำน้งถุ้งเศรษฐกิจัหมุนเวั้ยน โดยได้ ริเริ�มพััฒนา

ผลัิตภัณฑ์์สิินเชื่ื�อ GSB for BCG Economy ซ้�งเปี็นสิินเชื่ื�อท้�

ริเริ�มแลัะพััฒนาข้�นสิำหรับัให้บัริการแลัะออกผลัิตภัณฑ์์สิินเชื่ื�อ

ในปีี 2565 โดยมุ่งสิร้างควัามยั�งยืน ขับัเคลัื�อนธุรกิจั BCG  

เพัื�อตอบัสินองนโยบัายรฐับัาลั มว้ัตัถุปุีระสิงค์เพัื�อเป็ีนทนุหมนุเว้ัยน 

ลังทุนในทรัพัย์สิินถุาวัร หรือเพืั�อไถุ่ถุอนจัำนองจัากสิถุาบััน 

การเงินอื�น โดยสินับัสินุนกิจัการท้�ม้โมเดลัเศรษฐกิจั BCG  

(Bio-Circular-Green Economy) สิำหรบััลักูค้าอตุสิาหกรรม ได้แก่

1.	 	อุตสาหักรรมีเกษตรแลูะอาหัาร การผลัิตสิินค้าเกษตร

แลัะอาหารท้�เป็ีนพัร้เม้ยม สิร้างรายได้สิูง การใช้ื่

เทคโนโลัยร้ะบับัการผลิัตแลัะเครื�องจักัรกลัท้�เหมาะสิม

โดยคำน้งถุ้งควัามยั�งยืนแลัะการยกระดับัสิินค้าเกษตร 

สิู่สิินค้าปีลัอดภัย

2.	 	อุตสาหักรรมีพึลูังงานแลูะวัสดีุ มุ่งเน้นการเพัิ�ม 

ควัามมั�นคงด้านพัลัังงานแลัะการต่อยอดสิู่ผลิัตภัณฑ์์

เคม้แลัะวััสิดุชื่้วัภาพัมูลัค่าสิูง ด้วัยการใช้ื่ปีระโยชื่น์ 

จัากทรพััยากรให้เกิดควัามคุ้มค่ามากท้�สิุด

3.	 	อตุสาหักรรมีสขุ้ภัาพึแลูะการแพึที่ย่ ์มุง่เนน้การพัฒันา 

ข้ดควัามสิามารถุด้านการสิร้างนวััตกรรมเก้�ยวักับัยา 

วััคซ้น ยาชื่้วัวััตถุุ อุปีกรณ์ทางการแพัทย์ รวัมถุ้ง 

การวัิจััยทางคลิันิกแลัะการบัริหารจััดการข้อมูลั

วัทิยาศาสิตร์การแพัทย์ รองรับัการข้�นทะเบัย้นผลิัตภัณฑ์์

เพัื�อลัดการนำเข้า

Businesses with low sustainability scores are included 

in a “negative list”. Companies on the said list will unlikely 

be approved by GSB for loans or approved but subject to 

higher interest rates. The Bank has also integrated a 

sustainability conceptual framework through the inclusion 

of ESG criteria in other core operations, such as recruitment, 

procurement and business cooperation. Consequently, GSB 

refrains from working or doing business with companies 

that do not adhere to the ESG ethos, e.g. businesses 

involved in illegal activities, environmental degradation, or 

child labor. 

 Key Operating Results on Circular Economy 

GSB supports businesses that promote Circular 

Economy and has introduced a new loan product called 

“GSB for BCG Economy”, which was developed for launch 

in 2022 to support BCG businesses in accordance with the 

government policy. The product’s objectives are to provide 

the bank’s clients whose businesses are driven by the BCG 

economic model in the following industries with revolving 

capital for investing in fixed assets or refinancing:

1.  Agriculture	and	food:  premium-grade agricultural 

and food products; adoption of production system 

technology and machinery that promotes 

sustainability; elevating the status of agricultural 

products to that of safe product.

2.  Energy	and	material: strengthening energy security 

and moving towards high-value chemical and 

biomaterial products by striving to achieve optimal 

resource utilization.

3.  Healthcare	and	medical: improving the capacity 

on innovative drugs, vaccines, biological products, 

including clinical research and management of 

medical science information as well as product 

certification to rely less on imports.
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Circular 
Economy
เศรษฐกิจห้มุนเวียน

Green
Economy
เศรษฐกิจสีเขียว

Bio Economy
เศรษฐกิจชีวภาพ

โด์ย “เน์้น์การเพัิ่มมูลค่าให้กับสิน์ค้า” ผ่านการนำาความร้้ เทคโนโลย่ และนวัตกรรมมาพััฒนา

ทรัพัยากรช่วภัาพั หรือผลผลิตทางการเกษัตร เช่น ธุรกิจำไบโอด์่เซล และพัลังงานทด์แทน 

ธุรกิจำผลิตบรรจำุภััณฑ์์ท่�ทำามาจำากวัสิด์ุธรรมชาติ เป็นต้น

“Creating added value for products” by applying knowledge technology, and innovation 

to develop biological resources or agricultural products, e.g. biodiesel, alternative energy 

and bio-based packaging.

โด์ย “เน์้น์การลดปริมาณของเส่ยให้น์้อยลงหรือเทำ่ากับศูน์ย์ (Zero Waste)” ผ่านการนำาทรัพัยากร

มาใช้ให้เกิด์ประโยชน์สิ้งสิุด์และคุ้มค่าท่�สิุด์ ด์้วยการปรับกระบวนการผลิต ตลอด์จำนการนำาวัสิด์ุ

กลับมาใช้ซ้ำา (Reuse) และแปรสิภัาพักลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น ผ้้ผลิตหรือจำำาหน่ายบรรจำุภััณฑ์์

จำากธรรมชาติ ผ้้ผลิตหรือจำำาหน่ายบรรจำุภััณฑ์์รีไซเคิล ยกเว้นบรรจำุภััณฑ์์ท่�ผลิตจำากปิโตรเคม่ เป็นต้น

“Zero Waste” through optimal resource utilization by recalibrating manufacturing process 

as well as reusing and recycling materials, e.g. manufacturers or sellers of bio-based 

packaging products and recycled packaging products except packaging products made from 

petrochemicals.

โด์ย “เน์้น์การแก้ ไขปัญหามลพัิษเพัื�อลดผลกระทำบต่อโลกอย่างยั�งยืน์” ผ่านการพััฒนาท่�สิมด์ุล

ทั้ง 3 ด์้าน คือ เศัรษัฐกิจำ สิังคม และสิิ�งแวด์ล้อม เน้นการใช้ทรัพัยากรอย่างสิมด์ุล เช่น ผ้้ผลิต

หรือจำำาหน่ายแผงพัลังงานแสิงอาทิตย์ท่�ติด์ตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โรงไฟฟ้าพัลังงานทด์แทน 

(ก๊าซช่วภัาพั / ช่วมวล / พัลังงานหมุนเวียน / ขยะ) ธุรกิจำท่องเท่�ยวเชิงอนุรักษั์ เช่น การนำาเทคโนโลย่

ด์ิจำิทัลมาช่วยท้องถิ�นสิร้างเนื้อหาด์้านการท่องเท่�ยว การบริหารจัำด์การเส้ินทาง การลด์พัลังงาน 

และรักษัาสิิ�งแวด์ล้อม เป็นต้น

“Addressing the pollution problem in a sustainable manner to reduce its global impact” 
through balanced development in 3 dimensions: economic, social and environmental, with  

a focus on balanced resource utilization, e.g. manufacturers or sellers of rooftop solar panels; 

alternative energy power plants (biogas / biomass / renewable energy / waste); eco-tourism, 

e.g. using digital technology to help local communities create their tourism content and 

stories, manage tourism routes, reduce energy consumption and conserve the environment.

4.	 	อุตสาหักรรมีการท่ี่องเที่่�ย่วแลูะบุริการ มุ่งพััฒนาสิู ่

การท่องเท้�ยวัท้�ยั�งยืน ควับัคู่กับัการบัริหารจััดการท้�ม้

ปีระสิิทธิภาพัสิูงในการรองรับันักท่องเท้�ยวั ฟ้ื้�นฟืู้แลัะ

ป้ีองกนัปัีญ่หาควัามเสิื�อมโทรมของทรพััยากรธรรมชื่าติ

แลัะสิิ�งแวัดลั้อม เปี็นการรักษาภูมิปีัญ่ญ่าท้องถิุ�น 

รวัมทั�งตอ่ยอดผลัติภณัฑ์แ์ลัะบัรกิารใหม้ม้ลูัคา่ท้�สิงูข้�น

คณุสิมบัติัของผูข้อรับัสินิเชื่ื�อต้องเป็ีนบัคุคลัธรรมดาอาย ุ 20 ปีีข้�นไปี สิญั่ชื่าตไิทย หรือนติบิัคุคลัจัดทะเบัย้นตามกฎหมายไทย  

แลัะเปี็นผู้ปีระกอบัการหรือผู้ปีระกอบัธุรกิจัท้�เปี็นห่วังโซ่อุปีทาน (Supply Chain) ของผู้ปีระกอบัการ หรือนำผลัิตภัณฑ์์มาใชื่้ในการ

ดำเนินธรุกจิัท้�นำทฤษฎเ้ศรษฐกจิัใหม ่BCG ซ้�งเนน้การนำวิัทยาศาสิตรเ์ทคโนโลัยแ้ลัะนวัตักรรมมาตอ่ยอดจัดุแข็งในการพัฒันาธุรกจิั 

โดยม้รายลัะเอ้ยดตามแนวัคิด BCG ดังน้�

Eligible loan applicants must be a Thai national of at least 20 years old or a juristic person registered under Thai law, 

which is an operator that uses the BCG Economic Model to improve its business operations or a business in the supply 

chain of the said operator or uses BCG products in its business operations. The concept of BCG Economic Model can 

be further elaborated as follows:

4.  Tourism	and	service: moving towards sustainable 

tourism with highly-efficient management, capable 

of servicing tourists, preventing environmental 

degradation and depletion of natural resources as 

well as their restoration, preserving local wisdom 

and transforming it into high-value products and 

services.
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ทั�งน้� เพัื�อให้กจิัการท้�บัรหิารงานตอบัโจัทย์โมเดลัเศรษฐกจิัใหม่ 

(BCG Model) จัะสิามารถุนำทรัพัยากรชื่้วัภาพัมาผลัิตให้ 

คุ้มค่าท้�สิุด ม้การหมุนเว้ัยนใชื่้ทรัพัยากรอย่างคุ้มค่าแลัะเกิด 

ผลักระทบักับัสิิ�งแวัดลัอ้มนอ้ยท้�สิดุ จัง้เปีน็พัลังัสิำคญั่ท้�ชื่ว่ัยสิร้าง

การเติบัโตทางเศรษฐกิจัท้�ตอบัโจัทย์เปี้าหมายการพััฒนาอย่าง

ยั�งยืน (SDGs) ซ้�งเปี็นไปีตามยุทธศาสิตร์การขับัเคลัื�อน 

การพััฒนาปีระเทศของรัฐบัาลั

Companies that apply the BCG Economic Model to 

their business operations use biological resources to 

optimize their production process, re-use finite resources 

for greater efficiency and create minimal environmental 

impact. Thus, they are instrumental to fostering economic 

growth that is consistent with the Sustainable Development 

Goals (SDGs) as well as being in line with the government’s 

strategy on national development. 

ผลกี่ารดำาเนินงานด้านเศรษฐกี่ิจหมุนเวียน / Operating Results on Circular Economy

พััฒนาผลัิตภัณฑ์์สิินเชื่ื�อ GSB for BCG Economy เพัื�อ

สิรา้งควัามยั�งยนืขบััเคลืั�อนธรุกจิั BCG ตอบัสินองนโยบัายรัฐบัาลั 

ซ้�งพัร้อมให้บัริการสิินเชื่ื�อ ในปีี 2565 โดยผลัการดำเนินงาน 

จัะแสิดงให้ทราบัในรายงานควัามยั�งยืนฉบัับัถุัดไปี

GSB will begin offering the loan product, GSB for BCG 

Economy, in 2022 to help ensure the sustainability of BCG 

businesses in support of the government’s policy. The operating 

results will be reported in the next sustainability report.

รายละเอ่ยด์สิินเชื�อ GSB for BCG Economy

GSB for BCG Economy

โครงกี่ารฟื้นฟูทรัพยากี่รสัตว์นำ�าชายฝั่ง 
เพึ่�อคัวามีเข้้มีแข้็งข้องชืุ่มีชื่นประมีงพึ่้นบุ้าน	จังหัวัดีปัตตาน่	ภัาย่ใต้โคัรงการ	“ออมีสินสร้างบุ้านปลูา	รักษาที่ะเลูไที่ย่”	

Coastal	Animals	Rehabilitation	Project	to	strengthen	the	local	fishing	communities	in	Pattani	Province	under	“GSB	Fish	

Home	Building	to	Preserve	Thai	Sea”	Project

กี่ิจกี่รรม CSR เพื�อสิ�งแวดล้อม ปัระจำาปัี 2564 
CSR Activities for the Environment in 2021

สร้างปัะกี่ารังเท่ยม / Emplacing 

3,051 แท่ง / artificial coral reefs

ระยะทาง / Distance covered 
4.375 กิี่โลเมตร / kilometers
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ธนาคารสินับัสินุนการสิร้างปีะการังเท้ยมชื่นิดแท่ง

คอนกรต้เสิรมิเหลัก็ ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร ตามมาตรฐาน

ของกรมปีระมง ภายใต้โครงการ “ออมสิินสิร้างบั้านปีลัา รักษา

ทะเลัไทย” เพัื�อควัามเข้มแข็งของชุื่มชื่นปีระมงพืั�นบ้ัาน  

จังัหวัดัปัีตตาน ้แลัะเพัื�อสินบััสินนุแหล่ังอาศยัของทรพััยากรสิตัว์ัน�ำ

ตามพัระราชื่เสิาวัน้ย์สิมเด็จัพัระนางเจั้าฯ พัระบัรมราชื่ิน้นาถุ  

ซ้�งธนาคารให้การสินับัสินุนโครงการน้�มาตั�งแต่ปีี 2552 จันถุ้ง

ปีัจัจัุบััน  นับัเปี็นการสินับัสินุนครั�งท้� 9  โดยสินับัสินุนการสิร้าง

ปีะการังเท้ยมชื่นิดแท่งคอนกร้ตตามมาตรฐานของกรมปีระมง 

จััดวัางปีะการังเท้ยม ณ พัิกัดชื่ายฝัั�งทะเลั บั้านปีาตาบัาระ  

อำเภอสิายบัุร้ จัังหวััดปีัตตาน้ จัำนวันรวัมกวั่า 3,000 แท่ง  

คิดเปี็นระยะทางปีะการังเท้ยมยาวั 4.375 กิโลัเมตร  

โครงการน้� นอกจัากจัะเปี็นการชื่่วัยฟื้้�นฟืู้ทรัพัยากรสิัตวั์น�ำ

ชื่ายฝัั�งให้อุดมสิมบูัรณ ์สิง่ปีระโยชื่น์ในดา้นการอนุรักษแ์ลัะฟ้ื้�นฟูื้

ทรพััยากรธรรมชื่าตแิลัะสิิ�งแวัดล้ัอมโดยตรงแล้ัวั ยงัช่ื่วัยสินบััสินนุ

ภารกจิัเชื่งิสิงัคมไปีพัร้อม ๆ กนั เพัราะปีระชื่าชื่นสิามารถุกลับััมา

ปีระกอบัอาชื่้พัปีระมงชื่ายฝัั�งได้เหมือนเดิม โดยไม่ต้องออกไปี

ปีระกอบัอาชื่พ้ันอกพัื�นท้�แลัะปีระเทศเพัื�อนบ้ัาน ชื่าวัปีระมงพัื�นบ้ัาน

ม้รายได้เพัิ�มข้�นจัากการจัับัสัิตวั์ทะเลั รวัมทั�งม้รายได้จัากการ

รับัจั้างในท้องถุิ�นของตนเอง ม้การสิร้างงาน สิร้างรายได้ แลัะ

สิร้างควัามเข้มแขง็อย่างยั�งยนืให้แก่ชื่มุชื่น ตลัอดจันสิร้างควัามรกั 

แลัะสิามคัค้ให้เกดิข้�นในชื่มุชื่นอย่างแน่นแฟ้ื้น โดยมก้ารปีระเมิน

ผู้รับัปีระโยชื่น์เปี็นปีระชื่าชื่นในพัื�นปีระมาณ 2,000 ครัวัเรือน  

ในพัื�นท้�ชื่ายฝัั�งทะเลั อำเภอเมืองปีัตตาน้ จัังหวััดปีัตตาน้

The Bank supported creation of artificial coral reefs 

using concrete blocks with dimension 1.5 x 1.5 x 1.5 meters, 

according to the standards of the Department of Fisheries, 

under “GSB Fish Home Building to Preserve Thai Sea” 

Project in order to strengthen the local fishing communities 

in Pattani Province and to build habitats of aquatic animal 

resources according to Royal Command of Her Majesty the 

Queen. The Bank has supported this project since 2009 - 

present, for the 9th year. Artificial coral reefs were  

constructed using concrete blocks according to the 

standards of the Department of Fisheries. Artificial corals 

were placed along the coastal of Ban Patabara, Sai Buri 

District, Pattani Province, totaling more than 3,000 blocks, 

representing a distance of 4.375 kilometers. 

In addition to restoration of coastal marine life resources, 

this project would directly benefit the environment and the 

society simultaneously. It is because people would be able 

to conduct fishery activities along the coastal as before 

without having to leave their hometown to work in neighboring 

countries. The project enables local fishermen to earn more 

incomes from catching marine animals and local 

employment, creates jobs, generate incomes and 

sustainable strength of the communities, as well as promotes 

love and unity in the communities. It is expected that 2,000 

households in coastal areas of Mueang Pattani District, 

Pattani Province, were benefited from the project.
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**การสร้างป็ะการังเทุียมหรือทุำาบ้านป็ล้านั้นจะช่วยให้ป็ล้าตัวเล้็กมีทุี�อย่่อาศัย ไม่ถ่กจับจากชาวป็ระมงทุี�ใช้อวนขนาดิใหญ่ล้ากในทุ้องทุะเล้โดิยไม่คำานึงถึงป็ล้าเล้็ก
หรือใหญ่ การทุำาเช่นนี้ทุำาให้ชาวป็ระมงพื้นบ้านมีอาชีพทุี�มั่นคง ช่วยป็กป็้องทุรัพยากรทุางทุะเล้อย่างยั่งยืน ระบบนิเวศใต้น้ำาไม่ถ่กทุำาล้าย พร้อมทุั้งช่วยส่งเสริม
ความมั่นคงทุางอาหาร เพราะป็ะการังเทุียมมีส่วนช่วยให้สัตว์น้ำาไม่หมดิไป็จากทุ้องทุะเล้ไทุย
** Building artificial corals or fish houses would provide dwelling places for small fish and shelters for them to avoid being caught by fishermen who 
used trawling method to capture fish. The measure would help the local fishermen to have stable career and protect marine resources sustainably 
and the underwater ecosystem from being destroyed, as well as promote food security because artificial corals would help to preserve aquatic 
animals in the Thai seas.

จำานวนปัะกี่ารังเท่ยม / Number of Artificial Corals

จำำานวนปะการังเท่ยมชนิด์แท่งคอนกรีต
Number of Artificial Corals Reefs Using Concrete

จำำานวนปะการังเท่ยมชนิด์ซั้งมะพัร้าว
Number of Artificial Corals Reefs Using Coconut Leaf

จำนวนปะการังเที่่ย่มีแลูะงบุประมีาณ์ที่่�ธนาคัารออมีสินให้ัการ

สนับุสนุน	 บุ้านปาตาบุาระ	 ตำบุลูปะเสย่ะวอ	 อำเภัอสาย่บุุร่	 

จังหัวัดีปัตตาน่	ระหัว่างปี	2552	-	2563

202

150

300 299

100

2552
2009

2559
2016

2554
2011

2561 
2018

2553
2010

2560 
2017

2555
2012

2562 
2019

2563
2020

ปัีท่�สนับสนุน
(Year)

101 600450 600225 600449 675 675ระยะทาง (เมตร)
Distance (Meter)

400 400 400
450 450

หมายเหตุ: ป็ี 2564 งดิจัดิกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิดิ 19
Remark: In 2021, the activities were stopped due to the situation of Coronavirus outbreak (COVID-19).

Number	of	artificial	reefs	and	the	Bank’s	budget	in	support	
Ban	Patabara,	Pase	Yawo	Subdistrict,	Sai	Buri	District,	 
from	2009	-	2020

“กี่ิจกี่รรมฟื้นฟูทรัพยากี่รธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม: กี่ารจัดกี่ารนำ�า ปัี 2561 - 2564” 
“Natural Resources and Environment Rehabilitation Activities: Water Management 2018 - 2021” 

กิจักรรมฟื้้�นฟูื้ทรัพัยากรธรรมชื่าติแลัะสิิ�งแวัดล้ัอม:  

การจััดการน�ำ ปีี 2564 (ต่อเนื�องปีีท้� 4) ด้วัยการสิร้างคุณค่า 

ร่วัมกับัชุื่มชื่นตามแนวัทาง CSV (Creating Shared Value)  

โดยม้วััตถุุปีระสิงค์เพัื�อส่ิงเสิริมการจััดการน�ำท้�ม้ ปัีญ่หา 

ในหลัายรูปีแบับั อาทิ ปีัญ่หาการม้น�ำน้อยเกินไปี ปีัญ่หาม้น�ำ

มากเกินไปี ปีัญ่หาน�ำเส้ิย แลัะปีัญ่หาทรัพัยากรชื่ายฝัั�งทะเลั  

คลัอบัคลัุมทั�งน�ำจัืด น�ำเค็ม แลัะน�ำกร่อย เปี็นต้น เพัื�อให้ชืุ่มชื่น

ในแต่ลัะพัื�นท้�ม้การบัริหารจััดการน�ำให้เกิดปีระสิิทธิภาพัแลัะ

ปีระสิิทธิผลัสิูงสิุด รวัมไปีถุ้งสิ่งเสิริมการอนุรักษ์ฟื้้�นฟืู้ทรัพัยากร

ทางทะเลัแลัะชื่ายฝัั�ง  โดยใหก้ารสินบััสินนุการจัดัการน�ำในระดบัั

ชืุ่มชื่นไปีแล้ัวักวั่า 50 แห่ง ในพืั�นท้�ของธนาคารออมสิิน 

สิายงานกิจัการสิาขา 1 - 6 มผู้รั้บัปีระโยชื่น์มากกว่ัา 120,000 ราย  

ก่อให้เกดิควัามอยูด่ม้้สิขุ (Well-Being) ของชื่มุชื่นในด้านต่าง ๆ 

อาท ิด้านสิิ�งแวัดล้ัอม ด้านเศรษฐกิจั ด้านสิขุภาพัแลัะควัามมั�นคง

ในชื่วิ้ัต ด้านสิงัคมแลัะวัฒันธรรมท้องถุิ�น รวัมทั�งสิร้างจัติสิำนก้ 

ให้เกิดควัามรักแลัะหวังแหนทรัพัยากรน�ำท้�ม้อยู่ในพืั�นท้�ของตน 

โดยขยายผลัควัามสิำเร็จัจัากชืุ่มชื่นสิู่ชืุ่มชื่น สิร้างเปี็นเครือข่าย

การบัริหารจััดการแลัะฟื้้�นฟืู้ทรัพัยากรน�ำอย่างยั�งยืน
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Natural Resources and Environment Rehabilitation 

Activities: Water Management 2021 (4th consecutive year): 

The Bank has carried out natural resources and environment 

rehabilitation activities: create shared value with the 

communities according to the CSV (Creating Shared Value) 

approach.The objectives are to improve water management 

which is encountering many problems such as drought, 

excess water, wastewater and marine resources in 

freshwater, saltwater and brackish water, etc., enable 

communities in each area to manage water with maximum 

efficiency and effectiveness including promoting the 

conservation and restoration of marine and coastal 

resources. At least 50 communities in GSB area 1 - 6 have 

benefited from GSB work on water management. More than 

120,000 community members have their well-being 

improved in a number of aspects, be the environmental, 

ผลสำาเร็จของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ: การจำับจำ่ายใช้สิอย / เงินฝ่าก / หน่้สิินของครอบครัว
Success of  Economic Aspect: Spending / Deposits / Household Debts

เงินใช้จำ่ายในการ

ด์ำาเนินช่วิตประจำำาวัน

(ค่าใช้จำ่ายเฉล่�ย)
Daily spending

(average spending)

ม่เงินเหลือเพัียงพัอ

เพั่�อใช้หน่้ (เฉล่�ย)
Remaining incomes after 
expenses are sufficient 

to pay off debts (average)

ม่เงินเหลือเพัียงพัอ

เพั่�อการออม (เฉล่�ย)
Remaining incomes

for savings (average)

2,752.84

1,118.14
769.64 767.36

2,754.77

1,369.59 1,247.08
1,085.77

กี่่อนเข้าร่วมกี่ิจกี่รรม 
Before Participation

หลังเข้าร่วมกี่ิจกี่รรม
After Participation

ม่เงินเหลือพัอ

สิามารถเป็นเจำ้าของ

สิิ�งอำานวยความสิะด์วกต่าง ๆ (เฉล่�ย)
Have sufficient fund to purchase

facilities (average)

หน่วย: บาท
Unit: Baht

รายได์้ท่�เพัิ�มขึ้นหรือรายจำ่าย

ท่�ลด์ลงของประชาชนในชุมชน

ท่�ได์้รับการฟื้นฟู เป้าหมาย 5%
Target of 5% increase in revenues 

and decrease in expenditures of people

in rehabilitated communities.

รายได้เพิ�มขึ�น
Revenues increased by 

11.90%

รายจ่ายลดลง
Expenses decreased by

3.55%

economic, mental, life stability, social and cultural as well 

as forging a common conscience to conserve and protect 

their water sources. The success at the community level 

has since grown into a network for managing and restoring 

water resource in a sustainable manner. 

9 8 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพั่�อสิังคม

GSB SOCIAL BANK
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4Chapter 3 Chapter 5



ผลสำาเร็จของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม:
ทรัพัยากรธรรมชาติและสิิ�งแวด์ล้อมในชุมชน

Success of  Environment Aspect: Natural Resources and the Environment in the Communities

ม่น้ำาใช้เพัียงพัอ
Have sufficient water

คุณภัาพัน้ำาด์่ขึ้น
Improve water quality

เกิด์การใช้น้ำา

อย่างประหยัด์
Save water

ทรัพัยากรทางทะเล

ได์้รับการอนุรักษั์

และฟื้นฟู
Preserved and 

rehabilitated marine 

resources

ผลผลิตเพัิ�มขึ้น
Increase in productivity

100 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

39.47

45.42

92.72
93.94

91.40

79.16

85.78

42.2342.34
47.41

หน่วย: %
Unit: %กี่่อนเข้าร่วมกี่ิจกี่รรม / Before Participation หลังเข้าร่วมกี่ิจกี่รรม / After Participation
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ด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น:
ความสิัมพัันธ์ใกล้ชิด์ในชุมชน

Society and Local Culture:
Relationships in the Communities

ด้านสุขภาพและความมั่นคงในชีวิต:
การใช้เวลาร่วมกันของสิมาชิกในครอบครัว

Health and Security in Life:
Family Members Spending Time Together

ม่เวลา

เพั่�อพัักผ่อน

หรือทำา

กิจำกรรมต่าง ๆ

Have time to rest 
or for activities

ม่ความสิบายใจำ

ในการใช้ช่วิต

Live one's life 

with peace of mind

ม่เวลากับ

ครอบครัวมากขึ้น

Spend more time
with family

คนในชุมชน

ร่วมมือทำา

กิจำกรรมต่าง ๆ 

สิร้างความสิัมพัันธ์

ท่�ด์่ต่อกัน 

People in the 
community 

cooperate with 
one another in 

various activities 
to build a good 

relationship 
with each other.

คนในชุมชน

แลกเปล่�ยนความร้้

ระหว่างกัน

People in the 
community 
exchange 

knowledge with 
one another.

คนในชุมชน

ร้้สิึกรัก

และเป็นเจำ้าของ

ทรัพัยากร

ทางธรรมชาติ

ร่วมกันด์้แลอนุรักษั์

และรักษัา

ไว้ให้ล้กหลาน

People in the 
community treasure 
and cherish natural 
resources together 
and preserve them 
for their children.

42.23
45.56 43.55

90.08 90.19 89.31

41.79

94.49

45.09
48.62

93.94 95.92

หน่วย: %
Unit: %กี่่อนเข้าร่วมกี่ิจกี่รรม / Before Participation หลังเข้าร่วมกี่ิจกี่รรม / After Participation

100 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
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การสินบััสินุนฝัายน�ำล้ัน ฝัายชื่ะลัอน�ำ แลัะฝัายมช้ื่วิ้ัต ทำให้เกษตรกรมน้�ำใช้ื่ตลัอดทั�งปีี

แลัะสิามารถุใชื่้ปีระโยชื่น์จัากน�ำในการทำการเกษตรได้เพิั�มข้�น ทำให้ได้ผลัผลัติทางการเกษตร

มากข้�น แลัะสิามารถุขยายพืั�นท้�ในภาคเกษตรกรรม

Support construction of weirs, check dams and natural weirs in order to supply 

water to farmers all year round and utilize water for agricultural activities resulting in 

more agricultural production and expansion of agricultural areas.

คุณภาพัน�ำท้�ด้ข้�น ทำให้ม้สิุขภาพัอนามัยท้�แข็งแรง สิามารถุออกไปีทำงานได้อย่าง 

ม้ปีระสิิทธิภาพัมากยิ�งข้�น

Better water quality would improve health of people and enable them to work 

more efficiently.

ชืุ่มชื่นชื่าวัปีระมงจัับัสิัตว์ัทะเลัได้มากข้�น เนื�องจัากการสิร้างบ้ัานปีลัา (ซั�งกอ) ทำให้  

ปีลัา ปี ูหรือสัิตว์ัทะเลัอื�น ๆ  มท้้�อยูอ่าศยั เพัื�อฟื้กัตวััออ่น อก้ทั�งยงัเปีน็ท้�อยูอ่าศัยของสิาหรา่ย

ทะเลัแลัะพัืชื่ในทะเลั ได้เป็ีนอาหารของสัิตวั์ทะเลั ทำให้ปีริมาณของสิัตวั์ทะเลัเพิั�มมากข้�น

แลัะเติบัโตเร็วัข้�น แลัะปีระกอบักับัการใชื่้เครื�องมือทำปีระมงท้�ถุูกกฎหมาย จั้งได้สิัตวั์ทะเลั 

ในวััยแลัะขนาดท้�เหมาะสิม

Fishermen's communities are able to catch more sea animals and increase income. 

The construction of fish houses provided fish, crabs or other sea creatures with 

habitats to incubate their larvae, and shelters for seaweeds and marine plants which 

become food for marine animals causing the number of marine animals to increase 

and grow faster. Fishermen are required to use legal fishing tools to catch suitable 

age and size of sea animals.

ฝัายชื่ะลัอน�ำท้�ได้รับัการสินับัสินุนสิามารถุกักเก็บัน�ำได้พัอสิมควัร ทำให้ป่ีาเกิดควัาม 

ชุ่ื่มชืื่�น สิัตว์ัป่ีาโดยเฉพัาะช้ื่างม้แหล่ังอาหารท้�อุดมสิมบูัรณ์ แลัะไม่ลังมาทำลัายพัืชื่ผลั 

ทางการเกษตรของชื่าวับ้ัาน สิามารถุเก็บัเก้�ยวัผลัผลัติได้ทัน

Support construction of check dams to retain water and moisture for the forest. 

As a result, wild animals, especially elephants, would have sufficient food and would 

not leave the forest to eat crops and trample farmlands of the villagers. They would 

be able to harvest the crops in time.
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BETTER SOCIETY
THE JOURNEY TOWARDS

สัังคมที่่�ดี ่เริ่่�มจากการิ่ม่คุณภาพชี่วิ่ตที่่�ดี่ขึ้้�นขึ้องปริ่ะชีาชีน  
เสั้นที่างการิ่ดีำาเนินงานขึ้องธนาคาริ่ออมสัินจ้งมุ�งเน้นการิ่สัริ่้างโอกาสั 

ในการิ่เขึ้้าถึึงบริ่่การิ่ที่างการิ่เง่นที่่�เป็นธริ่ริ่ม ริ่วิมถึึงโคริ่งการิ่ดี่ ๆ ที่่�เป็นปริ่ะโยชีน ์
ต�อธุริ่กิจริ่ายย�อย สั�งมอบการิ่ดีำาเนินงานโดียบุคลากริ่ขึ้องธนาคาริ่

ที่่�พัฒนาศัักยภาพอย�างไม�หยุดีนิ�ง เพ่�อก้าวิที่ันต�อทีุ่กควิามเปล่�ยนแปลงในยุคดีิจ่ที่ัล

 Good society begins with better well-being of the people.  
This is why GSB has been committed to create opportunities  

for the people to access equitable financial services. GSB has also 
conducted a sheer number of projects that have yielded benefits  

to retail businesses, as well as constantly enhanced the capabilities  
of the Bank’s human resources in order to be on top  

of every change in the digital era. 

เส้นทางสู่สังคมที่ดีกว่า

ความยั่ั่งยั่ืนด้านสังคม (People)
Social Sustainability 

3
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นวัตกรรมด้านดิจิิทัล
 [3-3]

Digital Innovation

ธนาคารออมสินิให้้ความสิำคัญกับักัารบริห้ารจัดักัารนวตักัรรม

และนำนวัตกัรรมมาเป็็นป็ัจัจััยขัับเคล่�อนในกัารดำเนินธุรกัิจั  

โดยสินับสินุนให้้เกิัดความคิดสิร้างสิรรค์และผลักัดันในทุุกั

กัระบวนกัาร เพื่่�อให้ธ้นาคารสิามารถพัื่ฒนานวตักัรรมทุ่�กัอ่ให้้เกิัด

ผลลัพื่ธ์ทุ่�สิร้างมูลค่าธุรกัิจั เพื่ิ�มป็ระสิิทุธิภาพื่ในกัารดำเนินงาน 

เพื่ิ�มขั่ดความสิามารถทุางกัารแขั่งขััน และสินับสินุนให้้ธนาคาร

เติบโตอย่างยั�งย่น

GSB recognizes the importance of innovation management 

and using innovation to drive its business operations. Creative 

ideas are encouraged in every work process to ensuring that 

GSB can innovate to achieving business value, greater efficiency, 

more competitiveness and sustainable growth.

เป้้าหมายั่ด้านนวัตกรรมด้านดิจิิทัล
Objective of Digital Innovation

พื่ัฒนานวัตกัรรมผลิตภัณฑ์์และบริกัาร เพื่่�อให้้ลูกัค้าเขั้าถึง

บริกัารทุางกัารเงินได้อย่างสิะดวกัรวดเร็วและป็ลอดภัย
To develop innovative products/services that enable 

customers to access financial services promptly and securely.

แนวทางบริหารจิัดการด้านนวัตกรรมด้านดิจิิทัล
GSB’s policy and management guidelines  

on innovation are as follows:  

ธนาคารม่กัารกัำห้นดนโยบายและแนวทุางกัารบริห้าร

จััดกัารด้านนวัตกัรรม เพื่่�อใช้้เป็็นกัรอบในกัารบริห้ารจััดกัาร

นวัตกัรรมให้้เกัิดป็ระสิิทุธิภาพื่สิูงสิุดดังต่อไป็น่�

•  พื่ัฒนาระบบกัารจััดกัารนวัตกัรรมองค์กัรเพื่่�อมุ่งสิู่กัาร

เป็็นองค์กัรทุ่�มุ่งเน้นกัารพื่ัฒนานวัตกัรรม* ตั�งแต่

โครงสิร้างห้น่วยงานทุ่�เกั่�ยวขั้องและเช้่�อมโยงกััน 

กัำห้นดแผนแม่บทุกัารจััดกัารนวัตกัรรมและ  

แผนป็ฏิิบัติกัารป็ระจัำปี็ กัารจััดสิรรงบป็ระมาณ 

ให้้เพ่ื่ยงพื่อต่อกัารพื่ัฒนานวัตกัรรม รวมถึงออกัแบบ

กัระบวนกัารด้านกัารพื่ัฒนานวัตกัรรม

•  สิ่งเสิริมกัารพื่ัฒนาศัักัยภาพื่ขัองบุคลากัรในองค์กัร 

ให้้ม่ความคิดสิร้างสิรรค์ ป็ระยุกัต์ใช้้นวัตกัรรมเพื่่�อ 

กัารพัื่ฒนาอย่างต่อเน่�อง รวมถึงเสิริมสิร้างบรรยากัาศั

ทุ่�เอ่�อต่อกัารคิดริเริ�มสิร้างสิรรค์และสิร้างแรงจูังใจั 

ในกัารสิร้างนวัตกัรรม

*คณะกรรมการธนาคารออมสิินให้้ความเห้็นชอบนโยบายฯ ในการประชุมคร้�งที่่� 12/2564 เม่�อว้นที่่� 13 ธ้นวาคม 2564
*GSB Board of Directors approved the policy at the 12/2021 meeting on 13 December 2021.
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•  สิ่งเสิริมกัารนำนวัตกัรรมและเทุคโนโลย่มาใช้้ในกัาร

สินับสินุนกัารดำเนินงานในทุุกักัระบวนกัาร เพื่่�อเพื่ิ�ม

ผลิตภาพื่ (Productivity) และเพื่ิ�มโอกัาสิในกัาร 

ดำเนินธุรกัิจั

•  สิร้างความร่วมม่อด้านความคิดสิร้างสิรรค์และ

นวัตกัรรมร่วมกัับผู้ม่สิ่วนได้สิ่วนเสิ่ยระห้ว่างองค์กัร 

เพื่่�อต่อยอดธุรกัิจัขัององค์กัร

•  ใช้้ป็ระโยช้น์จัากัข้ัอมูลสิารสินเทุศัเพื่่�อกัารเร่ยนรู ้

วางแผนและตัดสิินใจั รวมถึงให้้ความสิำคัญกัับกัาร

จััดกัารองค์ความรู้ด้านนวัตกัรรม เพื่่�อนำไป็ใช้้แบ่งป็ัน

ความรู้ภายในองค์กัรและนำไป็สิู่กัารสิร้างสิรรค์

ผลิตภัณฑ์์และบริกัารให้้ตอบสินองความต้องกัารและ

สิร้างความพื่ึงพื่อใจัสิูงสิุดให้้กัับลูกัค้า

•  สิ่งเสิริมและสินับสินุนกัารใช้้ป็ระโยช้น์จัากัลิขัสิิทุธิ�  

สิิทุธิบัตรและทุรัพื่ย์สิินทุางป็ัญญา โดยม่ห้ลักัเกัณฑ์์ 

กัารจัดัสิรรป็ระโยช้น์ในทุรพัื่ย์สินิทุางปั็ญญาอย่างช้ดัเจัน 

เพื่่�อสิร้างแรงจัูงใจัในกัารสิร้างผลงานนวัตกัรรม 

ขัองธนาคาร

•  Develop a corporate innovation management system, 

with a view to becoming an organization that focuses 

on innovation development*, from the structure of 

related and connected work units to drafting a Master 

Plan for the management of innovation and an Annual 

operation plan, as well as setting aside sufficient budget 

for innovation development including designing an 

innovation development process.

นโยั่บายั่ด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
และบริหารจิัดการนวัตกรรม

Policy on promoting creative ideas 

and innovation management

•  Promote capacity building on creativity for GSB 

personnel to be able to adopt new innovations as well 

as creating an environment conducive to coming up 

with new creative ideas and stimulating innovation.  

•  Encourage adoption of innovation and technology in 

every operational process to improve productivity and 

create new business opportunities. 

•  Cooperate with GSB stakeholders on creativity and 

innovation to expand the business.

•  Use information for learning, planning and decision 

making, as well as prioritizing knowledge management 

about innovation, with a view to sharing such 

knowledge within the organization and creating 

products and services that respond to and fully satisfy 

the needs of customers. 

•  Promote the use of copyright, patent and intellectual 

property by adopting clear criteria on assigning 

intellectual property benefits, to stimulate innovations 

in GSB.

ภายใต้นโยบายดังกัล่าว ธนาคารยังได้กัำห้นดโครงสิร้าง

คณะกัรรมกัารและคณะทุำงานด้านกัารบริห้ารจััดกัารนวัตกัรรม

ขัองธนาคารออมสิิน รวมถึงอำนาจัห้น้าทุ่� ความรับผิดช้อบ 

ไว้อย่างชั้ดเจัน เพื่่�อให้้เกิัดกัารกัำกัับดูแล กัารป็ฏิิบัติงาน  

ตลอดจันติดตามผลกัารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน 

ทุ่�เก่ั�ยวขัอ้งอยา่งใกัลชิ้้ด เพ่ื่�อให้บ้รรลุผลสิำเร็จัตามเป้็าห้มายและ

สิอดคล้องกัับทุิศัทุางกัารขัับเคล่�อนขัองธนาคารในกัารมุ่งสิู่ 

กัารเป็็นองค์กัรแห่้งนวตักัรรม

ธนาคารยงัได้มก่ัารจัดัทุำแผนแม่บทุด้านกัารจัดักัารนวตักัรรม 

ป็ี 2564 - 2568 เพื่่�อสิ่งเสิริมและสินับสินุนให้้เกัิดกัารยกัระดับ

กัระบวนกัารทุางความคิด และกัารจััดกัารนวัตกัรรมขัององค์กัร 

ซึ่ึ�งรวมถึงกัารพัื่ฒนาทุางด้านดิจัิทุัลทุ่�ช้่วยยกัระดับกัารให้้บรกิัาร

ขัองธนาคารทุ่�ม่คุณภาพื่และป็ระสิิทุธิภาพื่มากัยิ�งขัึ�น โดยม่ 

3 ยทุุธศัาสิตร์กัารขับัเคล่�อนด้านนวตักัรรมสิำคญั คอ่

GSB has put in place a committee / working group on GSB 

innovation management, including its powers and responsibilities, 

to ensuring proper operational oversight and implementation of 

the policy and relevant work plans to achieve GSB’s goal and 

direction of becoming an organization of innovation. 

GSB adopted a Master Plan on Innovation Management 

2021 - 2025 to promote the elevation of thought process and 

organizational innovation management, including the 

digitalization of GSB services to improve their quality and 

efficiency. The master plan contains 3 main strategies: 

 [2-23]
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การพัฒนากลไกและยกระดับกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างองค์กร 

และระบบบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม การจัดสรรทรัพยากร 

เพื่อพัฒนานวัตกรรม และศึกษาแนวทางการจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

Mechanism development and innovation management process upgrade, to improve 

the organizational structure and management system, as well as improving 

the process of innovation, resource allocation for innovation development and 

understanding the process of intellectual property right registration.

การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ที่มุ่งส่งเสริมค่านิยม สร้างวัฒนธรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม สร้างเครือข่าย KM-IM Teams 

และสร้างผู้นำาต้นแบบ (Role Model) และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด

Promotion of organizational value and culture of creativity and innovation, 

focusing on value creation and forging a culture of creativity and innovation, 

enhancing the knowledge on innovation, building a network of KM-IM Teams 

and role models, and fostering high-potential employees to develop 

customer-oriented and market-oriented innovations.

การยกระดับนวัตกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

เน้นการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาด พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

และบริการ รวมถึงกระบวนการและรูปแบบธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

Enhancing innovations on customer- and market-oriented management, products 

and services, focusing on the management and analysis of customer and market 

data, as well as developing innovative products, services, new business operations 

and models that customer- and market-focused. 

แผนแม่บท
ด้านการจิัดการนวัตกรรม

ป้ี 2564 - 2568
Master Plan on Innovation 

Management 2021 - 2025

IM GOVERNANCE
โครงสร้างคณะกรรมการ / คณะทำางานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของธนาคารออมสิน

Structure of the Committee / Working Group on Innovation Management of GSB

คณะกรรมการธนาคารออมสิน / GSB Board of Directors

คณะกรรมการจิัดการนวัตกรรมองค์กร / Corporate Innovation Management Committee

ผู้บริหารระดับสูง / Senior Executives

คณะทำางานด้านการบริหารจิัดการนวัตกรรม / Innovation Management Working Group

คณะทำางานการจิัดการความรู้และนวัตกรรม (KM-IM Teams ส่วนกลาง / ธนาคารออมสินภาค)
Knowledge and Innovation Management Working Group (Central / GSB Regional KM-IM Teams)

 คณะกรรมการบริหาร / Executive Committee
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• การทดสอบนวัตักรรมท่�นำเทคโนโลยีใ่หม่มาสนับสนุน 

การให้บริการทางการเงินของธนาคาร

ตามทุ่�ธนาคารแห้ง่ป็ระเทุศัไทุยมน่โยบายสิง่เสิริมกัารพื่ฒันา

นวัตกัรรมทุางกัารเงิน (Financial Technology: FinTech)  

ผ่านกัลไกั Regulatory Sandbox โดยม่เป็้าห้มายเพื่่�อสินับสินุน 

ผู้ให้้บริกัารทุางกัารเงิน นำเทุคโนโลย่สิมัยให้ม่มาช่้วยเพิื่�ม

ป็ระสิิทุธิภาพื่ในกัารดำเนินงานและกัารให้้บริกัาร ตอบสินอง

ความต้องกัารขัองผู้ใช้้บริกัารได้ห้ลากัห้ลายมากัยิ�งขัึ�น เพื่ิ�มกัาร

เขั้าถึงบริกัารทุางกัารเงินด้วยความสิะดวกัรวดเร็ว ม่ค่าบริกัาร 

ทุ่�ต�ำลง และธนาคารแห่้งป็ระเทุศัไทุยได้ป็ระกัาศัใช้้แนวป็ฏิิบัติ

ธนาคารแห่้งป็ระเทุศัไทุย เร่�อง “แนวทุางกัารเข้ัาร่วมทุดสิอบและ

พื่ัฒนานวัตกัรรมทุ่�นำเทุคโนโลย่ให้ม่มาสินับสินุนกัารให้้บริกัาร

ทุางกัารเงิน” (Regulatory Sandbox) ม่ผลบังคับใช้้ตั�งแต ่

วันทุ่� 1 ตุลาคม 2562 เป็็นต้นไป็ โดยเป็ิดโอกัาสิให้้ผู้ให้้บริกัาร

ทุางกัารเงินซึ่ึ�งรวมถึงธนาคารออมสิิน สิามารถม่ Sandbox  

ขัองตนเอง (Own Sandbox) เพื่่�อทุดสิอบนวัตกัรรมทุางกัารเงิน

ทุ่�ไม่เข้ัาข่ัายทุ่�จัะพื่ฒันาเป็็นโครงสิร้างพื่่�นฐานห้ร่อมาตรฐานกัลาง 

ห้ร่อไม่เขั้าขั่ายทุ่�กัฎห้มายห้ร่อห้ลักัเกัณฑ์์กัารกัำกัับดูแล 

กัำห้นดให้้ต้องทุดสิอบใน Regulatory Sandbox ขัอง 

ธนาคารแห่้งป็ระเทุศัไทุย ซึึ่�งธนาคารแห้ง่ป็ระเทุศัไทุยได้กัำห้นด

ให้้ผูใ้ห้้บรกิัารทุางกัารเงนิทุ่�ป็ระสิงค์จัะทุดสิอบนวตักัรรม FinTech 

ใน Own Sandbox ขัองตนเอง ต้องกัำห้นดกัรอบนโยบาย  

Own Sandbox เพ่ื่�อใช้้เป็็นแนวป็ฏิิบัติในกัารกัำกัับดูแล 

ขัองผู้ให้้บริกัารทุางกัารเงินเอง โดยกัารทุดสิอบต้องอยู่ภายใต้ 

กัารกัำกัับดูแลขัองธนาคารแห้่งป็ระเทุศัไทุย

ธนาคารจัึงกัำห้นดนโยบายกัารทุดสิอบนวัตกัรรมทุ่�นำ

เทุคโนโลย่สิมัยให้ม่มาสินับสินุนกัารให้้บริกัารทุางกัารเงินขัอง

ธนาคาร (Own Sandbox Policy) เพื่่�อเป็็นห้ลักัเกัณฑ์์ในกัาร

กัำกัับดแูลกัารทุดสิอบนวตักัรรมทุ่�นำเทุคโนโลย่ให้มม่าสินบัสินนุ 

กัารให้บ้รกิัารทุางกัารเงนิขัองธนาคารทุ่�สิอดคลอ้งกับัแนวป็ฏิิบตัิ

และห้ลักัเกัณฑ์์ทุ่�เก่ั�ยวข้ัองกัับกัารเข้ัาร่วมทุดสิอบและพัื่ฒนา

นวัตกัรรมทุ่�นำเทุคโนโลย่ให้ม่มาสินับสินุนกัารให้้บริกัารทุาง 

กัารเงิน (Regulatory Sandbox) ขัองธนาคารแห้่งป็ระเทุศัไทุย 

รวมทุั�งเพื่่�อให้้มั�นใจัได้ว่าบริกัารทุางกัารเงินขัองธนาคารทุ่�นำ

นวัตกัรรม FinTech มาใช้้นั�นม่ป็ระสิิทุธิภาพื่และป็ลอดภัย 

สิามารถให้้บริกัารได้อย่างต่อเน่�อง ตลอดจันม่ความน่าเช้่�อถ่อ 

คุ้มครองผู้ใช้้บริกัาร โดยอยู่ภายใต้กัรอบกัารบริห้ารความเส่ิ�ยง

และกัารดูแลผู้ใช้้บริกัารอย่างเห้มาะสิม

• Testing innovative technologies in support of  

GSB’s provision of financial services 

In accordance with the Bank of Thailand’s policy to promote 

the development of Financial Technology (FinTech) through the 

mechanism of Regulatory Sandbox. The goal is for financial 

service providers to adopt new technologies to enhance 

operational efficiency, better respond to different requirements 

of service users, increase access to financial services by 

providing more convenient and faster services at lower fees. 

The Bank of Thailand issued guidelines on approaches to 

participate in the trial and development of innovative technologies 

in support of the provision of financial services (Regulatory 

Sandbox), effective on 1 October 2019. The guidelines allow 

financial service providers, including GSB, to have their Own 

Sandboxes to test financial innovations which do not qualify to 

be developed into a basic infrastructure or a standard or are 

not required by law or regulatory criteria to be tested in the Bank 

of Thailand’s Regulatory Sandbox. The Bank of Thailand has 

prescribed that any financial service provider wishing to test a 

FinTech in its own sandbox must issue an Own Sandbox Policy 

Framework for the purpose of self-regulation. Such testing must 

be conducted under the supervision of the Bank of Thailand. 

GSB has its Own Sandbox Policy which serves as the 

criteria for regulating the tests on innovative technologies to be 

used in support of the provision of financial services. The Policy 

complies with the Bank of Thailand’s guidelines on approaches 

and criteria to participate in the trial and development of 

innovative technologies in support of the provision of financial 

services (Regulatory Sandbox). This is to ensure that the FinTech 

adopted by GSB is effective, secure, stable, reliable, and 

providing safeguards for service users through suitable risk 

management framework and customer care. 
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ทุั�งน่� ธนาคารม่เจัตนารมณ์ในกัารทุดสิอบกัารบริกัาร

ทุางกัารเงนิทุ่�นำนวตักัรรม FinTech มาใช้้ ภายใตส้ิภาพื่แวดลอ้ม

ขัองกัารป็ระกัอบธรุกัจิัและกัารให้บ้รกิัารทุ่�จัำกัดั โดยกัารทุดสิอบ

อยูใ่นความดแูลขัองธนาคารเอง ภายใต้ห้ลกัักัารทุ่�สิำคญั 3 ป็ระกัาร 

ได้แกั่ 

1) สิ่งเสิริมให้้เกัิดนวัตกัรรมทุางกัารเงิน 

2) ม่แนวทุางคุ้มครองผู้ใช้้บริกัารทุ่�เห้มาะสิม 

3)  ดูแลความเสิ่�ยงให้้อยู่ในระดับทุ่�ยอมรับได้ รวมทุั�งเป็็น

ไป็ตามกัฎห้มาย ระเบ่ยบป็ฏิิบัติ ขั้อกัำห้นดขัอง 

ห้น่วยงานกัำกับัดูแล มาตรฐานสิากัล และแนวป็ฏิิบัตท่ิุ�ด่ 

และเก่ั�ยวข้ัองกับักัารบริกัารทุางกัารเงินห้รอ่นวตักัรรม

ป็ระเภทุนั�น ๆ 

นอกัจัากัน่� ธนาคารยังได้ออกัคำสิั�งธนาคารออมสิินทุ่� 

108/2563 เร่�อง “วิธ่ป็ฏิิบัติตามนโยบายกัารทุดสิอบนวัตกัรรม 

ทุ่�นำเทุคโนโลย่ให้ม่มาสินับสินุนกัารให้้บริกัารทุางกัารเงินขัอง

ธนาคาร” เพื่่�อให้้ธนาคารม่แนวป็ฏิิบัติทุ่�ช้ัดเจันสิำห้รับผู้บริห้าร 

ตลอดจันพื่นักังานและลูกัจั้างธนาคารออมสิินในกัารทุดสิอบ

บริกัารทุางกัารเงินทุ่�นำนวัตกัรรม FinTech มาใช้้ภายใต้ 

สิภาพื่แวดล้อมขัองกัารป็ระกัอบธุรกัิจัและกัารให้้บริกัารทุ่�จัำกััด 

โดยกัารทุดสิอบอยูภ่ายใตก้ัารกัำกับัดแูลขัองธนาคาร ซึ่ึ�งธนาคาร

ไดม้ก่ัารกัำห้นดโครงสิร้างและบทุบาทุห้น้าทุ่�ความรับผิดช้อบไว้

อย่างช้ัดเจัน ม่กัารกัำห้นดห้ลักัเกัณฑ์์กัารพื่ิจัารณาคุณสิมบัติ

ขัองบริกัารทุางกัารเงิน กัระบวนกัารทุดสิอบบริกัารทุางกัารเงิน

ทุ่�นำนวัตกัรรม FinTech มาใช้้ภายใต้สิภาพื่แวดล้อมขัอง 

กัารป็ระกัอบธุรกัิจัและกัารให้้บริกัารทุ่�จัำกััด โดยกัารทุดสิอบ 

อยู่ภายใต้กัารกัำกัับดูแลขัองธนาคาร ตั�งแต่กัารเขั้าร่วมทุดสิอบ 

กัารดำเนินกัารระห้ว่างทุดสิอบ กัารออกัจัากักัารทุดสิอบ จันถึง

กัารนำสิ่งรายงาน และแจั้งขั้อมูลให้้ธนาคารแห่้งป็ระเทุศัไทุย 

โดยธนาคารกัำห้นดให้้ต้องม่กัารทุบทุวนวิธ่ป็ฏิิบัติตามนโยบาย

กัารทุดสิอบนวัตกัรรมทุ่�นำเทุคโนโลย่ให้ม่มาสินับสินุนกัาร 

ให้้บริกัารทุางกัารเงินขัองธนาคารอย่างน้อยปี็ละห้นึ�งครั�ง 

ห้ร่อทุุกัครั�งทุ่�ม่กัารเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างม่นัยสิำคัญ

GSB intends to test the provision of financial services that 

use FinTech under a controlled environment for limited types 

of business and service. The test is supervised by GSB in 

accordance with 3 main principles: 

1) Spur new financial innovations

2) Proper safeguards for service users

3)  Manage the risks within an acceptable level as well 

as complying with the law, rules, regulatory  

stipulations, international standards and best  

practices regarding the provision of financial services 

or a particular innovation. 

In addition, GSB has issued a GSB Order No. 108/2020 

Re: Implementation of the Policy on Testing Innovative 

Technologies in Support of the Provision of Financial Services. 

The Order gives clear guidance to its executives, employees 

and staff on testing the provision of financial services that use 

FinTech under a controlled environment for limited types of 

business and service, under the supervision of GSB. The 

structure and roles and responsibilities are clearly prescribed. 

There are consideration criteria for the requirements of financial 

services. As for the procedure for testing the provision of financial 

services that use FinTech under a controlled environment for 

limited types of business and service, under the supervision of 

GSB, it covers the stages of pre-, during-, and post-testing, as 

well as reporting and submission of data to the Bank of Thailand. 

A review of the policy implementation must be conducted  

at least annually or whenever there is a significant change.  

การดำาเนินงานที่สำาคัญด้านนวัตกรรมด้านดิจิิทัล
•  กัารยกัระดับบริกัารอนุมัติสิินเช้่�อผ่านแอป็พื่ลิเคช้ัน 

MyMo ให้้สิมบูรณ์ยิ�งขัึ�น พื่ร้อมพื่ัฒนาระบบวิเคราะห้์

ขั้อมูล Alternative Data Analytic พื่ัฒนาโครงสิร้าง

พื่่�นฐานและทัุกัษะพื่นักังานให้้พื่ร้อมต่อยอดกัารนำ

ข้ัอมลูไป็ใช้้เพ่ื่�อโอกัาสิทุางกัารตลาด บรหิ้ารคณุภาพื่ห้น่� 

และบริห้ารจััดกัารกัารทุำงาน 

•  ธนาคารม่กัารทุบทุวนและจััดทุำแผนแม่บทุด้านกัาร

จััดกัารนวัตกัรรม ป็ี 2565 - 2569 โดยคณะกัรรมกัาร

ธนาคารออมสิินได้ม่มติเห็้นช้อบในกัารป็ระชุ้มครั�งทุ่� 

12/2564 เม่�อวนัทุ่� 13 ธนัวาคม 2564 เพื่่�อมุง่สิูธ่นาคาร

เพื่่�อความยั�งยน่ดว้ยนวตักัรรม รว่มสิรา้งเศัรษฐกัจิัและ

สิังคมทุ่�เขั้มแขั็ง มุ่งให้้เกัิดกัารวางรากัฐานระบบ

นวตักัรรมองคก์ัร สิรา้งวัฒนธรรมองคก์ัรแห่้งนวตักัรรม 
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และพัื่ฒนานวัตกัรรมและผลิตภัณฑ์์บริกัารเพ่ื่�อสัิงคม 

โดยม ่3 ยทุุธศัาสิตร์กัารดำเนินงานทุ่�สิำคญั ป็ระกัอบด้วย

 -  ยีทุธศาสตร์ท่� 1 การพััฒนาระบบนวัตักรรมองค์กร 

เพั่�อขบัเคล่�อนการจัดัการนวัตักรรมองค์กร โดยให้้

ความสิำคัญกัับกัารทุบทุวนโครงสิร้างห้น่วยงาน

และคณะทุำงานด้านกัารจัดักัารนวตักัรรม ทุบทุวน

นโยบายและแผนแม่บทุดา้นกัารจัดักัารนวตักัรรม 

และกัารจัดัสิรรทุรัพื่ยากัร พื่ฒันาระบบกัารจัดักัาร

นวตักัรรม (Corporate Innovation System: CIS) 

ออกัแบบและบริห้าร Innovation Portfolio และ

จัดทุะเบ่ยนทุรัพื่ย์สิินทุางป็ัญญา

 -  ยีทุธศาสตรท์่� 2 การยีกระดบัควัามร้แ้ละศกัยีภาพั

ด้านควัามคิดสร้างสรรค์และนวััตกรรม เพั่�อสร้าง

วััฒนธรรมองค์กรแห่งนวััตกรรม โดยให้้ความ

สิำคัญกัับกัารพื่ัฒนาระบบกัารวัดและวิเคราะห์้ 

รวมถงึจัดักัารความรูจ้ัากั Lesson Learned ตวัช้่�วัด

ทุ่�สิำคัญ เสิริมสิร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กัร

ด้านความคิดสิร้างสิรรค์และนวัตกัรรม ยกัระดับ

ความรู้ความสิามารถด้านกัารจััดกัารนวัตกัรรม

องค์กัรให้้กับัทุม่งานและคณะทุำงานด้านนวตักัรรม 

สิ่งเสิริมและพัื่ฒนาศัักัยภาพื่กัารใช้้ความคิด

สิร้างสิรรค์และนวัตกัรรม ต่อยอดเพื่่�อใช้้งานจัริง

 -  ยีุทธศาสตร์ท่� 3 การพััฒนานวััตกรรมท่�มุ่งเน้น

ล้กค้าและตลาด โดยให้้ความสิำคัญกัับกัาร

วเิคราะห์้ข้ัอมลูลกูัค้าและตลาดเช้งิลกึัจัากัฐานข้ัอมลู 

Big Data มาพัื่ฒนานวัตกัรรมผลิตภัณฑ์ ์

ทุางกัารเงนิเพ่ื่�อสิรา้งโอกัาสิทุางกัารตลาด พื่ฒันา

นวัตกัรรมผลิตภัณฑ์์และบริกัารทุางกัารเงินเพื่่�อ

สินบัสินุนกัารขัับเคล่�อนภารกัจิัธนาคารเพื่่�อสิงัคม

Key Operating Results on Digital Innovation

•  Improvement made to the loan approval process via 

MyMo application. An Alternative Data Analytic system 

is being developed, while the basic infrastructure is 

being upgraded and the staff upskilled, enabling the 

use of data for market opportunities, debt qulity 

management and work management.  

•  The Master Plan on Innovation Management was 

reviewed and the new plan for 2022 - 2026 was 

approved by GSB Board of Directors at the 12/2564 

meeting on 13 December 2021. Under this plan, GSB 

strives to achieve sustainability through innovation, 

contributing to creating a strong economy and society, 

focusing on laying a foundation of a corporate 

innovation system, forging a corporate culture of 

innovation and developing innovative products and 

services for society. The plan comprises the following 

3 key strategies: 

 -  1st Strategy – Developing a Corporate Innovation 

System to Drive the Corporate Innovation 

Management, by prioritizing the review of the 

structure of work units and working groups on 

innovation management; revising the policy and 

master plan on innovation management as well 

as resource allocation; developing a Corporate 

Innovation System (CIS); designing and managing 

innovation portfolio; and registering intellectual 

property rights. 

 -  2nd Strategy – Enhancing  Knowledge and 

Capacity on Creativity and Innovation, to Build a 

Corporate Culture of Innovation, by prioritizing 

the development of a system to measure, analyze 

and manage the knowledge attained from lessons 

learned; key performance indicators; promoting 

corporate value and culture on creativity and 

innovation; providing training on corporate 

innovation management for the innovation team 

and working group; promoting and building 

capacity on creativity and innovation for further 

application. 

 -  3rd Strategy – Developing Customer- and  

Market-oriented Innovations, by prioritizing  

in-depth customer and market data analysis from 

Big Data Database to develop innovative financial 

products, to create market opportunities; and 

developing innovative financial products  

and services in support of GSB mission on  

social bank.
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ผลการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมด้านดิจิิทัล
Operating Results on Digital Innovation

การอนุมัติสินเชื่่�อผ่่านแอปพัลิเคชื่ัน MyMo ในปี 2564

Loan Approval via MyMo in 2021

การปรับโครงสร้างหน่�

ผ่่านแอปพัลิเคชื่ัน MyMo

ในปี 2564

Debt Restructuring 
via MyMo in 2021

ป้ระเภทสินเชื่อ
Loan Types

ยั่อดอนุมัติสินเชื่อ
Loan Amount

จิำานวน (รายั่)
No. of Persons

จิำานวนเงิน (บาท)
Value (Baht)

สินิเช่ื่�อเสิริมิพลังัฐานริาก
Loan for Strengthening Grassroots Economy 

297,864 10,050,900,000

สินิเช่ื่�อเพ่�อเป็็นค่่าใช้ื่จ่่ายสิำาหริบัผู้้ม้อีาชื่พีอสิิริะ
Loan for Self-employed Workers

267,415 3,540,130,000

สินิเช่ื่�อส้้ิภัยัโค่วิดิ-19  
Loan for Rehabilitation from COVID-19

857,503 8,575,030,000

สิินเชื่่�ออิ�มใจ่ / “Im-Jai” Loan 31,486 1,943,050,000

สินิเช่ื่�อสิร้ิางงาน สิร้ิางอาชื่พี  

Job Creation Loan

1,065 32,390,000

สิินเชื่่�อค่่นค่วิามสิุข โค่ริงการิ “ย่�นป็ุ�บ ได้ป็๊�บ” 

(ลั้กค่้าผู้่านเกณฑ์์การิอนุมัติิ 35,418 ริาย)

“Instant Loan” Returning Happiness  
Loan Project (35,418 Customers Met  
the Requirements)

3,094
(ลั้กค่้าที่ี�เข้า
ที่ำาสิัญญา)
(Customers 

Signing 
Contracts)

46,410,000

รวัม / Total 1,458,427 24,187,910,000

ป้ระเภท
การขอเข้ามาตรการ 

(Opt-In)
Loan Types

จิำานวนลูกค้า 
ที่เข้ามาตรการ
No. of Opt-in 

Customers

จิำานวน
บัญชี
No. of 

Persons

ร้อยั่ละ
Value 
(Baht)

ชื่ำาริะเงนิงวิดติามสิญัญาเดมิ
Debt Repayment as 
Scheduled

67,155 9.73

ป็ริับแผู้นการิชื่ำาริะหน้�
Debt Restructuring

435,103 63.02

พกัชื่ำาริะหน้�
Debt Moratorium

188,169 27.25

รวัม / Total 690,427 100.00

การสร้างโอกาสในการเข้าถึึงผลิตภัณฑ์์ทางการเงิน [3-3]

Creating Opportunities to Access Financial Products

ธนาคารออมสิินให้้ความสิำคัญกัับกัารพื่ัฒนาช่้องทุางกัารให้้บริกัารผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินทุ่�มุ่งให้้ป็ระช้าช้นสิามารถเขั้าถึง 

ได้อย่างม่ป็ระสิิทุธิภาพื่ โดยเฉพื่าะกัลุ่มลูกัค้าฐานรากั เพื่่�อทุำให้้คนในสัิงคมสิามารถเขั้าถึงผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินได้สิะดวกัและ 

ยกัระดับคุณภาพื่ช้่วิตให้้ด่ยิ�งขัึ�น และยังตอบสินองนโยบายกัระทุรวงกัารคลังทุ่�ต้องกัารแกั้ไขัปั็ญห้าห้น่�นอกัระบบอย่างบูรณากัาร 

และยั�งยน่ โดยกัระทุรวงกัารคลังมก่ัารมอบนโยบายให้ธ้นาคารออมสินิช่้วยเห้ลอ่ป็ระช้าช้นกัลุม่ลูกัค้าฐานรากั ผูด้อ้ยโอกัาสิทุางสัิงคม 

ตลอดจันป็ระช้าช้นผู้ลงทุะเบ่ยนเพื่่�อสิวัสิดิกัารแห้่งรัฐ ให้้สิามารถใช้้ผลิตภัณฑ์์และบริกัารทุางกัารเงินในระบบ เพื่่�อเป็็นแห้ล่งเงินทุุน

นำไป็ป็ระกัอบอาช่้พื่ ตลอดจันนำไป็แก้ัไขัปั็ญห้าห้น่�นอกัระบบ เป็น็กัารป้็องกันัให้้ป็ระช้าช้นกัลุม่ดังกัล่าวไม่หั้นไป็พื่ึ�งพื่าห้น่�นอกัระบบ 

GSB recognizes the importance of developing service channels to offer financial products that are easily accessible, especially 

by the grassroots customer group, thereby enabling better access to financial products and uplifting their quality of life. It is also 

in line with the Ministry of Finance’s policy on comprehensively and sustainably addressing the problem of informal loans. GSB is 

tasked by the Ministry of Finance to help the grassroots customer group, disadvantaged people and those registered for state 

welfare, by offering them formal financial products and services to be used as working capital to make a living, as well as to settle 

informal loans. By doing so, it is hoped that this group of customers would become less reliant on informal loans.
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บรรเทาและแก้ ไขป้ัญหาหนี้นอกระบบ
ประชาชนกลุ่มลูกค้าฐานราก

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

Relieve and address 
informal loan problem

Grassroots customer group / 

disadvantaged people

เป้ิดสถึาบันการเงินป้ระชาชน 
77 แห่งทั่วป้ระเทศ

ภายใต้โครงการสถาบันการเงินประชาชน

(เป้าหมายระยะยาวตั้งแต่ปี 2565 - 2569)

Open 77 People’s Financial
Institution nationwide

Under the People’s Financial Institution 

Project (Long-term goal for 2022 - 2026)

สร้างการรับรู้และความเข้าใจิพระราชบัญญัติ
สถึาบันการเงินป้ระชาชน เป้้าหมายั่ 120 แห่ง 

และเตรียมความพร้อมองค์กรการเงินชุมชน

เป็นสถาบันการเงินประชาชน ตาม พ.ร.บ.ฯ 

มาตรา 16 เป้าหมาย 255 แห่ง

Raise awareness about People’s Financial 
Institution Act Target: 120 institutions

And ready Community Financial Organizations 

to become People’s Financial Institutions as per 

Section 16 of the Act; Target: 255 institutions

เป้้าหมายั่ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึึงผลิตภัณฑ์์ทางการเงิน
Objective on Creating Opportunities to Access Financial Products

แนวทางบริหารจิัดการด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึึงผลิตภัณฑ์์ทางการเงิน
Management Guidelines on Creating Opportunities to Access Financial Products

ตามความจัำเป็็นและความสิามารถในกัารช้ำระคน่ วงเงินไม่เกันิ

รายละ 200,000 บาทุ ผ่อนช้ำระคน่เงนิต้นพื่ร้อมดอกัเบ่�ยเป็็น 

งวดรายเดอ่น ระยะเวลากัารผอ่นช้ำระสิงูสิดุไมเ่กันิ 8 ป็ ี(96 งวด) 

ดว้ยอัตราดอกัเบ่�ยทุ่�เป็น็ธรรม ซึึ่�งต�ำกัวา่ดอกัเบ่�ยเงนิกัูน้อกัระบบ 

สิามารถใช้้บุคคล ห้ลักัทุรัพื่ย์ และบรรษัทุป็ระกัันสิินเช้่�อ

อุตสิาห้กัรรมขันาดย่อม (บสิย.) ค�ำป็ระกัันได้

• People’s Bank Project Loan
This is a financial product for small enterprises, fixed-income 

earners or unemployed persons intending to be self-employed, 

which can be used as capital, working capital, necessary living 

expenses, or for debt repayment. The credit line is determined 

by the applicant’s needs and repayment ability, not exceeding 

200,000 Baht per person. Repayment of principal and interest 

is paid monthly, not exceeding 8 years (96 installments), at a 

fair interest rate, which is lower than the interest on informal 

loans. Collateral can be an individual, securities and the Thai 

Credit Guarantee Corporation (TCG).

• สินเชื่่�อธุรกิจัรายียี่อยี

เป็็นผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินสิำห้รับผู้ป็ระกัอบธุรกัิจัทุ่�ม่

วัตถุป็ระสิงค์เพื่่�อแสิวงห้ากัำไร เช้่น ธุรกัิจัอุตสิาห้กัรรม ธุรกัิจั

พื่าณิช้ยกัรรม ธุรกิัจับริกัาร ม่ความจัำเป็็นต้องใช้้ทุุนสูิงกัว่า 

สิินเช้่�อโครงกัารธนาคารป็ระช้าช้น โดยม่วัตถุป็ระสิงค์เพื่่�อเป็็น

ธนาคารมค่วามมุง่มั�นและตั�งใจัในกัารเป็็นธนาคารเพื่่�อสิงัคม

อยา่งแทุ้จัรงิ มุ่งให้้เกัดิกัารสิร้างโอกัาสิในกัารเขัา้ถงึแห้ลง่เงนิทุนุ

ในระบบให้้แก่ักัลุม่ลกูัค้าฐานรากัขัองป็ระเทุศั สินบัสินนุให้้ป็ระช้าช้น

มค่วามเป็น็อยูทุ่่�ดขึ่ั�น สิร้างและสิง่เสิรมิกัระบวนกัารองคก์ัรช้มุช้น 

และเครอ่ข่ัายองค์กัรช้มุช้นด้านกัารเงิน ให้ส้ิามารถพึื่�งพื่าตนเอง 

โดยดำเนินกัารผ่านกัารให้้บริกัารสิินเช้่�อ ซึ่ึ�งธนาคารนำมาใช้้ 

เป็น็กัลไกัสิำคญัสิูก่ัารพื่ฒันาในดา้นตา่ง ๆ  มร่ายละเอย่ดทุ่�สิำคญั

ดังต่อไป็น่� 

GSB is determined to become a true social bank, creating 

opportunities for the country’s grassroots customer group to 

have access to capital, thereby improving their quality of life. 

GSB has built and promoted a community organization process 

and a network of community financial organizations, encouraging 

self-reliance. This is achieved through the provision of loan 

services, which is an important development mechanism. Key 

details are as follows:  

• สินเชื่่�อโครงการธนาคารประชื่าชื่น

เป็็นผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินสิำห้รับผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย 

ห้ร่อผู้ม่รายได้ป็ระจัำ ห้ร่อผู้ทุ่�ยังไม่ได้ป็ระกัอบอาช้่พื่ใด ๆ ทุ่�ม่

ความตั�งใจัจัะป็ระกัอบอาช้่พื่อิสิระรายย่อย โดยม่วัตถุป็ระสิงค์

เพื่่�อเป็็นเงินทุุน เงินทุุนห้มุนเว่ยนในกัารป็ระกัอบอาช้่พื่  

เป็น็คา่ใช้จ้ัา่ยทุ่�จัำเป็น็ในกัารดำรงช่้พื่ ห้รอ่ช้ำระห้น่�อ่�น ๆ  ให้้กัูไ้ด้
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เงินทุุนห้มุนเว่ยนระยะสิั�น เช้่น เงินกัู้เบิกัเกัินบัญช้่ และป็ระเภทุ

เงนิกัูร้ะยะยาว ให้ก้ัูไ้ดต้ามความจัำเป็็นและความสิามารถในกัาร

ช้ำระคน่ วงเงินกู้ัสูิงสุิด 1,000,000 บาทุ ระยะเวลากัารผ่อนช้ำระ

สิูงสิุดไม่เกัิน 10 ป็ี สิามารถใช้้บุคคล ห้ลักัทุรัพื่ย์ และบรรษัทุ

ป็ระกัันสิินเช้่�ออุตสิาห้กัรรมขันาดย่อม (บสิย.) ค�ำป็ระกัันได้ 

• SME Business Loan
This is a financial product for business owners, e.g. 

industrial, commercial and commercial businesses, who require 

higher credit line offered by the People’s Bank Loan Project.  

It is intended as short-term working capital, e.g. overdraft, and 

long-term loans. The credit line is determined by the applicant’s 

needs and repayment ability, not exceeding 1,000,000 baht. 

The maximum repayment period is 10 years. Collateral can be 

an individual, securities and the Thai Credit Guarantee 

Corporation (TCG).

• สินเชื่่�อเพั่�อชื่่วัยีเหล่อผ่้้ประสบภัยีพัิบัติ

เป็็นผลิตภัณฑ์์สิำห้รับบรรเทุาความเด่อดร้อนขัองผู้ทุ่� 

ป็ระสิบภยัพื่บิตัต่ิาง ๆ เช่้น อทุุกัภัย วาตภยั แผ่นดนิไห้ว ภยัแล้ง 

ภัยห้นาว และรวมถึงผู้ป็ระสิบอัคค่ภัย โดยม่วัตถุป็ระสิงค์เพื่่�อ

แก้ัไขัปั็ญห้าและบรรเทุาความเดอ่ดร้อนในกัารดำรงช่้พื่ ตลอดจัน

เพื่่�อบรรเทุาความเด่อดร้อนจัากัภัยพิื่บัติต่าง ๆ ให้้กัู ้ได้ตาม 

ความจัำเป็็นและความสิามารถในกัารช้ำระค่น วงเงินกัู้สิูงสิุด 

50,000 บาทุ ระยะเวลากัารผ่อนช้ำระสิงูสิดุไม่เกิัน 5 ปี็ โดยป็ลอด

กัารช้ำระคน่ใน 3 งวดแรกั ดว้ยอัตราดอกัเบ่�ยทุ่�เป็็นธรรม สิามารถ

ใช้้บุคคล ห้ลักัทุรัพื่ย์ และบรรษัทุป็ระกัันสิินเช่้�ออุตสิาห้กัรรม

ขันาดย่อม (บสิย.) ค�ำป็ระกัันได้

• Loan for Disaster Victims 
This product aims to help people suffered from disasters, 

such as floods, storms, earthquakes, droughts, cold weather 

and fire. The loan is intended to relieve their financial distress 

caused by the disaster. The credit line is determined by the 

applicant’s needs and repayment ability, not exceeding 50,000 

baht. The maximum repayment period is 5 years at a fair interest 

rate, with loan repayment suspended for the first 3 installments. 

Collateral can be an individual, securities and the Thai Credit 

Guarantee Corporation (TCG).

• สินเชื่่�อเพั่�อพััฒนาชื่นบท/สินเชื่่�อเพ่ั�อพััฒนาชื่นบท 

 สำหรับกองทุนหม้่บ้านและชืุ่มชื่นเม่อง

เป็็นผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินสิำห้รับ 

 1)  องคก์ัรช้มุช้นทุั�งทุ่�เป็็นนติบิคุคลตามกัฎห้มายแพื่ง่

และพื่าณชิ้ย์ ห้รอ่กัฎห้มายอ่�น และไม่เป็็นนติบิคุคล 

เช้่น องค์กัรพื่ัฒนาเอกัช้น กัลุ่มออมทุรัพื่ย์เพื่่�อ

กัารผลิต กัลุ่มออมเงินสิัจัจัะ 

 2)  ผูป้็ระกัอบกัารในโครงกัารห้นึ�งตำบล ห้นึ�งผลิตภัณฑ์์ 

และกัลุ่มวิสิาห้กัิจัชุ้มช้น 

 3)  กัองทุุนห้มู่บ้านและชุ้มช้นเม่อง (กัทุบ.) โดยม่

วัตถุป็ระสิงค์เพื่่�อเป็็นเงินทุุนในกัารป็รับป็รุงห้ร่อ

ขัยายกัิจักัรรมทุ่�ทุำอยู่เดิม ลงทุุนให้ม่ในกัิจักัรรม

เพื่่�อกัารผลติห้รอ่กัารค้า ห้รอ่เป็น็เงินทุุนห้มนุเวย่น

ทุ่�เกัิดป็ระโยช้น์ต่อกัลุ่มห้ร่อสิมาช้ิกั ซึ่ึ�งม่วงเงินกัู้

แตกัตา่งไป็ตามสิถานะขัององค์กัรช้มุช้น โดยเป็น็ 

สิินเช้่�อทุ่�ม่ความย่ดห้ยุ่นขัองงวดกัารผ่อนช้ำระ

ตามรอบรายได้ทุ่�แทุ้จัริงขัองลูกัค้า ระยะเวลา 

กัารผ่อนช้ำระสิูงสิุดไม่เกัิน 5 ปี็ ให้้บริกัารด้วย 

อตัราดอกัเบ่�ยทุ่�เป็็นธรรม สิามารถใช้้คณะกัรรมกัาร

ขัองกัลุม่องค์กัรช้มุช้นเป็็นห้ลักัทุรัพื่ย์ค�ำป็ระกัันได้

• Rural Development Loan Rural Development Loan  

 for National Village and Urban Community Funds 

This is a financial product for

 1)  community organizations which are juristic 

persons registered under the Civil and Commercial 

Code or other laws, and which are not juristic 

persons, such as NGOs, production savings 

groups and Sajja savings groups; 

 2)  Entrepreneurs in One Tambon, One Product 

Project and Community Enterprise Groups

 3)  National Village and Urban Community Funds, 

the loan is intended as capital for improvement 

or expansion of existing activities, reinvestment 

in production or commercial activities, or working 

capital for the benefit of the group or its members. 

The maximum credit line varies in accordance 

with the status of each community organization. 

Repayment is flexible and based on the actual 

income cycle of the customer. The maximum 

repayment period is 5 years at a fair interest rate. 

Collateral can be the committee members of the 

community organization.

• สินเชื่่�อกลุ่มเกษตรกร (โครงกัารสิินเช้่�อเพื่่�อพื่ัฒนา 

ช้นบทุกัลุ่มเกัษตรกัรช้าวไร่ยาสิูบ)

เป็็นผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินสิำห้รับกัลุ่มลูกัค้าทุ่�ป็ระกัอบ

อาช้่พื่เกัษตรกัรในโครงกัารสิินเช้่�อเพื่่�อพื่ัฒนาช้นบทุกัลุ่ม

เกัษตรกัรช้าวไรย่าสิบู โดยมว่ตัถปุ็ระสิงค์เพื่่�อใช้เ้ป็็นทุนุห้มนุเวย่น

ในกัารผลิตใบยาแห้้งให้้โรงงานยาสูิบ ลงทุุนในกัารป็รับป็รุงระบบ

กัารผลิตใบยาแห้้งให้้โรงงานยาสิูบ ห้ร่อใช้้ในกัารกั่อสิร้างโรงบ่ม

ยาสิูบตามโครงกัารขัองโรงงานยาสูิบ ให้้กู้ัได้ตามความจัำเป็็น
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และความสิามารถในกัารช้ำระค่น วงเงินกัู้สิูงสิุด 600,000 บาทุ 

ระยะเวลาผ่อนช้ำระค่นสิูงสิุดแตกัต่างตามวัตถุป็ระสิงค์กัารกัู้  

โดยผูก้ัูแ้ต่ละรายเป็็นผูก้ัูร่้วมกันัในนามขัองกัลุม่ มค่วามรบัผดิช้อบ

ร่วมกัันในกัารเป็็นห้น่�ขัองผู้กัู้ทุุกัรายในฐานะลูกัห้น่�ร่วม 

• Farmer Loan (Loan Program for Rural Development 

- Tobacco Farmer Groups) 

This is a financial product for farmers under the loan program 

for rural development – tobacco farmer groups. The loan is 

intended as working capital for producing dried tobacco leaves 

for the Tobacco Authority or the construction of tobacco curing 

houses in accordance with the Tobacco Authority’s Project. The 

credit line is determined by the applicant’s needs and repayment 

ability, not exceeding 600,000 Baht. The maximum repayment 

period varies according to the purpose of the loan. Borrowers 

from the same group are jointly liable for every borrower’s debt 

as joint debtors.

• สินเชื่่�อพััฒนาองค์กรชุื่มชื่น (รายีบุคคล) สำหรับ 

กลุ่มผ่้้ประกอบการโฮมสเตยี์ (GSB Homestay) 

เป็็นผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินทุ่�ให้้บริกัารแกั่ผู้ป็ระกัอบอาช้่พื่

ห้รอ่กัจิักัรรมทุ่�เกั่�ยวขัอ้งกับักัจิักัารโฮมสิเตย ์ห้ร่อเป็็นสิมาช้กิัขัอง 

กัลุ่มผู้ป็ระกัอบกัารโฮมสิเตย์ทุ่�ขัึ�นทุะเบ่ยนกัับกัรมกัารทุ่องเทุ่�ยว 

กัระทุรวงกัารทุ่องเทุ่�ยวและกั่ฬา โดยม่วัตถุป็ระสิงค์เพื่่�อเป็็น 

เงนิลงทุนุในกัารดำเนินกิัจักัรรมทุ่�เก่ั�ยวข้ัองกับักัารดำเนินกิัจักัาร 

โฮมสิเตย์ไทุยให้้กัู้ได้ตามความจัำเป็็นและความสิามารถ 

ในกัารช้ำระค่น วงเงินกัู้สูิงสุิด 1,000,000 บาทุ ระยะเวลา 

ผ่อนช้ำระค่นแตกัต่างตามป็ระเภทุขัองห้ลักัป็ระกััน สิามารถใช้้

บุคคล ห้ลักัทุรัพื่ย์ และบรรษัทุป็ระกัันสิินเช้่�ออุตสิาห้กัรรม 

ขันาดย่อม (บสิย.) ค�ำป็ระกัันได้

• Community Organization Development Loan 

(Individual) for Homestay Operators (GSB Homestay)

This is a financial product for professionals or operators in 

the homestay business or members of a homestay operator 

group registered with the Department of Tourism, Ministry of 

Tourism and Sports. The loan is intended for investing in Thai 

homestay-related activities. The credit line is determined by the 

applicant’s needs and repayment ability, not exceeding 1,000,000 

baht. The repayment period varies according to the type of 

collateral, which can be an individual, securities and the Thai 

Credit Guarantee Corporation (TCG).

• สถาบันการเงินประชื่าชื่น [FS13]

รัฐบาลได้กัำห้นดนโยบายกัารขัับเคล่�อนกัารป็ฏิิรูป็ป็ระเทุศั

ภายใต้กัรอบยุทุธศัาสิตร์ช้าติด้านกัารยกัระดับศัักัยภาพื่ 

โดยสินับสินุนรูป็แบบกัารให้้บริกัารทุางกัารเงินทุ่�สิร้างป็ระโยช้น์ 

ร่วมกันัระห้ว่างสิถาบันกัารเงินกัับองค์กัรกัารเงินชุ้มช้นเพื่่�อ 

ยกัระดับองค์กัรกัารเงินชุ้มช้นเป็็น “สิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้น” 

ซึ่ึ�งม่สิถานะเป็็นนิติบุคคล และม่คณะกัรรมกัารพื่ัฒนาระบบ

สิถาบนักัารเงนิป็ระช้าช้นทุำห้น้าทุ่�วางกัรอบนโยบายและแนวทุาง

กัารดำเนินงานในกัารส่ิงเสิริมและกัำกัับดูแลสิถาบันกัารเงิน 

ป็ระช้าช้น อนัจัะทุำให้้กัารดำเนินงานขัองสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้น

เป็น็ไป็อยา่งมป่็ระสิทิุธิภาพื่ มม่าตรฐาน และมค่วามยั�งยน่ในกัาร

พื่ึ�งพื่าตนเองภายในชุ้มช้น จัึงได้ป็ระกัาศัใช้้พื่ระราช้บัญญัติ

สิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้น พื่.ศั. 2562 (พื่.ร.บ.ฯ) โดยมผ่ลบังคับใช้้

วันทุ่� 28 สิิงห้าคม 2562 และได้มอบห้มายให้้ธนาคารออมสิิน

เป็็นธนาคารผู้ป็ระสิานงานตาม พื่.ร.บ.ฯ โดยม่ห้น้าทุ่�สินับสินุน

และป็ระสิานงานกัารดำเนินงานขัองสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้น  

รวมถงึให้้คำแนะนำด้านต่าง ๆ  ตั�งแต่กัารรับคำขัอ จััดตั�งสิถาบัน

กัารเงินป็ระช้าช้น จััดทุำและพื่ัฒนาระบบเทุคโนโลย่สิารสินเทุศั

สิำห้รับกัารให้้บริกัารทุางกัารเงิน ระบบกัารโอนเงิน ระบบบัญช้่  

ระบบทุะเบ่ยน ระบบความป็ลอดภัย ระบบฐานข้ัอมูล  

ระบบบริห้ารจััดกัารความเสิ่�ยง ระบบมาตรฐานกัารให้้บริกัาร 

ห้ร่อระบบอ่�นใดทุ่�จัำเป็็นในกัารให้้บริกัารขัองสิถาบันกัารเงิน

ป็ระช้าช้น รวมถึงกัารพื่ัฒนาศัักัยภาพื่และความพื่ร้อม เพื่่�อให้้

สิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นมก่ัารพื่ฒันาอย่างต่อเน่�อง สิามารถเป็็น

ทุ่�พื่ึ�งขัองคนในชุ้มช้นได้อย่างยั�งย่น

โดยสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นจัะทุำห้น้าทุ่�เป็็นเห้ม่อน

ธนาคารขัองช้มุช้นทุ่�ให้้บรกิัารรบัฝากัเงนิจัากัสิมาช้กิั ป็ระช้าช้น 

และวสิิาห้กัจิัช้มุช้น ให้ส้ินิเช้่�อแกัส่ิมาช้กิั และเป็น็ตวัแทุนกัารรบั

ช้ำระเงินและโอนเงินขัองสิมาชิ้กัและป็ระช้าช้น โดยม่พื่่�นทุ่�ใน

กัารดำเนินงานไม่เกิันเขัตตำบลห้รอ่แขัวงทุ่�ตั�งขัองสิถาบันกัารเงิน

ป็ระช้าช้นและเขัตห้มู่บ้านทุ่�ติดกัับตำบลห้ร่อแขัวงอันเป็็นทุ่�ตั�ง

ขัองสิถาบนักัารเงนิป็ระช้าช้น มส่ิถานะเป็น็นติบิคุคลทุ่�มธ่นาคาร

ผู้ป็ระสิานงานเป็็นพื่่�เล่�ยงช้่วยจััดทุำและพื่ัฒนาระบบเทุคโนโลย่

สิารสินเทุศัสิำห้รับกัารให้บ้รกิัารทุางกัารเงนิ เป็น็ตัวกัลางในกัาร

ทุำธุรกัรรมทุางกัารเงิน และช่้วยตรวจัสิอบและป็ระเมินผลกัาร
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ดำเนินกัาร ซึึ่�งกัารม่พ่ื่�เล่�ยงดังกัล่าวจัะช่้วยลดต้นทุนุและสินับสินุน

ให้้สิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นสิามารถดำเนินกัารเป็็นธนาคาร 

ขัองชุ้มช้นทุ่�ม่ป็ระสิิทุธิภาพื่เป็็นทุ่�ยอมรับและไว้วางใจัขัอง

สิมาช้ิกัและป็ระช้าช้นในพื่่�นทุ่�

• People's Financial Institutions [FS13]

To implement the national reform agenda under the national 

strategy on enhancing capacity, the government has provided 

support to financial services that mutually benefit financial 

institutions and community financial organizations, with a view 

to transforming them into “People's Financial Institutions.”  

A People's Financial Institution is a juristic person and operates 

under the purview of the People's Financial Institution System 

Development Committee. The Committee is responsible for 

stipulating a policy framework and operational guidelines for 

promoting and supervising People's Financial Institutions, 

ensuring that People's Financial Institutions operate efficiently, 

comply with relevant standards and achieve sustainability in terms 

of community self-reliance. Thus, the People's Financial Institutions 

Act, B.E. 2562 (2019) was promulgated. The Act entered into 

force on 28 August 2019. GSB, as the designated coordinating 

bank under the Act, is tasked with supporting and coordinating 

the work of People's Financial Institutions, including giving advice 

on various matters, e.g. application to establish a public financial 

institution, development of IT for the provision of financial 

services, money transfer system, accounting system, registration 

system, security system, database system, standard risk 

management system, provision of service, or other systems 

necessary for the operations of a People's  Financial Institution. 

Moreover, GSB also supports People's Financial Institutions on 

capacity building, ensuring that they continue to progress and 

become an institution that community members can rely on in 

a sustainable manner. 

A People's Financial Institution operates as a bank for the 

community, offering savings service for members, general public 

and community enterprises; providing loans to members; and 

acting as an intermediary for money payment and transfer 

between members and the general public. The operating area 

of a People's Financial Institution is the sub-district area of 

where it is located plus adjacent village areas. It is a juristic 

person, supported by the coordinating bank under the Act for 

providing IT used in the provision of financial services, acting 

as an intermediary for financial transactions, as well as 

operational monitoring and evaluation. Having such assistance 

helps to lower the cost and People's Financial Institutions to 

effectively operate as community banks and to gain the trust 

and confidence of their members and local people.

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถึาบันการเงินป้ระชาชน 

People's Financial Institution 

System Development 

Committee

ธนาคารผู้ป้ระสานงาน
Coordinating Bank

องค์กรชุมชนที่ไม่เป้็นนิติบุคคล
Community Organization

(Non-Juristic Person)

กำ�หนด
หลักเกณฑ์

Set Guidelines

ส่งเอกส�ร
คำ�ขอจดทะเบียน

Submit Registration 
Application

นายั่ทะเบียั่น 
Registrar

ธน�ค�รเป็นพี่เลี้ยง
Mentoring Bank

สถึาบันการเงินป้ระชาชน
People's Financial Institutions

คุณสมบัติผ่าน
Qualified

คุณสมบัติไม่ผ่าน
Unqualified

อุทธรณ์คำาสั่งไม่รับจิดทะเบียั่น
Appeal the Order of Refusal to Registration
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สรุปภาพรวมการจดทะเบียนและดำาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
Summary of Registration and Operations of People's Financial Institutions

องค์กรการเงินชุมชน
Community Financial 

Organizations

ธนาคารผู้ป้ระสานงาน
Coordinating Bank

นายั่ทะเบียั่น 
Registrar

คุณสมบัติ
-  ทุนชำาระแล้วไม่ต่ำากว่า 

500,000 บาท

-  ทำางบการเงิน + มีกำาไร  

ต่อเนื่อง ไม่ต่ำากว่า 2 ปี

-  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

Qualifications
-  Paid-up capital of not 

less than 500,000 Baht

-  Prepare financial 

statements + post 

operating profits for  

not less than  

2 consecutive years

-  Adopt information 

technology for not less  

than 1 year

ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการเฉพาะสมาชิกที่อยู่ใน

ตำาบลและเขตหมู่บ้านที่ติดกัน

Scope of Service
This service is available 

only to members living in 

sub-districts and villages 

locating adjacent to one

another.

ขั้นตอนการจดทะเบียน
-  ขอจดทะเบียนต่อธนาคาร 

ผู้ประสานงาน

-  ธนาคารผู้ประสานงาน 

เสนอต่อนายทะเบียน

Registration Process
-  Apply for registration 

with the coordinating 

bank

-  The coordinating bank 

proposes the application 

to the Registrar.

ยื่นเอกสาร
ขอจดทะเบียน
Submit 

Documents for 

Registration

กำากับดูแล
Supervision

- สนับสนุน

- รับคำาขอ

- จัดทำาระบบ

- Support

-  Receive 

requests

-  Set up 

system

ระบบเทคโนโลยั่ีสารสนเทศ (IT)
IT System

สถึาบันการเงินป้ระชาชน
People's Financial Institutions

คณะกรรมการสถึาบันการเงินป้ระชาชน
People's Financial Institutions Committee

เชื่อมโยงข้อมูล

Data linkage

สมาชิก
Members

รูป้แบบธุรกรรม / Transaction Format

ฝากเงิน

Deposits

สินเชื่อ

Loans

ชำาระเงิน / โอนเงิน 

Payment / Transfer

สวัสดิการ

Welfares

ข้อดี

Advantages

- มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำาให้การทำาธุรกรรมกับสมาชิกมีความมั่นคง

- มีการกำากับดูแล ทำาให้เกิดความมั่นคง

- มีธนาคารผู้ประสานงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเป็นพี่เลี้ยง

- ดำาเนินการโดยใช้ระบบ IT ทำาให้มีความรวดเร็ว และสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกและประชาชน

- Legal entity status which enable stable transactions with members

- Under supervision allowing financial stability

- Under mentor of coordinating bank with financial expertise

- Conduct operation using IT system enable fast and convenient services of members  

 and the Public

ให้อนุญาต
จดทะเบียน
Approval for 

registration

ในกรณีที่ม ี
เหตุอันควร
หรือสงสัย
In case of 

reasonable 

doubt

ผู้ตรวจิสอบ 
Auditor
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ดำาเนินการสนับสนุนและจิัดตั้งสถึาบันการเงินป้ระชาชน 
โดยม่รายละเอ่ยดกัารดำเนินงานทุ่�สิำคัญดังน่� 

[FS13]

•  สิร้างกัารรับรู้และความเขั้าใจัพื่ระราช้บัญญัติสิถาบัน

กัารเงนิป็ระช้าช้น โดยดำเนนิกัารฝกึัอบรมจัำนวน 183 

แห้่ง และดำเนินกัารเตร่ยมความพื่ร้อมองค์กัรกัารเงิน

ชุ้มช้นเป็็นสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นตาม พื่.ร.บ.ฯ 

มาตรา 16 สิามารถดำเนินกัารได ้(ขัอ้ 1 และ 2) จัำนวน 

260 แห้่ง

•  สินับสินุนและจััดตั�งสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นเพิื่�มเติม

จัากัป็ี 2563 อ่กัจัำนวน 2 แห้่ง ได้แกั่ สิถาบันกัารเงิน

ป็ระช้าช้นตำบลแม่ขั้าวต้ม อำเภอเม่องเช้่ยงราย 

จัังห้วัดเช้่ยงราย และสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้น 

บ้านวงัสิรรพื่รสิ อำเภอขัลงุ จังัห้วดัจันัทุบรุ่

•  อบรมเทุคโนโลย่สิารสินเทุศัสิำห้รับสิถาบันกัารเงิน

ป็ระช้าช้นให้้กัับสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นตำบล 

แม่ขั้าวต้ม อำเภอเม่องเช้่ยงราย จัังห้วัดเช้่ยงราย

•  จััดกัิจักัรรมแลกัเป็ล่�ยนเร่ยนรู้ดูงานสิถาบันกัารเงิน

ป็ระช้าช้นต้นแบบ ป็ี 2564 ห้ัวข้ัอ “โช้ว์ด่ ด่โช้ว์” 

สิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นทุั�ง 4 แห้่งได้นำเสินอห้ัวขั้อ 

“โช้ว์ด่ ด่โช้ว์” ขัองจุัดเด่นแต่ละสิถาบันกัารเงิน

ป็ระช้าช้น ได้แกั่

สถึาบันการเงินป้ระชาชน
ตำาบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย 

28 เมษายน 2564

จิุดเด่น ด้านระบบบัญชี 

และด้านสวัสดิการ  

People's Financial Institution
Mae Khao Tom Sub-district, 

Chiang Rai Province

28 April 2021

Strength Accounting and Welfare 

สถึาบันการเงินป้ระชาชน
บ้านวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี

17 กันยายน 2564

จิุดเด่น ด้านทุนสำารอง และด้านสวัสดิการ 

และธนาคารออมสิน ในฐานะเป็นธนาคาร

ผู้ประสานงาน ได้ให้ความสำาคัญ

ในการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ

People's Financial Institution 
Ban Wang Sappharot, 

Chanthaburi Province 

17 September 2021

Strength Reserves and welfare,  

GSB as the coordinating bank prioritizing 

knowledge management  

สถึาบันการเงินป้ระชาชน
บ้านทานพอ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

16 ธันวาคม 2563

จิุดเด่น ด้านเทคโนโลยี และด้านสวัสดิการ 

People's Financial Institution
Ban Thanpho, Nakhon Si Thammarat Province

16 December 2020

Strength Technology and welfare

สถึาบันการเงินป้ระชาชน
ตำาบลน้ำาขาว จังหวัดสงขลา 

12 พฤศจิกายน 2563

จิุดเด่น ด้านเทคโนโลยีและด้านสวัสดิการ 

People's Financial Institution 
Nam Khao Sub-district, 

Songkhla Province

12 November 2020

Strength IT and welfare

Providing support to and establishing People's 

Financial Institutions  

Key operating results are as follows: 
[FS13]

•  Raised awareness about the People's Financial 

Institutions Act by providing training courses to 183 

communities and assisted 260 Community Financial 

Organizations to become People's Financial Institutions, 

in accordance with Section 16 (Subsections 1 and 2) 

of the Act.  

•  Supported and established 2 additional People's 

Financial Institutions in 2021, namely People's Financial 

Institution Mae Khao Tom Sub-district, Mueang Chiang 

Rai District, Chiang Rai Province, and People's 

Financial Institution Ban Wang Sappharot, Khlung 

District, Chanthaburi Province.   

•  Provided IT training courses for People's Financial 

Institution Mae Khaw Tom Sub-district, Mueang  

Chiang Rai District, Chiang Rai Province.

•  Organized a knowledge sharing session on model 

People's Financial Institutions of 2021 where 4 People's 

Financial Institutions presented their respective 

strengths as follows:
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การดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึึงผลิตภัณฑ์์ทางการเงิน [FS13]

Key Operations on Creating Opportunities to Access Financial Products 

วงเงินโครงการ 
Scheme Credit Line

12,840
ล้านบาท / Million Baht

วงเงินกู้ ไม่เกิน 
Credit Line 

Not Exceeding

50,000
บาทต่อรายั่ Baht / Person

อัตราดอกเบี้ยั่
Interest Rate (Flat Rate)

ร้อยั่ละ 0.35 ต่อเดือน
Percent / Month

• สินเชื่่�อเสริมพัลังฐานราก (สร้างงานรายีเด่�ยีวั) 

เป็็นผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินสิำห้รับผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย 

ผู้ป็ระกัอบอาช้่พื่อิสิระ ห้ร่อผู้ม่รายได้ป็ระจัำ โดยให้้กู้ัตาม 

ความจัำเป็็น วงเงนิกัูไ้มเ่กันิ 50,000 บาทุต่อราย ไม่มห่้ลักัป็ระกันั 

(Clean Loan) อัตราดอกัเบ่�ยร้อยละ 0.35 ต่อเด่อน (Flat Rate) 

ระยะเวลากัารผ่อนช้ำระสิูงสิุดไม่เกัิน 3 ป็ี ป็ลอดช้ำระเงินงวด 

(เงนิต้นและดอกัเบ่�ย) 6 งวดแรกั มว่งเงนิโครงกัาร 12,840 ล้านบาทุ 

โดยเปิ็ดให้้ลงทุะเบ่ยนผ่าน www.gsb.or.th และแอป็พื่ลิเคชั้น 

MyMo ทุั�งน่� อนุมัติและจััดทุำสิัญญาทุ่�ธนาคารออมสิินสิาขัา  

ห้ร่อแอป็พื่ลิเคช้ัน MyMo ป็ัจัจัุบันสิิ�นสิุดระยะเวลาโครงกัารแล้ว

เม่�อวันทุ่� 30 มิถุนายน 2564 

โดยใช้้ 7 ปั็จัจััยแห่้งความยั�งย่นขัองสิถาบนักัารเงนิป็ระช้าช้น ป็ระกัอบด้วย (1) สิถานทุ่�  (2) เทุคโนโลย ่ (3) ธรุกัรรมห้ลากัห้ลาย 

ครบวงจัร (4) เวลาเป็ิด - ป็ิดทุำกัาร (5) ระบบบัญช้่ (6) กัำไร (เสิาเขั็ม เป็ร่ยบเสิม่อนเสิาเขั็มขัองบ้าน) และ (7) สิวัสิดิกัาร  

ในกัารให้้ความรู้กัับป็ระธานและคณะกัรรมกัารขัองสิถาบันกัารเงินป็ระช้าช้นเพื่่�อให้้เกัิดความยั�งย่น

7 Factors of sustainability of People's Financial Institution, namely (1) location (2) technology (3) full-service transactions  

(4) opening and closing hours (5) accounting system (6) profit (considered as house piles) and (7) welfare, formed the basis of the 

training for chairpersons and People's Financial Institution committee members, with a view to achieving sustainability.

กัารให้ค้วามช่้วยเห้ลอ่ป็ระช้าช้นทุ่�กัำลงัป็ระสิบปั็ญห้าความ

เดอ่ดรอ้นเป็น็จัำนวนมากั โดยธนาคารดำเนนิกัารออกัผลติภณัฑ์์ 

สิินเช้่�อเสิริมสิภาพื่คล่อง บรรเทุาความเด่อดร้อนขัองผู้ทุ่�ได้รับ

ผลกัระทุบ โดยให้้บริกัารสิินเช้่�อโครงกัารตามนโยบายรัฐทุ่�ได้รับ 

เงินช้ดเช้ยจัากัรัฐ (PSA) ดังต่อไป็น่�

GSB has helped people facing difficulties through the 

provision of financial products that improve their liquidity and 

alleviate their hardship as well as providing loans under the 

Public Service Account (PSA) scheme as follows:

  

• Grassroots Empowerment Loan (Individual  Job  Creation) 

This is a financial product for small enterprises,  

self-employed persons or fixed-income earners. The maximum 

credit line is 50,000 Baht/person. It is a clean loan with an  

interest rate of 0.35 percent/month (flat rate). The maximum 

repayment period is 3 years, with repayment (principal and 

interest) suspended for the first 6 installments. The total credit 

line of the scheme is 12,840 Million Baht. Application can be 

made at www.gsb.or.th and MyMo application. However, loan 

approval and contract signing are done in-branch or via MyMo 

application. The scheme completed on 30 June 2021. 
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• สินเชื่่�ออิ�มใจั 

เป็็นผลติภณัฑ์์ทุางกัารเงนิสิำห้รบัลกูัค้าทุ่�เป็็นผูป้็ระกัอบกัาร

ร้านอาห้ารห้รอ่เคร่�องด่�ม (เป็็นเคร่�องด่�มทุ่�มก่ัารป็รงุแตง่ ห้รอ่ไมม่่

กัารป็รุงแต่ง) ทุ่�มก่ัารจัำห้น่ายแบบถาวร ห้รอ่จัำห้น่าย ณ จัดุป็ระจัำ 

วงเงินกัู้ไม่เกัิน 100,000 บาทุต่อราย ไม่ม่ห้ลักัป็ระกััน (Clean 

Loan) อัตราดอกัเบ่�ยร้อยละ 3.99 ต่อปี็ (Effective Rate)  

ระยะเวลากัารผ่อนช้ำระสิูงสิุดไม่เกัิน 5 ป็ี ป็ลอดช้ำระเงินงวด 

(เงนิต้นและดอกัเบ่�ย) 6 งวดแรกั มว่งเงินโครงกัาร 2,000 ล้านบาทุ 

โดยเปิ็ดให้้ลงทุะเบย่นผ่าน www.gsb.or.th เม่�อวนัทุ่� 11 กัรกัฎาคม 

2564 ทุั�งน่� อนุมัติและจััดทุำสิัญญาผ่านแอป็พื่ลิเคช้ัน MyMo 

ป็จััจับุนัสิิ�นสิดุระยะเวลาโครงกัารแลว้เม่�อวนัทุ่� 31 ธนัวาคม 2564

• Im-Jai Loan  

This is a financial product for customers who operate 

restaurants or beverage shops (flavored and unflavored 

beverages) with a permanent establishment or a regular point 

of sale. It offers a clean loan, with a credit line not exceeding 

100,000 baht/person at an interest rate of 3.99 percent/year 

(Effective Rate). The maximum repayment period is 5 years 

with repayment (principal and interest) suspension for the first 

6 installments. The scheme credit line is 2,000 Million Baht. 

Application can be made via www.gsb.or.th since 11 July 2021. 

Loan approval and contract signing is done via MyMo application. 

The scheme completed on 31 December 2021. 

วงเงินโครงการ 
Scheme Credit Line

20,000
ล้านบาท / Million Baht

วงเงินโครงการ 
Scheme Credit Line

10,000
ล้านบาท / Million Baht

วงเงินกู้ ไม่เกิน 
Credit Line 
Not Exceeding

100,000 
บาทต่อรายั่ Baht / Person

วงเงินกู้ ไม่เกิน 
Credit Line 
Not Exceeding

100,000 
บาทต่อรายั่ Baht / Person

อัตราดอกเบี้ยั่
Interest Rate

(Effective Rate) 

ร้อยั่ละ 3.99 ต่อป้ี
Percent / Year

อัตราดอกเบี้ยั่
Interest Rate

(Flat Rate) 

ร้อยั่ละ 0.35 ต่อเดือน
Percent / Month  

• โครงการสินเชื่่�อส้้ภัยีโควัิด-19 

เป็็นผลิตภัณฑ์์ทุางกัารเงินสิำห้รับลูกัค้าทุ่�ม่รายได้ป็ระจัำ 

ห้ร่อป็ระกัอบอาช่้พื่อิสิระ วงเงินกัู้ไม่เกัิน 10,000 บาทุต่อราย 

ไม่ม่ห้ลักัป็ระกััน (Clean Loan) อัตราดอกัเบ่�ยร้อยละ 0.35  

ต่อเด่อน (Flat Rate) ระยะเวลากัารผ่อนช้ำระสิูงสิุดไม่เกัิน 2 ป็ี 

ป็ลอดช้ำระเงินงวด (เงินต้นและดอกัเบ่�ย) 6 งวดแรกั ม่วงเงิน

โครงกัาร 10,000 ล้านบาทุ โดยให้้บริกัารผ่านแอป็พื่ลิเคช้ัน 

MyMo เม่�อวันทุ่� 14 พื่ฤษภาคม 2564 ซึ่ึ�งม่ระยะเวลาโครงกัาร

ถึงวันทุ่� 30 กัันยายน 2565 ห้ร่อจันกัว่าจัะครบวงเงินโครงกัาร

• COVID-19 Relief Loan  

This is a financial product for fixed-income earners or self-

employed persons. It offers a clean loan, with a credit line not 

exceeding 10,000 Baht/person at an interest rate of 0.35 percent/

month (flat rate). The maximum repayment period is 2 years 

with repayment (principal and interest) suspension for the first 

6 installments. The scheme credit line is 10,000 Million Baht. 

Application can be made via MyMo application since 14 May 

2021. The scheme is set to expire on 30 September 2022 or 

when the scheme credit line has been fully dispersed.
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• สินเชื่่�อสร้างงาน สร้างอาชื่่พั

ธนาคารออมสินิได้ออกัมาตรกัารสินิเช่้�อสิร้างงาน สิร้างอาช้พ่ื่ 

เพื่่�อช่้วยเห้ลอ่บรรเทุาความเด่อดร้อน เร่งเย่ยวยา ฟ้ื้�นฟื้ ูคน่อาช้พ่ื่ 

และค่นความสุิขัให้้กัับป็ระช้าช้น รวมถึงผู้ป็ระกัอบกัารทุ่�ได้รับ

ผลกัระทุบห้ลังสิถานกัารณ์กัารแพื่ร่ระบาดขัองโควิด19  

ผ่อนคลายลง ให้้สิามารถกัลับมาดำเนินธุรกัิจั ม่อาช้่พื่และ 

มร่ายได้ โดยให้้บริกัารสินิเช่้�อสิำห้รบักัลุม่ลกูัค้าผูเ้ริ�มป็ระกัอบอาช้พ่ื่ 

ห้รอ่ผูป้็ระกัอบกัารรายย่อย ผู้ป็ระกัอบกัารขันาดเล็กั ห้ร่อผู้ขัับขั่�

รถสิาธารณะทุ่�ผ่านกัารฝึกัอบรมจัากัห้น่วยงานภาครฐัห้รอ่เอกัช้น 

เพื่่�อเป็็นเงนิทุนุเริ�มต้นในกัารป็ระกัอบอาช่้พื่ห้ร่อเสิรมิสิภาพื่คล่อง

ในกัารป็ระกัอบอาช้พ่ื่ และบรรเทุาความเดอ่ดร้อนจัากัผลกัระทุบ

ขัองโรคโควิด 19 โดยม่วงเงินกัู้ไม่เกิัน 100,000 บาทุต่อราย 

ไม่ม่ห้ลักัป็ระกััน (Clean Loan) และวงเงินกัู้เกัินกัว่า 100,000 

- 300,000 บาทุต่อราย ใช้้บุคคลค�ำป็ระกััน ห้ร่อตามทุ่�ธนาคาร

กัำห้นด อัตราดอกัเบ่�ยร้อยละ 3.99 ต่อปี็ (Effective Rate)  

ระยะเวลากัารผ่อนช้ำระสิูงสิุดไม่เกันิ 5 ปี็ ป็ลอดช้ำระเงินงวด  

(เงนิต้นและดอกัเบ่�ย) 6 งวดแรกั มว่งเงนิโครงกัาร 5,000 ล้านบาทุ 

โดยเปิ็ดให้้ลงทุะเบย่นผ่าน www.gsb.or.th ในวนัทุ่� 25 พื่ฤศัจักิัายน 

2564 ทุั�งน่� อนุมัติและจััดทุำสัิญญาทุ่�ธนาคารออมสิินสิาขัา  

ห้ร่อแอป็พื่ลิเคช้ัน MyMo ซึ่ึ�งม่ระยะเวลาโครงกัารถึงวันทุ่�  

30 กัันยายน 2565 ห้ร่อจันกัว่าจัะครบวงเงินโครงกัาร

• Job Creation Loan  

GSB’s work and job loan scheme was introduced to help 

those affected by the COVID-19 pandemic back on their feet. 

It is intended for customers who just started working, SMEs or 

taxi drivers who received training from a government agency 

or a private company as startup capital, improving business 

liquidity, and  COVID-19 relief. The scheme offers a no-guarantee 

loan (clean loan), with a credit line not exceeding 100,000 Baht/

person. For a credit line between 100,000 - 300,000 Baht/person, 

collateral is required, which can be an individual or as stipulated 

by GSB. The interest rate is 3.99 percent/year (Effective Rate). 

The maximum repayment period is 5 years with repayment 

(principal and interest) suspension for the first 6 installments. 

The scheme credit line is 5,000 Million Baht. Application  

can be made via www.gsb.or.th since 25 November 2021. 

Approval and contract signing are done in-branch or via MyMo 

application. The scheme is set to expire on 30 September 2022 

or when the scheme credit line has been fully dispersed. 

วงเงินโครงการ 
Scheme Credit Line

5,000
ล้านบาท / Million Baht

อัตราดอกเบี้ยั่
Interest Rate

ร้อยั่ละ 3.99 ต่อป้ี
Percent / Year

วงเงินกู้แบบไม่มีหลักป้ระกัน
Credit Line for Loan with No Collateral Not Exceeding

ไม่เกิน 100,000

วงเงินกู้แบบใช้บุคคลค้ำาป้ระกัน
Credit Line for Loan Requiring Collateral as Individual

เกินกว่า / Between 100,000 - 300,000
บาทต่อรายั่ / Baht / Person
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ผลการดำาเนินงานด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึึงผลิตภัณฑ์์ทางการเงิน
Operating Results on Creating Opportunities to Access Financial Products 

• มีผู้ ใช้บริการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)  
 357,549 ราย จำานวนเงิน 12,614.20 ล้านบาท 

 คิดเป็นร้อยละ 98.24 ของวงเงินโครงการ

  Grassroots Empowerment Loan (Individual Job  

Creation) 357,549 persons, 12,614.20 Million Baht  

or 98.24% of the scheme credit line

• มีผู้ ใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจิ 31,358 ราย 
 จำานวนเงิน 1,935.10 ล้านบาท 

 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของวงเงินโครงการ

  “Im-Jai” Loan 31,358 persons, 1,935.10 Million Baht  

or 96.76% of the scheme credit line

• มีผู้ ใช้บริการโครงการสินเชื่อสู้ภัยั่โควิด19 
 847,136 ราย จำานวนเงิน 8,471.34 ล้านบาท

 คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของวงเงินโครงการ

  COVID-19 Relief Loan 847,136 persons, 8,471.34 

Million Baht or 84.71% of the scheme credit line 

• มีผู้ ใช้บริการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 1,578 ราย  

 จำานวนเงิน 91.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84  

 ของวงเงินโครงการ 
  Job Creation Loan 1,578 persons, 91.91 Million Baht  

or 1.84% of the scheme credit line

•  จิำานวนลูกค้าผู้มีรายั่ได้น้อยั่และป้ระชาชน 
ที่มีป้ัญหาหนี้นอกระบบ ภายั่ใต้สินเชื่อ 
โครงการธนาคารป้ระชาชนเพื่อแก้ ไขหนี้นอกระบบ 
41,559 ราย จำานวนเงิน 1,936.28 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 38.72 ของวงเงินโครงการ 

  Low-income earners and those with informal 

debts under the People’s Bank Loan Project 

to solve the informal debt problem 41,559 

persons, 1,936.28 Million Baht or 38.72%  

of the scheme credit line 

•  จิำานวนผู้มีรายั่ได้น้อยั่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ภายั่ใต้สินเชื่อโครงการธนาคารป้ระชาชนสำาหรับ 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 19,923 ราย 
จำานวนเงิน 876.45 ล้านบาท

  Low-income earners who are state welfare  

cardholders under the People’s Bank Loan Project  

for state welfare cardholders 19,923 persons, 

876.45 Million Baht

กัารให้้บริกัารสิินเช้่�อทุ่�ม่เง่�อนไขัผ่อนป็รนมากักัว่าสิินเช้่�อ

ทุั�วไป็ขัองธนาคาร เพื่่�อช้่วยสิร้างโอกัาสิในกัารเขั้าถึงผลิตภัณฑ์์

และบรกิัารทุางกัารเงนิสิำห้รบักัลุม่ลกูัคา้ฐานรากัและกัลุม่ผูด้อ้ย

โอกัาสิในสิังคม ดังน่�

• สนิเชื่่�อโครงการธนาคารประชื่าชื่นเพั่�อแก้ไขหน่�นอกระบบ 

โดยม่กัลุ่มเป้็าห้มายให้้กัับลูกัค้าผู้ม่รายได้น้อยและป็ระช้าช้น 

ทุ่�มป่็ญัห้าห้น่�นอกัระบบ เพ่ื่�อแกัไ้ขัป็ญัห้าห้น่�นอกัระบบทุ่�เกัดิขัึ�น

จัากักัารป็ระกัอบอาช่้พื่ ห้ร่อเกัิดจัากักัารอุป็โภคบริโภค  

โดยไม่ต้องเป็็นกัาร Refinance ห้น่�ในระบบ วังเงินก้้ส้งสุด 

ไม่เกนิ 50,000 บาทต่อรายี อตัราดอกเบ่�ยีคงท่�ร้อยีละ 1 ต่อเดอ่น  

ม่วังเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท

• สินเชื่่�อโครงการธนาคารประชื่าชื่นสำหรับผ่้้ม่บัตร

สวััสดิการแห่งรัฐ โดยม่กัลุ่มเป็้าห้มายให้้กัับผู้ม่รายได้น้อยทุ่�ม่

บัตรสิวัสิดิกัารแห้่งรัฐ เพื่่�อเป็็นทุุนป็ระกัอบอาช้่พื่ โดยใช้้ บสิย. 

ค�ำป็ระกัันทุุกัราย วังเงินก้้ส้งสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายี  

อัตราดอกเบ่�ยีคงท่�ร้อยีละ 0.75 ต่อเด่อน

In helping the grassroots customer group and socially-

disadvantaged people to have access financial products and 

services, GSB offers them loan services with more favorable 

conditions than our typical loan products as follows: 

• People’s Bank Loan Project to address the informal 

debt problem. This financial product is intended for low-income 

customers and those with informal debts. The objective is solving 

the problem of informal debt without the need for formal 

refinancing. The maximum credit line is 50,000 Baht/person at 

an interest rate of 1 percent/month. The scheme credit line is 

5,000 Million Baht. 

• People’s Bank Loan Project for state welfare 

cardholders. This financial product is intended for low-income 

earners holding state welfare cards. The loans are to be used 

as working capital and are guaranteed by the TCG. The maximum 

credit line is 50,000 Baht/person at a fixed interest rate of 0.75 

percent/month. 
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การให้ความรูท้างการเงิน [3-3] [FS16]

Financial Literacy

ความรู้ทุางกัารเงินทุ่�ไม่เพื่่ยงพื่ออาจัสิ่งผลให้้กัารบริห้าร

จััดกัารทุรัพื่ยากัรทุางกัารเงินเกัิดความผิดพื่ลาด ห้ร่อเล่อกัใช้้

ผลิตภัณฑ์์และบริกัารอย่างไม่เห้มาะสิม ซึ่ึ�งม่สิ่วนสิ่งผลให้้เกัิด

ภาระห้น่�และป็ัญห้าทุางกัารเงินตามมา โดยเฉพื่าะกัับกัลุ่ม 

ผู้ม่รายได้น้อย ดังนั�น ธนาคารออมสิินจัึงให้้ความสิำคัญในกัาร

เพื่ิ�มพูื่นความรูทุ้างกัารเงนิโดยมุง่สิง่เสิรมิกัารออมและสิร้างวนิยั

ทุางกัารเงินในทุุกัช้่วงวัยตั�งแต่เด็กั เยาวช้น ป็ระช้าช้นทุั�วไป็  

และผู้สิูงวัย เช้่น กัารสิ่งเสิริมกัารออมให้้เด็กั/เยาวช้นผ่าน

ธนาคารโรงเรย่นดิจัทิุลั กัารเสิริมสิร้างความรูแ้ละความเข้ัมแข็ัง

ทุางกัารเงนิให้้กัับป็ระช้าช้นผ่านแอป็พื่ลิเคช้ัน “ออมตังค์” และ

กัารสิ่งเสิริมกัารออมให้้ผู้สิงูอายุผ่านแอป็พื่ลิเคชั้น GSB Senior 

Wow เป็็นต้น ซึ่ึ�งกัารให้้ความรู้ทุางกัารเงินถ่อเป็็นกัลไกัสิำคัญ

ในกัารบรรเทุาผลกัระทุบขัองป็ัญห้าห้น่�นอกัระบบ และ 

ยังส่ิงเสิริมให้้เกิัดกัารสิร้างโอกัาสิ กัารพัื่ฒนาคุณภาพื่ช้่วิต  

ยกัระดบัความสิามารถในกัารใช้้ผลติภณัฑ์์และบรกิัารเพื่่�อแก้ัไขั

ปั็ญห้ากัารก่ัอห้น่�เกันิตวั ตลอดจันความเสิ่�ยงทุางกัารเงินอ่�น ๆ

•  จิัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจิ 
พระราชบัญญัติสถึาบันการเงินป้ระชาชน 

  จำานวน 183 แห่ง และดำาเนินการเตรียมความพร้อม 

องค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชน 

ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 16 โดยสามารถดำาเนินการได้  

(ข้อ 1 และ 2) จำานวน 260 แห่ง

  Organized training sessions to raise awareness about 

the People's Financial Institutions Act 183 times and 

assisted 260 community financial organizations to 

become People's Financial Institutions in accordance 

with Section 16 of the Act (Subsections 1 and 2) 

 

•  สนับสนุนและจิดทะเบียั่นจิัดตั้งสถึาบันการเงินป้ระชาชนในป้ี 2564 
จำานวน 2 แห่ง คือ สถาบันการเงินประชาชนตำาบลแม่ข้าวต้ม  

อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และสถาบันการเงินประชาชน

บ้านวังสรรพรส อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ยอดรวมทั้งหมด 5 แห่ง 

โดยดำาเนินการในปี 2563 จำานวน 3 แห่ง) 

  Supported the process of establishing and registered 2 People's 

Financial Institutions in 2021: People's Financial Institution  

Mae Khao Tom Sub-district, Mueang Chiang Rai District,  

Chiang Rai Province, and People's Financial Institutions  

Ban Wang Sappharot, Khlung District, Chanthaburi Province 

(5 People's Financial Institutions have been established,  

with 3 in 2020).   

Inadequate financial literacy may result in mismanagement 

of financial resources or choosing unsuitable financial products 

and services, leading to indebtedness and financial difficulties, 

especially among low-income earners. Therefore, GSB 

recognizes the importance of financial literacy to promote savings 

and financial discipline for everyone, including children, youth, 

general public and the elderly, for example promoting savings 

among children/youth through Digital School Bank; improving 

financial literacy for the general public through the “Oomtang” 

application; and promoting savings among the elderly through 

the GSB Senior Wow application. Financial literacy is crucial 

for solving the informal debt problem and creating opportunities, 

improving the quality of life as well as enhancing one’s capacity 

to benefit from products and services to avoid debt problems 

and other financial risks. 

เป้้าหมายั่ด้านการให้ความรู้ทางการเงิน
สิร้างวินัยทุางกัารเงินควบควบคู่กัับกัารสิ่งเสิริมความรู้

ทุางกัารเงนิในกัลุม่เดก็ั เยาวช้น และป็ระช้าช้นทุั�วไป็ โดยเฉพื่าะ 

กัลุ่มลูกัค้าฐานรากั  

Objective of Financial Literacy

Instilling financial discipline and promoting financial 

knowledge among children / youth / general public, especially 

the grassroots group.
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แนวทางบริหารจิัดการด้านการให้ความรู้ทางการเงิน
Management Guidelines on Financial Literacy 

ตามทุ่�กัระทุรวงกัารคลังม่นโยบายให้้ธนาคารออมสิินช่้วยเห้ล่อป็ระช้าช้นผู้ลงทุะเบ่ยนสิวัสิดิกัารแห่้งรัฐทุ่�เป็็นห้น่�นอกัระบบ  

ให้้สิามารถแกั้ไขัป็ัญห้าห้น่�นอกัระบบและใช้้บริกัารทุางกัารเงินในระบบได้ และรัฐบาลม่นโยบายพื่ัฒนาให้้ยกัระดับรายได้ขัอง 

ผู้ลงทุะเบ่ยนสิวัสิดิกัารแห้่งรัฐให้้ห้ลุดพื่้นจัากัความยากัจัน ธนาคารจัึงได้ดำเนินกัารสิ่งเสิริมกัารออมเพื่่�อกัารพื่ัฒนาป็ระเทุศั 

อย่างยั�งย่น เสิริมสิร้างความสิุขัและอนาคตทุ่�มั�นคงขัองป็ระช้าช้นระดับฐานรากั ดังน่�

GSB is assigned by the Ministry of Finance to help those on state welfare benefits with informal debt problems to access 

formal financial services. The government resolved to raise the income level of those on state welfare benefits above the poverty 

line. GSB has worked to promote savings for sustainable national development, happiness and secure future of the grassroots 

people as follows:

• โครงการให้ควัามร้ท้างการเงนิ (Financial Literacy: FL)

ธนาคารสินับสินุนมาตรกัารพื่ัฒนาคุณภาพื่ช้่วิตกัลุ่มลูกัค้า

ฐานรากัทุ่�เข้ัาถึงแห้ล่งเงินทุุนในระบบ โดยกัารให้้ความรู ้

ทุางกัารเงิน (FL) ซึึ่�งเป็็นกัระบวนกัารให้้ความรูโ้ดยจัดัทุำสิ่�อว่ดทัิุศัน์ 

และสิ่�อเอกัสิารสิำห้รบัใช้้ในกัารอบรมตามจัำนวนขัองกัลุม่เป้็าห้มาย

ในพื่่�นทุ่�ขัองสิาขัา โดยม่รายละเอ่ยดเน่�อห้าเกั่�ยวกัับแนวทุาง

เศัรษฐกัิจัพื่อเพื่่ยงในช้่วิตป็ระจัำวัน กัารม่วินัยทุางกัารเงิน  

กัารเป็็นห้น่�อย่างมค่วามสิขุั กัารไม่พื่ึ�งพื่าห้น่�นอกัระบบ มก่ัารสิอน

ให้้ผู้เขั้าอบรมทุำบัญช่้รับ-จั่ายในครัวเร่อนและกัารสิร้างวินัย

ทุางกัารเงินตามห้ลักัป็รัช้ญาเศัรษฐกัิจัพื่อเพื่่ยง 

• Financial Literacy: FL

GSB aims to improve the quality of life of the grassroots 

customer group by enabling them to access formal funding 

sources through the Financial Literacy Program. The Program 

is an educational process with video media and document 

materials created specifically for the target groups in GSB branch 

areas. The program content consists of application of the 

sufficiency economy to everyday life, financial discipline, living 

with debts, avoiding informal loans, household accounting and 

fostering financial discipline in accordance with the sufficiency 

economy philosophy.

• การให้ควัามร้้ทางการเงินออนไลน์ (Online Financial 

Literacy: OFL) 

กัารให้้ความรู้ทุางกัารเงินออนไลน์แก่ักัลุ่มลูกัค้าฐานรากัทุ่�

ป็ระสิงค์พัื่ฒนาตนเองและให้้ความสินใจักัับความรู้ทุางกัารเงิน

ผา่นช้อ่งทุางออนไลนผ์า่นเวบ็ไซึ่ต์และแอป็พื่ลเิคช้นั “ออมตงัค”์ 

โดยเริ�มเป็ิดผ่านเว็บไซึ่ต์และแอป็พื่ลิเคช้ัน “Oomtang” ซึ่ึ�งเป็ิด

ให้้เขัา้ใช้ง้านไดใ้นป็ ี2564 เพ่ื่�อสิะดวกัตอ่กัารเขัา้ถงึช้อ่งทุางกัาร

ให้้ความรู้ทุางกัารเงินขัองกัลุ่มลูกัค้าฐานรากั ป็ระกัอบด้วย 

ห้ลักัสูิตรความรู้ทุางกัารเงินในรูป็แบบคลาสิเร่ยนออนไลน์  

สิ่�อความรูทุ้างกัารเงนิในรปู็แบบภาพื่และคลปิ็วดิโ่อ และเคร่�องม่อ

สิำห้รับอำนวยความสิะดวกัในกัารบริห้ารจััดกัารเงิน ระบบ 

ให้้ความรูทุ้างกัารเงินแบบออนไลน์ ช่้วยให้้เกิัดกัารเข้ัาถึงความรู้

ทุางกัารเงินได้อย่างกัว้างขัวางและทุั�วถึง เทุ่าเทุ่ยมกััน  

โดยผูเ้รย่นสิามารถใช้้เคร่�องมอ่น่�ในกัารทุบทุวนและป็ระเมินความรู้

ความเขั้าใจัได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่�อง 

• Online Financial Literacy: OFL

Grassroots customers interested in self-improvement and 

learning about financial literacy can do so with ease via 

“Oomtang” website and mobile application since 2021. The 

content available includes online classes on financial literacy, 

infographic and video clip materials, and financial management 

tools. The Online Financial Literacy platform enables extensive 

and equitable dissemination of financial knowledge. It also allows 

learners to revise the content and self-evaluate on a regular 

basis.
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• การส่งเสริมการออมและสร้างวัินัยีทางการเงินให้กับเด็กและเยีาวัชื่น 

ธนาคารออมสินิได้ดำเนินโครงกัารธนาคารโรงเร่ยนเพื่่�อส่ิงเสิริมกัารออมและสิร้างวนิยัทุางกัารเงนิให้้กับัเด็กัและเยาวช้น ซึึ่�งเป็น็

โครงกัารทุ่�สินบัสินุนบทุบาทุและวสิิยัทุศััน์ขัองธนาคารออมสินิในกัารเป็น็ผูน้ำในกัารสิง่เสิรมิกัารออม และสิรา้งวนิยัทุางกัารเงนิให้้กับั

กัลุม่เดก็ัและเยาวช้น ด้วยกัารดำเนนิช่้วติทุ่�เป็ล่�ยนไป็ในยคุปั็จัจุับนั ธนาคารโรงเรย่นได้พื่ัฒนารูป็แบบกัารออมให้้ม่ความเห้มาะสิมและ

สิอดคล้องกัับกัารออมในยุคดิจัิทุัล โดยม่ผู้บริห้าร ครู อาจัารย์ และนักัเร่ยนนักัศัึกัษาเป็็นผู้ดำเนินงานด้วยตนเอง นอกัจัากัน่�ธนาคาร

ออมสิินยังสินับสินุนในส่ิวนขัองเคร่�องคอมพิื่วเตอร์ เอกัสิารสิิ�งพื่ิมพื่์ และวัสิดุเคร่�องใช้้สิำนกัังานทุ่�เกั่�ยวข้ัองสิำห้รบักัารดำเนนิงาน  

รวมทุั�งกัารให้้ความรู้ คำป็รึกัษา และกัารใช้้ระบบงานอย่างถูกัต้อง 

• Savings promotion and fostering financial discipline in children and youth 

GSB’s School Bank Project is designed to promote savings and foster financial discipline in children and youth. It complements 

GSB’s functions and vision of being a leader in savings and fostering financial discipline in children and youth. School Bank’s 

modes of savings have evolved to better suite the digital era. It is run by teachers and students. GSB supports them in terms 

of computer equipment, print materials and office supplies as well as providing information and operational advice. 

โครงกัารธนาคารโรงเร่ยน ธนาคารออมสิิน เริ�มดำเนนิกัารตั�งแต่ปี็ 2541 จันถงึปั็จัจับุนัเป็็นเวลากัว่า 23 ปี็ขัองกัารสิร้างจัิตสิำนึกั

รักักัารออมให้้กัับเด็กัและเยาวช้นตั�งแต่วัยเยาว์ อันจัะสิ่งผลให้้เติบโตไป็เป็็นผู้ให้ญ่ทุ่�เห้็นความสิำคญัขัองกัารออม รูจ้ักัักัารใช้้จ่ัายเงนิ

อย่างเห้มาะสิม และสิามารถพื่ึ�งพื่าตนเองได้ในอนาคต ตลอดจันสิง่ผลให้้ป็ระเทุศัช้าตเิข้ัมแขัง็ได้ด้วยเงนิออมขัองคนในช้าต ิโดยเป็็นกัาร

จัำลองสิาขัาขัองธนาคารไว้ในสิถาบนักัารศักึัษาเป็ิดโอกัาสิให้้นักัเร่ยนและนักัศัึกัษาเป็็นผู้ดำเนินกัารธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้กัารดแูล

ขัองธนาคารออมสินิสิาขัา ซึ่ึ�งจัะทุำห้น้าทุ่�เป็็นพื่่�เล่�ยงคอยให้้คำแนะนำ และดแูลกัารดำเนนิงาน

GSB’s School Bank Project started in 1998. For over 23 years, School Banks have helped instill a savings habit in children 

and youth, so that they become responsible adults who understand the importance of savings, smart spending and self-reliance. 

Collective savings also contribute to national financial security. A GSB branch is simulated in the school where students operate 

the bank themselves under the supervision and guidance of a designated GSB branch. 

มีบัญชีสะสม / Total savings of

46,660
บัญชี / Cumulative accounts

ยั่อดเงินฝากสะสม
Total savings of 

5,597,029
บาท / Baht

โดยั่ตั้งแต่ป้ี 2562 ธนาคารได้พัฒนา 
บริการทางการเงินเพื่อเข้าถึึง 
กลุ่มลูกค้าเด็กและเยั่าวชน  
ในรูป้แบบ Digital School Bank 

Since 2019, GSB has offered 

a financial service targeting 

children and youth in the form 

of Digital School Bank

ณ สิ้นป้ี 2564 มีจิำานวนสะสม
As of the end of 2021, there are

56 แห่ง / School Banks

ป้ัจิจิุบันมีธนาคารโรงเรียั่นทั่วป้ระเทศ
School Banks nationwide

1,200 แห่ง / Locations

มีบัญชีการออมกว่า 
Savings accounts 

2.59 ล้านบัญช ี/ Million Accounts 

เงินออมกว่า / Savings over 

1,193 ล้านบาท / Million Baht
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• การส่งเสริมควัามร้้ทางการเงินและสนับสนุนวัินัยีการออมให้กับเด็ก/เยีาวัชื่น [FS16]

• Promotion of financial literacy and fostering financial discipline in children/youth

Digital School 
Bank

ชุมชนธนาคารโรงเรียั่น
School Bank Community

• ธนาคารโรงเรียน

 School Bank

• Virtual School Bank

• Digital School Bank

•  ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน 

ด้านดนตรี กีฬา วิชาการ

 Promote the music, sports,  

 academics potential of youth

ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน

และธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง

ด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

การประกวดดนตรี และการส่งเสริม

ด้านวิชาการ

Continue and develop the  

potential of youth who are

members of the School Bank  

and Virtual School Bank by

organizing sports competitions, 

music contests and academic 

promotion.

เป็็นกัารจัำลองสิาขัา
ขัองธนาคาร 
ในสิถาบันกัารศัึกัษา 
และให้้นักัเร่ยน 
นักัศัึกัษา
เป็็นผู้ดำเนินงาน
ด้วยตนเอง  
ภายใต้กัารดูแลขัอง
ธนาคารออมสินิสิาขัา

School Banks are 
simulated bank 
branch offices in 
educational 
institutions which
are operated by 
students themselves 
under the supervision 
of GSB branch.

เป็็นธนาคาร
โรงเร่ยน 
เสิม่อนจัริงใน 
รูป็แบบเคร่อขั่าย
สิังคมออนไลน์ 
แบบสิามมิติ

It is a Virtual 
School Bank in  
the form of a 3D 
social network.

ป็ระยุกัต์บริกัาร 
GSB Corporate 
Internet Banking 
และบริกัาร Mobile 
Banking (MyMo) 
ทุดแทุนระบบงาน
ธนาคาร
โรงเร่ยนเดิม

Digital School 
Bank applies GSB 
Corporate Intenet 
Banking and 
Mobile Banking 
(MyMo) to replace 
the existing School 
Bank system.

2541 / 1998 2559 / 2016 2562 - 2564 / 2019 - 2021

ธนาคารโรงเรียน
School Bank

Virtural School
Bank

ปี 2562 - 2564
เน้นกัารสิร้างความ
เขั้มแขั็งขัองชุ้มช้น
ผ่าน Digital School 
Bank เพื่่�อให้้เป็็น
ช่้องทุางในกัารส่ิงเสิริม
กัารออม และสิร้าง
วินัยทุางกัารเงิน
เกัิดกัารออมเงิน
อย่างต่อเน่�องกัับ
ธนาคาร แม้ว่าจัะ 
จับกัารศักึัษาไป็แล้ว

During 2019 - 2021
the Bank focused 
on strengthening 
communities 
through "Digital 
School Bank"
as channels to 
promote savings 
and create financial 
discipline and 
encourage
students to continue 
to maintain their 
savings with the 
Bank even after 
graduation.
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การดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการให้ความรู้ทางการเงิน
Key Operating Results on Financial Literacy

• จััดกิจักรรมฝึึกอบรมกลุ่มเป้าหมายีในพั่�นท่�ของสาขา

ของธนาคาร ภายใต้โครงกัารให้้ความรู้ทุางกัารเงิน (Financial 

Literacy: FL) ซึ่ึ�งเป็็นกัระบวนกัารให้ค้วามรู้ โดยจัดัทุำสิ่�อวด่ทัิุศัน์ 

และสิ่�อเอกัสิารสิำห้รบัใช้้ในกัารอบรมตามจัำนวนขัองกัลุม่เป้็าห้มาย

ในพื่่�นทุ่�ขัองสิาขัา โดยมร่ายละเอย่ดเน่�อห้าป็ระกัอบดว้ยแนวทุาง

ป็รัช้ญาเศัรษฐกัจิัพื่อเพื่ย่งในช่้วิตป็ระจัำวนั กัารม่วินยัทุางกัารเงนิ 

กัารเป็็นห้น่�อย่างมค่วามสิขุั กัารไม่พื่ึ�งพื่าห้น่�นอกัระบบ มก่ัารสิอน

ให้้ผู้เขั้าอบรมทุำบัญช้่รับ-จั่ายในครัวเร่อน และกัารสิร้างวินัย

ทุางกัารเงินตามห้ลักัป็รัช้ญาเศัรษฐกัิจัพื่อเพื่่ยง

• Financial Literacy (FL) training courses were organized 

for the target groups in GSB branch areas. The program is an 

educational program supplemented by video media and  

document materials produced specifically for the target groups 

in GSB branch areas. The program content consists of  

application of the sufficiency economy to everyday life, financial 

discipline, living with debts, avoiding informal loans, household 

accounting and fostering financial discipline in accordance  

with the sufficiency economy philosophy.

 • จััดกิจักรรมฝึึกอบรมหลักส้ตรควัามร้้ทางการเงิน 

ในร้ปแบบของคลาสเร่ยีนออนไลน์ สิ่�อความรู้ทุางกัารเงิน  

ในรูป็แบบภาพื่และคลิป็วิด่โอ และเคร่�องม่อสิำห้รับอำนวย 

ความสิะดวกัในกัารบริห้ารจัดักัารเงนิ ระบบให้้ความรู้ทุางกัารเงนิ

แบบออนไลน์ ภายใต้กัารให้ค้วามรู้ทุางกัารเงนิออนไลน์ (Online 

Financial Literacy: OFL)

• Online Financial Literacy (OFL) includes online  

training courses on financial literacy, infographic and video clip 

materials, financial management tools.

• ดำเนินโครงการให้ควัามร้้ทางการเงิน (Financial  

Literacy) แก่ข้าราชื่การคร้และบุคลากรทางการศึกษา โดย 

มุ่งเสิริมสิร้างความรู้และเพิื่�มพืู่นทุักัษะทุางกัารเงินให้้แก่ั

ขั้าราช้กัารครูและบุคลากัรทุางกัารศึักัษา เพื่่�อนำไป็ป็ระยุกัต์ใช้้

ในช้่วิตป็ระจัำวันตามห้ลักัป็รัช้ญาเศัรษฐกิัจัพื่อเพื่่ยง ดูแลวินัย

ทุางกัารเงินและสิุขัภาพื่ทุางกัารเงินให้้ม่ความเขั้มแขั็งด้วย

กัระบวนกัารพื่ึ�งพื่าตนเอง ตลอดจันเป็น็แบบป็ฏิบิตัแิละตวัอยา่ง

ทุ่�ด่แกัเ่ด็กัและเยาวช้น โดยดำเนินกัารจัดัอบรมผ่านทุางช่้องทุาง

ออนไลน์จัำนวน 2 รุ่น ได้แกั่ สิำนักังานเขัตพื่่�นทุ่�กัารศัึกัษา 

ป็ระถมศัึกัษาลพื่บุร่ เขัต 1 ผ่านทุางแอป็พื่ลิเคช้ัน Zoom และ

สิำนักังานเขัตพื่่�นทุ่�กัารศึักัษาป็ระถมศึักัษานนทุบุร่ เขัต 2  

ผา่นทุางแอป็พื่ลเิคช้นั LINE โดยเร่ยนเช้ญิคณุสิทุุธิคณุ ศัริอินนัต์ 

ตำแห้น่งผู้ช้่วยผู้อำนวยกัารฝ่ายบริห้ารผลิตภัณฑ์์และกัารตลาด

นโยบายรฐั วทิุยากัรผูทุ้รงคณุวฒุ ิบรรยายในหั้วข้ัอ “จัดักัารเงนิด่ 

ช้ว่ม่สุ่ิขั” ซึ่ึ�งมเ่น่�อห้าเกั่�ยวกับักัารออมเงนิ กัารบรหิ้ารจัดักัารห้น่� 

ป็รัช้ญาเศัรษฐกิัจัพื่อเพื่่ยง ภัยทุางกัารเงิน รวมถึงกัารตรวจั

สิุขัภาพื่ทุางกัารเงิน

• Provided financial literacy trainings for government 

teachers and educational personnel, focusing on enhancing  

the financial skills to be used in their everyday life in accordance 

with the sufficiency economy philosophy, self-reliance on  

upholding financial discipline and financial health, as well as 

setting a good example for children and youth. Two online 

training courses were organized: for Lopburi Primary Educational 

Service Area Office 1 via Zoom application, and for  

Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2 via  

LINE application. Mr. Sutthikun Sirianan, Assistant Vice President 

of Department for Product Management and Government  

Policy Marketing, spoke on the topic of “Good Financial  

Management, Happy Life”, which covered savings, debt  

management, sufficiency economy philosophy, financial harms 

and financial health checkup.
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การอบรมโครงการให้้ความรู้ที่างการเงิน (Financial Literacy) 
ประจำาปี 2564 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่างการศึกษา 
สิ้งก้ดสิำาน้กงานเขตพ่�นที่่�การศึกษาประถมศึกษาลพบุร่ เขต 1

Financial Literacy Program 2021 for government teachers 
and educational personnel Lopburi Primary Educational Service 
Area Office 1

การอบรมโครงการให้้ความรู้ที่างการเงิน (Financial Literacy) 
ประจำาปี 2564 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่างการศึกษา 
สิ้งก้ดสิำาน้กงานเขตพ่�นที่่�การศึกษาประถมศึกษานนที่บุร่ เขต 2

Financial Literacy Program 2021 for government teachers  
and educational personnel Nonthaburi Primary Educational Service 
Area Office 2

• ในป็ี 2564 ได้อนุมัติเป็็นธนาคารโรงเร่ยนดิจัิทุัล 

เพื่ิ�มเติม 50 แห้่ง (สิะสิมรวม 56 แห้่ง) ม่บัญช้่สิะสิม  

46,660 บัญช้่ จัำนวนเงินฝากัสิะสิม 5,597,029 บาทุ

ธนาคารโรงเรียั่น
• โรงเรียน / Schools (แห่ง)

• สมาชิก (ล้านคน)
 Members (million pax) 

• เงินออม (ล้านบาท)
 Savings (million baht)

Digital School Bank 
(แห่ง)

1,256

 2.20

 

965.68

-

1,235

 2.17

 1,199

6

 1,231

 2.59

 1,190

56

 2562 / 2019 2563 / 2020 2564 / 2021

• จัดักจิักรรมสง่เสรมิการออมธนาคารโรงเร่ยีน ธนาคาร

ออมสิน เพื่่�อป็ลูกัฝังและสิ่งเสิริมวินัยรักักัารออมแกั่เด็กัและ

เยาวช้น รวมทุั�งสิร้างขัวัญกัำลังใจัให้้กัับสิถานศัึกัษาทุ่�เป็็น

ธนาคารโรงเรย่น ครู นกััเรย่นและนักัศักึัษาทุ่�ป็ฏิบัิตงิานธนาคาร

โรงเรย่น และธนาคารออมสินิสิาขัาทุ่�เป็็นพื่่�เล่�ยงให้้กับัสิถานศักึัษา

ทุ่�เป็็นธนาคารโรงเร่ยน โดยดำเนินกัารมอบรางวัลสิ่งเสิริม 

กัารออมสิำห้รบัธนาคารโรงเร่ยนจัำนวน 120 รางวัล รวมเป็็นเงนิ 

1,670,000 บาทุ เงินรางวลัแบ่งตามป็ระเภทุรางวัล จัำนวนรางวัล 

สิายกัารศัึกัษาขันาดขัองสิถานศัึกัษา และรางวัลสิำห้รับ 

นักัเร่ยนทุ่�ม่วินัยกัารออมด่เด่นจัำนวน 108 รางวัล รวมเป็็นเงิน 

650,000 บาทุ

• In 2021, additional 50 schools approved as Digital 

School Banks (56 in total) 46,660 cumulative accounts and 

cumulative savings of 5,597,029 baht.   

• Through Digital School Banks, GSB hopes to instill a 

savings habit in children and youth. To incentivize schools, 

participating teachers/students and supervising GSB branches, 

120 awards in total were handed out, worth 1,670,000 baht. 

The awards were given according to award category / number 

of awards / type of educational institution / size of educational 

institution as well as students with outstanding savings discipline, 

in total 108 awards worth 650,000 baht.
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ผลการดำาเนินงานด้านการให้ความรู้ทางการเงิน 
Operating Results on Financial Literacy

•  ม่ผ่้้เข้ารับการอบรม 228,753 คน ภายใต้โครงกัารให้้ความรู้ทุางกัารเงิน (FL)

 228,753 Participants in the Financial Literacy Program 

•  ผ่้้เข้าใชื่้งานระบบทั�งหมด 197,230 รายี และม่ผู้สิมัครเป็็นสิมาช้ิกั 3,702 ราย  

ภายใต้กัารให้้ความรู้ทุางกัารเงินออนไลน์ (OFL)

 197,230 Users accessing the system,  3,702 applicants from the Online Financial  

  Literacy Program

•  ม่ผ่้้เข้ารับการอบรม 401 คน ภายใต้โครงกัารให้้ความรู้ทุางกัารเงิน (Financial 

Literacy) แกั่ขั้าราช้กัารครูและบุคลากัรทุางกัารศัึกัษา ป็ระกัอบด้วย 

 - สิำนักังานเขัตพื่่�นทุ่�กัารศัึกัษาป็ระถมศัึกัษาลพื่บุร่ เขัต 1 จัำนวน 127 คน 

 -  สิำนักังานเขัตพื่่�นทุ่�กัารศัึกัษาป็ระถมศัึกัษานนทุบุร่ เขัต 2 จัำนวน 274 คน 

โดยผลกัารทุำแบบทุดสิอบป็ระเมินความรู้ Pretest - Posttest ขัองผู้เขั้ารับ 

กัารอบรมทุั�งห้มดพื่บว่า 96.26% ม่กัารพื่ัฒนาความรู้ทุ่�ด่ขัึ�น เพื่่�อนำไป็

ป็ระยุกัต์ใช้้ในช้่วิตป็ระจัำวัน

 -  ความสิำเร็จัในกัารดำเนินกัารตามแผนเสิริมสิร้างความรู้ทุางกัารเงินและ 

สิ่งเสิริมวินัยกัารออมอยู่ทุ่� 100% 
 401 Participants in the training courses on financial literacy for government 

teachers and educational personnel:  

 - Lopburi Primary Educational Service Area Office 1, 127 participants 

 -  Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2, 274 participants.  

As indicated by the pre-test and post-test results, the financial literacy of 

96.26% of the participants have improved. 

 -  The success rate of the program on enhancing financial literacy and promoting 

savings discipline was 100%.

ผู้เข้ารับการอบรม
The financial literacy of

96.26%
มีพัฒนาการความรู้ที่ดีขึ้น

of the participants  

have improved
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ธนาคารออมสินิให้้ความสิำคัญในดำเนินกัารตามกัรอบนโยบาย

เร่�อง “กัารธนาคารทุ่�ยั�งย่น (Sustainable Banking)” ขัอง 

ธนาคารแห่้งป็ระเทุศัไทุย ทุ่�ใช้้เป็็นแนวทุางกัำกับัให้้สิถาบนักัารเงิน

ในป็ระเทุศัไทุยต้องตระห้นักัต่อกัารป็รับเป็ล่�ยนกัารดำเนินธุรกัิจั

ขัองสิถาบันกัารเงินในป็ัจัจุับันไป็สิู่กัารธนาคารทุ่�ยั�งย่น เช้่น  

กัารออกัและบังคับใช้้นโยบายสิินเช้่�อ (Credit Policy) ทุ่�ช้ัดเจัน 

โดยคำนึงถึงความเส่ิ�ยงด้านสัิงคม สิิ�งแวดล้อม และธรรมาภิบาล 

(ESG) กัารบรูณากัารกัระบวนกัารป็ระเมนิความเส่ิ�ยง ESG เข้ัาสิู่

กัระบวนกัารป็ล่อยสิินเช้่�อขัองธนาคาร เป็็นต้น เพื่่�อให้้เป็็น 

กัารธนาคารทุ่�มุ่งเน้นกัารเติบโตอย่างยั�งย่นขัองธุรกัิจัและสิังคม

ในระยะยาวมากักัว่าผลตอบแทุนในระยะสิั�น โดยดำเนินกัาร 

ดว้ยความรบัผดิช้อบตอ่สิิ�งแวดลอ้ม สิงัคม ผูม้ส่่ิวนเกั่�ยวขัอ้งและ

อยู่ภายใต้ห้ลักัธรรมาภิบาลทุ่�ด่

การลงทุนและการให้สินเชื่ออยั่่างรับผิดชอบ [3-3] 

Responsible Investment and Lending

GSB is committed to adhering to the Bank of Thailand’s 

policy on “Sustainable Banking”, which is a regulatory framework 

for Thai financial institutions, urging them to transition their 

existing business operations to sustainable banking, e.g. 

issuance of a clear credit policy and strictly complying with it, 

taking into consideration social, environmental and governance 

(ESG) risks, as well as integrating EGS risks in the lending 

process. The goal is sustainable banking that strives towards 

long-term business and social sustainability rather than short-

term profit taking, focusing on environmental and social 

responsibility, stakeholder participation and good governance.  

เป้้าหมายั่ด้านการลงทุน 
และการให้สินเชื่ออยั่่างรับผิดชอบ

ให้้ความสิำคัญในกัารลงทุุนและสินับสินุนสิินเช่้�อทุ่�คำนึงถึง

ความรับผิดช้อบต่อสิิ�งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

Objective of Responsible Investment and Lending

Encourage investment and lending that take into 

consideration environmental and social responsibility and 

governance (ESG). 
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แนวทางบริหารจิัดการด้านการลงทุน 
และการให้สินเชื่ออยั่่างรับผิดชอบ [former FS1]

ธนาคารออมสินิไดล้งนามรบั “ห้ลกัักัารธนาคารทุ่�รบัผดิช้อบ 

(Principle for Responsible Banking)” ขัองสิำนักังานโครงกัาร

สิิ�งแวดล้อมแห่้งสิห้ป็ระช้าช้าติว่าด้วยข้ัอริเริ�มทุางกัารเงิน 

(UNEP FI) เพื่่�อยกัระดับกัารดำเนินงานด้านสิิ�งแวดล้อม สิังคม 

และธรรมาภิบาลให้้สิอดคล้องตามมาตรฐานสิากัล ครอบคลุม

ถึงกัารให้้บริกัารทุางกัารเงินขัองธนาคาร โดยธนาคารได้ม่กัาร

กัำห้นดนโยบายกัารลงทุุน (Investment Policy) เพื่่�อเป็็นกัรอบ

และแนวทุางในกัารบริห้ารจััดกัารพื่อร์ตกัารลงทุุน ให้้บรรลุ

ภารกัจิัตามนโยบายและแผนกัลยุทุธ์ขัองธนาคารสิามารถบริห้าร

สิภาพื่คลอ่งสิว่นเกันิ จัดัสิรรเงนิลงทุนุให้เ้กัดิป็ระสิทิุธิภาพื่สูิงสิดุ 

ภายใต้ระดับความเส่ิ�ยงทุ่�ธนาคารยอมรับได้ โดยในปี็ 2564 

ธนาคารได้ม่กัารทุบทุวนนโยบายห้ร่อกัฎระเบ่ยบทุ่�เกั่�ยวขั้องกัับ

กัารให้้สิินเช้่�อและกัารลงทุุนอย่างม่ความรับผิดช้อบ โดยม่กัาร

ทุบทุวนนโยบายกัารลงทุุน ซึึ่�งได้กัำห้นดข้ัอห้้ามกัารลงทุุน  

โดยธนาคารต้องไม่ลงทุนุโดยตรง (Direct Investment) ในธุรกัจิั

ต่อไป็น่�

•  ธุรกัิจัผิดกัฎห้มาย เช้่น กัารพื่นัน ยาเสิพื่ติด กัารค้า

ป็ระเวณ่ ฯลฯ

• ธรุกัจิัทุ่�ขัดักับัความสิงบเรย่บร้อยห้รอ่ขัดัต่อศัล่ธรรมอันด่

• ธุรกัิจัป็ระเภทุอาบอบนวด โรงแรมม่านรูด

 

ธนาคารยงัได้กัำห้นดนโยบายสินิเช้่�อธรุกัจิัสิำห้รบัเป็็นเคร่�องมอ่

สิำคัญในกัารกัำห้นดกัรอบกัารดำเนินงานด้านสิินเช่้�อธุรกิัจั 

ซึ่ึ�งม่แนวทุางกัารบริห้ารความเส่ิ�ยงสิินเช่้�อธุรกิัจัทุ่�ครอบคลุม

ตั�งแต่กัารกัำห้นดขันาดขัองธุรกัิจั ห้น้าทุ่�ความรับผิดช้อบขัอง

พื่นักังานและห้น่วยงานทุ่�เก่ั�ยวข้ัองกัับกัระบวนกัารสิินเช่้�อ 

ขัอบเขัตกัารให้้สิินเช้่�อ สิินเช้่�อต้องห้้าม สิินเช้่�อทุ่�ต้องพื่ิจัารณา

เป็็นพื่ิเศัษ กัารอนุมัติสิินเช้่�อ กัระบวนกัารพิื่จัารณาสิินเช้่�อ  

กัารป็ระเมินและติดตามคุณภาพื่สินิเช่้�อ กัารออกัผลิตภัณฑ์์ให้ม่ 

กัารบริห้ารความเสิ่�ยง กัารทุบทุวนและแกั้ไขันโยบายสิินเช้่�อ

ธุรกัิจั รวมถึงขั้อยกัเว้นในกัารป็ฏิิบัติตามนโยบายสิินเช่้�อธุรกัิจั 

เพื่่�อให้้พื่นักังานป็ฏิิบัติงานสิินเช่้�อธุรกิัจัเป็็นไป็ในแนวทุาง

เด่ยวกััน สิอดคล้องกัับกัฎเกัณฑ์์ขัองห้น่วยงานกัำกัับดูแลและ

ห้ลักัป็ฏิิบัติสิากัล ตลอดจันสิามารถบริห้ารจััดกัารความเส่ิ�ยง 

ทุ่�เกัิดจัากักัารให้้สิินเช้่�อได้อย่างม่ป็ระสิิทุธิภาพื่และป็ระสิิทุธิผล 

ซึ่ึ�งภายใต้นโยบายสิินเช้่�อธุรกัิจั ธนาคารได้ม่กัารกัำห้นดเกัณฑ์์

กัารให้้สิินเช้่�อทุ่�สิำคัญ ได้แกั่ สิินเช้่�อทุ่�ธนาคารพื่ึงสินับสินุน  

และสิินเช้่�อต้องห้้าม ดังน่�

Management Guidelines on Responsible

Investment and Lending [former FS1]

GSB has undertaken to comply with the “Principle for 

Responsible Banking” of the United Nations Environment 

Programme Finance Initiative (UNEP FI), to enhance its ESG 

operations to meet international standards as well as applying 

them to the provision of financial services. GSB has adopted 

an investment policy, which serves as a framework and guidance 

for managing its investment portfolio. The purpose of the policy 

is to ensure that the goals of GSB’s policy and strategy are 

achieved, excess liquidity is well-managed, investment capital 

is effectively allocated within an acceptable level of risk. In 2021, 

GSB reviewed its policy or regulations concerning responsible 

lending and investment, including prescribing a prohibition on 

direct investment in the following businesses:  

• Il legal businesses, e.g. gambling, narcotics,  

  prostitution, etc. 

• Business contrary to public order and morality 

• Massage parlors and love motels

GSB’s business credit policy is an important tool for setting 

the parameters of business lending operations. It includes 

business lending risk management encompassing factors such 

as business size, responsibility of employees and work units 

involved in the lending process, loan scope, prohibited loans, 

loans requiring special considerations, loan approval, loan 

consideration process, loan performance evaluation and follow-

up, introduction of new products, risk management, review and 

revision of the business credit policy, as well as exceptions to 

compliance with the business credit policy. This is to ensure 

consistency in the business lending operations, in accordance 

with regulatory rules and international practices, as well as 

ensuring efficient and effective credit risk management. Under 

the business credit policy, GSB has prescribed the following 

key credit requirements, i.e. GSB-promoted loans and prohibited 

loans as follows:
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• สินเชื่่�อท่�ธนาคารพัึงสนับสนุน

 เป็็นสิินเช้่�อทุ่�ธนาคารพื่ึงสินับสินุนเพื่่�อให้้สิอดคล้อง 

กัับแนวทุาง ESG และ BCG Economy โดยสิินเช้่�อทุ่�ธนาคาร

พื่ึงสินับสินุน ได้แกั่

(1)  สิินเช้่� อทุ่� ให้้แ ก่ัธุ รกัิจัทุ่� สิ่ ง เสิริมกัารดำเ นินงาน 

ตามแนวทุาง ESG เป็็นธุรกัิจัทุ่�ให้้ความสิำคัญกัับ 

กัารป็ระกัอบธุรกัิจัทุ่� คำนึ งถึ งความรับผิดช้อบ 

ต่อสิิ�งแวดล้อม (Environment) สิังคม (Social)  

และกัารกัำกัับดูแลห้ร่อธรรมาภิบาล (Governance)

(2)  สิินเช่้�อทุ่�ให้้แก่ัธุรกิัจัทุ่�สิ่งเสิริมเศัรษฐกิัจัช้่วภาพื่ (Bio 

Economy) เป็็นธุรกัิจัทุ่�เน้นกัารเพื่ิ�มมูลค่าให้้กัับสิินค้า 

โดยผ่านกัารนำความรู้ เทุคโนโลย่ และนวัตกัรรมมา

พื่ัฒนาทุรัพื่ยากัรช้่วภาพื่ ห้ร่อผลผลิตทุางกัารเกัษตร

(3)  สิินเช้่�อทุ่� ให้้แกั่ธุรกัิจัทุ่�สิ่งเสิริมเศัรษฐกัิจัห้มุนเว่ยน 

(Circular Economy) เป็็นธุรกัิจัทุ่�เน้นกัารลดป็ริมาณ

ขัองเสิ่ยให้้น้อยลงห้ร่อเทุ่ากัับศูันย์ (Zero Waste)  

โดยผ่านกัารนำทุรัพื่ยากัรมาใช้้ให้้เกัิดป็ระโยช้น์สิูงสิุด

และคุม้ค่าทุ่�สิดุ ด้วยกัารป็รบักัระบวนกัารผลติ ตลอดจัน

นำวสัิดุกัลบัมาใช้้ซึ่�ำ (Reuse) และแป็รสิภาพื่กัลับมา 

ใช้้ให้ม่ (Recycle)

(4)  สินิเช้่�อทุ่�ให้แ้กัธ่รุกัจิัทุ่�สิง่เสิริมเศัรษฐกัจิัสิเ่ขัย่ว (Green 

Economy) เป็็นธุรกัิจัทุ่�เน้นกัารแกั้ไขัป็ัญห้ามลพื่ิษ 

เพื่่�อลดผลกัระทุบต่อโลกัอย่างยั�งยน่ โดยผ่านกัารพัื่ฒนา

ทุ่�สิมดุลทุั�ง 3 ด้าน ได้แก่ั เศัรษฐกิัจั สิงัคม และสิิ�งแวดล้อม 

เน้นกัารใช้้ทุรัพื่ยากัรอย่างสิมดุล

(5)  สิินเช้่�อทุ่�ให้้แกั่ธุรกัิจัทุ่�อยู่ในอุตสิาห้กัรรมเป็้าห้มาย 

(S-Curve) ขัองป็ระเทุศั

(6)  สินิเช้่�อทุ่�ดำเนินกัารตามนโยบายภาครัฐ ห้ร่อสินบัสินนุ

ความม่เสิถ่ยรภาพื่ทุางเศัรษฐกัิจั

• GSB-promoted Loans

These are loans promoted by GSB, consistent with the 

ESG approach and BCG Economy: 

(1) Loans for businesses that are ESG-compliant. 

(2)  Loans for businesses that promote bioeconomy: 

creating value for products by utilizing knowledge, 

technology and innovation to improve biological 

resources or agricultural products. 

(3)  Loans for businesses that promote circular economy: 

waste reduction or elimination (zero waste) through 

adjustment of the manufacturing process towards 

reuse and recycling, to achieve resource optimization. 

(4)  Loans for businesses that promote green economy: 

striving to addressing the pollution problem in a 

sustainable manner through development that 

balances the economy, society and environment,  

as well as moderate resource utilization. 

(5)  Loans for businesses in Thailand’s targeted S-Curve 

industries. 

(6)  Loans in accordance with government policies or in 

support of economic stabilization.

• สินเชื่่�อต้องห้าม

 ธนาคารต้องไม่อนุมัติสิินเช้่�อดังต่อไป็น่�

(1)  สิินเช้่�อทุ่� ให้้แกั่ธุรกิัจัผิดกัฎห้มาย เช่้น กัารพื่นัน  

ยาเสิพื่ติด กัารค้าป็ระเวณ่ ฯลฯ

(2)  สินิเช้่�อทุ่�ธนาคารแห้ง่ป็ระเทุศัไทุยป็ระกัาศัระงบักัารให้้

สิินเช้่�อ

(3)  สิินเช้่�อทุ่�ให้้แก่ับุคคลห้ร่อนิติบุคคลทุ่�ล้มละลาย ห้ร่อ

ศัาลม่คำสิั�งพื่ิทุักัษ์ทุรัพื่ย์

(4)  สิินเช้่�อทุ่�ม่วัตถุป็ระสิงค์กัารใช้้เงินกัู้ทุ่�เกั่�ยวขั้องกัับ

กัิจักัรรมทุางกัารเม่อง

(5)  สิินเช้่�อทุ่�ให้้แกั่กัารเกั็งกัำไรทุ่�ดินห้ร่อห้ลักัทุรัพื่ย์

(6)  สิินเช่้�อทุ่�ให้้แก่ัธุรกิัจัทุ่�ขััดกัับความสิงบเร่ยบร้อยห้ร่อ 

ขััดกัับศั่ลธรรมอันด่

(7)  สินิเช้่�อทุ่�ให้้แก่ัธุรกัจิัป็ระเภทุอาบอบนวด โรงแรมม่านรดู

(8)  สินิเช้่�อทุ่�ให้้แก่ัธรุกัจิัทุ่�มก่ัารใช้้แรงงานบงัคบั แรงงานเดก็ั

อย่างผิดกัฎห้มายทุ่�ก่ัอให้้เกัิดอันตรายต่อสิุขัภาพื่ 

ห้ร่ออนาคตทุางกัารศัึกัษา

• Prohibited Loans

GSB will not approve loans in the following instances:

(1)  Illegal businesses, e.g. gambling, narcotics,  

prostitution, etc. 

(2)  Prohibited by the Bank of Thailand

(3)  Bankrupt persons or juristic persons or under a 

court’s receivership order

(4)  Involvement in political activities

(5)  Land or securities speculation

(6)  Businesses contrary to public order and morality 

(7)  Massage parlors and love motels

(8)  Businesses involved in forced labor and illegal 

child labor
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ทุั�งน่� ธนาคารจัะม่กัารทุบทุวนนโยบายกัารลงทุุนและ

นโยบายสินิเช่้�อธุรกิัจัอย่างน้อยปี็ละห้นึ�งครั�ง ห้รอ่เม่�อมเ่ห้ตุกัารณ์

ทุ่�เป็ล่�ยนแป็ลงอย่างมนั่ยสิำคญั อาทุ ิกัารเป็ล่�ยนแป็ลงขัองสิภาวะ

ภายในและภายนอกัทุ่�กัระทุบต่อนโยบาย เช้่น กัารเป็ล่�ยนแป็ลง

นโยบายกัารดำเนินงานห้ร่อกัลยุทุธ์กัารดำเนินงาน เป็็นต้น

GSB investment and credit policies are reviewed at least 

annually or when a significant change occurs, e.g. internal and 

external change affecting policies, such as policy change or 

operational strategy change.

การดำาเนนิงานทีส่ำาคัญด้านการลงทนุ 
และการให้สินเช่ืออย่ั่างรบัผิดชอบ

• กัารทุบทุวนนโยบายห้ร่อกัฎระเบ่ยบทุ่�เกั่�ยวขั้องกัับ 

กัารให้้สิินเช่้�อและกัารลงทุุนอย่างม่ความรับผิดช้อบ โดย 

คณะกัรรมกัารธนาคารมม่ตอินมุตักิัารทุบทุวนนโยบายกัารลงทุนุ 

ป็ระจัำปี็ 2564 ให้้กัำห้นดข้ัอห้้ามกัารลงทุุนโดยตรง (Direct  

Investment) ในธุรกัิจัผิดกัฎห้มาย ธุรกัิจัทุ่�ขััดกัับความสิงบ

เร่ยบร้อยห้ร่อขััดศั่ลธรรมอันด่ และธุรกัิจัป็ระเภทุอาบอบนวด 

โรงแรมม่านรูด เม่�อวันทุ่� 19 ตุลาคม 2564

• กัารสินับสินุนสิินเช่้�อทุ่�เป็็นมิตรต่อสิิ�งแวดล้อม โดย

ธนาคารนำเสินอบริกัารทุางกัารเงินแกั่ลูกัค้าภาครัฐ ซึ่ึ�งคำนึงถึง 

ผลกัระทุบด้านสิิ�งแวดล้อมเป็็นเกัณฑ์์ในกัารพื่จิัารณาอัตราดอกัเบ่�ย

เพื่ิ�มเติม โดยม่กัารพื่ิจัารณาป็รับลดอัตราดอกัเบ่�ยให้้แก่ัลูกัค้า 

ทุ่�ม่กัารคำนึงถึงสิิ�งแวดล้อมให้้ต�ำกัว่าลูกัค้าในอุตสิาห้กัรรม

เด่ยวกัันทุ่�ไม่ได้คำนึงถึงผลกัระทุบด้านสิิ�งแวดล้อม ซึ่ึ�งธนาคาร

มก่ัารอนุมตัวิงเงินสินิเช่้�อให้้แก่ัลกูัค้าทุ่�ดำเนินกิัจักัารโดยคำนึงถึง

กัารเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพื่อากัาศัและผลกัระทุบด้านสิิ�งแวดล้อม 

ได้แก่ั บริษทัุธนารักัษ์พื่ฒันาสินิทุรัพื่ย์ จัำกัดั (ธพื่สิ.) ในกัารก่ัอสิร้าง

โครงกัารพื่ัฒนาพ่ื่�นทุ่�ส่ิวนขัยายศัูนย์ราช้กัารเฉลิมพื่ระเกั่ยรติ  

80 พื่รรษา 5 ธนัวาคม 2550 โซึ่นซ่ึ่  ซึ่ึ�งโครงกัารน่�มวั่ตถปุ็ระสิงค์

เพื่่�อลดภาระงบป็ระมาณในกัารทุ่�ห้น่วยงานรัฐเช่้าอาคารสิำนักังาน

ขัองเอกัช้น โดยโครงกัารฯ ได้ถูกัออกัแบบให้้เป็็นอาคาร 

ป็ระห้ยัดพื่ลังงาน 

• กัารเตรย่มความพื่รอ้มในกัารจัดัสิรรเงนิลงทุนุสิว่นห้นึ�ง

เพื่่�อลงทุุนในตราสิารห้น่�เพ่ื่�อความยั�งย่น (ESG Bond) ซึึ่�ง

ป็ระกัอบดว้ยตราสิารห้น่�เพื่่�ออนรุกััษส์ิิ�งแวดลอ้ม (Green Bond) 

ตราสิารห้น่�เพื่่�อพื่ัฒนาสัิงคม (Social Bond) และตราสิารห้น่� 

เพื่่�อความยั�งยน่ (Sustainability Bond) เช่้น พื่นัธบัตรรัฐวิสิาห้กัจิั

ทุ่�ออกัโดยกัารเคห้ะแห่้งช้าติและหุ้้นกัู้ภาคเอกัช้นทุ่�ออกัโดย  

บรษิทัุทุางด่วนและรถไฟื้ฟื้้ากัรุงเทุพื่ จัำกััด (มห้าช้น) เป็็นต้น

Key Operations on Responsible Investment 

and Lending 

• In 2021, the policy and regulations concerning 

responsible investment and lending were revised according to 

the decision of GSB Board of Directors on 19 October 2021. 

The revision includes a prohibition on direct investment in illegal 

businesses, businesses contrary to public order and morality, 

massage parlors and love motels. 

• Promoting green loans by offering financial services 

to public sector clients which take into account the environmental 

impact. Environmentally-conscious customers may be offered 

a lower interest rate than those which disregard the environmental 

impact. GSB has approved loans for clients whose operations 

take into account their carbon footprint and the environment 

impact, namely Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) 

for the construction of the extension project of the Government 

Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th  

Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007), Zone C. 

The objective of this project is to reduce the budgetary  

burden of government agencies in renting private office space. 

The project is designed as an energy-saving building. 

• Allocating funds for investing in ESG Bond, which 

comprises Green Bond, Social Bond and Sustainability Bond, 

e.g. state enterprise bond issued by the National Housing 

Authority and corporate bond issued by Bangkok Expressway 

and Metro, PCL. 
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ผลการดำาเนินงานด้านการลงทุน 
และการให้สินเชื่ออยั่่างรับผิดชอบ 

[FS8]

ยอดคงค้างโครงกัารสิินเช่้�อทุ่�เป็็นป็ระโยช้น์ต่อสิิ�งแวดล้อม

ในป็ี 2564 จัำนวน 1,778.04 ล้านบาทุ คิดเป็็น 0.21% ขัอง 

สิินเช้่�อทุั�งห้มด

โครงการสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม
Green Loan Projects

ยั่อดคงค้าง (ล้านบาท)
Outstanding Balance (Million Baht)

ป้ี 2562
2019

ป้ี 2563
2020

ป้ี 2564
2021

วิงเงินก้้ริะยะยาวิแก่บริิษัที่ธนาริักษ์พัฒนาสิินที่ริัพย์ จ่ำากัด 
วิงเงิน 1,500 ลั้านบาที่ อายุเงินก้้ 5 ป็ี
5-year long term loan for Dhanarak Asset Development, Co., Ltd., 
with credit line of 1,500 Million Baht

390.00 1,153.00 1,153.00

วิงเงินก้้ริะยะยาวิแก่บริิษัที่ธนาริักษ์พัฒนาสิินที่ริัพย์ จ่ำากัด 
วิงเงิน 6,700 ลั้านบาที่ อายุเงินก้้ 3 ป็ี
3-year long term loan for Dhanarak Asset Development, Co., Ltd.,  
with credit line of 6,700 Million Baht

- - 625.04

ริวิมยอดค่งค่้างโค่ริงการิที่ี�เป็็นป็ริะโยชื่น์ติ่อสิิ�งแวิดลั้อมที่ั�งหมด
Total outstanding balance of all green projects

390.00 1,153.00 1,778.04

ยอดค่งค่้างของสิินเชื่่�อริวิมที่ั�งหมด
Total outstanding balance of all loans

0.75 0.71 0.86

สิัดสิ่วินริ้อยลัะของสิินเชื่่�อที่ี�เป็็นป็ริะโยชื่น์ติ่อสิิ�งแวิดลั้อมติ่อสิินเชื่่�อที่ั�งหมด
Ratio of green loans to all loans

0.05 0.16 0.21

สินิเช้่�อทุ่�ผ่านกัารป็ระเมนิด้านสิิ�งแวดล้อมและได้รับกัารอนมุตั ิ ได้แก่ั บรษัิทุห้นิกัองเพื่าเวอร์ จัำกัดั บรษัิทุกัลัฟ์ื้ เจัพ่ื่ ยทูุ่ จัำกัดั 

บริษัทุราช้ กัรุ�ป็ จัำกััด (มห้าช้น) และบริษัทุผลิตไฟื้ฟื้้าราช้บุร่ จัำกััด รวมวงเงิน 5,353 ล้านบาทุ

Environmentally-assessed and approved loans for Hin Kong Power Co., Ltd.; Gulf JP UT Co., Ltd.; RATCH Group, PCL.;  

and Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd. With total credit line of 5,353 Million Baht.

Operating Results on Responsible Investment 

and Lending 
[FS8]

Outstanding balance of green loans in 2021 is 1,778.04 

Million Baht or 0.21% of all loans. 

ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ
Approved Clients

วงเงิน
(ล้านบาท)

Credit Line
(Million Baht)

การดำาเนินงานที่สำาคัญ
Key Operating Results

บริิษัที่หินกองเพาเวิอริ์ จ่ำากัด
Hin Kong Power Co., Ltd.

2,000.00 ลังทีุ่นในธุริกิจ่ผู้ลัิติไฟฟ้า โริงไฟฟ้าพลัังงานค่วิามริ้อนริ่วิมหินกอง ติั�งอย้่ที่ี� 
ติำาบลัหินกอง อำาเภัอเม่องริาชื่บุรีิ จั่งหวัิดริาชื่บุรีิ ป็ริะกอบด้วิยหน่วิยผู้ลิัติไฟฟ้า
จ่ำานวิน 2 ชืุ่ด ชืุ่ดลัะ 700 เมกะวิัติติ์ ใชื่้ก๊าซธริริมชื่าติิเป็็นเชื่่�อเพลัิง
Investing in the electricity generating business: Hin Kong Combined Cycle 
Power Plant, located at Hin Kong Sub-district, Mueang Ratchaburi  
District, Ratchaburi Province, comprising two 700-megawatt electricity 
generating units powered by natural gas.
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ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ
Approved Clients

วงเงิน
(ล้านบาท)

Credit Line
(Million Baht)

การดำาเนินงานที่สำาคัญ
Key Operating Results

บริิษัที่กัลัฟ์ เจ่พี ย้ที่ี จ่ำากัด
Gulf JP UT Co., Ltd.

1,353.00 ป็ริะกอบธุริกิจ่ป็ริะเภัที่ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�ำา แลัะริะบบการิป็ริับอากาศ  
โดยให้บริิการิด้านการิผู้ลัิติแลัะการิสิ่งไฟฟ้า
Business types: electricity, gas, steam and air conditioning system, offering 
services in electricity generation and transmission.

บริิษัที่ริาชื่ กริุ๊ป็ จ่ำากัด (มหาชื่น)
บริิษัที่ผู้ลัิติไฟฟ้าริาชื่บุริี จ่ำากัด
RATCH Group, PCL. 
Ratchaburi Electricity Generating 
Co., Ltd.

1,500.00
500.00

ลังทีุ่นในบริิษัที่พัฒนาโค่ริงการิโริงไฟฟ้าที่ี�ใชื่้เชื่่�อเพลัิงหลัักป็ริะเภัที่ติ่าง ๆ 
โค่ริงการิพลัังงานที่ดแที่น ติลัอดจ่นธุริกิจ่เกี�ยวิเนื�องกับการิผู้ลิัติไฟฟ้า 
แลัะพลัังงานด้านอ่�น ๆ ริวิมทัี่�งริะบบสิาธาริณ้ป็โภัค่พ่�นฐาน ค่ริอบค่ลัุม 
ที่ั�งในป็ริะเที่ศแลัะติ่างป็ริะเที่ศ 
Investing in different types of power plant development projects, alternative 
energy projects and businesses relating to electricity generation and 
other energy types, including domestic and overseas public infrastructure 
systems

ป้ระเภทตราสารหนี้
Bond Types

รหัสผู้ออก
Bond Issuer Code

จิำานวน 
(ล้านบาท)

Amount 
(Million Baht)

รายั่ละเอียั่ด
Details

LB/ Sustainability bond ESGLB 10,181.00 พันธบัติริริัฐบาลั
Government bond

SOE-G/ Sustainability bond NHA 300.00 พันธบัติริริัฐวิิสิาหกิจ่/การิเค่หะแห่งชื่าติิ
State enterprise bond / National Housing 
Authority

SOE-G/ Social bond NHA 5,700.00 พันธบัติริริัฐวิิสิาหกิจ่/การิเค่หะแห่งชื่าติิ
State enterprise bond / National Housing 
Authority

SOE-NG/ Green bond BAAC 2,400.00 พันธบัติริริัฐวิิสิาหกิจ่ กริะที่ริวิงการิค่ลััง 
ไม่ค่�ำาป็ริะกัน / ธกสิ.
State enterprise bond not guaranteed by the 
Ministry of Finance / Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives

Corp-bond/ Green bond BTSG/RATCH/BGRIM 1,310.00 หุ้นก้้ภัาค่เอกชื่น
Corporate bond

Corp-bond/ Sustainability bond BEM 685.00 หุ้นก้้ภัาค่เอกชื่น
Corporate bond

มูลค่าพื่อร์ตกัารลงทุุน ESG Bond จัำนวน 20,576.00 ล้านบาทุ (ขั้อมูล ณ วันทุ่� 31 ธันวาคม 2564)

1 3 3รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564
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การลงทุนทางสังคม และการพัฒนาท้องถึิ่น 
[3-3]

Social Investment and Local Development

ด้วยเจัตนารมณ์ทุ่�มุ่งมั�นในกัารเป็็น “ธนาคารเพื่่�อสิังคม” 

ธนาคารจังึให้ค้วามสิำคญัตอ่กัารลงทุนุทุางสิงัคมและกัารพื่ฒันา

ทุ้องถิ�น โดยมุ่งสิ่งเสิริมกัารลงทุุนทุางสิังคมในกัลุ่มฐานรากัห้ร่อ

ขัาดความพื่ร้อมให้้สิามารถยกัระดับคุณภาพื่ช้่วิตได้อย่างยั�งย่น 

รวมถงึกัารช้ว่ยเห้ลอ่สิงัคมเม่�อเกัดิวกิัฤตติา่ง ๆ  มาอยา่งตอ่เน่�อง 

ทุั�งภัยพื่ิบัติทุางธรรมช้าติ ตลอดจันสิถานกัารณ์กัารแพื่ร่ระบาด

ขัองเช้่�อโควิด19 ทุ่�สิ่งผลกัระทุบต่อสิังคมเป็็นจัำนวนมากั

With the commitment of being a “social bank”, GSB 

recognizes the importance of social investment and local 

development. GSB’s social investment projects support 

grassroots customers or disadvantaged people to improve their 

quality of life sustainably, as well as consistently helping society 

in times of crisis, be they natural disasters or the COVID-19 

pandemic.

เป้้าหมายั่ด้านการลงทุนทางสังคม
และการพัฒนาท้องถึิ่น

พื่ัฒนาและสิ่งเสิริมให้้ชุ้มช้นสิำคัญขัองธนาคารเกัิดความ

เขั้มแขั็งทุั�งในมิติด้านเศัรษฐกัิจั สิังคม และสิิ�งแวดล้อม

Objective of Social Investment

and Local Development 

Develop and support key local communities where GSB 

operates economically, socially and environmentally.

แนวทางบริหารจิัดการด้านการลงทุนทางสังคม 
และการพัฒนาท้องถึิ่น

ธนาคารออมสินิให้ค้วามสิำคญักับักัารพื่ฒันาและสิง่เสิรมิให้้

ช้มุช้นสิำคญัขัองธนาคารเกัดิความเขัม้แขัง็ทุางเศัรษฐกัจิั สิงัคม 

และสิิ�งแวดลอ้ม โดยมก่ัารกัำห้นดไวอ้ยา่งช้ดัเจันในนโยบายกัาร

แสิดงความรับผิดช้อบต่อสิังคมและสิิ�งแวดล้อมในกัระบวนกัาร

ดำเนินงานขัองธุรกัิจั (CSR in Process) ในห้ัวขั้อห้ลักัทุ่� 7  

กัารม่ส่ิวนร่วมขัองชุ้มช้นและกัารพื่ัฒนาชุ้มช้น (Community 

Involvement and Development) โดยมข่ัอบเขัตกัารดำเนนิงาน

ทุ่�สิำคัญ ดังน่�

(1)  กัำกัับดูแลกัิจักัารขัองธนาคารให้้เป็็นกัิจักัารทุ่�ด่ขัอง

ช้มุช้น เพื่่�อไม่ให้้สิร้างปั็ญห้า ลดและ/ห้รอ่ห้ยุดผลกัระทุบ

เช้งิลบตอ่ช้มุช้นและสิงัคมจัากักัระบวนกัารดำเนนิงาน

ขัองธนาคาร ช้่วยเห้ล่อเกั่�อกูัลผู้ทุ่�เก่ั�ยวข้ัองในห่้วงโซ่ึ่

คุณค่า (Value Chain) ซึ่ึ�งเป็็นรากัฐานสิำคัญขัองกัาร

ป็ระกัอบกัิจักัารทุ่�เป็็นธรรมต่อทุุกัฝ่าย

(2)  สิง่เสิริมกัารสิร้างความเขัม้แข็ังให้ก้ับัช้มุช้นให้ส้ิามารถ

เติบโตไป็ดว้ยกันัดว้ยกัารนอ้มนำห้ลกััป็รชั้ญาเศัรษฐกัจิั

พื่อเพื่่ยงไป็สิู่กัารป็ฏิิบัติจันเป็็นวิถ่ช้่วิต (Way of Life) 

เพื่่�อก่ัอให้้เกิัดผลด่ต่อชุ้มช้นและกัารอยู่ร่วมกัันอย่าง

เป็็นสุิขั ไว้วางใจัต่อกััน ทุั�งทุ่�เป็็นชุ้มช้นและสัิงคม 

ทุ่�ตั�งอยู่ติดกันัห้ร่อใกัล้เคย่งสิถานป็ระกัอบกัาร รวมถึง

ช้มุช้นและสิังคมทุ่�ตั�งอยู่ห้่างไกัลออกัไป็

Management Guidelines on Social Investment 

and Local Development 

GSB recognizes the importance of strengthening key local 

communities where GSB operates economically, socially and 

environmentally. There is a clear policy on corporate social and 

environmental responsibility for GSB business operations (CSR 

in Process) under the 7th main heading of Community Involvement 

and Development. The key scope of operations is as follows: 

(1)  Ensure that GSB is a social enterprise that causes no 

community problems, reduces and/or halts the negative 

community and social impact arising from its 

operations. Support those in the value chain, which is 

a fundamental factor of fair business practices. 

(2)  Strengthen communities by translating the sufficiency 

economy philosophy into action and a way of life, for 

the mutual benefit of the community and business 

establishment as well as harmonious living, be they 

communities or societies that are adjacent or in close 

proximity to the business establishment or those which 

are located further away. 
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำาเนินงานของธุรกิจ (CSR in Process) 

Policy on Social and Environmental Responsibility in Business Operations (CRS in Process)

(3)  ป็ฏิิบัติตามแนวทุางความรับผิดช้อบต่อสิังคมด้วย

ความสิมัครใจั ไม่ใช้่เพื่ราะกัารเร่ยกัร้องจัากัสิังคม

(4)  พื่นกัังาน ผูม้ส่่ิวนได้ส่ิวนเสิย่ และชุ้มช้นต้องม่ส่ิวนร่วม

ในกัระบวนกัารขับัเคล่�อนกัารพื่ฒันาชุ้มช้นทุั�งในทุ้องถิ�น

และสัิงคมในวงกัว้างทุุกัขัั�นตอน ตั�งแต่กัารวางแผน

จันถึงกัารป็ฏิิบัติในทุุกัขัั�นตอน เพื่่�อให้้เกัิดพื่ันธสิัญญา

ทุ่�ต้องรับผิดช้อบร่วมกััน

(5)  สินับสินุนกัารลงทุุนทุางสิังคม (Social Investment)  

ทุ่�รวมถึง “ทุุน” ทุ่�เป็็นตัวเงินและทุุนป็ระเภทุอ่�น เช้่น 

ทุนุมนุษย์ ทุนุความรู้ ทุนุสิิ�งแวดล้อม และความสัิมพื่นัธ์

ในกัารทุำงานเชิ้งเคร่อข่ัายขัองผู้ม่สิ่วนได้สิ่วนเสิ่ย 

ทุ่�เก่ั�ยวขั้อง ซึึ่�งเน้นผลลัพื่ธ์ (Outcome) ทุางสัิงคม  

ทุ่�ห้มายถึงป็ระโยช้น์สิขุัตอ่คนในชุ้มช้นและสัิงคมทุ่�ดข่ัึ�น

(6)  สิง่เสิริมกัารพัื่ฒนาชุ้มช้นด้วยนวตักัรรมจัากัภูมปิ็ญัญา

ทุ้องถิ�น วัฒนธรรม ป็ระเพื่ณ่ และศัักัยภาพื่ขัองชุ้มช้น

ผสิมผสิานกัับห้ลักัวิช้ากัารมาบูรณากัารเป็็นแนวทุาง

ในกัารขับัเคล่�อนกัารพื่ฒันาอยา่งสิรา้งสิรรคแ์ละยั�งยน่

ทุั�งน่� ธนาคารม่กัารทุบทุวนนโยบายฯ เพื่่�อป็รับป็รุงให้้ม่

ความเห้มาะสิม สิอดคล้องกัับสิภาวกัารณ์และสิภาพื่แวดล้อม

ขัองสิังคม โดยม่กัารเผยแพื่ร่ไป็ยังคณะกัรรมกัาร ผู้บริห้าร 

ระดับสิูงและพื่นักังานอย่างทุั�วถึง เพ่ื่�อให้้ได้รับทุราบกัาร 

ดำเนินงานทุ่�อยู่ในความรับผิดช้อบขัองตนเอง

(3)  Willingly adhere to socially responsible practices, 

rather than being compelled by social pressure.

(4)  Employees, stakeholders and communities are 

involved in all stages of community development, from 

planning to implementation and agreeing on a joint 

social contract. 

(5)  Support social investment, including “capital”, e.g. 

human capital, knowledge capital, environmental 

capital and networking relationship among stakeholders 

focusing on social outcome, namely happiness for 

members of the community and social improvement. 

(6)  Promote social development with innovations derived 

from local wisdom, culture and tradition as well as 

combining community capacity with academic 

knowledge, to come up with an approach to creative 

and sustainable development. 

GSB reviews and updates the policy in accordance with 

social circumstances and conditions. The policy is also 

communicated to the Board of Directors, high level executives 

and employees, so that everyone is informed of the operations 

under his/her responsibility.

การดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการลงทุนทางสังคม  
และการพัฒนาท้องถึิ่น

• กัารพัื่ฒนาทัุกัษะความรู้ด้านกัารสิร้างงานสิร้างอาช้่พื่ 

โดยธนาคารออมสินิร่วมกับัสิำนกัังานคณะกัรรมกัารกัารอาช้ว่ศักึัษา 

18 แห้่ง สิถาบันคุณวุฒิวิช้าช้่พื่ (องค์กัรมห้าช้น) มห้าวิทุยาลัย

ในโครงกัารยุวพื่ัฒน์รักัษ์ถิ�น 64 แห้่ง กัว่า 992 ชุ้มช้น และ 

เคร่อขั่ายเช้ฟื้ช้่�อดังระดับมิช้ลินสิตาร์ ตลอดจันเจั้าขัองธุรกัิจั 

แฟื้รนไช้ส์ิ ร่วมกัันอบรมและสิร้างทัุกัษะอาช่้พื่แก่ัป็ระช้าช้น 

รวมกัว่า 100 ห้ลักัสูิตร โดยผู้ทุ่�เข้ัาร่วมโครงกัารนอกัจัากัจัะม่

ความรู้ติดตัวยังสิามารถนำไป็ใช้้ป็ระกัอบอาช่้พื่ได้จัริง โดยม ่

รายละเอ่ยดโครงกัารทุ่�สิำคัญดังน่�

Key Operating Results on Social Investment 

and Local Development 

• For skill development for jobs and careers, GSB in 

collaboration with 18 Offices of Vocational Education 

Commission, Thailand Professional Qualification Institute (Public 

Organization, 64 higher-educational institutions participating in 

the Yuwaphat Rakthin Project, 992 communities, a network of 

Michelin-starred chefs and franchise business owners organized 

over 100 trainings and skill development sessions for the general 

public. Not only do the participants gain new knowledge, but 

they can also use it to make a living. Details of key projects are 

as follows: 

[2-23]
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- ออมสินอาชื่่วัะ สร้างอาชื่่พั ส้่ชืุ่มชื่น

 อบรมช้า่งช้มุช้น ทุำจัริง เห้น็ผลจัริง รว่มกับัสิำนกัังาน

คณะกัรรมกัารกัารอาช้่วศัึกัษา สิถาบันอาช้่วศัึกัษา พื่านักัเร่ยน 

นกััศักึัษาในพื่่�นทุ่� นำความรูทัุ้กัษะสิมยัให้ม่ด้านงานช่้างไป็ถ่ายทุอด

สิร้างอาช้่พื่ให้้คนในชุ้มช้นระดับตำบล เพื่่�อเป็็นแนวทุางในกัาร

ลดรายจั่าย เพื่ิ�มรายได้ พื่ัฒนายกัระดับเศัรษฐกิัจัฐานรากั 

อย่างยั�งยน่ ในขัณะเดย่วกัันกัเ็สิรมิสิร้างกัารเรย่นรูเ้ชิ้งป็ระสิบกัารณ์

ให้้กับันกััเรย่นและนกััศักึัษาด้วย โดยจัดัฝึกัอบรมอาช้พ่ื่วชิ้าช่้างใน 

21 ห้ลกััสิตูร อาทุ ิช่้างซ่ึ่อมรถ จักััรยานยนต์ ช่้างตดัผมช้าย เป็็นต้น

- GSB Vocational, Creating Jobs for Communities 

Working with the Office of Vocational Educational 

Commission and vocational institutions in organizing practical 

training sessions for local students who subsequently train 

community members at the sub-district level. The skills acquired 

have helped reduce expenses, increase incomes and ultimately 

elevate the grassroots economy in a sustainable manner as 

well as encouraging the process of learning by doing. The 

training consisted of 21 career curricula, e.g. car and motorcycle 

mechanic and barber. 

- โครงการฝึกึอบรมวัชิื่าช่ื่พัรว่ัมกบัสถาบนัคณุวัฒุวิัชิื่าชื่พ่ั

(องค์การมหาชื่น)

 พื่ัฒนาทัุกัษะเดิม (Upskill) และเพื่ิ�มเติมทุักัษะให้ม่ 

(Reskill) สิร้างโอกัาสิพื่ัฒนาตนเองโดยบูรณากัารความร่วมม่อ

กับัสิถาบันคณุวฒุวิชิ้าช่้พื่ (องค์กัารมห้าช้น) ฝกึัอบรมกัลุม่อาช้พ่ื่

ทุ่�ได้รับผลกัระทุบจัากัโควิด 19 เพ่ื่�อสิร้างรายได้อย่างมั�นคง 

และยั�งยน่ ด้วยห้ลกััสูิตรกัารฝึกัอบรมอาช้่พื่แบบออนไลน์ โดย

ระยะแรกัจัะเริ�มใน 48 ห้ลักัสิูตร มุ่งสิร้างรายได้และพื่ัฒนา

ศัักัยภาพื่แรงงานทุ่�ได้รับผลกัระทุบทุั�งในระบบและนอกัระบบ  

เช่้น กัารทุำกัารตลาดออนไลน์ E-Commerce ด้วย TikTok 

เทุคนิค E-Commerce เช่้น กัารทุำ Facebook LIVE  

อย่างม่ออาช้่พื่ เป็็นต้น

- Career Training Project in Cooperation with Thailand 

Professional Qualification Institute (Public Organization)

Self-improvement through upskilling and reskilling, GSB, 

in cooperation with Thailand Professional Qualification Institute 

(Public Organization), organized online career training sessions 

for those affected by COVID-19 to earn stable and sustainable 

income. Initially, 48 curricula were offered, focusing on income 

generating, skill development for affected workers in the formal 

and informal sectors, e.g. online marketing, E-Commerce  

with TikTok and E-commerce techniques: Facebook LIVE  

like a professional.

- โครงการครัวัชืุ่มชื่น สำรับออมสิน

 พื่ัฒนาศัักัยภาพื่ทุ่�สิอดคล้องกัับอัตลักัษณ์ชุ้มช้น  

มุ่งสิร้างพื่่อครัวแม่ครัวในชุ้มช้น ป็ระยุกัต์ใช้้วัตถุดิบห้ร่อ 

อาห้ารทุ้องถิ�นมาพื่ัฒนาสิร้างอัตลักัษณ์เฉพื่าะตัวทุางอาห้าร  

โดยร่วมกัับเคร่อขั่ายเช้ฟื้ช้่�อดังระดับมิช้ลินสิตาร์ เพื่่�อรองรับ 

กัารทุ่องเทุ่�ยวชุ้มช้น ซึ่ึ�งได้ดำเนินกัารนำร่องใน 6 ภูมิภาค 

6 จัังห้วัด 6 ชุ้มช้น ได้แกั่ ชุ้มช้นพืู่นบำเพื่็ญ กัรุงเทุพื่ฯ  

ช้มุช้นเกัาะช้้าง (บ้านป็างห้้า) จังัห้วดัเช้ย่งราย ช้มุช้นดงกัระทุงยาม 

(บ้านให้ม่) จัังห้วัดป็ราจั่นบุร่ ชุ้มช้นห้าดขัาม (บ้านรวมไทุย) 

จัังห้วัดป็ระจัวบค่ร่ขัันธ์ และชุ้มช้นตะโห้มด จัังห้วัดพื่ัทุลุง

- GSB Community Kitchen Project

To cater for local tourism, GSB has worked with a network 

of Michelin-starred chefs to train community chefs by utilizing 

local ingredients or local dishes to create a unique culinary 

identity. Pilot projects were carried out in 6 regions, 6 provinces, 

6 communities, namely Phun Bamphen Community, Bangkok; 

Koh Chang (Ban Pang Ha) Community, Chiang Rai Province; 

Dong Kratong Yam (Ban Mai) Community, Prachin Buri Province; 

Had Kham (Ban Ruam Thai) Community, Prachuap Khiri Khan 

Province; and Ta Mod Community, Phatthalung Province.

- โครงการออมสินยีุวัพััฒน์รักษ์ถิ�น

 มุ่งเสิริมสิร้างพื่ัฒนาภูมิป็ัญญาทุ้องถิ�น โดยผนึกั 

ความร่วมม่อกัับนักัศึักัษาจัากัสิถาบันอุดมศึักัษาทุ่�รวมทุ่ม 

คนรุ่นให้ม่เพื่่�อร่วมคิด ร่วมทุำ และบูรณากัารภูมิป็ัญญา โดยนำ

วทิุยากัารกัระบวนกัารทุำงาน และองค์ความรู้สิมยัให้ม่ไป็ยกัระดบั 

ขั่ดความสิามารถกัลุ่มองค์กัรชุ้มช้นทุ่�รวมตัวกัันสิร้างผลิตภัณฑ์์

ห้รอ่บริกัารให้้มศ่ักััยภาพื่ มม่ลูค่าเพื่ิ�มจันสิามารถแข่ังขันัในตลาดได้ 

เช้น่ กัารพัื่ฒนาบรรจุัภณัฑ์ ์กัารจัดับัญช้ต้่นทุนุสินิค้า กัารพัื่ฒนา

ช้่องทุางกัารจัำห้น่ายทุั�งช้่องทุางออนไลน์และออฟื้ไลน์ เป็็นต้น 

โดยธนาคารออมสิินสินับสินุนเงินทุุนในกัารทุำป็ระโยช้น์ให้้กัับ

ชุ้มช้นแกั่นักัศัึกัษาทุ่�เขั้าร่วมโครงกัารเร่�อยมา

- Yuwaphat Rakthin Project

This project focuses on developing local wisdom by working 

with university students to rethink, redo and integrate local 

wisdom with modern work process and knowledge, with a view 

to improving community organizations and creating added value 

to their products and services as well as enhancing their capacity 

and competitiveness, e.g. packaging improvement, product cost 

bookkeeping and developing online and offline sales channels. 

GSB has provided funding for participating students whose 

undertakings also benefit their communities:
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ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 

ร่วมพัฒนาชุมชนทั่วประเทศไปแล้ว

เกือบ 1,000 ชุมชน 

Almost 1,000 communities 

nationwide have benefited since 2017

สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้

มากกว่า 4,000 ครัวเรือน
Created jobs, careers and incomes

for more than 4,000 households

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

70%
Income increased 

by 70%

โดยในปี็ 2564 ธนาคารได้มก่ัารจัดังานกัารนำเสินอผลสิมัฤทุธิ�

โครงกัารออมสิินยุวพัื่ฒน์รักัษ์ถิ�นขัึ�น ณ ห้อป็ระชุ้มบุรฉัตร  

ธนาคารออมสินิ สิำนกัังานให้ญ ่เม่�อวนัทุ่� 24 พื่ฤศัจักิัายน 2564 

ซึ่ึ�งได้รบัเกัย่รตจิัากัคณุวทิุยั รตันากัร ผูอ้ำนวยกัารธนาคารออมสินิ 

เป็็นป็ระธานเปิ็ดงานและมอบโล่เกัย่รติยศัรางวัล Best of the Best 

ระดบัป็ระเทุศั ป็ระจัำปี็ 2563 - 2564 โดยมคุ่ณวชิ้รญา เพื่ิ�มภูศัร ่

รองผู้อำนวยกัาร สิำนักังานคณะกัรรมกัารนโยบายรัฐวิสิาห้กิัจั 

ร่วมมอบรางวัลป็ระเภทุต่าง ๆ ได้แกั่ 

(1)  ประเภทกินด่ ทุ่ม Zab-Za Cricket 

 ผลิตภัณฑ์์น�ำพื่ริกันรกัจัิ�งห้ร่ด มรภ.พื่ิบูลสิงคราม 

(2)  ประเภทอยี้่ด ่ทุ่มตะกัร้า 3 ใบ 

 บริกัารทุ่องเทุ่�ยวชุ้มช้นและโฮมสิเตย์ มรภ.บุร่รัมย์ 

(3)  ประเภทสวัยีด ่ทุ่ม Less Plastics 

 ผลติภณัฑ์์กัระเป๋็าผกััตบช้วา มรภ.เช้่ยงราย 

(4)  ประเภทใชื่้ด ่ทุ่ม Fantastic Coconut Oil 

 ผลติภัณฑ์์ Aromatic Hair Spray ม.ทัุกัษิณ วทิุยาเขัตพัื่ทุลุง 

(5)  ประเภทรักษ์ด ่ทุ่ม Siamese Betta 

 ผลติภณัฑ์์ป็ลากัดัไทุย สิถาบนักัารจัดักัารป็ญัญาภวิฒัน์  

(6)  ประเภทคิดด ่ทุ่ม MAI ผลิตภัณฑ์์พื่รมเช้็ดเทุ้า

 เพื่่�อสิุขัภาพื่ มรภ.พื่ระนคร และทุ่มสิิงห้์สิะอาดโมเดล 

 ผลิตภัณฑ์์กั่�ทุอผ้าพื่กัพื่า ม.กัาฬสิินธุ์

• ฝึกึอบรมควัามร้ก้ารประกอบธรุกจิัแฟรนไชื่ส ์สินบัสินนุ

องค์ความรูใ้ห้้แก่ัผูซ้ึ่่�อแฟื้รนไช้ส์ิ โดยจัดัฝึกัอบรมความรูก้ัารป็ระกัอบ

ธรุกิัจัแฟื้รนไช้สิแ์กัผู่ซ่้ึ่�อ แฟื้รนไช้สิ์ในโครงกัารออมสินิ สิรา้งงาน 

สิร้างอาช้่พื่ รวม 15 แบรนด์ดัง ทุ่�ม่ผู้ป็ระสิบความสิำเร็จัในกัาร

ทุำธุรกัิจัแล้วมากัมาย เพื่่�อสิร้างอาช้่พื่ สิร้างรายได้ และต่อยอด

ธุรกัิจัให้้เติบโตต่อไป็ได้

In 2021, GSB presented the outcome of the Yuwaphat 

Rakthin Project at Burachat Auditorium, GSB Head Office, on 

24 November 2021. The event was chaired by Mr. Vithai 

Ratanakorn, GSB President and CEO. Mr. Ratanakorn, together 

with Ms. Wachiraya Permbhusri, Deputy Director, State 

Enterprise Policy Office, presented 2020 - 2021 national  

Best of the Best commendation plaques for the following 

categories:

(1)  “Kin Dee” (Eat Well): Zab-Za Cricket Team, cricket 

chili paste product, Pibulsongkram Rajabhat University

(2)  “Yu Dee” (Live Well): 3-Basket Team, community 

tourism service and homestay, Buriram Rajabhat 

University

(3)  “Suay Dee” (Look Well): Less Plastics Team, water 

hyacinth bags, Chiang Rai Rajabhat University 

(4)  “Chai Dee” (Use Well): Fantastic Coconut Oil Team, 

aromatic hair spray product, Thaksin University 

Phatthalung Campus

(5)  “Rak Dee” Conserve Well): Siamese Betta Team, 

Siamese betta, Panyapiwat Institute of Management 

(6)  “Kid Dee” (Think Well): MAI Team, healthy foot rug, 

Phranakhon Rajabhat University; and Singha Sa-ard 

Model Team, mobile loom, Kalasin University

• Franchise Business Training: providing support to 

franchises by organizing franchise business training sessions 

under the GSB Creating Jobs and Careers Project. 15 leading 

and successful franchise brands participated.
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• โครงการสร้างผ่้้ประกอบการ Micropreneur (GSB 

Micropreneur Academy) ร่วมกัับสิถาบันอุดมศัึกัษาและ 

สิำนักัมาตรฐานกัารอาช้่วศึักัษาและวิช้าช้่พื่ ในกัารพื่ัฒนา  

ยกัระดับนิสิิตและนักัศึักัษาให้้เป็็นผู้ป็ระกัอบกัารยุคให้ม่  

ม่ความสิามารถในกัารแข่ังขัันเช้ิงธุรกัิจั สิร้างความสิามารถ 

ในกัารเขั้าถึงตลาด สิร้างโอกัาสิเขั้าถึงบริกัารทุางกัารเงิน  

และสิร้างองคค์วามรูพ้ื่่�นฐานเพ่ื่�อกัารสิะสิมองคค์วามรูเ้พื่่�อนำไป็

ต่อยอดสิู่กัารป็ระยุกัต์ใช้้องค์ความรู้และต่อยอดไป็สิู่นวัตกัรรม

เพื่่�อกั้าวสิู่กัารเป็็นผู้ป็ระกัอบกัารยุคให้ม่ได้อย่างม่ป็ระสิิทุธิภาพื่ 

ป็ระกัอบด้วย 3 โครงกัาร ได้แกั่

(1)  โครงกัาร GSB Smart Start IDEA: สิร้างและพื่ัฒนา 

ผู้ป็ระกัอบกัารยุคให้ม่ โดยจััดกัารป็ระกัวดสิุดยอด 

Smart Start IDEA เพื่่�อมุ่งเน้นให้้นิสิิตและนักัศัึกัษา 

ได้ม่กัารต่อยอดนวัตกัรรมและสิร้างสิรรค์แนวคิดทุ่�ม่

ความพื่ร้อมในกัารพื่ฒันาเป็็นสินิคา้ห้ร่อบรกิัารตน้แบบ 

(Prototype) และสิามารถนำสินิคา้ห้รอ่บรกิัารตน้แบบ 

นั�นไป็พื่ฒันาจันสิามารถดำเนนิธรุกัจิัได้จัรงิ ผา่นกัจิักัรรม 

Smart Startup Company  

(2)  โครงกัาร Grooming Program for Micropreneur:  

ยกัระดับศัักัยภาพื่กัารเป็็นผู้ป็ระกัอบกัารยุคให้ม่  

กัารสินับสินุนทุางวิช้ากัารต่าง ๆ ทุั�งภาคทุฤษฎ่และ 

ภาคป็ฏิบิตัใิห้้กับันกััเรย่น นสิิติ นกััศักึัษา ผูป้็ระกัอบกัาร 

เพื่่�อยกัระดับองค์ความรู้และทุักัษะทุ่�สิำคัญและจัำเป็็น

ในกัารสิรา้งมลูค่าให้ก้ับัสินิค้าและบริกัาร เพื่ิ�มขัด่ความ

สิามารถในกัารแขั่งขัันกัารบริห้ารจััดกัารด้านกัารเงิน 

และกัารใช้้ความรู้ เทุคโนโลย่ นวัตกัรรม และพื่ัฒนา 

ผู้ป็ระกัอบกัารให้้ม่ทัุกัษะและจิัตวิญญาณขัองกัารเป็็น

ผู้ป็ระกัอบกัารทุ่�ม่อัตลักัษณ์ช้ัดเจัน ม่ทุักัษะในกัาร

วิเคราะห์้และม่องค์ความรู้ด้านกัารจััดกัารฐานข้ัอมูล 

เพื่่�อกัารวางแผนธุรกัิจั และได้รับกัารพื่ัฒนาต่อยอด 

ผลงานนวัตกัรรมให้้สิามารถออกัสิู่กัารใช้้ป็ระโยช้น์ 

เช้ิงพื่าณิช้ย์ได้จัริง 

(3)  โครงกัาร GSB Smart Startup Company: กัารสิร้าง

ธรุกิัจัให้้กับัผูป้็ระกัอบกัารยุคให้ม่ เพื่่�อสิร้างนิสิตินักัศึักัษา

ให้้สิามารถเป็็นเจ้ัาขัองกิัจักัาร โดยธนาคารออมสินิร่วมกับั

สิถาบันอดุมศึักัษาต่าง ๆ  จัำนวน 54 สิถาบันทัุ�วป็ระเทุศั 

บ่มเพื่าะพื่ัฒนานิสิิตนักัศัึกัษาสิู่กัารเป็็นผู้ป็ระกัอบกัาร

เริ�มต้นเฟื้้นห้าไอเด่ยสิร้างสิรรค์ผลิตภัณฑ์์และบริกัาร

ทุ่�ตอ่ยอดสิูก่ัารพื่ฒันาเป็็นสินิค้าห้ร่อบริกัารไดจ้ัรงิ โดย

ทุ่มนิสิิตนักัศัึกัษาทุ่�ม่ผลงานและแผนธุรกัิจัโดดเด่นทุ่� 

ได้รับกัารคัดเล่อกัและได้รับความเห็้นช้อบจัากั

มห้าวิทุยาลัยจัะได้รับกัารสินับสินุนเงินทุนุก่ัอตั�งบริษทัุ

จัากัเงนิกัองทุุนธนาคารออมสินิ เพื่่�อให้้แผนธุรกิัจัได้รบั

กัารต่อยอดเป็็นธุรกิัจัทุ่�เกิัดขัึ�นจัริง โดยนับตั�งแต่ 

ดำเนินกัาร ได้สินับสินุนเงินทุนุในกัารก่ัอตั�งธรุกัจิัให้้แก่ั

นสิิตินกััศักึัษาเป็็นเจั้าขัองกัิจักัารจัำนวน 64 กัิจักัาร

• GSB Micropreneur Academy: GSB has worked with 

higher-educational institutions and the Bureau of Vocational 

Education Standards and Qualification in helping students to 

become modern entrepreneurs. The aim is to help them become 

more business-savvy, better understand the market, access 

financial services and to be well-equipped with basic knowledge 

which could be further expanded through adaptation and 

innovation. The Academy comprises 3 projects: 

(1)  GSB Smart Start Idea: train and develop modern 

entrepreneurs. The Smart Start Idea contest was 

organized for students. They are encouraged to take 

existing innovations and ideas, and turn them into 

product or service prototypes and into business 

products and services through the Smart Startup 

Company scheme.

(2)  Grooming Program for Micropreneur: capacity building 

for modern entrepreneurs by providing theoretical and 

practical training for students and entrepreneurs to 

enhance the necessary knowledge and skills to create 

value for their products and services, competitiveness 

and financial management. The aim is to produce 

entrepreneurs with skills and identity, who can analyze 

and manage data to come up with a business plan as 

well as further developing innovative products into 

commercial applications.
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(3)  GSB Smart Startup Company: building a business for new entrepreneurs. 

The aim is to train students into entrepreneurs. GSB has worked with 54 

higher-educational institutions nationwide in incubating students and 

transforming them into startup entrepreneurs whose creative ideas for products 

and services can be developed into working products and services. Teams 

with outstanding work and business plans selected and approved by the 

university will receive seed funding from GSB to start a company, with a 

view to turning it into a thriving business. So far, GSB has bankrolled over 

64 startups and students with seed funding.

• การพัฒันาศกัยีภาพัผ่้ป้ระกอบการ SMEs และ SMEs  

Start up: หลักส้ตร Step & Boost Up Program ร่วมกัับ

มห้าวิทุยาลัยเทุคโนโลย่พื่ระจัอมเกัล้าพื่ระนครเห้น่อ จััดทุำ

ห้ลกััสิตูรอบรมเพื่่�อยกัระดบัและพัื่ฒนากัลุม่ผูป้็ระกัอบกัาร SMEs 

และ SMEs Start up โดยเป็็นกัารสิร้างระบบนเิวศัอย่างครบวงจัร

ตั�งแต่กัารสิร้างองค์ความรูโ้ครงสิร้างพื่่�นฐานทุ่�จัำเป็็น ต่อยอดธุรกัจิั

จัากัอด่ตสิู่ป็ัจัจัุบัน สิร้างคุณค่าให้ม่ในอนาคต ยกัระดับจัากั 

ผูป้็ระกัอบกัารรายย่อยสิูก่ัารเป็็นผูป้็ระกัอบกัารนิตบิคุคลทุ่�ยั�งยน่

และมั�นคง สิามารถเข้ัาถึงแห้ล่งเงินทุนุ ตลอดจันสิร้างช้่องทุาง 

กัารขัายทุั�งในป็ระเทุศัและต่างป็ระเทุศั

• SMEs and SMEs Start up capacity building: Step & 

Boost up Program GSB has worked with King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok to formulate a capacity 

building training course for SMEs and SMEs Startups. The 

course provides a comprehensive business ecosystem, including 

fundamental business knowledge, learning from past success, 

creating added value for the future, transforming a small 

enterprise into a sustainable and stable juristic person, knowing 

how to access capital, as well as building domestic and 

international sales channels.

• การให้เงินทุนเสริมสภาพัคล่องในการประกอบอาชื่่พั 

ผ่่าน “สนิเชื่่�อสร้างงาน สร้างอาชื่พ่ั” โดยสินบัสินุนเงนิทุุนเริ�มต้น

ในกัารป็ระกัอบอาช้่พื่ ห้ร่อเสิริมสิภาพื่คล่องให้้สิามารถกัลับมา

ป็ระกัอบอาช้่พื่ห้ร่อดำเนินธุรกัิจัต่อไป็ได้ รวมถึงช้่วยลดกัาร

พื่ึ�งพื่าสินิเช่้�อทุ่�มอ่ตัราดอกัเบ่�ยสิงูห้รอ่สินิเช่้�อนอกัระบบ ในวงเงิน

รวม 5,000 ล้านบาทุ ซึ่ึ�งป็ระกัอบด้วย

• Liquidity support through “Work and Job Creation 

Loan” GSB has provided seed funding or liquidity loans to 

individuals and businesses, allowing them to get back on their 

feet and rely less on high-interest or informal loans. The total 

credit line of this scheme was 5,000 Million Baht:

- วิงเงินก้้ไม่เกินริายลัะ 50,000 บาที่: 

 ผูเ้ริ�มป็ระกัอบอาช้พ่ื่ ผูป้็ระกัอบกัารรายย่อย ป็ระกัอบด้วย 

ผู้ผ่านกัารอบรมอาช้่พื่ช่้างทุุกัป็ระเภทุ เช่้น ช่้างปู็น ช่้างแอร์  

ช้า่งไฟื้ฟื้า้ ช้า่งเช้่�อม ช้า่งซึ่อ่มอุป็กัรณ์ เป็น็ตน้ และผูทุ้่�ไม่ใช่้ช้า่ง 

เช้่น เสิริมสิวยห้ร่อตัดผมช้าย คนขัายขัองออนไลน์ เป็็นต้น  

โดยม่ใบป็ระกัาศันย่บตัรห้รอ่วฒุบิตัรทุ่�ผา่นกัารอบรมจัากัภาครฐั

ห้ร่อเอกัช้น ห้ร่อเอกัสิารอ่�น ๆ ตามป็ระเภทุขัองอาช้่พื่

- 50,000 Baht maximum credit line: 

 Those in their first job and SMEs, including qualified 

technicians, e.g. masons, air-conditioner repairmen, electricians, 

welders, equipment repairmen, as well as non-technicians, e.g. 

hairdressers or barbers and online sellers, provided they have 

a certificate or other documents confirming that they have 

completed relevant professional courses from public or private 

institutions.
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- วิงเงินก้้ไม่เกินริายลัะ 100,000 บาที่: 

 ผู้ขัับข่ั�รถสิาธารณะ ป็ระกัอบด้วย ผู้ขัับข่ั�รถแทุ็กัซึ่่�  

รถตู้สิาธารณะ รถรับจั้างขันส่ิงสิินค้า โดยม่ใบอนุญาตขัับข่ั� 

รถสิาธารณะห้ร่อเอกัสิารอ่�น ๆ ตามป็ระเภทุขัองอาช้่พื่และ 

ผู้ซึ่่�อแฟื้รนไช้สิ์

- Maximum credit line of 100,000 Baht: 

 Public vehicle drivers, including taxi drivers, public van 

drivers, hired transport drivers, provided they have a valid public 

vehicle driving license or other documentation according to the 

profession and franchises.

- วิงเงินก้้ไม่เกินริายลัะ 300,000 บาที่: 

 ผู้ป็ระกัอบกัารขันาดเล็กัทุ่�ม่สิถานทุ่�จัำห้น่ายห้ร่อให้้

บริกัารทุ่�แน่นอน เช้่น ค้าป็ล่กั ค้าสิ่ง โช้ห้่วย แฟื้รนไช้สิ์ เป็็นต้น 

โดยม่ทุะเบ่ยนพื่าณิช้ย์ ทุะเบ่ยนกัารค้า สิัญญาแฟื้รนไช้สิ์ ห้ร่อ

เอกัสิารแสิดงความเป็็นเจั้าขัองอ่�น ๆ
- Maximum credit line of 300,000 Baht: 

 SMEs with permanent premises of sales or services, 

e.g. retailers, wholesalers, small shops and franchises, provided 

they have a valid commercial registration, trade registration, 

franchise agreement or other documentation attesting business 

ownership.

อตัราดอกัเบ่�ยขัองสินิเช่้�ออยูทุ่่� 3.99 เป็อร์เซึ่น็ต่อปี็ ระยะเวลา

ช้ำระค่นเงินกัู้ไม่เกัิน 5 ป็ี และป็ลอดช้ำระเงินต้นและดอกัเบ่�ย 

6 งวดแรกั ม่ระยะเวลาดำเนินกัารอนุมัติและจััดทุำสิัญญา 

ให้้แล้วเสิร็จัภายในวนัทุ่� 30 กันัยายน 2565 ห้รอ่จันกัว่าจัะครบ

วงเงนิรวมขัองโครงกัาร

The interest rate is 3.99 percent/year. The maximum 

repayment period is 5 years with repayment suspension for the 

first 6 installments. Loan approval and contract signing must be 

completed by 30 September 2022 or when the scheme credit 

line has been fully dispersed.

• การให้พั่�นท่�ค้าขายี สนับสนุนพัฒันาช่ื่องทางเพัิ�มรายีได้ 

ผ่านกัารจัดัห้าสิถานทุ่�เพื่่�อเป็็นพื่่�นทุ่�จัำห้น่ายสินิค้าและเพื่ิ�มช่้องทุาง 

กัารจัำห้น่ายสิินค้าให้้กัับผู้ป็ระกัอบกัาร แบ่งออกัเป็็น

• Providing commercial space and other support to earn 

extra income by finding venues for selling products and adding 

sales channels:

- ติลัาดนัดออมสิิน: จััดห้าสิถานทุ่�เพื่่�อเป็็นพื่่�นทุ่�ค้าขัาย

อย่างตอ่เน่�อง เป็ดิโอกัาสิให้พ้ื่อ่คา้แมค่า้ ผูป้็ระกัอบกัารรายยอ่ย

ได้ค้าขัาย โดยจััดสิรรพ่ื่�นทุ่�บริเวณสิำนักังานธนาคารออมสิิน 

ภาคเขัต / สิาขัา ห้ร่ออ่�น  ๆ ทุ่�เห้มาะสิม เพื่่�อเพิื่�มช่้องทุาง 

กัารจััดจัำห้น่าย โดยม่กัารห้มุนเว่ยนผู้ค้าเพื่่�อช้่วยเห้ล่อผู้ค้า 

อย่างทุั�วถึง เช้่น ตลาดในพื่่�นทุ่�ออมสิิน 18 ภาค และตลาด 

ในพื่่�นทุ่�กัรงุเทุพื่ฯ เป็็นต้น

- GSB Market Fair: providing a commercial space for 

sellers and small businesses to sell their products in designated 

areas of GSB regional / district / branch offices or other suitable 

locations. The objective is to help add sales channels. The 

participating sellers are rotated to ensure fairness. This includes 

market fairs at 18 GSB regional locations and in Bangkok.

- ติลัาดนัดออนไลัน์ Style GSB: จัากักัระแสิกัารดำรง

ช้่วิตตามแนววิถ่ให้ม่ พื่ร้อมสินับสินุนงานพื่ัฒนาผู้ป็ระกัอบกัาร

รายย่อยและ SMEs Startup ด้วยกัารเพื่ิ�มช้่องทุางกัารขัาย 

ให้้ผู้ป็ระกัอบกัารยกัระดับรายได้และสินับสินุนกัารพื่ัฒนา

เศัรษฐกัจิัฐานรากัขัองป็ระเทุศั ไดแ้กั ่โครงกัารตลาดนดัออนไลน์ 

Style GSB ผ่าน 4 ช้่องทุางกัารตลาด ค่อ 

- Online Market Fair Style GSB: in light of modern 

lifestyles, GSB is ready to support SMEs and SMEs Startup by 

providing additional sales channels to increase their income and 

improve the grassroot economy. Through the Online Market 

Fair Style GSB scheme, 4 marketing channels are utilized:

 Facebook Fanpage “ตลาดนัดออมสิน”  

 LINE OpenChat “ตลาดนัดออนไลน์ Style GSB”  

 YouTube Channel “ตลาดนัดออนไลน์StyleGSB” 

 E-Catalog by GSB 
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โดยในระห้ว่างป็ีได้จััดกัิจักัรรมสิ่งเสิริมกัารขัายเพื่ิ�มเติม  

เพื่่�อช้่วยกัระตุ้นยอดขัาย สิร้างรายได้เพื่ิ�มให้้กัับผู้ป็ระกัอบกัาร 

ทุ่�เป็็นสิมาช้ิกัขัองกัิจักัรรมตลาดนัดออนไลน์ฯ ดังน่�

GSB has organized sales promotion activities for business 

owners who are members of the Online Market Fair as 

follows:  

• โครงการคุณปล้กเราชื่่วัยีขายี กระจัายีรายีได้ส้่ชืุ่มชื่น 

(กัรกัฎาคม - ธันวาคม 2564) สินับสินุนช้่องทุางกัารจัำห้น่าย

ผลผลิตทุางกัารเกัษตรตามฤดูกัาลให้้กับัเกัษตรกัรทุ่�ได้รับผลกัระทุบ

จัากัภาวะราคาผลไม้ตกัต�ำ เป็็นกัารช้ว่ยกัระจัายสินิค้าจัากัผูผ้ลิต

สิู่ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพื่่อค้าคนกัลาง สิ่งผลให้้เกัิดกัารสิร้าง 

รายได้ให้้กัับผู้ป็ระกัอบกัารเพื่ิ�มขัึ�น 283,063 บาทุ

• “You Grow, We Help Sell, Earning Income for 

Community” Project (July - December 2021): GSB provided 

sales channels for farmers selling seasonal agricultural products 

who were affected by the price slump of fruits. The scheme 

directly matches producers and buyers without going through 

a middleman, generating additional 283,063 Baht. 

• โครงการส่งสุขท้ายีปี GSB จััดให้ (ธันวาคม 2564) 

สินบัสินุนงบป็ระมาณค่าใช้้จ่ัายในกัารจัดัส่ิงสินิค้าเพื่่�อช่้วยกัระตุน้

ยอดขัายและสิร้างรายได้ให้้กัับผู้ป็ระกัอบกัารทุ่�เข้ัาร่วมโครงกัาร

เกัิดกัารสิร้างรายได้เพื่ิ�มขัึ�น 43,373 บาทุ
• “GSB End of Year Happiness” Project (December 

2021): GSB provided funding support for the transport of goods 

to help stimulate sales/income for the participating vendors, 

generating additional 43,373 Baht.

• การให้อุปกรณ์ประกอบอาชื่่พั ยีกระดับผ่้้ประกอบการ

รายีย่ีอยี โดยธนาคารออมสิินส่ิงมอบอุป็กัรณ์ในกัารป็ระกัอบ

อาช้พ่ื่ อาทุ ิเตน็ท์ุ ร่มสินาม และรถเขัน็รักัษ์โลกัให้้ผูป้็ระกัอบกัาร

รายย่อย เพื่่�อยกัระดับมาตรฐานคุณภาพื่ เพื่ิ�มรายได้ และ 

สิร้างจัุดแขั็งให้้ผู้ป็ระกัอบกัาร รวมถึงสิถานป็ระกัอบกัาร 

รมิบาทุวถิ่ในพื่่�นทุ่�กัรงุเทุพื่ฯ ทุั�งในดา้นสิขุัอนามยั ความป็ลอดภยั

ขัองอาห้าร และสิร้างความเป็็นระเบ่ยบในบริเวณริมบาทุวิถ่  

เพื่่�อป็ระโยช้น์ในกัารสิร้างงาน สิร้างอาช้่พื่ และสิร้างรายได้แกั่ 

ผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย โดยร่วมม่อกัับกัรุงเทุพื่มห้านครและ

สิำนกัังานพัื่ฒนาวิทุยาศัาสิตร์และเทุคโนโลยแ่ห่้งช้าติ รวมทุั�งยัง

ให้้ความรู้และคำป็รึกัษาด้านกัารเงิน สิร้างโอกัาสิ สินับสินุนกัาร

เขั้าถึงแห้ล่งเงินทุุนเพื่่�อใช้้ในกัารป็ระกัอบอาช้่พื่และพัื่ฒนา 

สิถานป็ระกัอบกัาร

• “Supporting Tools of Trade, Upgrading Small 

Enterprises”: GSB provided tools of trade, e.g. tents, parasols 

and eco-friendly carts to help them with quality standard and 

additional income. By working with Bangkok Metropolitan 

Administration (BMA) and the National Science and Technology 

Development Agency, the scheme aims to help street vendors 

and shophouses in Bangkok on sanitation, food safety and 

pavement orderliness, with a view to creating jobs and income 

for small businesses. Moreover, GSB has provided support on 

financial literacy and advice, identifying opportunities and 

facilitating access to capital for running the business and 

renovation.

นอกัจัากัน่�ยังได้จััดกัิจักัรรมสินับสินุนกัารพื่ัฒนาและ 

ยกัระดับสิถานป็ระกัอบกัารให้้กัับผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย  

กัลุ่มองค์กัรชุ้มช้น กัลุ่มโฮมสิเตย์ และ SMEs Startup โดยให้ ้

กัารสินับสินุนงานออกัแบบสิถาป็ัตยกัรรมเพื่่�อตกัแต่ง ป็รับป็รุง

สิถานทุ่� จัดุเช้ก็ัอิน สิถานป็ระกัอบกัาร งานออกัแบบภาพื่กัราฟื้กิั

เพ่ื่�อตกัแต่ง ป็รับป็รุงห้น้าเพื่จั Facebook และงานออกัแบบ 

บรรจัุภัณฑ์์ ป็้าย และสิ่�อป็ระช้าสิัมพื่ันธ์ต่าง ๆ อาทุิ ออกัแบบ

โลโก้ัและช้ั�นวางสินิค้าช้มุช้น แผนทุ่�ช้มุช้น จัดุถ่ายภาพื่ กัารตกัแต่ง

ห้้องพัื่กั โฮมสิเตย์ ฉลากับรรจุัภัณฑ์์ ออกัแบบภาพื่ห้น้าป็กั 

สิำห้รับเพื่จั Facebook และบูทุร้านค้า เพื่่�อเพื่ิ�มศัักัยภาพื่  

สิร้างโอกัาสิ และเสิริมสิร้างความเข้ัมแขั็งในกัารป็ระกัอบธุรกัิจั 

ให้้กัับผู้ป็ระกัอบกัาร โดยได้สินับสินุนผูป้็ระกัอบกัาร 545 ราย  

แบ่งเป็็นผูป้็ระกัอบกัารรายย่อย 352 ราย และผู้ป็ระกัอบกัารกัลุ่ม 

โฮมสิเตย์ 193 ราย (85 ชุ้มช้น)

In addition, GSB has organized activities to help small 

enterprises, community organization groups, homestay groups, 

and SMEs Startup, with ideas for decorating venues / check in 

points / business establishments, graphic designs to improve 

Facebook pages and packaging / sign / promotional media 

designs, e.g. logos, shelves for community products, local maps, 

homestay decorations, packaging labels, Facebook pages and 

shop booths. The aim is to build capacity, create opportunities 

as well as honing business skills. GSB has supported 545 

enterprises: 352 small enterprises and 193 homestay operators 

(85 communities).
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• การดำเนินการชื่่วัยีเหล่อผ่้้ประสบภัยีพัิบัติและได้รับผ่ลกระทบจัากสถานการณ์โควัิด 19 

 โดยธนาคารออมสิินได้ดำเนินโครงกัารและกัิจักัรรมทุ่�สิำคัญ ได้แกั่

• Assistance for victims of natural disasters and the COVID-19 pandemic 

 Key projects/activities organized by GSB are as follows:

1. ตาก 
 Tak Province

2. สมุทรป้ราการ
 Samut Prakan Province

3. ยั่ะลา
 Yala Province

4. ป้ัตตานี
 Pattani Province

5. นราธิวาส
 Narathiwat Province

- โครงการชื่่วัยีเหล่อผ่้้ประสบภัยีพัิบัติ

 เป็น็กัารดำเนนิกัารตามนโยบายกัารขับัเคล่�อนธนาคาร

สิู่่กัารเป็็นธนาคารเพื่่�อสิังคม (Social Bank) และมุ่งเน้นกัารช้่วย 

แก้้ัไขัป็ัญห้าขัองป็ระช้าช้นอย่างช้ัดเจันและเป็็นรูป็ธรรมในกัาร

ช้่วยเห้ล่อและบรรเทุาความเด่อดร้อนขัองผู้้ป็ระสิบภัยอย่าง 

ทุนัทุว่งทุ ่กัอ่ให้้เ้กัดิสิมัพัื่นธภาพื่ทุ่��ดก่ับัผู้ไ้ดรั้บผลกัระทุบ ซึ่ึ�งเป็น็

ผู้้ม่ส่ิวนได้สิ่วนเสิ่ยกัับธนาคาร โดยได้ช้่วยเห้ล่อผู้้ทุ่��ป็ระสิบภัย  

ได้้แกั่ ผู้้ป็ระสิบอุทุกัภัย วาตภัย และอัคค่ภัย เป็็นต้น

- Providing relief for victims of natural disasters 

 In accordance with GSB’s commitment to becoming 

a Social Bank and helping those with dire needs in a timely 

manner, GSB has helped victims of floods, storms and fire.  

This has built good relations between GSB and the victims  

who are also GSB stakeholders.

- กิจักรรม “ออมสินห่วังใยี ส่งกำลังใจัให้สังคม” 

โครงการเค่ยีงข้างพั่�น้องประชื่าชื่นฝึ่าวัิกฤติโควัิด 19

 จัากัสิถานกัารณ์กัารแพื่ร่ระบาดขัองโรคโควิด 19 

ธนาคารฯ เล็งเห้็นความเด่อนร้อนขัองผู้ม่สิ่วนได้้สิ่วนเสิ่ย

ป็ระกัอบด้วย ผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย ห้น่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกัช้น ชุ้มช้น ป็ระช้าช้นฐานรากั โดยได้วางแผนจััดทุำ

โครงกัาร "ออมสินิห่้วงใย สิ่งกัำลังใจัให้้สิังคม" ซึ่ึ�งเป็็นกัิจักัรรม 

ช่้วยเห้ลอ่ผู้ทุ่�ได้รบัผลกัระทุบจัากักัารแพื่ร่ระบาดขัองโรคโควดิ 19 

โดยธนาคารทุั�งสิำนักังานให้ญ่และสิ่วนภูมิภาค ร่วมม่อกัับ 

ห้น่วยงานภาครัฐและกัลุ่มเพื่จัอาสิาสิมัคร สิร้างรููป็แบบกัาร 

ช้่วยเห้ล่อให้ม่ในรููป็แบบความร่วมม่อ (Collaborative) เพื่่�อ 

สิร้างเคร่อข่ัายความช่้วยเห้ล่อป็ระช้าช้นและชุ้มช้นทุ่��ได้รับ 

ความเด่อดร้อน ดังน่�

มอบควัามชื่ว่ัยีเหล่อส้ภ้ยัีโควัดิ 19 แกห่น่วัยีงานตา่ง ๆ  อาทิ 

(1)  บริจัาคเงินจัดัตั�งศันูย์พื่กััคอย กัทุม. รองรับผูป่้็วยสิเ่ขัย่ว

(2)  บริจัาคเงินสินับสินุนภารกัิจัโรงพื่ยาบาลสินาม 

โรงพื่ยาบาลธรรมศัาสิตร์เฉลิมพื่ระเกั่ยรติ

(3)  บริจัาคเงินสินับสินุนภารกัิจัขัองโรงพื่ยาบาลศัร่ธัญญา

 มอบทรัพัย์ีสินท่�รอการขายี (NPA) ให้ทางราชื่การนำไป 

ใชื่้ประโยีชื่น์ในการจััดทำสถานท่�กักตัวัผ่้้สัมผ่ัสเส่�ยีงส้ง 

(Local Quarantine) หร่อศ้นย์ีแยีกกักตัวัในชุื่มชื่น  

(Community Isolation) ของแต่ละพั่�นท่� อาทิ

(1)  ศันูย์กัารเร่ยนรู้วทิุยาลยัออมสินิ (ศันูย์กัารเร่ยนรู้ส่ิองแสิง) 

ซึ่ึ�งเป็็นอาคารเร่ยน บ้านพื่ักั และห้อป็ระชุ้ม บนพื่่�นทุ่�

กัว่า 50 ไร่ ตั�งอยู่ทุ่�อำเภอห้าดให้ญ่ จัังห้วัดสิงขัลา 

(2)  อาคาร บ้านเร่อน และร่สิอร์ตอ่กัห้ลายแห้่งในจัังห้วัด

ลำป็าง ลพื่บุร่ พื่ิษณุโลกั

- “GSB Care for Society” activities and “COVID-19 

Relief” scheme 

 Knowing of the hardship caused by the COVID-19 

pandemic to our stakeholders, be they small enterprises, 

government agencies, private sector, communities and 

grassroots people, GSB has organized the GSB Care for Society 

activities to help those affected by the COVID-19 pandemic. 

GSB Head Office and Regional Offices, in cooperation with 

public sector agencies and volunteer groups, adopted a new 

collaborative model to form an aid network to help affected 

people and communities as follows: 

Providing COVID-19 assistance to government agencies, e.g.  

(1)  Donation to establish a “green” patient waiting center 

of the BMA 

(2)  Donation to support the field hospital operations of 

the Thammasat University Hospital

(3)  Donation to support the operations of Srithanya 

Hospital 
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Granting government agencies the use of GSB’s 

nonperforming assets as local quarantine centers or community 

isolation centers, e.g. 

(1)  GSB College Learning Center (Song Saeng Learning 

Center), comprising school buildings, housing and 

auditorium on an area of over 50 rais in Hai Yai District, 

Songkhla Province. 

(2)  Several buildings, houses and resorts in Lampang 

Province, Lop Buri Province and Phisanulok Province.

ด้านการชื่่วัยีเหล่อระดับชืุ่มชื่นและประชื่าชื่น

เป็ิดตัวเฟื้ซึ่บุ�กัเพื่จั “ออมสิินห่้วงใย” อาสิาเป็็นศูันย์รวม

ความช้ว่ยเห้ลอ่แห้ง่ให้มบ่นโลกัโซึ่เช่้ยล ให้ผู้ป้็ว่ยห้ร่อผู้เดอ่ดรอ้น

เขั้าถึงความช้่วยเห้ล่อได้เร็วและง่ายขัึ�น โดยเพื่จัออมสิินห้่วงใย

ให้้ความช้่วยเห้ล่อ 3 ด้าน ได้แกั่

-  บริกัาร “ไรเดอร์ออมสิินห้่วงใย” กัารจััดรถตู้/Rider 

บรกิัารส่ิงขัองเพ่ื่�อนำไป็แจักัจ่ัายให้้กัับป็ระช้าช้น ช้มุช้น

ทุ่��ได้รับความเด่อดร้อน โดยจััดสิ่งยา เวช้ภัณฑ์์ ห้ร่อ 

สิิ�งขัองยังช้่พื่ ทุั�งทุ่�เป็็นกัารสิ่งให้้ผู้ทุ่�ติดต่อเพื่จัออมสิิน

ห้่วงใยโดยตรง และช้่วยภารกัิจัขัองห้น่วยงานห้ร่อ 

กัลุ่มจัิตอาสิาทุ่�ขัาดแคลนกัำลังคนในกัารสิ่งขัองผู้ป็่วย

-  กัารบริจัาคอาห้ารฟื้ร่ ทุั�งอาห้ารป็รุงสิุกั อาห้ารแห้้ง 

ร่วมบรรจัุกุัล่องและถุงออมสินิห่้วงใย ได้แก่ั อาห้ารแห้้ง 

ชุ้ด Home Isolation อุป็กัรณ์ทุางกัารแพื่ทุย์ เป็็นต้น 

จััดห้าอาห้ารกัล่องจัากัร้านค้า Street Food เพื่่�อสิร้าง

รายได้ให้้แก่ัผู้ป็ระกัอบกัารทุ่��เป็็นลูกัค้าขัองธนาคาร 

ทุ่��ได้รับผลกัระทุบจัากัโรคโควิด 19

-  กัารช่้วยเห้ลอ่จัากัห้น่วยงาน พื่นัธมติร และกัลุม่จัติอาสิา 

ทุำภารกัิจัช้่วยเห้ล่อผู้เด่อดร้อนขัองแต่ละเคร่อขั่าย 

เช้่น สิป็สิช้. กัลุ่มเสิ้นด้าย เพื่จัอ่จััน เพื่จัเราต้องรอด 

We care network - เคร่อขั่ายเราดูแลกััน ตลอดจัน

สิถานพื่ยาบาลในพ่ื่�นทุ่�ธนาคารออมสินิภาคทุั�วป็ระเทุศั

Community and People Assistance 

GSB launched a Facebook page “GSB Care” which serves 

as a new online center for volunteers. The page aims at helping 

patients or affected individuals to get the required assistance 

quicker and easier by providing 3 services:

-  “GSB Care Riders” service – arranging vans/riders 

to deliver medicines, medical supplies or daily 

necessities to affected individuals and communities, 

either by directly contacting the page or as part of an 

operation conducted by officials or volunteers. 

-  Food donation, including cooked meals and dried food; 

GSB Care Box containing dried food, home isolation 

kits and medical equipment; sourcing food packaging 

from street food vendors who are GSB clients and 

financially affected by COVID-19.

-  Supporting government agencies, partners and 

volunteer groups in their respective aid operations, 

e.g. National Health Security Office, Zendai Group, 

Echan Page, “We Will Get Through This Together” 

Page, We care network, as well as local hospitals in 

each GSB regional areas nationwide.
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• รักษาอนุรักษ์ ฟ้�นฟ้ ส่บสานพััฒนา ต่อยีอดภ้มิปัญญา

ส้ส่ากล โดยดำเนนิโครงกัารธนาคารภมูปัิ็ญญา เพ่ื่�อกัารเกับ็รกััษา

อนรุกััษ์ ฟ้ื้�นฟื้ ูสิบ่สิานพื่ฒันา ตลอดจันต่อยอดภมูปัิ็ญญาทุ้องถิ�น 

อ่กัทัุ�งกัระตุ้นให้้คนไทุยกัลับถิ�นฐานรักับ้านเกิัด นำความรู้ 

ความสิามารถกัลับไป็สิร้างสิรรค์พัื่ฒนาภูมิปั็ญญาทุ้องถิ�น  

มุ่งส่ิงเสิริมเศัรษฐกิัจัฐานรากัและวิสิาห้กิัจัขันาดกัลางและ 

ขันาดย่อม รวมถึงกัารรับผิดช้อบต่อสิังคมและชุ้มช้น โดยกัาร

ให้้ความช่้วยเห้ล่อ สินับสินุนและร่วมม่อในกัารพัื่ฒนาชุ้มช้น 

สิังคม และสิิ�งแวดล้อม กัารเสิริมสิร้างศัักัยภาพื่ทุางกัารเงิน  

กัารเสิรมิสิร้างความเข้ัมแขัง็ให้้แก่ัผูผ้ลติและผูป้็ระกัอบกัารรายย่อย 

และจััดเกั็บรวบรวมภูมิป็ัญญาในทุ้องถิ�นครอบคลุม 77 จัังห้วัด

ทุั�วป็ระเทุศั เผยแพื่ร่ผ่านเว็บไซึ่ต์ localwisdom.gsb.or.th  

ช้่องทุาง YouTube “GSB Society” และห้นังสิ่อภูมิปั็ญญา 

ขั้อมูลภาพื่เคล่�อนไห้วภูมิปั็ญญา เพื่่�อกัารต่อยอดภมูปัิ็ญญา 

สิู่กัารสิร้างอาช้่พื่ สิร้างงาน สิร้างรายได้ และกัารดำรงช้่วิต 

อยา่งยั�งยน่ขัองกัลุม่ชุ้มช้นห้ร่อป็ระช้าช้นฐานรากั รวมทัุ�งส่ิงเสิริม

ให้้คนรุ่นห้ลังได้ตระห้นักัถึงความสิำคัญขัองภูมิป็ัญญาไทุย  

ให้้อยู่คู่กัับสิังคมไทุยตลอดไป็

• “Preserve, revive, continue and build on local wisdom”. 

GSB has implemented the Wisdom Bank Project to  

preserve, revive, continue, and build on local wisdom. Moreover, 

it encourages Thais to return to their local communities and 

help further innovate the local wisdom, improve the grassroots 

and SME economy, as well as promoting social and community 

responsibility. This is to be achieved through helping and 

supporting efforts of community, social and environmental 

development, financial capacity building, strengthening the 

capacity of small producers and enterprises, as well as cataloging 

the local wisdom of all 77 provinces of Thailand and disseminating 

it through the website localwisdom.gsb.or.th, YouTube  

GSB Society, books and animations. In doing so, it is hoped 

that the local wisdom would be built upon into new jobs, 

generating income and promoting sustainable lifestyles for 

community groups and grassroots people, as well as making 

young people recognize the value of Thai local wisdom and 

prompting them to preserve it as part of the Thai social heritage. 

• กิจักรรมชื่่วัยีเหล่อคนพัิการ ตามแผนพื่ัฒนาคุณภาพื่

ช้่วิตคนพื่ิกัารแห้่งช้าติ ฉบับทุ่�� 4 พื่.ศั. 2555 - 2559 เป็็นแผน 

ยทุุธศัาสิตร์ท์ุ่�� 3 เสิรมิพื่ลงัอำนาจัให้ค้นพื่กิัารและผูด้แูลคนพื่กิัาร 

เพื่่�อความมั�นคงและความกั้าวห้น้าด้านอาช่้พื่ ห้ร่อกัารทุำงาน 

กัารป็ระกัอบอาช้่พื่อิสิระทุ่�ดำเนินกัารภายใต้้พื่ระราช้บัญญัต ิ

ส่ิงเสิริมและพัื่ฒนาคณุภาพื่ช้ว่ติคนพิื่กัาร พื่.ศั. 2550 แก้ัไขัเพิื่�มเตมิ 

(ฉบับทุ่�� 2) พื่.ศั. 2556 และระเบ่ยบคณะกัรรมกัารสิ่งเสิริมและ

พื่ฒันาคุณภาพื่ช่้วิตคนพิื่กัารแห่้งช้าติ วา่ดว้ยห้ลักัเกัณฑ์ ์วธิ่ก่ัาร 

และเง่�อนไขักัารให้้สัิมป็ทุาน จััดสิถานทุ่��จัำห้น่ายสิินค้าห้ร่อ 

บริกัารจััดจั้างเห้มาช้่วงงานห้ร่อจั้างเห้มาบริกัารโดยวิธ่กัรณ่

พื่ิเศัษ ฝึกังาน ห้ร่อจััดให้้้ม่อุป็กัรณ์ห้ร่อสิิ�งอำนวยความสิะดวกั 

ล่ามภาษาม่อ ห้ร่อให้้ความช้่วยเห้ล่ออ่�นใดแกั่คนพื่ิกัารห้ร่อ 

ผู ้ดููแลคนพื่ิกัาร พื่.ศั. 2558 ด้วยยุทุธศัาสิตร์และนโยบาย 

กัารดำเนินงานขัองธนาคารออมสิินทุ่�ดำเนินธุรกิัจัอย่างม ่

ธรรมาภบิาลและเป็็นธนาคารเพื่่�อสิังคม ดูแลป็ระช้าช้นฐานรากั 

ผู้ด้อยโอกัาสิ รวมถึงคนพื่ิกัาร ธนาคารได้สิ่งเสิริมให้้คนพื่ิกัาร

สิามารถเขั้าถึงสิิทุธิอย่างแทุ้จัริง สิร้างทุางเล่อกัและสิร้างโอกัาสิ

กัารห้ารายได้ให้้แก่ัคนพิื่กัาร ผู้ดูแลคนพิื่กัารและครอบครัว  

รวมทัุ�งพื่ัฒนาศัักัยภาพื่กัำลังแรงงาน ฝึกัทัุกัษะฝีม่อเพื่่�อกัาร

ป็ระกัอบอาช้่พื่ เพื่่�อม่รายได้ในกัารดำรงช้่พื่ได้อย่างยั�งย่น  

โดยธนาคารออมสินิไดด้ำเนนิกัารช้ว่ยเห้ลอ่คนพื่กิัารในโครงกัาร 

มาแล้วมากักัว่า 500 คน

localwisdom.gsb.or.th 

YouTube “GSB Society”
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• Assistance for people with disabilities was provided in 

accordance with the 4th National Plan for Empowerment of 

Persons with Disabilities 2012 - 2016, which is the 3rd strategy 

aimed at empowering persons with disabilities and their 

caregivers, to ensuring job security and advancement or working 

as a freelance under the Empowerment of Persons with 

Disabilities Act, B.E. 2550 (2007), as amended (No. 2), B.E. 

2556 (2013), and Regulation of the Commission on Empowerment 

of Persons with Disabilities regarding criteria, means and 

conditions for granting concessions, finding venues for selling 

products or services, outsourcing by special methods, trainings, 

or arranging for assistive equipment, sign language interpreters, 

or providing any other assistance to persons with disabilities or 

their caregivers, B.E. 2558 (2015). With the commitment to 

corporate governance and being a social bank that takes care 

of the grassroots people and underprivileged, including persons 

with disabilities, GSB has promoted the rights of persons with 

disabilities, created options and opportunities for persons with 

disabilities, their caregivers and families to make a living. In 

addition, such efforts have been directed at capacity building 

and upskilling to ensuring that they can earn sufficient incomes 

in a sustainable manner. Over 500 persons with disabilities have 

benefited from relevant GSB projects. 

• กิจักรรมสร้างสัมพัันธ์ชืุ่มชื่นรอบรั�วัธนาคาร (บวัร)  

108 ปี ธนาคารออมสิน ห่วังใยี ใส่ใจัเพั่�อนบ้าน โดยธนาคาร 

มุง่ให้ค้วามสิำคัญกับักัารดแูล ใส่ิใจั และพัื่ฒนาช้มุช้นภายใตห้้ลกัั

ธรรมาภิบาลทุ่�ด่ จััดกัิจักัรรมสิร้างสิัมพื่ันธ์์ชุ้มช้นรอบรั�วธนาคาร 

(บวร) ซึ่ึ�งเป็็นห้นึ�งในกัิจักัรรมช่้วยเห้ล่อชุ้มช้นทุ่��คำนึงถึงสิังคม

และสิิ�งแวดลอ้ม โดยเริ�มขัยายผลจัากัภายในธนาคารออกัสิูช่้มุช้น

บริเวณรอบธนาคารออมสิิน เป็็นกัารรับผิดช้อบและป็ฏิิบัติต่อ 

ผู้้ม่ส่ิวนได้้ส่ิวนเสิย่ทุกุักัลุม่ขัองธนาคารอย่างเทุ่าเทุย่มและเป็็นธรรม 

สิร้างความเช่้�อมั�น ความไว้วางใจัต่อผูม้ส่่ิวนได้ส่ิวนเสิย่ และความ

ป็ลอดภยัในช้มุช้นโดยรอบธนาคาร อก่ัทุั�งเป็็นกัารกัระจัายโอกัาสิ 

แกั่ป่็ระช้าช้นให้ม้ส่ิว่นร่วมในกัารแสิดงความคิดเห็้นเก่ั�ยวกับักัาร

ดำเนินกัารใด ๆ  ทุ่�อาจัมผ่ลกัระทุบต่อสัิงคม สิิ�งแวดล้อม สิขุัภาพื่

อนามัย คุณภาพื่ช่้วิต รวมไป็ถึงกัารม่ส่ิวนร่วมในกัารสิ่บสิาน

ป็ระเพื่ณ่ วัฒนธรรม สิร้างความสิัมพื่ันธ์ทุ่�ด่ระห้ว่างธนาคาร 

กับัช้มุช้น ร่วมดแูลความเป็็นอยู่ข่ัองชุ้มช้นและสัิงคมโดยรวม 

• GSB community relations activities (House Temple 

School _ HTS): 108 years of GSB caring for its neighbors  

GSB recognizes the importance of community development 

and corporate governance by implementing GSB community 

relations activities (HTS), which is one of GSB community 

activities focusing on society and the environment. What began 

within GSB has expanded to the communities around GSB. All 

GSB stakeholders are treated equally and fairly, creating 

confidence and trust in them as well as promoting a safe 

environment around GSB branches. It also provides an avenue 

for the public to voice their views regarding any action that may 

have an impact on the society, environment, health and quality 

of life. Moreover, the scheme encourages participation to help 

preserve local traditions and culture, forging good relations 

between GSB and the surrounding communities and ensuring 

the well-being of those communities and societies.
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• ส่งเสริมศักยีภาพั พััฒนาทักษะเด็กและเยีาวัชื่น โดย

ธนาคารให้้ความสิำคญักับักัารพื่ฒันาศักััยภาพื่ ทุกััษะ ป็ระสิบกัารณ์

กัารเรย่นรูต้น้แบบป็รชั้ญาเศัรษฐกัจิัพื่อเพื่ย่ง และนำไป็ใช้้ใ้นช้ว่ติ

ป็ระจัำวัน มุ่งสิร้างเยาวช้นให้้เป็็นคนด่ขัองสิังคม โดยดำเนิน

โครงกัารทุ่�สิำคัญดังน่�

• Children and youth empowerment GSB recognizes 

the importance of capacity building in terms of skills and 

experience, learning about sufficiency economy, adopting the 

philosophy of sufficiency economy to everyday life, guiding 

youth to positively contribute to society. The key projects of 

GSB in this area are as follows: 

- โครงกัารเสิริมสิร้างศัักัยภาพื่เยาวช้นและครูผู้สิอน 

ร่วมกัับสิำนักังานคณะกัรรมกัารกัารศัึกัษาขัั�นพื่่�นฐาน ได้ดำเนิน

โครงกัารเสิริมสิร้างศัักัยภาพื่เยาวช้นและครูผู้สิอน โดยมุ่งเน้น 

กัารสิ่งเสิริมความสิามารถในกัารอ่าน คิดวิเคราะห้์และเช้่�อมโยง 

ซึ่ึ�งแบ่งเป็็น 2 กัิจักัรรม ค่อ

- Capacity building for youth and teachers 

GSB has worked with the Office of the Basic Education 

Commission to enhance the capacity of youth and teachers, 

focusing on reading and critical thinking skills with 2 of the 

following programs:

 (1)  กัิจักัรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ป็ั�นดาว

คุณธรรม นำสิู่รั�วมห้าวิทุยาลัย) โดยกัารจััดกัาร

สิอนเสิรมิเพื่ิ�มเตมิความรู้ General Aptitude Test 

(GAT) เป็็นกัารสิอน GAT เช่้�อมโยงภาษาไทุยและ 

ภาษาองักัฤษให้ก้ับันกััเร่ยน เพื่่�อใช้้ในกัารสิอบเขัา้

ศัึกัษาต่อในสิถาบันกัารศึักัษาต่าง ๆ เพิื่�มโอกัาสิ

และพื่ัฒนาศัักัยภาพื่ในกัารเร่ยนรู้ให้้กัับนักัเร่ยน

และครูในโรงเรย่นขันาดเลก็ัห้ร่อขันาดกัลาง แตม่่

ความป็ระพื่ฤติด่ ม่คุณธรรมจัริยธรรม ด้านกัาร

สิร้างโอกัาสิในกัารเข้ัาถึงบริกัารกัารศึักัษาทุ่�มคุ่ณภาพื่ 

มม่าตรฐานและกัารลดความเห้ล่�อมล�ำทุางกัารศักึัษา

 (1)  GSB Tutor Camp provides tutorial sessions for 

the General Aptitude Test (GAT), which is used 

for applying for places in higher education 

institutions. The program aims at helping students 

and teachers in small- and medium-sized schools 

who are well-behaved and morally-decent with 

an opportunity to access high quality education 

and thereby reducing educational inequality.

 (2)  กัจิักัรรมเสิรมิสิรา้งศักััยภาพื่และสิง่เสิรมิคณุธรรม

จัริยธรรมครูผู้สิอน ภายใต้ห้ลักัสิูตรกัารสิอนเพื่่�อ

กัารพื่ัฒนาความสิามารถกัารอ่านคิดวิเคราะห์้ 

เช้่�อมโยงขัองนักัเร่ยน รห้ัสิห้ลักัสูิตร 63001  

ซึ่ึ�งเป็็นกัาร Reskill และ Upskill สิำห้รับครูผู้สิอน

โดยมก่ัระบวนกัารทุ่�มุง่เน้นให้้โอกัาสินักัเรย่นและครู

ในโรงเรย่นขันาดกัลางและขันาดเล็กัทุ่�ป็ระพื่ฤติตน

เป็็นคนด่ ม่คุณธรรมจัริยธรรม ให้้ม่โอกัาสิในกัาร

พื่ัฒนาตนเอง เร่ยนรู้และสิร้างทุักัษะกัระบวนกัาร

อ่านและกัารคิดเช่้�อมโยง เน่�องจัากัเป็็นกัระบวนกัาร

สิำคัญในกัารจััดกัารเร่ยนกัารสิอนและกัารสิอบ

วดัผลในยคุปั็จัจับุนั ลดความเห้ล่�อมล�ำและเพื่ิ�ม

โอกัาสิให้้กัับนักัเร่ยนและครูในพื่่�นทุ่�ห้่างไกัล

 (2)  Capacity building and promoting morality of 

teachers under the curriculum “teaching for 

developing critical thinking skill of students”, code 

63001, which aimed at reskilling and upskilling 

teachers in medium- and small-sized schools to 

be well-behaved and morally-decent, encourage 

self-development and self-learning, and improve 

their critical thinking skill, which is crucial for preparing 

lessons and assessment, reducing educational 

inequality and providing more opportunities for 

students and teachers in remote areas.

• โครงการออมสิน 108 ปี อิ�มน่�เพั่�อน้อง จัากักัารศัึกัษา

ขัอ้มูลขัองสิำนักังานคณะกัรรมกัารกัารศึักัษาขัั�นพื่่�นฐาน (สิพื่ฐ.) 

กัระทุรวงศักึัษาธกิัาร พื่บวา่ ม่เ่ดก็ันกััเรย่นจัำนวนมากัทุ่�ตอ้งกัาร

ความช่้วยเห้ลอ่ในเร่�องขัองอาห้ารกัลางวนั ซึ่ึ�งนักัเรย่นส่ิวนให้ญ่่

มฐ่านะทุางครอบครวัทุ่�ค่อนข้ัางยากัจัน ดงันั�น ในโอกัาสิครบรอบ 

108 ปี็ขัองธนาคารออมสินิจังึได้จัดัทุำโครงกัาร “ออมสินิ 108 ปี็ 

อิ�มน่�เพ่ื่�อน้อง” โดยร่วมกัับสิำนักังานคณะกัรรมกัารกัารศัึกัษา 

ขัั�นพื่่�นฐาน กัระทุรวงศึักัษาธิกัาร โดยมวั่ตถุปุ็ระสิงค์เพื่่�อส่ิงเสิริม

ให้้นักัเร่ยนม่อาห้ารกัลางวันรับป็ระทุานอย่างเพ่ื่ยงพื่อ โดยกัาร

สินับสินุนให้้โรงเร่ยนจััดทุำโครงกัารอาห้ารกัลางวันด้วยกัารให้้

นักัเร่ยนทุำกัารเกัษตรพื่อเพื่่ยง ป็ลูกัผักั เล่�ยงสิัตว์์ เพื่่�อนำมาใช้้้

ในกัารบริโภคเป็็นอาห้ารกัลางวัน ซึ่ึ�งกั่อให้้้เกัิดป็ระโยช้น์์ต่อ

สิุขัภาพื่พื่ลานามัย สิ่งผลต่อกัารเร่ยนรู้้และคุณภาพื่กัารศัึกัษา 

อ่กัทัุ�งยงัถ่อเป็็นกัารเพิื่�มทุกััษะด้านเกัษตรแก่ัเดก็ั สิามารถบรูณากัาร

กับัแผนกัารเรย่นกัารสิอนขัองทุางโรงเรย่น รวมถงึยงัช่้วยแบ่งเบา

ภาระค่าใช้้จ่ัายและบรรเทุาความเดอ่ดร้อนให้้กัับผู้ป้็กัครองได้อ่กัด้วย 

โดยธนาคารออมสินิสินบัสินนุงบป็ระมาณโรงเร่ยนเพื่่�อใช้้ในกัาร

ดำเนินโครงกัารอาห้ารกัลางวนัและบรหิ้ารจัดักัารให้้้เกิัดความยั�งยน่
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- GSB 108 Years School Lunch According to the data 

compiled by the Office of the Basic Education Commission, 

Ministry of Education, a significant number of financially-deprived 

students rely on school lunch assistance. Therefore, on the 

occasion of 108th anniversary, the “GSB 108 Years School 

Lunch” project was launched, in cooperation with the Office of 

the Basic Education Commission, Ministry of Education, with 

the goal of providing adequate meals for students. Students are 

taught to grow vegetables and raise animals, to be used in 

preparing nutritious school lunches. Not only is it a healthy 

choice, but it also serves as a positive learning process and 

helps improve the quality of education. Moreover, students can 

integrate the agricultural skills gained with the school’s teaching 

methods as well as lowering the costs and relieving the burden 

for their parents. GSB has bankrolled several schools to 

implement the school lunch project and ensure its sustainable 

management.

• โครงการโรงเร่ยีนวัิถ่พัอเพั่ยีง (สมุยีโมเดล) ธนาคาร

ออมสิินได้สินับสินุนโครงกัารโรงเร่ยนวิถ่พื่อเพ่ื่ยง (ฟื้าร์มไกั่)  

ให้แ้กัโ่รงเรย่นในพื่่�นทุ่�อำเภอเกัาะสิมยุ จังัห้วดัสิรุาษฎรธ์าน ่และ

สิห้กัรณ์ออมทุรัพื่ย์บ้านมั�นคง รวม 11 แห้่ง เพื่่�อสิ่งเสิริมและ

พื่ัฒนากัารดำเนินช้่วิตขัองนักัเร่ยนและป็ระช้าช้นบนอำเภอ

เกัาะสิมุยให้้ม่แห้ล่งอาห้าร ได้เร่ยนรู้ต้นแบบป็รัช้ญาเศัรษฐกัิจั

พื่อเพื่่ยง รวมถึงเพื่่�อช้่วยเห้ล่อแบ่งเบาภาระให้้กัับผู้ทุ่�ได้รับ 

ผลกัระทุบจัากักัารแพื่ร่ระบาดขัองโรคโควิด 19 นอกัจัากัน่�  

เพื่่�อให้้กัารดำเนินโครงกัารเป็็นไป็ตามวัตถุป็ระสิงค์ และต่อยอด

ให้้เกัดิความยั�งยน่อย่างเป็็นรปู็ธรรมและม่ป็ระสิทิุธภิาพื่มากัยิ�งขัึ�น 

จัึงม่กัารต่อยอดและสินับสินุนโครงกัารพื่ัฒนากัารดำเนินช้่วิต 

เพื่ิ�มเติม โดยม่ให้้เล่อกัค่อ โครงกัารโรงเร่ยนวิถ่พื่อเพื่่ยง  

(ฟื้าร์มไก่ั) โครงกัารสิวนเศัรษฐกิัจัพื่อเพื่ย่ง (ป็ลกูัผกััสิวนครวั)  

และโครงกัารป็ระมงโรงเรย่น (เล่�ยงป็ลา) 

• Sufficiency School Project (Samui Model). GSB 

supported the Sufficiency School Project (Chicken Farm) for 

schools in Ko Samui District areas, Surat Thani Province and 

“Wealthy Home” savings cooperatives, in total 11 locations. The 

project seeks to improve the quality of life of students and people 

in Ko Samui District with food sourcing, knowledge about a 

model of sufficiency economy, as well as relieving the impact 

of the spread of COVID-19. Building on the success of the 

Sufficiency School Project (Chicken Farm) to achieve the 

project’s goal and ensure its sustainability, additional projects 

have been implemented, namely Sufficiency School Project 

(Chicken Farm), Sufficiency Plantation Project (Home 

Vegetables) and Fishery School Project (Fish Farming). 
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• โครงการเด็กด่ของสังคม ธนาคารออมสิินสินับสินุน 

ทุุนกัารศัึกัษาให้้แกั่เยาวช้นทุ่�ม่จัิตสิำนึกัด้านคุณธรรมจัริยธรรม 

ม่จัิตสิาธารณะช้่วยเห้ล่อผู้อ่�น ม่ความรับผิดช้อบ กัตัญญููกัตเวทุ่ 

ม่อุป็นิสิัยกัารออม และน้อมนำห้ลักัป็รัช้ญาเศัรษฐกิัจัพื่อเพ่ื่ยง

ไป็ใช้้ในช้่วิตป็ระจัำวัน รวมถึงเพื่่�อแบ่งเบาภาระขัองครอบครัว

จัากัผลกัระทุบขัองกัารแพื่ร่ระบาดขัองโรคโควิด 19 ทุ่�ทุำให้้กัาร

ดำเนินช้่วิตต้องเป็ล่�ยนวิถ่ให้ม่ ตลอดจันด้านกัารศึักัษาทุ่�ต้อง

เป็ล่�ยนรูป็แบบในกัารเร่ยนกัารสิอนมาเป็็นแบบออนไลน์

เน่�องด้วยนักัเร่ยนและนักัศัึกัษาทุั�งในระดับกัารศัึกัษา 

ขัั�นพื่่�นฐานและระดับอาช้ว่ศึักัษาเป็น็ห้นึ�งในผูทุ่้�พื่ึ�งพื่าผูป้็กัครอง

ในด้านค่าใช้้จ่ัายป็ระจัำวัน แต่เม่�อระบบเศัรษฐกิัจัทุั�งขัอง 

ระดับมห้ภาคและระดับครัวเร่อนต่างช้ะลอตัวอย่างทุ่�ไม่เคย 

เป็็นมากั่อน ผู้ป็กัครองตกังานห้ร่อม่รายได้ลดลงมากั ดังนั�น  

จัึงจัำเป็็นต้องนึกัถึงป็ากัทุ้องและกัารรักัษาสิุขัภาพื่กั่อนเร่�อง 

กัารศึักัษา ทุำให้้นักัเร่ยนบางสิ่วนอาจัต้องออกัจัากักัารเร่ยน  

ซึ่ึ�งจัะสิง่ผลระยะยาวตอ่กัารพื่ฒันาคณุภาพื่ช้ว่ติขัองนกััเรย่นเอง

และยังม่ผลต่อกัารพื่ัฒนาป็ระเทุศัในองค์รวมอ่กัด้วย

• Good Youth of the Society Project GSB has provided 

scholarships to youth with good morality, volunteerism, 

responsibility, filial piety, savings discipline, adopting the 

sufficiency economy philosophy to their everyday life, as well 

as those helping their families overcoming the impact of the 

COVID-19 pandemic and adapting themselves to online learning 

methods.  

Students in the basic and vocational levels normally rely 

on their parents financially for their daily expenses. However, 

when the economy, at the macroeconomic and household levels, 

has suffered a slow down as never before, causing parents to 

lose their jobs and the reduction of household incomes. In such 

conditions, putting food on the table and healthcare seem more 

of a priority than education, leading to some students having 

to drop out of school. The phenomenon not only causes  

a long-term negative impact on the development of the students 

themselves, but also affecting the development of the country.

ธนาคารเขั้าใจัและเล็งเห้็นป็ัญห้าให้ญ่ดังกัล่าว จัึงต้องกัาร

ช่้วยเห้ลอ่ ให้้กัำลงัใจั และให้้โอกัาสิ “เดก็ัดข่ัองสัิงคม” ได้เดินห้น้า

ในกัารศึักัษาต่อเพื่่�อให้้ม่ความรู้ ความสิามารถ ม่โอกัาสิจับ 

กัารศัึกัษาเพื่่�อกัลับมาเป็็นกัำลังสิำคัญในกัารพื่ัฒนาทุ้องถิ�นได้  

จัึงห้าร่อร่วมกัับสิำนักังานคณะกัรรมกัารกัารศัึกัษาขัั�นพ่ื่�นฐาน 

และสิำนกัังานคณะกัรรมกัารกัารอาช่้วศักึัษา กัระทุรวงศักึัษาธกิัาร

ดำเนินโครงกัาร “เด็กัด่ขัองสิังคม” เพื่่�อให้้ทุุนกัารศัึกัษาแกั่

นักัเร่ยนนักัศัึกัษาทุั�งระดับกัารศัึกัษาขัั�นพื่่�นฐานและระดับ

อาช้ว่ศักึัษา โดยธนาคารให้้ทุนุกัารศักึัษาแก่ันกััเรย่นทุ่�มคุ่ณสิมบตัิ

ขัองความเป็็น “เด็กัด่” ใน 3 ป็ระเด็นห้ลักั ได้แกั่ (1) มค่วาม

กัตัญญูู (2) ม่ความเข้ัาใจัทุ่�ถูกัต้องต่อสิถาบัน ช้าติ ศัาสินา  

พื่ระมห้ากัษัตริย์ (3) ม่ความเป็็นจิัตอาสิา ร่วมกัันทุำด่อย่าง 

มปั่็ญญา

GSB understands this problem well and wants to lend a 

helping hand to “good youth of the society” to continue their 

education and go on to contribute to the development of their 

localities. Having consulted with the Office of the Basic Education 

Commission and Office of the Vocational Education Commission, 

Ministry of Education, GSB decided to launch the “Good Youth 

of the Society” project to grant scholarships to students in the 

basic education and vocational levels who are considered “good”, 

under the following key criteria: (1) Filial piety (2) Correct 

understanding about the institutions of nation, religion and 

monarchy (3) Commitment to volunteerism and doing good 

deeds wisely.

นักเรียนในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าร่วมโครงการ 2,102 คน 

ได้รับทุน 108 ทุน

Students under the purview of the Office 

of the Basic Education Commission

2,102 students applied,

108 scholarships awarded

 

นักเรียนในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา

เข้าร่วมโครงการ 135 คน

ได้รับทุน 108 ทุน

Students under the purview of the Office 

of the Vocational Education Commission 

135 students applied, 108 scholarships awarded
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• โครงการก่ฬาธนาคารโรงเร่ยีน ธนาคารออมสิิน  

(ต่อเน่�องตั�งแต่ป็ี 2552) ธนาคารออมสิินมุ่งสิ่งเสิริมให้้เยาวช้น

เขั้าร่วมกัิจักัรรมทุ่�เป็็นป็ระโยช้น์ เกัิดกัารพื่ัฒนาทุักัษะและ

ป็ระสิบกัารณ์ในด้านทุ่�ตนเองถนัดเพ่ื่�อยกัระดับความสิามารถ 

ขัองเยาวช้นและสิถานศึักัษาให้ส้ิามารถแข่ังขันัสิูม่าตรฐานสิากัล 

รูจั้ักัใช้้เวลาว่างให้้เกัดิป็ระโยช้น์ มว่นิยั และรูจ้ักัับรหิ้ารจัดักัารเวลา

ได้อย่างเห้มาะสิม เป็็นบุคคลทุ่�มคุ่ณภาพื่ เสิริมสิร้างความสิามัคค่ 

ม่ภูมิคุ้มกัันด้านป็ัญห้าสิังคมให้้กัับเยาวช้น ม่โอกัาสิเขั้าศัึกัษา 

ในสิถาบันกัารศัึกัษาทุ่�ม่ช้่�อเสิ่ยง ตลอดจันสิามารถต่อยอดเขั้าสิู่

สิโมสิรอาช้่พื่ต่อไป็ได้ เกิัดความสัิมพัื่นธ์ทุ่�เกั่�อกูัลกัันระห้ว่าง

เพื่่�อนร่วมโรงเร่ยนและระห้ว่างโรงเร่ยน จัึงได้จััดให้้ม่โครงกัาร

กัฬ่าธนาคารโรงเรย่น โดยแข่ังขันักัฬ่า 2 ช้นดิ ได้แก่ั ฟื้ตุบอล (ช้าย) 

รุน่อายไุม่เกันิ 18 ปี็ และบาสิเกัตบอล (ช้าย) รุ่นอายไุม่เกิัน 18 ปี็ 

สิำห้รับสิมาช้ิกัโครงกัารธนาคารโรงเร่ยน เพื่่�อเป็ิดพื่่�นทุ่�กัิจักัรรม

ให้้เยาวช้นได้แสิดงความสิามารถทุางด้านกัารกั่ฬา สิ่งเสิริมกัาร

เร่ยนรู้ ตลอดจันพื่ัฒนาทุักัษะเพ่ื่�อนำความสิามารถไป็ใช้้

ป็ระโยช้น์ในกัารศัึกัษาต่อในระดับอุดมศัึกัษาและกั้าวเขั้าสิู่ 

เสิน้ทุางสิายอาช้พ่ื่ได้ในอนาคต สิำห้รับนักักัฬ่าทุ่�มค่วามสิามารถ

โดดเดน่เฉพื่าะตัว ธนาคารจัะคดัเลอ่กัเขัา้เป็็นทุม่ฟื้ตุบอลออมสินิ

ช้้างช้มพืู่ ทุ่มบาสิเกัตบอลออมสิินช้้างช้มพืู่ โดยจัะม่กัารพื่ัฒนา

ศัักัยภาพื่จัากัผู้ม่ความเช้่�ยวช้าญ อบรมทุักัษะและเทุคนิคต่าง ๆ  

ไป็สิู่ความเป็็นมาตรฐานขัองนักักั่ฬาอาช้่พื่ และสิร้างเสิริม

ป็ระสิบกัารณ์กัารแขั่งขัันกัับสิโมสิรอาช้่พื่ภายในป็ระเทุศั โดยม่

ผลกัารดำเนินกิัจักัรรมรวมตั�งแต่ป็ี 2552 - 2562 ม่นักัเร่ยน 

เขัา้รว่มกัจิักัรรมแลว้กัวา่ 288,000 คน แต่เน่�องจัากัสิถานกัารณ์ 

กัารแพื่รร่ะบาดขัองโรคโควดิ19 สิง่ผลให้ไ้ม่สิามารถจัดักัิจักัรรม

ได้ในป็ี 2563 - 2564

• GSB School Bank Sport (since 2009). GSB encourages 

youth to take part in useful activities that help improve their 

skills and talents, with a view to raising the standard of Thai 

youth to be able to compete at the international level. Moreover, 

it is also important that they know how to spend their free time 

and with discipline, train themselves to have good composure, 

work as a team, stay away from social problems, have access 

to reputable schools or professional sport clubs, forging strong 

ties between the students and schools. As such, GSB School 

Bank Sport events have been organized for 2 sport types, namely 

football (men) under 18, and basketball (men) under 18, for 

members of the School Banks. The activities allow them to 

demonstrate, learn and improve the sport skills, which could be 

used in their higher education or professional sport careers. 

Outstanding athletes would be selected for the GSB Pink 

Elephant football team and basketball team, competing with 

professional clubs in Thailand. They would receive training  

from experts to hone their skills and techniques on par with  

the standard of professional athletes. Between 2009 - 2019,  

more than 288,000 students have taken part. No events  

were held during 2020 - 2021 due to the COVID-19 pandemic. 

ผลการดำาเนินงานด้านการลงทุนทางสังคม และการพัฒนาท้องถึิ่น ในป้ี 2564
Operating Results on Social Investment and Local Development in 2021 

ดัชนีป้ระชาชนฐานราก: (GSB Grassroots Index)

2559
2016

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2560
2017

2561
2018

GDP 3.4 2.3 -6.2 1.54.0 4.1

ดัชื่น่คุณภาพัชื่่วัิตของประชื่าชื่นฐานราก (GSB Qulity of Grassroots Life Index: GLI)

77%
82%

68%
65%

85% 83%
สอดคล้องกับ
การชื่ะลอตัวั

ของเศรษฐกิจั
ภายีในประเทศ

Grassroots 
Personal Saving 

Index: GPSI
ดัชื่น่การออมของประชื่าชื่นฐานราก (GSB Personal Saving Grassroots Index: GPSI)

40% 42%
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 • ม่วิทุยาลัยเทุคนิคนำเสินอโครงกัารย่อย 

 กัิจักัรรมออมสิินอาช้่วะ สิร้างอาช้่พื่ สิู่ชุ้มช้น 11 แห่ง

  Number of technical colleges submitting sub-project 

proposals on GSB vocation, creating jobs for  

11 Communities

 • มผู่เ้ข้ัารับกัารพัื่ฒนาทัุกัษะในโครงกัารฝึกัอบรมวิช้าช้พ่ื่ 

  ร่วมกัับสิถาบันคุณวุฒิวิช้าช้่พื่ (องค์กัารมห้าช้น)  

  21,793 คน 

  Number of participants in the vocational training  

program held in collaboration with Thailand  

Professional Qual i f icat ion Inst i tute (Publ ic  

Organization): 21,793 Participants

 • ม่ผู้เขั้ารับกัารพื่ัฒนาศัักัยภาพื่

 ในโครงกัารครัวชุ้มช้น สิำรับออมสิิน 138 คน 

  Number of participants in GSB local kitchen capacity 

building project: 138 Participants

 • ม่จัำนวนชุ้มช้นทุ่�ได้รับกัารพื่ัฒนาศัักัยภาพื่ 

 ภายใต้โครงกัารออมสิินยุวพื่ัฒน์รักัษ์ถิ�น 

 เป็็นโครงกัารต่อเน่�องป็ี 2563 - 2564 470 ชืุ่มชื่น 

  Number of communities received capacity training 

under the Yuwaphat Rakthin Project: 470 Communities

 • ม่มห้าวิทุยาลัยเขั้าร่วมในกัิจักัรรม Smart Start IDEA  

  54 มหาวัิทยีาลัยี 

  Number of universities participating in Smart Start  

Idea: 54 Universities

 -  มน่สิิติและนกััศักึัษาส่ิงผลงานความคดิสิรา้งสิรรค์ 

ทุางธุรกิัจั (Idea) ทุ่�พื่ร้อมเป็็นสิินค้าห้ร่อบริกัาร

ต้นแบบ (Prototype) เข้ัาร่วมป็ระกัวด 1,563 ผ่ลงาน

   Number of submission by students of creative 

ideas for product or service 1,563 

 -  อบรมให้้ความรูทุ้างธรุกิัจัแกัผู่ป้็ระกัอบกัารเริ�มตน้ 

ผ่านช่้องทุางออนไลน์ทุาง Facebook "GSB SMEs 

Startup" และผ่านทุางระบบ LMS ขัอง

มห้าวิทุยาลัยห้อกัารค้าไทุย ม่ผู้สินใจัลงทุะเบ่ยน

เขั้าร่วมอบรม 68,528 รายี สิร้างนิสิิต นักัศัึกัษา 

ให้้เป็็นผูป้็ระกัอบกัารยคุให้ม่ทุ่�มธ่รุกัจิัเป็็นขัองตนเอง 

30 กจิัการ ภายใต้โครงกัารสิร้างผู้ป็ระกัอบกัาร 

Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

   Online business training for startups via Facebook: 

GSB SMEs Startup and the LMS system of the 

University of Thai Chamber of Commerce,  

Number of registered participants: 68,528 

Number of businesses owned by students 

participating in the GSB Micropreneur Academy 

and successfully becoming new-generation 

entrepreneurs: 30 Entrepreneurs
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•  มผู่ป้็ระกัอบกัาร SMEs ไดร้บัคำป็รึกัษาวนิจิัฉยัเช้งิลกึั

ให้้เกัดิกัารพื่ฒันา ป็รบัป็รงุ และวจิัยัสินิค้าห้รอ่บรกิัาร 

(Before - After) จัากัผู้เช้่�ยวช้าญเฉพื่าะด้าน 50 รายี 

  Number of SMEs receiving before-after in-depth advice 

from experts, with a view to making improvement / 

adjustment / research on products or services: 50 SMEs

 •  ม่ผู้ป็ระกัอบกัารได้รับกัารสิ่งเสิริมให้้จัดทุะเบ่ยนเป็็น

นิติบุคคลได้ จัำนวน 40 รายี  

  Number of enterprises receiving support and successfully 

registered as juristic person: 40 Entrepreneurs

 •  สิร้างช้่องทุางกัารขัายห้ร่อกัารตลาดแบบออนไลน์ 

จัดัทุำ E-Catalog มผู่ป้็ระกัอบกัารสินใจัสิมัครเขัา้รว่ม 

202 รายี ม่ผู้ป็ระกัอบกัารย่�นขัอสิินเช่้�อ 202 รายี  

วังเงิน 973.36 ล้านบาท 

  Creating online sales or marketing channels through 

online E-catalog number of registered enterprises: 

202, number of loan applicants: 202, credit line  

973.36 Million Baht

 •  ม่ผู้สินใจัลงทุะเบ่ยนเพื่่�อย่�นความจัำนงขัอสิินเช้่�อ 

สิร้างงานสิร้างอาช้่พื่ในป็ระเภทุกัิจักัารร้านค้าลักัษณะ

แฟื้รนไช้สิ์ 1,497 รายี 

  Number of registered applicants for job loans in the 

franchise business category: 1,497 Applicants

 •  ม่ผู้สินใจัลงทุะเบ่ยนเพื่่�อย่�นความจัำนงขัอสิินเช้่�อ 

สิร้างงานสิร้างอาช้่พื่ 71,589 รายี 

 Number of registered applicants for job loans:  

  71,589 Applicants

 •  กัารให้้พ่ื่�นทุ่�ค้าขัาย สินับสินุนกัารพื่ัฒนาช่้องทุาง 

เพื่ิ�มรายได้ ในป็ี 2564 จัากัตลาดนัดออมสิิน 3,906 

ร้านค้า 

 -  ม่ ผู้ ป็ ร ะกัอบกัาร เ ข้ั าสิู่ ต ลาด นัดออนไล น์  

Style GSB ผ่านช้่องทุาง Facebook Fanpage 

“ตลาดนัดออมสิิน”  LINE OpenChat “ตลาดนัด

ออนไลน์ Style GSB” YouTube Channel  

“ตลาดนัดออนไลน์StyleGSB” และ E-Catalog 

by GSB 2,051 รายี สิร้างรายได้ให้้ผูป้็ระกัอบกัาร 

เพื่ิ�มขัึ�น รวม 863,090 บาท

  Number of shops benefited from GSB market fair in 

2021: 3,906

 -  Number of enterprises joining the Style GSB 

online market fair via Facebook Fanpage “GSB 

Market Fair”, LINE OpenChat “Online Style GSB 

Market Fair”, YouTube Channel “Online Style 

GSB Market Fair”, and E-Catalog cy GSB: 2,051 

Entrepreneurs, generating in total 863,090 Baht 

additional income for the participating enterprises
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ผู้ป้ระกอบการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 2,051 ราย
2,051 Business owners joining the online marketplace

Facebook: 
ตลาดนัดออมสิน

like 8,946

Subscribe 10,926

OpenChat: 
ตลาดนัดออนไลน์ 

Style GSB

Contents194 ชิ้นงาน
Number of contents: 194

Template E-Catalog 384 ชิ้นงาน
Number of E-Catalog templates: 384 

สื่อภาพนิ่ง 1,494 ชิ้นงาน
Number of images: 1,494 

สื่อภาพเคลื่อนไหว 143 ชิ้นงาน
Number of animations: 143 

OpenChat: สำานักงานใหญ่ 
OpenChat: Head Office

(เริ่ม 15 มิถุนายน 2564)

(from 15 June 2021) 

• สมาชิก 94 ราย
 94 members

• 28 ร้านค้า / Shops

• ยอดขาย
 Total sales value

 28,245 บาท / Baht

OpenChat: ทั่วไทยั่ 
OpenChat: Nationwide

(เริ่ม 12 กรกฎาคม 2564)

(12 July 2021)

• สมาชิก 1,112 ราย
 1,112 Members

• 215 ร้านค้า / Shops

• ยอดขาย
 Total sales value

 551,783 บาท / Baht

การช่วยั่เหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจิากราคาผลไม้ตกต่ำา
Campaign: คุณป้ลูก เราช่วยั่ขายั่ (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) 

เพื่อช่วยั่เหลือเกษตรกรเพิ่มช่องทางการจิำาหน่ายั่ ยั่อดขายั่ 283,062 บาท
Helping farmers affected by the slump in fruit prices 

Campaign: You Grow, We Help Sell (July - December 2021) 

To find additional sales channels for farmers, sales value 283,062 Baht

ยั่อดขายั่รวมทั้งหมด 863,090 บาท
Total sales value 863,090 Baht
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•  มอบอุป็กัรณ์ป็ระกัอบอาช้พ่ื่ให้้กับัผูป้็ระกัอบกัารรายย่อย 

3,066 รายี 

 Number of small enterprises receiving tools of  

  trade: 3,066 Entrepreneurs

•  บริจัาคเงิน 15 ล้านบาท มอบความช่้วยเห้ล่อสิู้ภัย 

โควดิ 19 แก่ัห้นว่ยงานตา่ง ๆ  ภายใตก้ัจิักัรรม “ออมสินิ

ห้่วงใย สิ่งกัำลังใจัให้้สิังคม” โครงกัารเค่ยงขั้างพื่่�น้อง

ป็ระช้าช้นฝ่าวิกัฤติโควิด 19

  Donated 15 million baht to government agencies in 

support of COVID-19 relief efforts under the “GSB 

Care for Society” campaign

•  สินับสินุนงบป็ระมาณภายใต้โครงกัารออมสิิน 108 ป็ี 

อิ�มน่�เพื่่�อน้อง โรงเรย่นละ 100,000 บาทุ จัำนวน 108 แห่้ง 

รวม 10,800,000 บาท 

  Number of schools receiving 100,000 baht for school 

meals under the 108 Years GSB School Lunch project 

108, worth in total 10,800,000 baht

•  สินบัสินนุทุนุกัารศักึัษา ภายใตโ้ครงกัารเดก็ัดข่ัองสิงัคม 

จัำนวน 216 ทุุน ทุุนละ 10,000 บาทุ รวม  

2,160,000 บาท โดยให้้กัับนักัเร่ยนสิังกััดสิำนักังาน

คณะกัรรมกัารกัารศัึกัษาขัั�นพื่่�นฐาน 108 ทุุน และ

นกััศักึัษาสิงักัดัสิำนกัังานคณะกัรรมกัารกัารอาช้ว่ศักึัษา 

108 ทุุน

  Number of scholarships under the “Good Youth for 

Society” project 216 scholarships, 10,000 baht each, 

worth in total 2,160,000 baht 108 scholarships  

awarded to students under the purview of the Office 

of Basic Education Commission, and 108 scholarships 

to students under the purview of the Office of  

Vocational Education Commission

•  พื่ัฒนาลูกัค้าผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย ในป็ี 2564  

โดยแบ่งออกัเป็็นกัิจักัรรมและโครงกัารทุ่�สิำคัญดังน่�

 -  กัารให้้ความช้่วยเห้ล่อแกั่ผู้ได้รับผลกัระทุบจัากั

สิถานกัารณ์ โควิด19 ให้้แกั่ผู้ป็ระกัอบกัาร 

รายย่อย ผู้ถูกัเลิกัจั้างและป็ระช้าช้นทุั�วไป็ทุ่�ได้รับ 

ผลกัระทุบ 21,793 รายี

 -  ผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อยทุ่�ได้รับกัารพื่ัฒนา 

  2,382 รายี

 -  ผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อยม่กัารพัื่ฒนาต่อยอด 

ให้้เป็็นผู้ป็ระกัอบกัารได้จัริง 562 รายี

 -  ยกัระดบัสิถานทุ่�ผูป้็ระกัอบกัารรายย่อยริมบาทุวิถ่ 

(เยาวราช้) 107 ร้านค้า

 -  พื่ัฒนาสิถานทุ่�เพื่่�อเพื่ิ�มช้่องทุางสิร้างรายได้ 

(สิำนักังานให้ญ่) 403 ร้านค้า

 -  สิร้างความสัิมพัื่นธ์และป็ระช้าสัิมพัื่นธ์ ให้้กัับ 

ผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย 609 ร้านค้า

 -  สิร้างเคร่อข่ัายห่้วงโซ่ึ่อุป็ทุาน (Supply Chain) 

ธุรกัิจัผู้ป็ระกัอบกัารรายย่อย 116 รายี

 -  ยกัระดบัสิถานทุ่�ผูป้็ระกัอบกัารรายย่อยริมบาทุวิถ่ 

(กัทุม.) 3,066 ร้านค้า

 -  พื่ัฒนาสิถานทุ่�เพื่่�อเพื่ิ�มช้่องทุางสิร้างรายได้ 

(108 เขัต) 3,963 ร้านค้า

  Key activities/projects on small enterprise customer 

development in 2021 are as follows: 

 -  Number of small enterprises / dismissed 

employees / people affected by COVID-19 

receiving assistance: 21,793 Entrepreneurs

 -  Number of small enterprises receiving capacity 

building: 2,382 Entrepreneurs

 -  Number of small enterprises having their 

entrepreneurship enhanced: 562 Entrepreneurs

 -  Number of small street vendors having their place 

of business improved (Yaowarat): 107 Vendors

 -  Number of shops benefiting from using GSB 

locations to generate additional income (Head 

Office): 403 Shops

 -  Number of shops benefiting from relations building 

and public relations support for small enterprises: 

609 Shops

 -  Number of small enterprises joining a network of 

business supply chain: 116 Entrepreneurs

 -  Number of small street vendors having their place 

of business improved (Bangkok): 3,066 Vendors

 -  Number of shops benefiting from using GSB 

locations to generate additional income (108 

regions: 3,963 Shops
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BETTER GOVERNANCE
THE JOURNEY TOWARDS

4
เส้นทางสู่ธรรมาภิบาลที่ดีกว่า

ความยั่่่งยั่ืนด้านเศรษฐกิจ (Profit)
Economic Sustainability 

การดำำาเนิินิงานิอย่่างมีีธรรมีาภิิบาล คืือกลไกสำำาคืัญที่ี�ช่่วย่ให้้การขัับเคืลื�อนิเศรษฐกิจ
เป็็นิไป็อย่่างมีีป็ระสำิที่ธิภิาพ ทีุ่กกระบวนิการดำำาเนิินิงานิก็เพ่�อคืวามีพึงพอใจขัองลูกคื้า

ทีุ่กระดำับที่ี�ใช่้ผลิตภิัณฑ์์และบริการต่าง ๆ ขัองธนิาคืาร โดำย่มีีคืวามีโป็ร่งใสำ 
สำามีารถตรวจสำอบไดำ้ พร้อมีกับลงทีุ่นิดำ้านิที่รัพย่ากรบุคืคืลอย่่างต่อเนิื�อง 

เพ่�อสำ่งมีอบทีุ่กบริการและการดำำาเนิินิงานิเพ่�อเศรษฐกิจ
ที่ี�มีีผลกำาไรต่อสำังคืมีอย่่างย่ั�งย่ืนิ

Good governance is a key mechanism that facilitates efficient 
economic growth. For GSB, we are committed to ensuring 

that every step in the operations needs to make customers at every level 
satisfied. Transparency, accountability and continuous investment 

in human resources are key measures that GSB has taken 
to deliver excellent services and contribute to economic growth 

which will generate sustainable returns to society.
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ความพึึงพึอใจของลูกค้าและประสบการณ์์ที่ด ี
[3-3]

Customer’s Satisfaction and Good Experience 

นอกจากการให้้ความสำคัญในด้้านการพััฒนานวัตกรรม 

ผลิิตภััณฑ์์แลิะบริการเพั่�อยกระด้ับส่�การเป็็น Digital Banking 

เตม็รป่็แบบ เพ่ั�อตอบสนองความต้องการของลิก่ค้าอย�างตรงจุด้แล้ิว 

ธนาคารออมสินยังมุ�งมั�นในการยกระดั้บการด้ำเนินงานของ

ธนาคาร ป็รับป็รุงกระบวนการให้้บริการเพั่�อส�งมอบคุณค�า  

สร้างความพึังพัอใจแลิะป็ระสบการณ์ที่่�ด้่ในทุี่ก Touchpoint  

ให้้เห้มาะสมกับกลิุ�มลิ่กค้าของธนาคาร

Apart from emphasizing on the development of innovation, 

products and services to fully offer Digital Banking for all of the 

customer’s needs, GSB is also committed to enhancing the 

Bank’s operations by improving our services to deliver value, 

satisfaction and good experience at every touchpoint, appropriate 

to each group of customers.

เป้าหมายั่การดำาเนินงานด้านความพึึงพึอใจของลูกค้าและประสบการณ์์ที่ดี
Operational Goals Relating to Customer’s Satisfaction and Good Experience 

•  ระด้ับความพัึงพัอใจของลิ่กค้าที่่�ม่ต�อธนาคารออมสิน  

ค�าคะแนนไม�ต�ำกว�าระด้ับที่่�ธนาคารตั�งเป็้าห้มายไว้

•  ป็ระสบการณ์แลิะความพัึงพัอใจของลิ่กค้าที่่�ม่ต�อ 

ช่�องที่างธุรกรรม 3 ช่�องที่างที่่�ลิ่กค้าม่ป็ฏิิสัมพัันธ์กบั

ธนาคาร ได้้แก� สาขาธนาคาร ต่อ้ตัโนมตั ิ(Self-Service) 

แลิะ Mobile Banking คะแนนไม�ต�ำกว�าระด้บัที่่�ธนาคาร

ตั�งเป็้าห้มายไว้

•  Customer’s satisfaction level for GSB must not be 

lower than target. 

•  Experience and customer’s satisfaction level of 

customers for three main channels where customers 

interact with the Bank, namely bank branch, self-

service machine, and mobile banking must not be 

lower than target.

แนวทางบริหารจ่ดการด้านความพึึงพึอใจของลูกค้าและประสบการณ์์ที่ดี
Management Approach Relating to Customer’s Satisfaction and Good Experience 

การรับฟังัความคดิ้เห้น็ของลิก่คา้แลิะพัฒันาการด้ำเนนิงาน 

เพั่�อตอบสนองความต้องการของลิ่กค้าที่่�ห้ลิากห้ลิายได้้อย�าง 

ครบถ้้วนในทุี่กมิติ เพ่ั�อสร้างป็ระสบการณ์ที่่�ด้่ให้้กับลิ่กค้า ค่อ 

สิ�งที่่�ธนาคารออมสินมุ�งมั�นแลิะให้้ความสำคัญมาโด้ยตลิอด้  

ด้ังนั�น ธนาคารจึงได้้ม่การที่บที่วนแลิะจัด้ที่ำแผนยุที่ธศาสตร์ 

ด้้านลิ่กค้าแลิะตลิาด้ ป็ี 2565 - 2569 โด้ยม่ยุที่ธศาสตร์ 

การด้ำเนินงานที่่�สำคัญ 4 ยุที่ธศาสตร์ ค่อ

GSB is committed to listening to customer’s feedback to 

improve our operations in order to respond to the needs of 

customers comprehensively in all dimensions and to provide 

customers with good experience. In this regard, the Bank has 

reviewed and produced the Strategic Plan on Customers and 

Markets 2022 - 2026. The four key strategies listed are as follows:
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ยัุ่ทธศาสตร์การดำาเนินงานที่สำาค่ญ 4 ยัุ่ทธศาสตร์
The Four Key Strategies Listed

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การตอบสนองภารกิจเชิงส่งคมทุกกลุ่มลูกค้า
- ทบทวน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม ตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้า

- เพิ่มความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างครบวงจร

- ส่งเสริมการออม การให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้า

Strategy 1 Responding to Social Missions for All Customer Groups 
- Review and develop equitable products and services that respond to the needs of all customer groups.

- Strengthen occupational capabilities for the general public and retail entrepreneurs in a comprehensive manner. 

- Promote savings as well as raise awareness and foster financial discipline for customers.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร Port ทุกกลุ่มลูกค้า
- ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม

- บริหารจัดการคุณภาพหนี้ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมเพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร

Strategy 2 Portfolio Management for All Customer Groups
- Review, improve and develop products to appropriately manage the costs and returns.

- Manage debt quality under an acceptable level of risks.

- Expand customer base while maintaining the current customers to generate revenue for the Bank.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยั่ายั่โอกาสการใช้เทคโนโลยั่ีดิจิท่ลในทุกกลุ่มลูกค้า
- ขยายการให้บริการทางการเงินผ่านโปรแกรม Digital Channel และ Social Media Platform

Strategy 3 Expansion of Access to Digital Technology for All Customer Groups 

- Expand the provision of financial services through digital channels and social media platforms.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพึิ่มประสิทธิภาพึการบริหารจ่ดการด้านลูกค้าและตลาด
- ปรับกระบวนการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้าและแข่งขันได้

Strategy 4 Increase of Efficiency of Customer and Market Management 

- Adjust the service processes for competitiveness and in response to the needs of all customers.

นอกจากน่� ธนาคารออมสินยังได้้กำห้นด้ให้้ม่กฎบัตรแลิะ

มาตรฐานการให้บ้รกิารของธนาคารออมสนิ โด้ยมป่็ระเด้น็สำคญั 

5 ด้้าน ได้้แก� ด้้านการบริการ ด้้านความป็ลิอด้ภััย ด้้านความ

โป็ร�งใส ด้า้นความเป็น็ธรรม แลิะด้า้นความรบัผดิ้ช่อบต�อห้นา้ที่่� 

เพั่�อแสด้งเจตนารมณ์อันแน�วแน�ที่่�จะตอบสนองความต้องการ

ลิ่กค้าในการให้้บริการผ�านการให้้คำแนะนำที่่�ด้่แลิะเห้มาะสมกับ

ลิ่กค้า รวมที่ั�งนำเสนอผลิิตภััณฑ์์แลิะบริการที่างการเงินท่ี่�ม่

คณุภัาพัที่่�จะสรา้งความพังึพัอใจแลิะป็ระสบการณท์ี่่�ด้่ให้ก้บัลิก่ค้า 

โด้ยธนาคารม่การจัด้ที่ำค่�ม่อห้ร่อมาตรฐานการป็ฏิิบัติงานแลิะ

การให้้บริการ รวมถ้ึงมาตรฐานการให้้บริการที่างการเงิน เพั่�อ

เป็ิด้เผยข้อม่ลิรายลิะเอ่ยด้ ตลิอด้จนเง่�อนไขของผลิิตภััณฑ์์แลิะ

บริการต�าง ๆ ที่่�ถ้่กต้องช่ัด้เจนให้้กับลิ่กค้ารับที่ราบ

Moreover, GSB has prescribed a charter and service 

standards with focus given to five areas, namely services, 

security, transparency, fairness, and responsibilities.  

This undertaking is a testament of GSB’s serious determination 

to respond to the needs of customers in the provision of services 

through good advice that is tailored to customers and 

presentation of quality financial products and services that will 

create satisfaction and good experience for customers. 

The Bank produces a manual or standards of operations and 

services as well as the financial service standards to inform 

customers of the details and conditions of every product and 

service in a clear and accurate manner.
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มาตรฐานระยั่ะเวลาการให้บริการทางการเงิน 
Financial Service Standards

(Service Level Agreement: SLA)

คู่มือหรือมาตรฐาน
ท่้งการปฏิบ่ติงานและการให้บริการ

Manual or Standards of Operations and Services

• การสนัับสนัุนัลููกค้้า การสร้างค้วามผููกพัันั แลูะ 

การจััดการข้้อร้องเรียนั 
[2-25]

ธนาคารจัด้ให้้ม่ช่�องที่างการสนับสนุนลิ่กค้าของธนาคาร 

ที่่�ห้ลิากห้ลิายครอบคลิุมทีุ่กกลิุ�มลิ่กค้า เช่�น แอป็พัลิิเคช่ัน  

GSBGEN, GSB Senior Wow สำห้รับลิก่ค้าบุคคลิ แอป็พัลิเิคชั่น 

OOmTanG GSB สำห้รับลิก่ค้าฐานรากแลิะสนับสนุนนโยบายรฐั 

บรกิารที่างการเงนิผ�านอนิเที่อรเ์นต็ GSB CoIB แลิะแอป็พัลิเิคช่นั 

ACMO BIZ สำห้รับลิ่กค้าธุรกิจแลิะภัาครัฐ เป็็นต้น นอกจากน่�

ธนาคารยังได้้บ่รณาการเช่่�อมโยงข้อม่ลิลิ่กค้า ร่ป็แบบการที่ำ

ธุรกรรม การถ้่อครองผลิิตภััณฑ์์ การเลิิกใช่้ผลิิตภััณฑ์์ของ 

ที่ั�งลิ่กค้าให้ม�แลิะลิ่กค้าป็จัจุบัน เพั่�อนำมาวิเคราะห้์ป็ระกอบการ

ออกแบบกิจกรรมที่างการตลิาด้ มาตรการแลิะโป็รโมช่ั�นต�าง ๆ 

ที่่�แตกต�างกันในแต�ลิะกลุิ�มล่ิกค้า โด้ยพััฒนา Customer  

Monitoring Dashboard ซึึ่�งช่�วยให้ข้้อมล่ิรวมอย่�ในแห้ลิ�งเด้ย่วกัน 

สามารถ้นำเสนอข้อม่ลิแลิะเผยแพัร�ได้้ที่ันที่่ ลิด้ระยะเวลิา 

การรวบรวม จดั้การข้อม่ลิ แลิะลิด้ข้อผดิ้พัลิาด้ในความไม�ถ่้กตอ้ง

ของข้อม่ลิ เพ่ั�อเพัิ�มป็ระสิที่ธิภัาพัในการบริห้ารจัด้การ 

ความสมัพันัธ์ลิ่กค้า

นอกจากน่�ยังได้้กำห้นด้นโยบายการบริห้ารจัด้การเร่�อง 

ร้องเร่ยนของลิ่กค้า (Customer Complaint Management  

Policy) เพ่ั�อใช้่เป็็นแนวที่างในการด้ำเนนิการจดั้การเร่�องร้องเรย่น

ของลิ่กค้าให้้ม่ขั�นตอนแลิะกระบวนการที่่�ช่ัด้เจน เป็็นมาตรฐาน

เด่้ยวกัน สามารถ้แก้ไขปั็ญห้าเร่�องร้องเร่ยนได้้อย�างทัี่นที่�วงท่ี่  

มป่็ระสิที่ธภิัาพั ตอบสนองความต้องการ ความคาด้ห้วัง ตลิอด้จน

ลิด้ความเส่ยห้ายต�อที่รัพัย์สินของล่ิกค้าแลิะความเส่ยห้าย 

ต�อภัาพัลิักษณ์ของธนาคาร รวมที่ั�งยังได้้บ่รณาการข้อม่ลิเส่ยง

แลิะข้อร้องเร่ยน โด้ยม่การป็ระมวลิผลิแลิะติด้ตามผลิแบบตาม

เวลิาจริง (Real Time) เพั่�อบริห้ารจัด้การเส่ยงแลิะข้อร้องเร่ยน

อย�างม่ป็ระสิที่ธิภัาพัด้้วยระบบ VOC & Compliant Tracking 

สำห้รับนำไป็ใช่้ในการป็รับป็รุงผลิิตภััณฑ์์แลิะบริการต�อไป็

• Support for Customers, Customer Engagement and 

Management of Complaints [2-25]

GSB has provided a variety of support channels for each 

group of customers such as GSBGEN and GSB Senior Wow 

applications for personal customer group, OOmTanG GSB for 

grassroots customer and supporting the government’s policies 

group, GSB CoIB online financial service and ACMO BIZ 

application for business and public sector customer groups. In 

addition, GSB has integrated Customer's data, including the 

forms of transactions, ownership of products, withdrawal from 

products of both new and current customers, for analysis and 

to aid the design of marketing activities/measures/and 

promotions that are different depending on each customer group. 

Customer Monitoring Dashboard has been developed to bring 

all the data into one source, allowing for immediate presentation 

and dissemination of information while reducing the amount of 

time it takes to compile/manage the information. The chances 

of error and inaccuracy are also reduced to increase efficiency 

in customer engagement. 

GSB has also produced Customer Complaint Management 

Policy as a guide to manage complaints for customers in a 

clear, systematic, and standardized process, allowing GSB  

to address complaints efficiently in a timely manner. Customer's 

satisfaction and expectations will be met and damage to 

Customer's assets as well as the Bank’s image can be kept at 

a minimum. The Bank has also integrated voice data and 

complaints. Real-time processing and monitoring have been 

utilized using VOC & Complaint Tracking system. The system 

can be used to further improve the Bank’s products and services.
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หน่วยงานภายนอก
ศูนย์ดำารงธรรม กระทรวงมหาดไทย I ธปท. I คปภ. I สำานักงานปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี

Outside Agencies 
Damrongdhama Center of Ministry of Interior / Bank of Thailand 

/ Office of Insurance Commission / Office of the Permanent 

Secretary, the Prime Minister’s Office)

ช่องทางร่บฟังความคิดเห็นของลูกค้า 
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ติชม และสอบถามข้อมูลผลิตภ่ณ์ฑ์

Channels to Obtain Customer's Feedback and Comments 
Customers may provide feedback, suggestion, praises and complaints, and queries on certain products

GSB Contact Center
1115

E-mail: 
voice@gsb.or.th

จดหมาย / 
หนังสือร้องเรียน
Letter / Complaint letter

สแกนคิวอาร์โค้ดแสดงความคิดเห็นผ่านมือถือ
Scan QR code to comment

Website I Webchat: 
www.gsb.or.th

Social Network “GSB Society” Line “GSB NOW”

สาขา จุดให้บริการ 
หน่วยให้บริการ

Branches, Service Point

• การประเมินัค้วามพัึงพัอใจั ค้วามไม่พัึงพัอใจั แลูะ 

ค้วามผููกพัันั

ธนาคารม่แนวที่างการป็ระเมินความพัึงพัอใจ ความ 

ไม�พัึงพัอใจ แลิะความผ่กพัันของลิ่กค้าที่่�ม่ผลิต�อผลิิตภััณฑ์์ 

แลิะบริการ โด้ยสะท้ี่อนจากวัตถุ้ป็ระสงค์ของการสำรวจอย�าง

ช่ัด้เจน แลิะม่การป็ระเมินความพึังพัอใจ ความไม�พึังพัอใจ  

แลิะความผ่กพัันของลิ่กค้าที่่�ม่ต�อธนาคารออมสินแลิะธนาคาร 

ค่�เที่ย่บ ที่ั�งในด้้านช่�องที่างบริการห้ลัิก 3 ช่�องที่าง แลิะผลิติภััณฑ์์

แลิะบริการที่างการเงินต�าง ๆ เป็็นป็ระจำทีุ่กป็ี โด้ยห้น�วยงาน

ภัายนอก (Third Party) ท่ี่�ม่ความน�าเช่่�อถ้่อแลิะเป็็นท่ี่�ยอมรับ 

จะเป็็นผ่้ด้ำเนินการสำรวจแลิะม่การนำผลิความพึังพัอใจ/ 

ความไม�พัึงพัอใจไป็ใช่้ป็รับป็รุงพััฒนาผลิิตภััณฑ์์แลิะบริการ

• Assessment of Customer’s Satisfaction, Dissatisfaction 

and Loyalty 

The Bank has in place the process of assessing customer’s 

satisfaction, dissatisfaction and loyalty that will have an influence 

on the Bank’s products and services. Such assessment is 

measured against the Bank and its competitors annually in the 

areas of three main service channels and financial products  

and services. The assessment is carried out by a credible and 

acceptable third party. The results of the survey are used to 

improve and develop products and services.
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รูปแบบการประเมิน
Type of Assessment

ความถี่
Frequency

ว่ตถุประสงค์
Objective

แนวทางการประเมินความพึึงพึอใจ ความไม่พึึงพึอใจ และความผูกพึ่น
ธนาคารมีการกำาหนดแนวทางการประเมินผลกระบวนการสำารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 

โดยสะท้อนจากวัตถุประสงค์ของการสำารวจอย่างชัดเจน

Procedures for the Assessment of Satisfaction, Dissatisfaction and Loyalty of Customers 
The Bank has stipulated the following procedures for the assessment of satisfaction, dissatisfaction and loyalty of customers, 

reflecting the objectives of the survey on the matter.

กลุ่มเป้าหมายั่หล่กในการประเมินความพึึงพึอใจครอบคลุมกลุ่มลูกค้าของธนาคาร ได้แก่
Main target groups of satisfaction assessment cover the key customer groups of GSB namely

ปีละ 1 คร่้ง / Once a year

ประเมินความพึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ และ

ความผูกพันของกลุ่มลูกค้า 

ทุก Sub Segment ทั้งลูกค้าธนาคาร

และลูกค้าคู่แข่ง รวมถึงส่วนตลาด

Assess satisfaction/dissatisfaction and 

loyalty of every group of customers 

in every sub segment, inclusive of the 

Bank’s customers, competitor customers 

and the market

ประเมินความพึึงพึอใจ ไม่พึึงพึอใจ 
และความผูกพึ่นของลูกค้า

Assessment of satisfaction / dissatisfaction 
and loyalty of customers

ประเมินความพึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ

ของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่

Assess satisfaction/dissatisfaction 

of customers on the use 

of new products and services 

หล่งออก 3 เดือน / 3 months after release

ประเมินความพึึงพึอใจ ไม่พึึงพึอใจ 
หล่งการใช้ผลิตภ่ณ์ฑ์ / บริการใหม่

Assessment of satisfaction / dissatisfaction 

of the use of new products/services

เพื่อประเมินการให้ข้อมูล

และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

Assess the provision of information 

and advice to solve problems 

for customers 

ทุกว่น / Everyday

ประเมินความพึึงพึอใจ ไม่พึึงพึอใจ 
Call Center

Assessment of satisfaction / dissatisfaction 

of Call Center

กลุ่มลูกค้าบุคคล
Personal Customer Group

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสน่บสนุนนโยั่บายั่ร่ฐ
Grassroots Customer and 

Government’s Policies Supporting Group

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาคร่ฐ 
Business and Public 

Sector Customers Group

ธนาคาร ได้้ ก ำห้นด้กรอบแนวคิ ด้ ในการป็ระ เมิ น 

ที่่�เช่่�อมโยงห้ลิักการต�าง ๆ ระห้ว�างป็ัจจัยท่ี่�ช่�วยเสริมสร้าง 

ความพัึงพัอใจแลิะความผ่กพัันอย�างเป็็นระบบ แลิะมุ�งเน้น 

การศึกษาป็ระสบการณ์ในการใช่้บริการธนาคารของลิ่กค้า 

ภัายใต้กรอบแนวคิด้ Customer Journey แลิะ Human- 

Centered Service Design ให้้ครอบคลิุมในทุี่กขั�นตอน 

การใช่้บริการแลิะ Touchpoint ต�าง ๆ ของธนาคาร ที่ั�งในกลิุ�ม

ผลิิตภััณฑ์์เงินฝาก สินเช่่�อ แลิะการที่ำธุรกรรมที่ั�วไป็

ที่ั�งน่� ขั�นตอนการใช้่บริการธนาคารของลิ่กค้าที่่�ธนาคาร 

ป็ระเมินจะเริ�มตั�งแต�การรับข้อม่ลิป็ระช่าสัมพัันธ์ การค้นห้า

ข้อม่ลิเพัิ�มเติม การสมัครใช้่บริการผลิิตภััณฑ์์ การใช้่บริการ 

แลิะที่ำธุรกรรม ตลิอด้จนบริการห้ลิงัการขายแลิะกิจกรรม CRM 

กับลิ่กค้า

GSB has set out the assessment frameworks that 

systematically link factors and principles that help increase 

satisfaction and loyalty, and aim to study the experience of 

customers when using the bank’s services under the ideas of 

Customer Journey and Human-Centered Service Design. The 

two ideas cover every step of the service and various touchpoints, 

be it savings and loan products, as well as ordinary transactions. 

The assessment begins from the very first step when the 

customer receives information, looks for more information, 

registers to use the product, receives the service and conducts 

transactions, as well as the customer’s experience with  

after-sales services and CRM activities.
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สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน ให้อ่ตราดอกเบี้ยั่ระด่บต่ำากว่าตลาด 
Helping SMEs to Acquire Land and Capital Loan Scheme 

provided the interest rate that was lower than the market rate.

5.99% ต่อปี / per annum
(โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ระดับ 29 - 45% ต่อปี)

(the market interest rate was 29 - 45% per annum)

มีลูกค้า 3,500 รายั่
3,500 customers registered for this loan scheme

อนุม่ติเงินกว่า 20,000 ล้านบาท
Approved credit line of over 20 Million Baht

การดำาเนินงานที่สำาค่ญด้านความพึึงพึอใจของลูกค้าและประสบการณ์์ที่ดี
Efforts to Promote Customer’s Satisfaction and Good Experience 

(1)  เติิมเสริมสภาพัค้ลู่อง “ให้้เข้้าถึึงแห้ลู่งเงินัทุุนั” เพั่�อ

บรรเที่าภัาวการณ์ขาด้สภัาพัคลิ�องที่างการเงนิ เข้าไม�ถ้งึ

แห้ลิ�งเงินทีุ่น โด้ยธนาคารพััฒนาการป็ลิ�อยสินเช่่�อ 

บนแอป็พัลิเิคช่นั MyMo (Digital Lending) ให้้กบัลิก่คา้

รายย�อยแลิะฐานรากด้ว้ยสนิเช่่�อเสริมพัลัิงฐานราก แลิะ

สนิเช่่�อส่ภ้ัยัโควดิ้19 แลิะให้้กับลิก่ค้าผ่ป้็ระกอบการด้้วย

สินเช่่�ออิ�มใจ แลิะสินเช่่�อเพั่�อช่�วยเห้ลิ่อฟั้�นฟั่ภัาคการ

ที่�องเที่่�ยว

อนุม่ติเงินกว่า 2.3 แสนล้านบาท (ปี 2563 - 2564)

Total number of approved disbursement 2.3 Hundred Billion Baht
(Years 2020 - 2021)

ในปี็ 2564 ด้้วยผลิกระที่บจากสถ้านการณ์โควดิ้19 ท่ี่�ยังคง 

ส�งผลิกระที่บอย�างต�อเน่�องต�อป็ระช่าช่นแลิะลิ่กค้าของธนาคาร 

ธนาคารจึงมุ�งพััฒนาผลิิตภััณฑ์์แลิะการสนับสนุนลิ่กค้า โด้ยให้้

ความสำคัญ 3 ด้้าน ได้้แก� 

In 2021, the COVID-19 pandemic continued to cause a 

continuous effect on the general public and the Bank’s customers. 

The Bank was thus determined to develop its products and 

ways to further support customers. Emphasis was given to  

the following three elements:

(1)  Inject liquidity and “provide access to capital” – In 

order to alleviate the situation where there is a lack of 

liquidity and where it is not possible to access the 

source of capital, the Bank developed MyMo Digital 

Lending for retail/grassroots customers through the 

Grassroots Empowerment and Against COVID-19  

loan schemes. For entrepreneurs, the Bank came up 

with Imjai Loan Scheme, and Tourism Help/

Rehabilitation Loan Schemes.

มีลูกค้า 3.3 ล้านรายั่ 
Number of customers 3.3 Million

(2)  ปรบัลูดโค้รงสร้างดอกเบี�ยติลูาด “Product Innovation” 

เพั่�อลิด้การถ้่กเอารัด้เอาเป็ร่ยบจากการพึั�งพัาแห้ลิ�ง 

เงินก่้ด้อกเบ่�ยส่ง โด้ยธนาคารมก่ารออกสนิเช่่�อจำนำ

ที่ะเบ่ยนรถ้ ซึึ่�งที่ำให้้ตลิาด้สินเช่่�อจำนำที่ะเบ่ยนรถ้ 

ป็รับลิด้โครงสร้างด้อกเบ่�ยจากเด้ิมเฉลิ่�ยที่่� 24% ต�อป็ี 

ป็รับลิด้ลิงได้้ที่่�ระด้ับ 14 - 18% ต�อป็ี 

(2)  Reduce the Market Interest Rate Structure through 

“Product Innovation” – This is to reduce cases of 

exploitation and reliance on high-interest loans. The 

Bank issued Vehicle Registration Loan Scheme which 

resulted in the reduction of interest rates for the whole 

loan sector from 24% on average per annum to  

14 - 18% per annum.

สินเชื่อจำานำาทะเบียั่นรถ 
ปร่บลดโครงสร้างดอกเบี้ยั่จากเดิม 24% ต่อปี 
Vehicle Registration Loan Scheme reduced the interest rate 

in this loan sector from 24% per annum

 ปร่บลงเหลือ14 - 18% ต่อปี
 to  14 - 18% per annum  

 มีผู้ร่บประโยั่ชน์ 3.5 ล้านรายั่ 
 3.5 Million People benefited

 สินเชื่อคงค้าง 1.1 แสนล้านบาท
 Outstanding loans 1.1 Hundred Billion Baht
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(3)  มาติรการบรรเทุาภาระห้นัี� “ติามค้วามสามารถึในัการ

ชำระห้นัี�” เพ่ั�อบรรเที่าผลิกระที่บจากการไม�สามารถ้

ช่ำระห้น่�ได้้ ไม�อยากเส่ยป็ระวัติการเงิน โด้ยลิ่กค้า

สามารถ้ป็รับแผนช่ำระห้น่�ผ�านช่�องที่างแอป็พัลิิเคชั่น 

MyMo, GSB Web แลิะสาขาธนาคาร ซึึ่�งด้ำเนนิการ 

ที่ั�งในรป่็แบบการพักัช่ำระเงนิต้นแลิะด้อกเบ่�ย (2, 6, 12 

เด้อ่น) รวมถึ้งพักัช่ำระเงินต้นแลิะจ�ายด้อกเบ่�ยบางส�วน

ตามความสามารถ้ 

คะแนนความพึึงพึอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน

Customer’s Satisfaction 

Score for GSB

ปี 2562 / 2019 ปี 2563 / 2020 ปี 2564 / 2021

4.39 4.41 4.43

(3)  Measure to alleviate debt burdens “in accordance to 

the ability to pay off debts” – this measure allowed 

customers who did not want to have bad financial 

records to adjust their debt payment plan through 

MyMo, GSB Web, and bank branches. Customers can 

choose to suspend payment for the principal and 

interest (2 months / 6 months / 12 months), as well as 

to suspend the payment of principal while continuing 

to pay for the interest according to one’s ability.

คิดเป็นจำานวนเงิน 1.6 ล้านล้านบาท (ปี 2563 - 2564)

Total 1.6 Trillion Baht (Years 2020 - 2021)

ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการ 3.82 ล้านรายั่
Customers who participated 3.82 Million 

ผลการดำาเนินงานด้านความพึึงพึอใจของลูกค้าและประสบการณ์์ที่ดี
Outcomes of the Efforts to Promote Customer’s Satisfaction and Good Experience

 (1)  คะแนนความพึังพัอใจของกลิุ�มล่ิกค้าธนาคาร

ออมสนิเพิั�มสง่ขึ�นอย�างต�อเน่�อง เน่�องจากธนาคาร

ให้้ความสำคัญแลิะสามารถ้ตอบสนองความ

ตอ้งการให้แ้ก�ที่กุกลิุ�มลิก่คา้ โด้ยเฉพัาะการพัฒันา

แอป็พัลิิเคช่ัน MyMo 2.0 ในช่�วงไตรมาส 2 ของ

ปี็ 2564 ที่่�ได้้รับเสย่งตอบรบัที่่�ด้จ่ากผ่ใ้ช้่งานที่กุกลิุ�ม 

อ่กทัี่�งยังม่การออกมาตรการให้้ความช่�วยเห้ลิ่อ 

ผ่้ ได้้ รับผลิกระที่บจากสถ้านการณ์ โควิด้19  

ที่ั�งในร่ป็แบบที่่�ได้้รับมอบห้มายจากรัฐบาลิแลิะ

นโยบายธนาคารเพั่�อสังคมของธนาคารออมสิน 

 (1)  Satisfaction scores among GSB’s customer 

groups have continued to increase because the 

Bank has put great emphasis on how to improve 

customer’s satisfaction as well as respond to the 

needs of every customer group. The development 

of MyMo 2.0 in the second quarter of 2021 was 

particularly successful with positive feedback 

from every customer group. Moreover, the Bank 

has issued measures to assist those affected by 

the COVID-19 pandemic both as tasked by the 

Government and as determined by GSB’s own 

Social Bank policy.

 (2)  ผลิการป็ระเมินป็ระสบการณ์แลิะความพัึงพัอใจ

ของลิก่ค้าแยกตามช่�องที่างธรุกรรม 3 ช่�องที่างห้ลิกั

ที่่�ล่ิกค้าม่ป็ฏิิสัมพัันธ์กับธนาคาร ได้้แก� สาขา

ธนาคาร ต่้อัตโนมัติ (Self-Service) แลิะ Mobile 

Banking ซึึ่�งในภัาพัรวมอย่�ในเกณฑ์์ด้ม่าก โด้ยเฉพัาะ

การพััฒนาแอป็พัลิิเคช่ัน MyMo 2.0 ที่่�ตอบโจที่ย์

ลิ่กค้าที่ั�งในด้้าน User Interface แลิะ User  

Experience ได้้อย�างม่ป็ระสิที่ธิภัาพั

 (2)  The outcomes of the assessment of experience 

and satisfaction of customers from the three main 

transactions that customers interact with the Bank, 

namely bank branches, self-service machines 

and mobile banking have shown that overall, the 

score was very good, especially the development 

of MyMo 2.0 which corresponded efficiently with 

the needs of customers both in terms of user 

interface and user experience.
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ประสบการณ์์
และความพึึงพึอใจ
ของลูกค้า
Customer’s Experience 

and Satisfaction

สาขาธนาคาร
Bank Branches

ตู้อ่ตโนม่ติ
Automatic Machines

Mobile
Banking

ปี 2564 / 2021 4.50 4.55 4.55

ปี 2563 / 2020 4.41 4.44 4.48

ปี 2562 / 2019 4.32 4.30 4.32

จำานวนลูกค้า เพิ่มขึ้น (ล้านราย)

Number of Customers Increased (million)

2562 / 2019 2562 / 2019

2562 / 2019

2562 / 2019
(2561 - 2562 ก�อนสถ้านการณ์โควิด้19)

(2018 - 2019 prior to the COVID-19 pandemic)

2563 / 2020 2563 / 2020

22.6 8.13

2564 / 2021 2564 / 2021

2564 / 2021

2564 / 2021
(2653 - 2564 ช่�วงสถ้านการณ์โควิด้19)

(2020 - 2021 during the COVID-19 pandemic)

23.3 10.78

จำานวนลูกค้าแอปพลิเคชัน MyMo เพิ่มขึ้น (ล้านราย)

Number of Customers Using MyMo Application 

Increased (million)

ปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล

เพิ่มขึ้น (ล้านรายการ)

Number of Digital Transactions Increased (million)

1,148

4.43

จำานวนลูกค้ารายย่อยที่เข้าถึงสินเชื่อ เพิ่มขึ้น
Number of Retail Customers 

with Access to Credit Increased

ความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มขึ้น
Customer's Satisfaction Increased

7.8
แสำนิราย่ / ป็ี

hundred 
persons / year

1.5
ล้านิราย่ / ป็ี

millions 
persons / year

20.3 4.80

2562 / 2019 2563 / 2020 2564 / 2021

72.6

4.39 4.41
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การกำาก่บดูแลกิจการ 
[3-3]

Corporate Governance 

การกำกับด้่แลิกิจการเป็็นกระบวนการสำคัญในการสร้าง

ความยั�งย่นแลิะเสริมสร้างป็ระสิที่ธิภัาพัขององค์กร ที่ั�งในด้้าน

การกำกับ การติด้ตาม การควบคุมแลิะด้แ่ลิ ผ่ท้ี่่�ได้รั้บมอบห้มาย

อำนาจห้น้าที่่�ให้้ป็ฏิิบัติห้น้าที่่�ที่างการบริห้ารจัด้การองค์กร เพั่�อ

ให้้เกิด้การใช่้ที่รัพัยากรอย�างม่ป็ระสิที่ธิภัาพัแลิะเกิด้ป็ระสิที่ธิผลิ

ตามเป็้าห้มาย รวมถ้ึงเกิด้ป็ระโยช่น์ส่งสุด้แก�ผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ย

ทีุ่กฝ่ายอย�างเป็็นธรรม นำไป็ส่�ผลิลัิพัธ์ในการสร้างคุณค�าให้้

กิจการอย�างยั�งย่น 4 ด้้าน ค่อ

สามารถแข่งขันได ้

และมีผลประกอบการที่ดี 

โดยคำานึงถึงผลกระทบ

ในระยะยาว 

The organization is  

competitive with good 

performance, taking  

into account long-term 

consequences;

ประกอบกิจการอย่างมี

จริยธรรม เคารพสิทธิและ

มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Operations are conducted 

in an ethical manner, 

accountable and with respect 

for rights of the shareholders 

and stakeholders;

เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และพัฒนาหรือลดผลกระทบ

ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

Businesses are beneficial 

to society and contribute 

positively to or reduce 

the negative effects on 

the environment;

สามารถปรับตัว

ภายใต้ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลง

Ability to adjust 

amidst changes. 

1 2 3 4

Corporate governance is an important process in fostering 

sustainability and increasing the efficiency of the organization, 

be it supervising, monitoring, controlling, and guiding those who 

have been tasked to manage the organization for the efficiency 

and effectiveness of the use of resources, as well as for the 

best interests of all stakeholders. The targeted outcomes of 

sustainability of the organization can be categorized into four 

areas, namely:

เป้าหมายั่ด้านการกำาก่บดูแลกิจการ
กำกับด่้แลิกิจการของธนาคารตามห้ลัิกการกำกับด้่แลิ

กิจการที่่�ด้่ สอด้คลิ้องกับกฎห้มาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ ตลิอด้จน

มาตรฐานแลิะแนวป็ฏิิบัติที่่�ด้่ที่่�เก่�ยวข้อง

แนวทางบริหารจ่ดการด้านการกำาก่บดูแลกิจการที่ดี 
ธนาคารม่การกำห้นด้นโยบายการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ 

(Good Corporate Governance Policy) ซึ่ึ�งเป็็นการป็ระมวลิ

ห้ลิักการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่แลิะข้อพึังป็ฏิิ บัติที่่�ด้่ของ 

คณะกรรมการ กรรมการธนาคารออมสิน แลิะผ่้บริห้ารระด้ับส่ง 

โด้ยคำนึงถ้ึงการด้ำเนินธุรกิจอย�างยั�งย่นตามห้ลิักการแลิะ

แนวที่างการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ในรัฐวิสาห้กิจ พั.ศ. 2562  

ป็ระกาศธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ย ท่ี่� สกส.12/2562 เร่�อง  

“ธรรมาภัิบาลิของสถ้าบนัการเงินเฉพัาะกิจ แลิะค่�มอ่การป็ระเมิน

ผลิการด้ำเนินงานรัฐวิสาห้กิจตามระบบป็ระเมินให้ม�” (State  

Enterprise Assessment Model: SE-AM) โด้ยธนาคาร 

ได้้ที่บที่วนนโยบายการกำกับด้แ่ลิกิจการที่่�ด้โ่ด้ยกำห้นด้ห้ลัิกการ

แลิะแนวที่างการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ 8 ห้มวด้ ด้ังน่�

Goals on Corporate Governance

The Bank’s Corporate Governance is in line with the good 

governance principles, and in accordance with the law, 

regulations, rules, as well as the relevant standards and good 

practices. 

Approaches to Good Corporate Governance 

The Bank has determined the Good Corporate Governance 

Policy which is the compilation of good governance principles 

and good practices of the Board of Directors, GSB Directors 

and high-level executives, taking into account the conduct of 

sustainable business in accordance with the Principles and 

Guidelines on Corporate Governance for State-Owned 

Enterprises B.E. 2562 (2019), the Announcement of the Bank 

of Thailand No. SorKorSor. 12/2562 on the Good Governance 

of Specialized Financial Institutions (SFIs) and the Manual on 

the State Enterprise Assessment Model: SE-AM. The Bank has 

reviewed its Good Corporate Governance Policy by determining 

the principles and guidelines on good corporate governance 

comprising 8 chapters as follows:
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หมวด 1 
บทบาทของภาครัฐ

Chapter 1 

Roles of the Public Sector

หมวด 5 
การเปิดเผยข้อมูล

Chapter 5 
Data Disclosure

แนวทางการกำาก่บดูแลกิจการที่ดี 8 หมวด
Good Corporate Governance Comprising 8 Chapters

หมวด 2 
คณะกรรมการ

Chapter 2 
Board of Directors

หมวด 6 
การบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน

Chapter 6 
Risk Management and  

Internal Audit 

หมวด 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Chapter 3 
Roles of Stakeholders

หมวด 7 
จรรยาบรรณ

Chapter 7 
Ethics

หมวด 4 
ความยั่งยืนและนวัตกรรม

Chapter 4 
Sustainability 

and Innovation

หมวด 8 
การติดตามผล

การดำาเนินงาน

Chapter 8 
Performance Monitoring 

ธนาคารให้้ความสำคัญกับการนำห้ลัิกการกำกับด่้แลิ 

กิจการที่่�ด้่มาใช้่ในการบริห้ารจัด้การ เพั่�อให้้บรรลุิพัันธกิจของ

ธนาคารสอด้คลิ้องกับยุที่ธศาสตร์ของป็ระเที่ศ ด้ำเนินธุรกิจบน

พั่�นฐานของความซึ่่�อสัตย์สุจริต โป็ร�งใส เป็็นธรรม ป็ฏิิบัติตาม

กฎเกณฑ์์แลิะกฎห้มาย ที่ั�งน่�เพั่�อให้้เกิด้การป็ฏิิบัติอย�างเป็็น 

ร่ป็ธรรมที่ั�วที่ั�งองค์กร ธนาคารได้้ม่การถ้�ายที่อด้นโยบาย ม่การ

ที่บที่วนแลิะจดั้ที่ำแผนแม�บที่การกำกับด้แ่ลิกจิการที่่�ด้เ่ป็น็ป็ระจำ

ทีุ่กป็ี เพ่ั�อให้้สอด้คล้ิองกับวิสัยที่ัศน์ พัันธกิจ แลิะยุที่ธศาสตร์

ธนาคารออมสิน รวมถ้ึงการเป็ลิ่�ยนแป็ลิงของเกณฑ์์กำกับด้แ่ลิ 

ที่่�เก่�ยวข้อง เป็็นกลิไกสำคัญในการขับเคล่ิ�อนให้้ผ่้บริห้ารแลิะ

พันกังานที่กุระด้บัช่ั�นมค่วามเข้าใจ ให้้ความสำคัญ เช่่�อมั�น แลิะ

ม่ที่ัศนคติที่่�ด่้ เข้าใจถ้ึงป็ระโยช่น์ของการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ 

เกดิ้การยอมรบัแลิะให้ค้วามร�วมมอ่เพั่�อนำไป็ส่�การป็ฏิบิตั ิเห้น็ผลิ

เป็็นการกำกบัด้แ่ลิกจิการที่่�ด้่ในกระบวนการ (CG-in-Process) 

โด้ยแผนแม�บที่การกำกบัด้แ่ลิกจิการที่่�ด้ ่ปี็ 2565 - 2569 ได้้กำห้นด้

ยุที่ธศาสตร์การด้ำเนินงาน 4 ด้้าน ด้ังน่�

The Bank has put an emphasis on the application of the 

principles of good corporate governance to the management in 

order to realize the missions of the Bank that need to be in line 

with the national strategies. GSB is to operate with integrity, 

transparency, fairness and conformity to the laws and regulations. 

The Bank aims for these principles to be adopted and carried 

out across the organization where the policy is communicated, 

reviewed and appended with a master plan on good corporate 

governance every year. These are in line with the vision, mission 

and strategies of GSB and the changing criteria. It is also an 

important mechanism in ensuring that every executive and 

employee understands, emphasizes, is confident and has good 

attitude towards good governance, resulting in acceptance  

and cooperation seen as Corporate Governance in Process 

(CG-in-Process). The Master Plan on Good Corporate 

Governance 2022 - 2026 determines the following four strategies: 
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4 ยัุ่ทธศาสตร์การดำาเนินงานที่สำาค่ญ
4 Strategies

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนากรอบและกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล 

Strategy 1 
Develop the framework and work process 

in accordance with the principles of good corporate 

governance and internationally accepted standards

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

Strategy 3
Ensure that the operations are 

in accordance with the rules and regulations 

in order to increase work efficiency

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

Strategy 2 
Foster a culture 

of good governance

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเครื่องมือและระบบงาน 

รวมถึงบูรณาการการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

Strategy 4 
Develop tools and work systems 

as well as integrate good corporate 

governance, risk management

and internal audit together 

นโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี และ

แผนแม่บทการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี

Good Corporate 

Governance Policy 

&  Master Plan 

on Good Corporate 

Governance

นอกจากน่� ธนาคารได้้จัด้ตั�งคณะกรรมการกำกับด้่แลิ 

กิจการที่่�ด้่ เพ่ั�อเป็็นกลิไกในการกำกับด้่แลิกิจการแลิะคำนึงถ้ึง 

การด้ำเนินงานอย�างยั�งย่น ม่ความรับผิด้ช่อบต�อสังคมแลิะ 

สิ�งแวด้ลิ้อมที่่�ช่ัด้เจนแลิะเป็็นร่ป็ธรรม ด้้วยความรับผิด้ช่อบ 

ต�อผลิการป็ฏิิบัติห้น้าที่่�เต็มข่ด้ความสามารถ้แลิะป็ระสิที่ธิภัาพั 

ที่่�เพั่ยงพัอ ป็ฏิิบัติต�อผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยอย�างเที่�าเท่ี่ยมกัน  

มค่วามโป็ร�งใสในการด้ำเนนิงานที่่�สามารถ้ตรวจสอบได้ ้ด้ว้ยการ

เป็ิด้เผยข้อม่ลิอย�างโป็ร�งใสแก�ผ่้ที่่� เก่�ยวข้องแลิะส�งเสริม

พััฒนาการกำกับด้่แลิแลิะจรรยาบรรณที่่�ด้่ในการป็ระกอบธุรกิจ 

โด้ยป็ฏิิบัติตามกฎห้มาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ คำสั�ง แลิะนโยบาย

ต�าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง รวมที่ั�งจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณในการ 

ด้ำเนินงานของธนาคารออมสิน โด้ยกำห้นด้ให้้คณะกรรมการ

กำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่จัด้การป็ระชุ่มอย�างน้อยเด้่อนลิะ 1 ครั�ง  

แลิะจัด้ที่ำรายงานการป็ระชุ่มของคณะกรรมการกำกับด้่แลิ

กิจการที่่�ด้่ แลิะรายงานสรุป็ผลิการป็ฏิิบัติงานอย�างน้อยเป็็น 

รายไตรมาสแลิะรายป็ี เสนอต�อคณะกรรมการธนาคารออมสิน  

โด้ยในป็ี 2564 ได้้ม่การจัด้ป็ระชุ่มที่ั�งสิ�นจำนวน 12 ครั�ง  

ม่จำนวนรวมของข้อกังวลิที่่�ม่นัยสำคัญ 6 ป็ระเด้็น ได้้แก� 

1.  การป็รับป็รุงแก้ไขตามคำสั�งการแลิะข้อเสนอแนะ 

ของ ธป็ที่. 

2.  การพััฒนาระบบ Fraud Monitoring 

3.  การกำห้นด้มาตรการลิงโที่ษด้้าน Market Conduct 

4.  กระบวนการพัฒันาผลิติภััณฑ์์ให้้แลิว้เสรจ็ตามแผนงาน

ที่่�กำห้นด้

5.  การติด้ตามแลิะป็ระเมินผลิการด้ำเนินงานตามกรอบ

นโยบายความยั�งย่น Positioning “ธนาคารเพั่�อสังคม” 

6.  การกำห้นด้ห้ลัิกเกณฑ์์เพัิ�มเติมสำห้รับการลิงทีุ่น 

แลิะการให้้สินเช่่�ออย�างรับผิด้ช่อบท่ี่�ส่�อสารไป็ยัง 

คณะกรรมการธนาคารออมสินเพั่�อด้ำเนินการ [2-16] 

[2-23]
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Moreover, the Bank has set up Good Governance 

Committee as a mechanism on good governance while ensuring 

operations that are sustainable, and responsible for society and 

the environment. The Bank needs to operate to the best of its 

capacity and with sufficient efficiency. Stakeholders are to be 

treated equally. The Bank’s operations need to be transparent 

and accountable whereby the Bank may disclose information 

to the relevant persons and support the development of good 

corporate governance and ethics by adhering to the law, rules, 

regulations, orders and policies, as well as the ethics and 

operational code of conduct of GSB. The Good Governance 

Committee is to meet at least once a year. The reports of the 

undertakings of the Good Governance Committee are to be 

produced quarterly and annually and submitted to GSB’s Board 

of Directors. In 2021, there were a total of 12 meetings with  

6 issues discussed, namely: 

1.  Amendments according to the orders and suggestions 

of the Bank of Thailand 

2.  Development of a fraud monitoring system

3.  Determination of penalties related to market conduct 

4.  Timely conclusion of product development according 

to the work plan

5.  Monitoring and assessment of the work in accordance 

with the sustainability policy framework positioning 

“the Social Bank” 

6.  Determination of additional criteria for responsible 

investment and credit provision. The criteria would be 

communicated to GSB’s Board of Directors for further 

action.[2-16]

• โค้รงสร้างการกำกับดูแลูกิจัการทุี�ดี [2-12] [2-13]

ธนาคารออมสินให้้ความสำคัญกับการนำห้ลิักการกำกับ 

ด้่แลิกิจการท่ี่�ด้่มาใช่้ในการบริห้ารจัด้การ เพั่�อให้้บรรลิุพัันธกิจ

ของธนาคารแลิะสอด้คลิ้องกับยุที่ธศาสตร์ของป็ระเที่ศ ธนาคาร 

เช่่�อมั�นว�า การด้ำเนินธุรกิจบนพ่ั�นฐานของความซึ่่�อสัตย์สุจริต 

โป็ร�งใส เป็็นธรรม ป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์แลิะกฎห้มายจะที่ำให้้

ธนาคารเตบิโตได้้อย�างยั�งย่นแลิะมั�นคง ทัี่�งน่� ธนาคารม่การ 

ส�งเสรมิวฒันธรรมธรรมาภับิาลิ โด้ยคณะกรรมการแลิะผ่บ้รหิ้าร

ระด้บัต�าง ๆ  จะต้องเป็็นแบบอย�างแก�พันักงานในการสร้างจิตสำนึก 

ในการป็ฏิิบัติตามห้ลัิกการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ จริยธรรม 

แลิะจรรยาบรรณ 

ธนาคารยังมุ�งเน้นการจัด้โครงสร้างแลิะกลิไกการบริห้าร

จัด้การภัายในองค์กรที่่� เช่่�อมโยงความสัมพัันธ์ระห้ว�าง 

คณะกรรมการ ผ่บ้รหิ้าร พันกังาน แลิะลิก่จ้าง โด้ยมวั่ตถ้ปุ็ระสงค์

ท่ี่�สำคัญในการนำองค์กรไป็ส่�การเป็็นองค์กรท่ี่�ม่ธรรมาภิับาลิ  

มค่วามน�าเช่่�อถ้อ่ สามารถ้เพัิ�มมล่ิค�าที่างเศรษฐกจิ แลิะก�อให้้เกดิ้ 

ผลิป็ระโยช่น์ส่งสุด้แก�ผ้่ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยทีุ่กกลิุ�มเพั่�อนำไป็ส่� 

การพััฒนาป็ระเที่ศช่าติอย�างยั�งย่น

• Structure of Good Corporate Governance [2-12] [2-13]

GSB has put emphasis on the application of the principles 

of good corporate governance in the management to realize 

the Bank’s missions, in line with the national strategies. The 

Bank is confident that the conduct of business based on integrity, 

transparency, and fairness, in accordance with the laws and 

regulations will result in the Bank growing with stability and 

sustainability. The Bank promotes the culture of good corporate 

governance where the Board of Directors and all levels of 

executives are to be good examples for employees in fostering 

the conscience in complying with the principles of good corporate 

governance, GSB Ethics and Morality Code.

The Bank also focuses on the arrangement of internal 

management structure and mechanisms that link up the Board 

of Directors, executives, officers, and employees with the main 

aim of the Bank becoming an organization with good governance, 

trust, ability to add economic values and capability to generate 

the highest benefits to all groups of stakeholders which will lead 

to sustainable development of the nation.
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**ป็ระธานกรรมการธนาคารออมสินมิได้้ด้ำรงตำแห้น�งเป็็นผ่้บริห้ารระด้ับส่งของธนาคาร เพั่�อให้้การบริห้ารองค์กรม่ความเป็็น

อิสระแลิะป็้องกันการขัด้แย้งที่างผลิป็ระโยช่น์ [2-11]

**GSB’s Chairman of the Board of Directors is not in the position of the Bank’s high-level executive. This is to maintain  

the independence of the management and prevent any conflict of interests. [2-11]

ผ่งโครงสร้าง / Structure [2-9]

คณ์ะกรรมการ
บริหารกองทุนพึ่ฒนา

เมืองในภูมิภาค
Regional Urban 
Development

Fund Committee

คณ์ะกรรมการประเมินผล
การปฏิบ่ติงานและ

พึิจารณ์าค่าตอบแทน
ของผู้อำานวยั่การ
ธนาคารออมสิน

Performance Evaluation 
and Remuneration 

of the President
and CEO Committee

คณ์ะกรรมการ
กิจการส่มพึ่นธ์

Employee Relations 
Committee

คณ์ะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กลุ่มตรวจสอบ
Audit Group

ผู้อำานวยั่การ
ธนาคารออมสิน

President & CEO

คณ์ะกรรมการบริหาร
Executive Committee

คณ์ะกรรมการสรรหา
กรรมการธนาคารออมสิน

Nomination of 
GSB Board of

Directors Committee

คณ์ะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยั่ีสารสนเทศ

Information Technology
Executive Committee

คณ์ะกรรมการ
กำาก่บความเสี่ยั่ง
Risk Oversight

Committee

คณ์ะกรรมการ
กำาก่บดูแลกิจการที่ดี

Good Corporate
Governance Committe

• สายั่งานการตลาด
 และสื่อสารองค์กร
 Marketing and Corporate 

 Communication

• สายั่งานพึ่ฒนาธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายั่ยั่่อยั่
 และ SMEs Startup
 Small Entrepreneurs and 

 SMEs Startup Business 

 Development

• สายั่งาน
 ตรวจสอบภายั่ใน
 Internal Audit

• สำาน่กงานกองทุนพึ่ฒนาเมืองในภูมิภาค
 The Office of Regional and Urban Development Fund

กลุ่มกำาก่บและ
บริหารความเสี่ยั่ง
Compliance and 

Risk Management 

Group

• สายั่งานกำาก่บและควบคุม
 Compliance and Control

• สายั่งานบริหารความเสี่ยั่ง
 Risk Management

• สายั่งานวิเคราะห์
 ความเสี่ยั่งสินเชื่อ
 Credit Risk Analysis

• สายั่งานพึ่ฒนา
 ศ่กยั่ภาพึองค์กร
 Organization 

 Potential 

 Development

• สายั่งานบริหาร
 ทร่พึยั่ากรบุคคล
 Human Resources

 Management

• สายั่งาน
 ปฏิบ่ติการธุรกิจ
 Business Operations

• สายั่งาน
 บริหารงานกลาง
 General 

 Administration

• สายั่งานธุรกิจดิจิท่ล
 และข้อมูลสารสนเทศ
 Digital Business 

 and Information
• สายั่งาน
 ลูกค้าธุรกิจ SMEs
 SMEs Business  

 Customers

• สายั่งานลูกค้าธุรกิจ 
 ขนาดใหญ่และภาคร่ฐ 

 Corporate and Public

 Sector Customers

• สายั่งานบริหาร
 ธุรกิจลูกค้าบุคคล
 Personal Customer

 Business Management

• สายั่งานบริหารการขายั่
 Sale Management

• สายั่งานลูกค้ารายั่ยั่่อยั่
 และองค์กรชุมชน
 Retail Customers and 

 Community Organization

• สายั่งานลูกค้าบุคลากรภาคร่ฐ
 Government Officers 

 Customers

• สายั่งานบริหารการเงิน
 Financial Management

• สายั่งานการลงทุน
 Investment

• สายั่งานการเงิน
 Finance

• สายั่งานวางแผน 
 และพึ่ฒนาเทคโนโลยั่ี
 IT Planning and

 Development

• สารสนเทศสายั่งาน
 ปฏิบ่ติการเทคโนโลยั่ี
 สารสนเทศ
 Information Technology

• สายั่งานบริหารหนี้
 Debt Management

• สายั่งานกฎหมายั่
 และบริหารทร่พึยั่์สิน
 Legal and Property

 Management

• สายั่งานนโยั่บายั่
 และยัุ่ทธศาสตร์
 Policy and Strategy

• สายั่งานกิจการ สาขา 1
 Branch Operations 1

• สายั่งานกิจการ สาขา 2
 Branch Operations 2

• สายั่งานกิจการ สาขา 3
 Branch Operations 3

• สายั่งานกิจการ สาขา 4
 Branch Operations 4

 

•  สายั่งานกิจการ สาขา 5
 Branch Operations 5

• สายั่งานกิจการ สาขา 6
 Branch Operations 6

กลุ่ม
ทร่พึยั่ากรบุคคล

Human Resources 

Group

กลุ่มปฏิบ่ติการ
Operation Group

กลุ่มดิจิท่ลแบงกิ้ง
Digital Banking

Group

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาคร่ฐ

Business and Public 

Sector Customers 

Group

กลุ่มลูกค้าบุคคล
Personal Customer

Group

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสน่บสนุนนโยั่บายั่ร่ฐ

Grassroots Customer

and Government’s Policy 

Supporting Group

กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน

Investment 

and Financial

Management Group

กลุ่มเทคโนโลยั่ี
สารสนเทศ
Information

Technology Group

กลุ่มบริหารหนี้
และกฎหมายั่

Debt and Legal

Management Group

กลุ่มยัุ่ทธศาสตร์
Corporate Strategy

Group

คณะกรรมการธนาคารออมสิน / Board of Directors
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คณะกรรมการธนาคารออมสินได้้แต�งตั�งคณะกรรมการ 

ช่ดุ้ย�อยเพ่ั�อกำกับด้แ่ลิงานด้้านต�าง ๆ ที่ั�งน่� เพ่ั�อให้้มั�นใจว�างาน 

ด้้านต�าง ๆ ที่่�สำคัญของธนาคารได้้รับการกำกับด้่แลิแลิะม่การ

ติด้ตามงานอย�างครบถ้้วนแลิะสม�ำเสมอ เม่�อคณะกรรมการชุ่ด้

ย�อย ด้ำเนินการแลิ้วต้องรายงานผลิการด้ำเนินงานให้้คณะ

กรรมการธนาคารที่ราบเป็็นรายไตรมาส

คณ์ะกรรมการ
Committee

อำานาจ หน้าที่ และความร่บผิดชอบ
Mandate, Duties and Responsibilities

ค้ณะกรรมการธนัาค้าร

The Board of Directors

ค้ณะกรรมการ

กิจัการสัมพัันัธ์

Employee Relation

Committee

แต�งตั�งโด้ยกระที่รวงการคลิัง ม่อำนาจห้น้าที่่�กำกับด้่แลิกิจการแลิะการด้ำเนินงานของธนาคาร รวมถ้ึง
แต�งตั�งห้ร่อถ้อด้ถ้อนออกจากตำแห้น�ง กำห้นด้อัตราเงินเด่้อนของผ่้อำนวยการตามความเห้็นช่อบ 
ของรัฐมนตร ่รวมถึ้งกำห้นด้ระเบย่บแลิะข้อกำห้นด้เก่�ยวกับการบริห้ารแลิะด้ำเนินงาน พัจิารณาให้้ความ
เห้็นช่อบงบป็ระมาณ ป็ระกาศงบแสด้งฐานะการเงินแลิะรายงานป็ระจำป็ี โด้ยให้้ผ่้อำนวยการ 
เป็น็ผ่จ้ดั้การธนาคาร มอ่ำนาจห้นา้ท่ี่�บรหิ้ารกจิการแลิะงานต�าง ๆ  ให้้เป็น็ไป็ตามกฎห้มาย กฎ ขอ้บงัคบั 
ระเบ่ยบแลิะข้อกำห้นด้ของธนาคาร แลิะตามที่่�คณะกรรมการมอบห้มาย โด้ยให้้ป็ระธานกรรมการแลิะ
กรรมการได้้รับผลิป็ระโยช่น์ตอบแที่นตามที่่�คณะรัฐมนตร่กำห้นด้

GSB’s Board of Directors is appointed by the Ministry of Finance to govern the businesses and  
undertakings of the Bank as well as appoint or dismiss and determine the remuneration of the President 
and CEO following the approval of the minister. The Board also stipulates rules and regulations with 
regards to the management and operations, approves budget, and publicizes statements of financial  
position and annual reports. The President and CEO is tasked to be the Bank’s manager with the 
power and duties to manage businesses and undertakings to be in line with the law, rules and  
regulations of the Bank and according to the Board’s assignments. The Chairman of the Board of 
Directors and Members of the Board are entitled to benefits as determined by the Cabinet.

เป็น็กลิไกในการเสรมิสรา้งความสมัพันัธ์ที่่�ด้ร่ะห้ว�างนายจ้างกบัลิก่จา้ง บรหิ้ารโด้ยกลิไกของระบบที่วภิัาค่ 
ห้ร่อการม่ส�วนร�วมที่่�ช่�วยให้้การด้ำเนินงานราบร่�น ตรงตามกฎห้มาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ คำสั�ง แลิะ
นโยบายคณะกรรมการ โด้ยต้องม่ความร่้ด้้านการบริห้ารที่รัพัยากรบุคคลิ แรงงานสัมพัันธ์แลิะ 
ขอ้กฎห้มายที่่�เก่�ยวขอ้ง มห่้นา้ที่่�รบัผดิ้ช่อบ เช่�น ระงบัขอ้ขดั้แยง้ต�าง ๆ  พัจิารณาคำรอ้งที่กุขข์องลิก่จา้ง
ห้รอ่สห้ภัาพัแรงงานรัฐวสิาห้กิจสมัพันัธ์ ป็รบัป็รุงระเบย่บข้อบงัคบัในการที่ำงานที่่�เป็็นป็ระโยช่น์ แต�งตั�ง
คณะที่ำงานเพั่�อกลิั�นกรองงาน รวมถ้ึงบริห้ารความเส่�ยงแลิะป็ฏิิบัติตามข้อกฎห้มายอย�างบ่รณาการ

The Committee was established as a mechanism to promote good relations between the employer 
and employees through means of bilateral management system or participation which leads to smooth 
operations in accordance with the law, relevant rules and regulations, orders, and policies.  
The Committee’s members need to have good knowledge on human resources management, labor 
relations, and relevant legal provisions. The Committee is tasked to resolve conflicts, consider  
complaints of employees or State Enterprises Workers’ Relations Confederation, improve  
work-related rules and regulations, appoint working groups to help with certain tasks and assignments, 
as well as manage risks and comply with provisions of the law.

GSB's Board of Directors has established the following  

Sub-committees to supervise a range of work to ensure that 

the work is being supervised with appropriate and regular 

monitoring. The committees are to report their undertakings to 

the Bank’s Board of Directors every quarter.
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คณ์ะกรรมการ
Committee

อำานาจ หน้าที่ และความร่บผิดชอบ
Mandate, Duties and Responsibilities

ค้ณะกรรมการติรวจัสอบ

Audit Committee

ค้ณะกรรมการบริห้าร

Executive Committee

จัด้ตั�งขึ�นโด้ยคณะกรรมการ โด้ยธนาคารแต�งตั�งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเป็็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป็ระกอบด้้วย ป็ระธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน กรรมการตรวจสอบไม�น้อยกว�า 2 คน  
(แต�ไม�เกิน 4 คน) โด้ยทีุ่กคนต้องเป็็นกรรมการอิสระ แลิะอย�างน้อย 1 คนต้องม่ความร่้ด้้านบัญช่่ห้ร่อ
การเงิน เพั่�อสอบที่านความน�าเช่่�อถ้่อของงบการเงิน รวมถ้ึงต้องม่ความร่้ด้้านธุรกิจ ผลิิตภััณฑ์์แลิะ
บรกิารของธนาคาร สามารถ้ป็ฏิบัิตหิ้น้าที่่�ได้้อย�างโป็ร�งใส ตดั้สนิใจได้้อย�างผ่ท้ี่่�เข้าใจห้ลัิกบรหิ้ารวิเคราะห์้ 
แก้ไขป็ัญห้าได้้ตรงป็ระเด้็น ม่ความซึ่่�อสัตย์ เป็็นที่่�ไว้วางใจ เพั่�อป็ฏิิบัติห้น้าที่่�ได้้ในทีุ่กการด้ำเนินงาน 
ที่่�เก่�ยวข้องกับการกำกับด้่แลิกิจการให้้เป็็นไป็ตามกฎห้มายแลิะห้ลิักธรรมาภัิบาลิ

The Audit Committee was set up by the Board of Directors whereby members of the Board of  
Directors become members of the Audit Committee comprising 1 chairperson and at least 2 Audit 
Committee members (but not more than 4 persons). Every member must be an independent director 
and at least 1 member needs to have a good knowledge of accounting or finance in order to review 
the credibility of financial statements as well as the Bank’s business, products and services. They 
have to discharge their duties in a transparent manner, be decisive with a good basis on management 
principles, be problem solvers, have integrity and be reliable. They are assigned to undertake all  
relevant roles related to the efforts to ensure that the Bank’s undertakings conform to the law and 
principles of good governance.

เป็็นกลิไกในการพัิจารณานโยบาย กลิยุที่ธ์ แลิะแผนด้ำเนินธุรกิจให้้เป็็นไป็ตามที่ิศที่างแลิะห้ลิักเกณฑ์์
ที่่�เห้มาะสม ที่ั�งเร่�องการด้ำเนินธุรกิจสินเช่่�อแลิะธุรกิจอ่�น ๆ รวมถึ้งด้่แลิบริห้ารที่รัพัยากรบุคคลิ  
โครงสร้างองค์กร การบริห้ารความเส่�ยง พัฒันากระบวนการที่ำงานในด้้านต�าง ๆ  ขององค์กรอย�างมจ่ริยธรรม  
โด้ยม่คณะกรรมการที่่�ธนาคารแต�งตั�งอย�างนอ้ย 3 คน (แต�ไม�เกนิ 5 คน) ซึ่ึ�งตอ้งมค่วามร่้ความสามารถ้
เก่�ยวกับธุรกิจ ผลิิตภััณฑ์์ แลิะบริการของธนาคารออมสิน รวมถ้ึงการบริห้ารองค์กร บริห้ารบุคคลิ แลิะ
ป็ระสบการณ์อ่�น ๆ  ที่่�เป็น็ป็ระโยช่น์ต�อการด้ำเนินงานของธนาคาร เพ่ั�อป็ฏิบัิติห้น้าที่่�ในภัาพัรวมที่่�สำคัญ
ที่ั�งนโยบาย โครงสร้างองค์กร กลิยุที่ธ์แผนธุรกิจ งานบริห้ารความเส่�ยง แลิะป็ระเด้็นด้้านอ่�น ๆ  ที่่�ส�งผลิ
ต�อการเติบโตแลิะมั�นคงของธนาคาร

The Executive Committee was established as a mechanism to ensure that policies, strategies and 
business plans are in line with appropriate directions and rules covering lending and other types of 
business. The Committee is also responsible for the management of human resources,  
organizational structure, risk management and development of various dimensions of work processes  
on the basis of ethics and morality. The Committee comprises at least 3 members (but not more than 
5 members) appointed by the Bank. Committee members need to have good knowledge and  
skills related to the Bank’s businesses, products and services as well as the management of the  
organization, human resources and other relevant experiences that can contribute positively to the 
Bank’s undertakings. The Committee’s key tasks include those relating to policies, organizational 
structure, business strategies and plans and risk management, as well as any other issues that affect 
the growth and stability of the Bank. 
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คณ์ะกรรมการ
Committee

อำานาจ หน้าที่ และความร่บผิดชอบ
Mandate, Duties and Responsibilities

ค้ณะกรรมการ

กำกับดูแลูกิจัการทุี�ดี

Good Corporate 
Governance Committee

ค้ณะกรรมการ

สรรห้ากรรมการ

ธนัาค้ารออมสินั

Nomination of 

GSB Board of 

Directors Committee 

เป็็นกลิไกในการกำกับด่้แลิกิจการแลิะคำนึงถ้ึงการด้ำเนินงานอย�างยั�งย่น ม่ความรับผิด้ช่อบต�อสังคม
แลิะสิ�งแวด้ล้ิอมที่่�ช่ดั้เจนแลิะเป็น็รป่็ธรรม ด้ว้ยความรบัผดิ้ช่อบต�อผลิการป็ฏิบิตัหิ้น้าที่่�อย�างเตม็ขด่้ความ
สามารถ้แลิะม่ป็ระสิที่ธิภัาพัที่่�เพั่ยงพัอ ป็ฏิิบัติต�อผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยอย�างเที่�าเที่่ยมกัน ม่ความโป็ร�งใส
ในการด้ำเนนิงานที่่�สามารถ้ตรวจสอบได้ด้้ว้ยการเป็ดิ้เผยขอ้มล่ิอย�างโป็ร�งใสแก�ผ่ท้ี่่�เก่�ยวขอ้งแลิะส�งเสรมิ
พััฒนาการกำกับด้่แลิแลิะจรรยาบรรณท่ี่�ด้่ในการป็ระกอบธุรกิจ โด้ยป็ฏิิบัติตามกฎห้มาย ระเบ่ยบ  
ข้อบังคับ คำสั�ง แลิะนโยบายต�าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง รวมที่ั�งจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณในการด้ำเนินงาน
ของธนาคารออมสิน โด้ยคณะกรรมการธนาคารออมสนิแต�งตั�งคณะกรรมการกำกบัด้แ่ลิกจิการท่ี่�ด้อ่ย�างน้อย 
3 คน ป็ระกอบด้้วย ป็ระธานกรรมการแลิะกรรมการ ซึ่ึ�งแต�งตั�งจากกรรมการธนาคารออมสนิ ผ่อ้ำนวยการ
ธนาคารออมสิน แลิะผ่้บริห้ารกลิุ�มอำนวยการของธนาคารออมสิน แลิะ/ห้ร่อผ่้ที่รงคุณวุฒิ

The Good Corporate Governance Committee was established as a mechanism to ensure concrete 
results in terms of good governance, sustainable operations, and responsibility to society and the 
environment. The Committee is to work to its full capabilities and sufficient efficiency. Stakeholders 
are to be treated equally. The Committee has to discharge its duties with transparency and  
accountability through the disclosure of data to relevant bodies, and the promotion of the development 
of good supervision and ethics by adhering to the law, rules, regulations, orders, and policies,  
as well as the ethics and morality in the conduct of the Bank’s operations. The Committee comprises 
1 chairperson and 2 members appointed by GSB’s Board of Directors, the President and CEO,  
and management executives and/or eminent individuals.

เป็็นกลิไกในการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ในการสรรห้าบุคคลิที่่�ม่ความร่้ความสามารถ้ สอด้คลิ้องกับ
สมรรถ้นะห้ลัิกแลิะความร่ท้ี่่�จำเป็น็ (Skill Matrix) มป่็ระสบการณ์ มค่ณุสมบัตคิรบถ้ว้น แลิะไม�มลั่ิกษณะ
ตอ้งห้า้ม โด้ยป็ฏิิบัตติามกฎ ระเบ่ยบ แลิะกฎห้มายที่่�เก่�ยวขอ้งกบัการแต�งตั�งคณะกรรมการรฐัวสิาห้กจิ 
คณะกรรมการธนาคารได้้แต�งตั�งคณะกรรมการชุ่ด้ย�อย โด้ยให้้กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอย�างน้อย 
3 คน เป็็นคณะกรรมการสรรห้ากรรมการธนาคารออมสิน ป็ระกอบด้้วย ป็ระธานกรรมการ กรรมการ 
แลิะกรรมการ ซึ่ึ�งแต�งตั�งโด้ยผ่แ้ที่นจากสำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาห้กจิ โด้ยมผ่่อ้ำนวยการ
ธนาคารออมสินเป็็นเลิขานุการ ป็ฏิิบัติห้น้าที่่�กำห้นด้ห้ลิักเกณฑ์์ การสรรห้าผ่้ที่รงคุณวุฒิเป็็นกรรมการ
ธนาคารออมสินตามแนวที่างการแต�งตั�งกรรมการรัฐวิสาห้กิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาห้กิจ 
(คนร.) แลิะแต�งตั�งคณะที่ำงาน เช่ิญบุคคลิห้ร่อส�วนงานท่ี่�เก่�ยวข้องทัี่�งภัายในแลิะภัายนอกธนาคาร 
เพั่�อร�วมด้ำเนินงานตามที่่�คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบห้มาย

The Nomination of GSB's Board of Directors Committee is a mechanism in good corporate governance 
set up to select individuals with qualities that are in accordance with the required capabilities and 
knowledge in the skill matrix. The individuals need to have experience, be fully qualified, and do not 
possess prohibited qualities. They have to follow the relevant laws, rules, and regulations with regard 
to the appointment of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. At least 3 members of the 
Nomination Committee are to be from the Bank’s Board of Directors. The three members will take up 
the role of chairman and committee members. There will be committee members appointed from 
representatives of the State Enterprise Policy Office (SEPO) while the President and CEO of GSB 
takes up the role of the Committee’s secretary. The Committee is to determine the criteria for  
the nomination of qualified individuals to become GSB’s Board of Directors in accordance with  
the guideline on the appointment of Board of Directors in State-Owned Enterprises of the State-Owned 
Enterprise Policy Committee and to appoint taskforces or invite individuals or relevant units both 
within and outside of GSB to work together as tasked by GSB’s Board of Directors. 
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คณ์ะกรรมการ
Committee

อำานาจ หน้าที่ และความร่บผิดชอบ
Mandate, Duties and Responsibilities

ค้ณะกรรมการประเมินัผูลู

การปฏิิบัติิงานัแลูะ

พัจิัารณาค่้าติอบแทุนัข้อง

ผูู้อำนัวยการธนัาค้าร

Performance Evaluation 
and Remuneration of 
the President and 
CEO Committee

ค้ณะกรรมการกำกับ

ค้วามเสี�ยง

Risk Oversight
Committee

จัด้ตั�งขึ�นเพ่ั�อให้้คณะกรรมการท่ี่�ป็ระเมินผลิป็ฏิิบัติงานแลิะพัิจารณาค�าตอบแที่นผ่้อำนวยการธนาคาร
เข้าใจวัตถุ้ป็ระสงค์ ขอบเขต อำนาจห้น้าที่่� แลิะบที่บาที่ความรับผิด้ช่อบ เพั่�อเป็็นกลิไกให้้ป็ระเมินผลิ
ป็ฏิบัิตงิานของผ้่อำนวยการได้อ้ย�างสอด้คล้ิองกับทิี่ศที่างแลิะเป้็าห้มายของธนาคาร รวมถึ้งพิัจารณาให้้
ผลิตอบแที่นเป็น็ไป็อย�างเห้มาะสม ถ้ก่ตอ้งตามระเบย่บขอ้บงัคบั ในด้า้นต�าง ๆ  โด้ยแต�งตั�งคณะกรรมการ
ป็ระเมินผลิป็ฏิิบัติงานจากกรรมการธนาคารรวมกันไม�น้อยกว�า 2 คน ป็ระกอบด้้วย ป็ระธานกรรมการ
แลิะกรรมการผ่้ที่รงคุณวุฒิ โด้ยม่รองผ่้อำนวยการธนาคาร กลิุ�มที่รัพัยากรบุคคลิ เป็็นเลิขานุการ 
ร�วมกันป็ฏิิบัติห้น้าที่่�ในการเสนอแนะห้ลิักเกณฑ์์ วิธ่ป็ระเมินผลิป็ฏิิบัติงานฯ ให้้เป็็นไป็ตามสัญญาจ้าง
การที่ำงานในตำแห้น�งผ่อ้ำนวยการธนาคาร รวมถ้งึป็ระเมนิผลิในด้้านอ่�น ๆ  ที่่�เก่�ยวกบัการกำกบัด่้แลิกจิการ 
การบริห้ารความเส่�ยง การป็ฏิิบัติตามข้อกฎห้มายแลิะข้อบังคับต�าง ๆ ให้้บรรลิุผลิ

The President and CEO Committee was established as a mechanism to assess the performance of 
the President and CEO in accordance with the Bank’s directions and goals, as well as the various 
rules and regulations. The Committee comprises at least 2 members from the Board of Directors 
taking up the positions of the Chairman of the committee and an eminent member. The Senior  
Executive Vice President (Human Resources Group) serves as the secretary of the Committee.  
The Committee needs to understand the objectives, scope, duties, and roles to propose criteria and 
assessment methods in accordance with the employment contract for the position of the President 
and CEO and to assess other aspects of performance, including successful business management, 
risk management, and compliance with the laws, rules and regulations.

เป็็นกลิไกในการกำกับด้่แลิแลิะบริห้ารความเส่�ยง โด้ยป็ฏิิบัติตามกฎห้มาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ คำสั�ง
แลิะนโยบายที่่�เก่�ยวข้อง รวมที่ั�งจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ กรรมการธนาคารออมสินได้้แต�งตั�งคณะ
กรรมการบริห้ารความเส่�ยงจำนวนไม�น้อยกว�า 3 คน ป็ระกอบด้้วย ป็ระธานกรรมการกำกับความเส่�ยง
เป็็นกรรมการอิสระ ห้ร่อเป็็นกรรมการที่่�ไม�เป็็นผ่้บริห้าร แลิะกรรมการอย�างน้อยกึ�งห้นึ�งต้องเป็็น
กรรมการอิสระ ห้ร่อเป็็นกรรมการท่ี่�ไม�เป็็นผ่้บริห้าร แลิะสมาช่ิกอย�างน้อย 1 คน จะต้องม่ความร่้ 
ความช่ำนาญแลิะความเข้าใจด้้านความเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร โด้ยม่ห้น้าท่ี่�ให้้คำแนะนำ 
คณะกรรมการเก่�ยวกับกรอบการกำกับด่้แลิความเส่�ยงของธนาคาร ด่้แลิให้้ผ่้บริห้ารระด้ับส่ง รวมถึ้ง
ห้วัห้น้าห้น�วยงานบริห้ารความเส่�ยงป็ฏิบัิตติามนโยบายแลิะกลิยุที่ธ์การบริห้ารความเส่�ยง รวมถึ้งระดั้บ
ความเส่�ยงที่่�ยอมรบัได้้ ด้แ่ลิให้้กลิยทุี่ธ์ในการบริห้ารเงนิกองที่นุแลิะสภัาพัคลิ�องเพั่�อรองรบัความเส่�ยงต�าง ๆ  
ของธนาคาร ม่ความสอด้คลิ้องกับระด้ับความเส่�ยงที่่�ยอมรับได้้ที่่�ได้้รับการอนุมัติ

The Risk Oversight Committee was established as a mechanism to supervise and manage risks  
in compliance with relevant laws, rules, and regulations, GSB Ethics and Morality Code. GSB  
Board of Directors appoints at least 3 members of the Risk Management Committee comprising  
the Chairman who is an independent director or non-executive director and members. Half of  
the members need to be independent directors or non-executive directors. At least one member needs 
to have knowledge, expertise and understanding of risks related to banking. The Committee is tasked 
to provide advice to the Board of Directors on the framework of risk management of the Bank and 
ensure that the high-level executives as well as the heads of risk management unit comply with  
the risk management policies and strategies, taking into account the acceptable risk levels.  
The Committee also needs to ensure that the strategies on the management of funds and liquidity 
can accommodate various risks of the Bank and are in line with the endorsed acceptable risk levels.
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คณ์ะกรรมการ
Committee

อำานาจ หน้าที่ และความร่บผิดชอบ
Mandate, Duties and Responsibilities

ค้ณะกรรมการ

บริห้ารเทุค้โนัโลูยี

สารสนัเทุศ

Information Technology  

Executive Committee

เป็น็กลิไกในการกำกับด้แ่ลิแลิะบริห้ารความเส่�ยงด้า้นเที่คโนโลิยดิ่้จทัิี่ลิให้้สอด้คล้ิองกับกฎห้มาย ระเบย่บ 
ข้อบังคับ คำสั�ง แลิะแนวนโยบายที่่�เก่�ยวข้อง คณะกรรมการธนาคารได้้แต�งตั�งคณะกรรมการชุ่ด้ย�อย 
โด้ยให้้กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอย�างน้อย 3 คน เป็็นคณะกรรมการบรหิ้ารเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ 
โด้ยคณะกรรมการเป็็นผ่้ม่ความร่้ ความสามารถ้ แลิะป็ระสบการณ์ด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ ห้ร่อม่
ความเข้าใจเก่�ยวกับธุรกิจ ผลิิตภััณฑ์์แลิะบริการของธนาคาร ป็ระกอบด้้วย ป็ระธานกรรมการแลิะ
กรรมการ ป็ฏิบัิตหิ้น้าที่่�กำกบัด้แ่ลิการบรหิ้ารความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ ที่ั�งด้้านการด้ำเนนิงาน
แลิะระบบงานสำคัญของธนาคาร กำกับด้่แลิการป็ฏิิบัติตามกฎห้มายแลิะห้ลิักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวข้องกับ
เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ พัิจารณากลิั�นกรองแลิะให้้ความเห้็นเก่�ยวกับแผนงานโครงการแผนแม�บที่
เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ การจัด้สรรที่รัพัยากรด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศที่่�ม่ความสำคัญส่ง แลิะนโยบาย
ที่่�เก่�ยวขอ้งด้า้นเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ ซึึ่�งอย่�ในอำนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมถึ้ง
ตดิ้ตามการด้ำเนินงานแลิะการขับเคล่ิ�อนนโยบายเพ่ั�อนำไป็ส่�การป็ฏิบัิตอิย�างมป่็ระสิที่ธิภัาพั รดั้กุม แลิะ
สอด้คลิ้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ย

The Management Committee is a mechanism set up to supervise and manage digital technology risks 
in compliance with relevant laws, rules, regulations, orders and policies. GSB's Board of Directors 
appoints at least 3 individuals to be members of the Committee. The Committee members need to 
have knowledge, capabilities and experience in information technology or understanding of the Bank’s 
businesses, products and services. The Committee members comprise the Chairman and members. 
They are tasked to supervise the management of information technology risks, including in  
the operational and key work systems, ensure compliance with relevant laws and requirements  
on information technology, consider and provide inputs on the master plan on information technology 
and the allocation of highly important information technology resources as well as policies related  
to information technology within the authority of GSB's Board of Directors. The Committee is  
also vested with the duty to monitor the implementation and translation of policies into practice in  
an efficient and careful manner, in line with the policies determined by the Bank of Thailand.
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การดำาเนินงานที่สำาค่ญด้านการกำาก่บดูแลกิจการที่ดี
Efforts to Promote Good Corporate Governance

• คณะกรรมการธนาคารแลิะผ่บ้รหิ้ารระด้บัสง่เขา้รบัการ

อบรมสัมมนาของห้น�วยงานต�าง ๆ เช่�น สถ้าบันพัระป็กเกล้ิา  

ในห้ลิกัสต่ร “การกำกบัด้แ่ลิกจิการสำห้รบักรรมการแลิะผ่บ้รหิ้าร

ระด้ับส่งของรัฐวิสาห้กิจแลิะองค์การมห้าช่น” สมาคมส�งเสริม

สถ้าบันกรรมการบริษัที่ไที่ย (Thai Institute of Directors: IOD) 

ในห้ลิักส่ตร 

- Director Certification Program (DCP)

- Corporate Governance for Executives (CGE)

- Ethical Leadership Program (ELP)

-  Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL)

-  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

• GSB's Board of Directors and high-level executives 

attended training and seminars organized by various agencies 

such as the course on “Corporate Governance for Directors 

and High-Level Executives of State-Owned Enterprises and Public 

Organizations” by King Prajadhipok’s Institute and the following 

courses organized by the Thai Institute of Directors (IOD): 

-  Director Certification Program (DCP)

- Corporate Governance for Executives (CGE)

- Ethical Leadership Program (ELP)

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG).

• ผ่บ้รหิ้ารแลิะพันกังานที่กุระด้บัเข้ารบัการอบรมห้ลิกัสต่ร

การกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ  ได้้แก�

-  ห้ลิักส่ตร Kick-off การป็ระเมินคุณธรรมแลิะ 

ความโป็ร�งใสในการด้ำเนินงานของห้น�วยงานภัาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ป็ระจำป็ี 2564 

- การบรรยายพัิเศษ “การพััฒนาคุณธรรมที่่�ยั�งย่น”

-  การอบรมผ�านระบบการเร่ยนร่้ออนไลิน์ (e-Learning) 

ห้ัวข้อ “การกำกับด่้แลิกิจการที่่�ด่้: Accountability”  

แลิะ “จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ” 

• Executives and officers of all levels attended the 

following training and seminars on good corporate governance, 

ethics and morality:  

-  Kick-off course on Integrity and Transparency 

Assessment (ITA) of Public Entities 2021

-  Special Lecture titled “Fostering Sustainable Integrity” 

-  e-Learning courses on “Good Corporate Governance: 

Accountability” and “Morality and Ethics”.

• ที่บที่วนนโยบายการกำกับด้แ่ลิกจิการที่่�ด้ ่โด้ยเพัิ�มเติม

ป็ระเด้็นนโยบายด้้านการแข�งขันที่างการตลิาด้ที่่�เป็็นธรรม  

โด้ยใช่้กรอบของค่�ม่อการป็ระเมินผลิการด้ำเนินงานรัฐวิสาห้กิจ

ตามระบบป็ระเมินผลิให้ม� (SE-AM) ของ สคร.

• The policy on good corporate governance was 

reviewed with additional topics on fair marketing competition, 

taking into account the framework provided by the Manual on 

the Assessment of Performances of State-Owned Enterprises 

in line with the New Assessment System (SE-AM) of the State 

Enterprise Policy Office (SEPO).

• จัด้ที่ำแนวป็ฏิิบัติด้้านการแข�งขันที่างการตลิาด้ 

ที่่�เป็็นธรรม เผยแพัร�ให้้ผ่บ้รหิ้ารแลิะพันกังานที่ราบ แลิะถ้อ่ป็ฏิบิตัิ  

ตามห้นังส่อ กด้.1036/2564 ลิงวันที่่� 22 ธันวาคม 2564

• The Bank has produced the guideline on fair marketing 

competition and disseminated for adherence, notation and 

implementation of the executives and officers according to 

the Note No. KorDor. 1036/2564 dated 22 December 2021.
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• จัด้กิจกรรมส�งเสริมด้้านการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ อาที่ิ

-  การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แลิะธรรมาภิับาลิ  

เม่�อวนัท่ี่� 23 กมุภัาพัันธ์ 2564 ธนาคารออมสนิ โด้ย  

คณุโช่คช่ยั คณุาวฒัน์ รองผ่อ้ำนวยการธนาคารออมสนิ 

กลิุ�มกำกับแลิะบริห้ารความเส่�ยง รับมอบเก่ยรติบัตร

ป็ระกาศยกย�องธนาคารออมสินเป็็น “องค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ” ป็ีงบป็ระมาณ พั.ศ. 2562 จากคุณยุพัา  

ที่ว่วัฒนะกิจบวร ป็ลิัด้กระที่รวงวัฒนธรรม โด้ยม่  

คุณเกร่ยงศักดิ้� บุญป็ระสิที่ธิ� อธิบด่้กรมการศาสนา 

องค์กรภัาครฐั ภัาคเอกช่น ตลิอด้จนห้น�วยงานที่่�เก่�ยวข้อง

แลิะส่�อมวลิช่น เข้าร�วมในพิัธม่อบเกย่รติบตัรดั้งกลิ�าว  

ซึ่ึ�งกรมการศาสนา กระที่รวงวัฒนธรรม ได้้จัด้ขึ�น  

ณ ศ่นย์วัฒนธรรมแห้�งป็ระเที่ศไที่ย กรุงเที่พัฯ

• The Bank conducted activities to promote good 

corporate governance including:

-  Activity to promote integrity, ethics, and good 

governance – on 23 February 2021, GSB, represented 

by Mr. Chokchai Kunawat, Senior Executive Vice 

President (Compliance and Risk Management Group), 

received the certificate commending GSB as At the 

“Model Organization of Integrity” for the fiscal year 

2019 from Ms. Yupa Taweewatanakitbavorn, 

Permanent Secretary of the Ministry of Culture. The 

ceremony, Mr. Kriangsak Boonprasit, Director-General 

of the Department of Religious Affairs, representatives 

from public and private organizations, relevant 

agencies, and the media were there to witness.  

The event was organized by the Department of 

Religious Affairs, Ministry of Culture at Thailand  

Cultural Centre, Bangkok.

ผลการดำาเนินงานด้านการกำาก่บดูแลกิจการที่ดี
• ความสำเร็จในการด้ำเนินงานตามแผนแม�บที่การกำกับ

ด้่แลิกิจการที่่�ด้่ ป็ี 2564 - 2568 อย่�ที่่� 100% 

• วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารม่ห้น่�สินที่่�อาจเกิด้

จากการถ้ก่บคุคลิภัายนอกฟ้ัองคด้ต่�อศาลิ เรย่กให้้ช่ด้ใช้่ค�าเสย่ห้าย 

โด้ยไม�สามารถ้กำห้นด้ค�าเส่ยห้ายที่่�ต้องช่ด้ใช่้เป็็นจำนวนท่ี่�

แน�นอนได้้จำนวน 100 คด้ ่แบ�งเป็็นกรณท่ี่่�ธนาคารอาจต้องช่ด้ใช้่

ค�าเสย่ห้าย 68 คด้ ่แลิะกรณท่ี่่�มบ่ที่ลิงโที่ษที่่�ไม�ต้องช่ด้ใช้่ค�าเสย่ห้าย

เป็็นตัวเงิน 32 คด้่ โด้ยกลิ�าวอ้างว�า ธนาคารม่การกระที่ำท่ี่� 

ไม�ป็ฏิิบัติตามกฎห้มายแลิะกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง เช่�น ผิด้

สัญญาค�ำป็ระกัน (LG) ป็ระเด้็นด้้านแรงงานแลิะการลิะเมิด้ 

เป็็นต้น เป็็นที่นุที่รพััย์รวม จำนวน 8,559.60 ล้ิานบาที่ ในจำนวนน่�

ได้้รวมคด้่ที่่�ม่ความเป็็นไป็ได้้ค�อนข้างแน�นอน ที่่�ธนาคารต้อง

ช่ำระเพ่ั�อให้้เป็็นไป็ตามกฎห้มาย ซึึ่�งธนาคารได้้ป็ระเมินผลิเสย่ห้าย

โด้ยรับร่้ในการป็ระมาณห้น่�สินจำนวน 33.00 ลิ้านบาที่ ที่ั�งน่�  

ในป็ี 2563 ธนาคารม่ค�าป็รับจากการไม�ป็ฏิิบัติตามกฎห้มาย 

แลิะกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องจำนวน 0.65 ลิ้านบาที่ [2-27]

Outcomes of the Efforts to  

Promote Good Corporate Governance

• The success rate of the implementation of the Master 

Plan on Good Corporate Governance 2021 - 2025 is at 100%. 

• As of 31 December 2021, there were 100 debt-related 

cases that external parties may bring to the court seeking 

compensation from GSB. Of these, the Bank may have to pay 

compensation to 68 cases whereas 32 cases may result in 

non-monetary penalties. These were cases where the Bank 

was accused of non-compliance, including breaching the 

provisions of letters of guarantee (LG), in matters related to 

labor, or other violations, totaling 8,559.60 Million Baht. Among 

these cases, the estimated amount that the Bank may have to 

pay stood at 33 Million Baht. In 2020, the Bank was fined  

0.65 Million Baht for cases of non-compliance. [2-27]
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จริยั่ธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ [3-3]

Ethics and Transparency in the Conduct of Businesses

 ธนาคารให้้ความสำคัญกับห้ลิักการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่  

มุ�งเนน้ให้ค้ณะกรรมการธนาคาร ผ่บ้รหิ้าร พันกังาน แลิะลิก่จา้ง 

ป็ฏิบิติัห้น้าที่่�แลิะบรหิ้ารงานของธนาคารด้ว้ยความซึ่่�อสตัยส์จุรติ 

โป็ร�งใส ยึด้มั�นในคุณธรรมจริยธรรม ม่ความรับผิด้ช่อบ ป็ฏิิบัติ

ห้น้าที่่�อย�างเตม็กำลิงัความสามารถ้ แลิะด้ำรงตนเป็็นแบบอย�างท่ี่�ด้่ 

โด้ยธนาคารได้้กำห้นด้นโยบายแลิะด่้แลิให้้ม่บที่บัญญัติเก่�ยวกับ

จรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณของกรรมการ ผ่บ้ริห้าร แลิะพันกังาน 

ผ�านป็ระมวลิจรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสนิ เพ่ั�อเป็็น 

กรอบการป็ระพัฤติป็ฏิิบัติตามจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการธนาคาร ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะล่ิกจ้างทุี่กคน 

ยึด้ถ่้อเป็็นแนวที่างป็ฏิิบัติควบค่�ไป็กับกฎ ระเบ่ยบ ป็ระกาศ  

แลิะคำสั�งอ่�น ๆ เพั่�อยกระดั้บมาตรฐานการด้ำเนินงานให้้ม่

ป็ระสิที่ธิภัาพัแลิะป็ระสิที่ธิผลิ อันจะส�งผลิให้้เกิด้เป็็นวัฒนธรรม

ธรรมาภับิาลิ ได้้รับความเช่่�อถ้อ่แลิะความไว้วางใจจากผ่ม้ส่�วนได้้

ส�วนเส่ยทีุ่กกลิุ�มของธนาคาร โด้ยธนาคารได้้ป็ลิ่กฝังคุณธรรม 

จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณให้้แก�ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้าง 

ตั�งแต�การรับร่้ การสร้างความร่้ความเข้าใจ ความตระห้นัก แลิะ

การนำไป็ใช่้ในการป็ฏิิบัติงาน รวมถ้ึงม่การจัด้ที่ำค่�ม่อป็ระมวลิ

จรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน จดั้ที่ำส่�อเพั่�อส�งเสรมิ

แลิะเผยแพัร�ให้้ความร่้เร่�องคุณธรรมจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ผ�านช่�องที่างต�าง ๆ ของธนาคารอย�างต�อเน่�อง 

The Bank emphasizes the principles of good corporate 

governance where it asks the Board of Directors, executives, 

officers and employees to work and manage the Bank with 

integrity, transparency, ethics and morality, responsibility, and 

full capabilities, setting good examples for others. The Bank 

has determined relevant policies and ensured the inclusion of 

matters related to morality and ethics of the Board of Directors, 

executives, and officers in the GSB Ethics and Morality Code. 

The Code will be the framework for the Board of Directors, 

executives, officers, and employees to adhere to, in conjunction 

with other rules, regulations, announcements, and other orders, 

in order to enhance the standards of work, resulting in the culture 

of good governance. The Bank will gain trust and confidence 

from all groups of stakeholders. The Bank has fostered integrity, 

morality and ethics to the executives, officers, and employees 

by raising awareness and understanding, applying the principles 

to the work processes, as well as the publishing of GSB Ethics 

and Morality Code, and information packs on integrity, morality, 

and ethics through various channels of the Bank continuously.

เป้าหมายั่ด้านจริยั่ธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
Goals on Integrity and Transparency in the Conduct of Businesses

 ด้ำเนินธุรกิจอย�างม่จริยธรรม โป็ร�งใส แลิะตรวจสอบได้้  

รวมที่ั�งคณะกรรมการธนาคาร ผ่บ้รหิ้าร พันักงาน แลิะลิก่จ้างที่กุคน 

ป็ฏิบิติัห้น้าที่่�แลิะบรหิ้ารงานของธนาคารด้ว้ยความซึ่่�อสตัยส์จุรติ 

โป็ร�งใส ยึด้มั�นในคุณธรรมจริยธรรม แลิะม่ความรับผิด้ช่อบ 

Conduct businesses with integrity, transparency, and 

accountability. The Board of Directors, executives, officers  

and employees operate and manage businesses of the Bank 

with integrity, transparency, and adherence to ethics, morality 

and responsibilities. 
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แนวทางบริหารจ่ดการด้านจริยั่ธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ 
Approach on the Management of Matters related to Integrity and Transparency 

in the Conduct of Businesses 

 ธนาคารป็ระกาศบงัคบัใช้่ระเบย่บธนาคารออมสนิ ฉบบัที่่� 717 

ว�าด้้วยป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  

โด้ยป็ระกาศ ณ วันที่่� 7 มกราคม พั.ศ. 2565 เพ่ั�อกำกับ 

ความป็ระพัฤติให้้เกิด้เป็็นค�านิยมแลิะแนวป็ฏิิบัติสำห้รับ 

คณะกรรมการธนาคาร ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะล่ิกจ้างทุี่กคน 

เพั่�อยกระด้ับมาตรฐานการด้ำเนินงานให้้ม่ป็ระสิที่ธิภัาพั  

ม่จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณในการป็ระกอบธุรกิจ เกิด้เป็็น 

วัฒนธรรมธรรมาภัิบาลิ ได้้รับความเช่่�อถ้่อแลิะไว้วางใจจาก 

ผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยทีุ่กกลิุ�ม โด้ยแบ�งเป็็น 3 ระด้ับ ค่อ 

 (1) จรรยาบรรณของกรรมการ 

 (2) จรรยาบรรณของผ่้บริห้าร 

 (3) จรรยาบรรณของพันักงาน

The Bank announced the entering into force of GSB’s 

regulation number 717 on GSB Ethics and Morality Code on  

7 January 2022 to foster values and provide guidelines for  

the Board of Directors, executives, officers, and employees  

with a view to enhance the standards of GSB’s businesses to 

be efficient, ethical and moral, resulting in the culture of good 

governance, leading to trust and confidence from every group 

of stakeholders. There are 3 levels of ethics, namely:

(1) Ethics of the Directors 

(2) Ethics of the Executives 

(3) Ethics of the Officers

 ในกรณท่ี่่�มข่อ้รอ้งเร่ยนเก่�ยวกบัจริยธรรม ธนาคารได้ก้ำห้นด้

กลิไกแลิะระบบการบังคับใช้่ป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ 

ห้มวด้ 4 แลิะขั�นตอนการลิงโที่ษ ห้มวด้ 5 ไว้ด้ังน่�

กลไกและระบบการบ่งค่บใช้ประมวลจริยั่ธรรมและจรรยั่าบรรณ์ธนาคารออมสิน
Mechanisms and Systems to Implement the GSB Ethics and Morality Code

 กรรมการ ผ่้บริห้าร แลิะพันักงาน ต้องป็ระพัฤติป็ฏิิบัติ

แลิะวางตนอย่�ในกรอบของป็ระมวลิจรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสินอย�างเคร�งครัด้ ห้ากพันักงานผ่้ใด้ม่ข้อสงสัย

เก่�ยวกับการป็ฏิิบัติตามป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสิน ให้้ขอคำแนะนำจากผ่้บังคับบัญช่า

 ผ้่บังคับบัญช่าทีุ่กระด้ับช่ั�นม่ห้น้าที่่�ป็ระพัฤติตนให้้เป็็น

แบบอย�างที่่�ด้แ่ก�ผ่อ้ย่�ใตบ้งัคบับญัช่า ควบคมุด้แ่ลิแลิะป็ลิก่ฝงั

จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณให้้เป็็นที่่�รับที่ราบแลิะถ้่อป็ฏิิบัติ

อย�างสม�ำเสมอ

 กรณ่ม่การร้องเร่ยน ห้ร่อป็รากฏิว�าม่ผ้่บริห้ารห้ร่อ

พันักงาน ป็ระพัฤติป็ฏิิบัติฝ่าฝ้นระเบ่ยบน่� ให้้ห้ัวห้น้าส�วนงาน

ต้นสงักดั้ด้ำเนนิการสอบสวนข้อเที่จ็จรงิ โด้ยให้้นำห้ลัิกเกณฑ์์

แลิะวิธ่การด้ำเนินการที่างวินัยมาบังคับใช่้โด้ยอนุโลิม

 กรณ่ม่การร้องเร่ยน ห้ร่อป็รากฏิว�าม่กรรมการห้ร่อ 

ผ่้อำนวยการธนาคารออมสิน ป็ระพัฤติป็ฏิิบัติฝ่าฝ้นระเบ่ยบน่� 

ให้ร้ายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินพิัจารณาด้ำเนินการ

ตามที่่�เห้็นสมควร

Should an ethical complaint arise, the Bank has stipulated 

mechanisms and systems to implement the GSB Ethics and 

Morality Code in Chapter 4 and details related to penalties in 

Chapter 5 of the Code.

Directors, executives, and officers need to ensure that 

their conduct and positions are strictly within the framework 

of GSB Ethics and Morality Code. Should any official have 

any question with regards to the Code, the official is to seek 

guidance from his/her superiors. 

Supervisors of every level have a duty to be good 

examples for their subordinates. They are to foster awareness 

and regular adherence to ethics and morality principles. 

In case of complaint, or should it arise that any executive 

or official is found to be in breach of this regulation, the 

supervisor is to conduct investigation by using the disciplinary 

guidelines and procedures mutatis mutandis. 

In case of complaint or should it arise that any director 

or the President and CEO is found to be in breach of this 

regulation, the Board of Directors will consider the necessary 

steps as deemed appropriate. 
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ข่้นตอนลงโทษเมื่อได้ร่บรายั่งานผลสอบสวนข้อเท็จจริง
Penalty Following the Receipt of an Investigation Report

 นอกจากน่� เพ่ั�อส�งเสริมแลิะสร้างจติสำนึกในการป็ฏิบิตังิาน

ตามค่�ม่อป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 

ของบคุลิากรในธนาคาร รวมทัี่�งยกระดั้บการกำกบัด้แ่ลิกิจการท่ี่�ด้ ่

จรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณให้เ้กดิ้เป็็นวฒันธรรมองคก์ร สามารถ้

นำไป็ป็ฏิิบัติจริงอย�างเป็็นร่ป็ธรรมแลิะม่แนวป็ฏิิบัติท่ี่�ช่ัด้เจน 

ธนาคารจึงได้้จัด้ที่ำแนวที่างการเสริมสร้างพัฤติกรรมตาม

ป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพั่�อให้้ 

คณะกรรมการธนาคาร ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้างทีุ่กที่�าน  

ได้้ศึกษาที่ำความเข้าใจ แลิะยึด้ถ้อ่เป็็นแนวที่างในการป็ฏิบัิตงิาน

ตามป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 

อย�างเคร�งครัด้ อันจะส�งผลิให้้เกิด้เป็็นวัฒนธรรมธรรมาภิับาลิ  

ได้้รับความเช่่�อถ้่อแลิะไว้วางใจจากผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยทีุ่กกลิุ�ม 

ของธนาคาร 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสิน

Ethics and Morality

•   กรณฝ่่าฝน้ห้มวด้ 2 จริยธรรมธนาคารออมสิน ให้ร้ายงาน

คณะกรรมการช่่�ม่ลิความผิด้เพั่�อด้ำเนินการตามระเบ่ยบ

แลิะวิธ่ป็ฏิบัิตเิก่�ยวกับการด้ำเนินการที่างวินัยพันักงานต�อไป็

•   กรณฝ่า่ฝน้ห้มวด้ 3 จรรยาบรรณธนาคารออมสิน ในกรณ่

อนัมิใช่�ความผิด้ที่างวินยัตามระเบย่บการธนาคารออมสิน 

ว�าด้้วยวินัยของพันักงานธนาคารออมสิน ให้้ว�ากลิ�าว 

ตกัเตอ่นห้รอ่ด้ำเนินการตามควรแก�กรณ ่เพ่ั�อให้้มก่ารแก้ไข

ห้รอ่ด้ำเนนิการให้ถ้้่กตอ้ง ห้รอ่อาจสั�งให้ไ้ด้ร้บัการพัฒันา

ตามที่่�เห้็นสมควร แลิะให้้รายงานผลิการด้ำเนินการให้้

คณะกรรมการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ที่ราบผ�านฝ่ายกำกับ

ด้่แลิกิจการที่่�ด้่ รวมที่ั�งรายงานให้้ฝ่ายบริห้ารงาน

ที่รัพัยากรบุคคลิที่ราบ

 ที่ั�งน่� การป็ระพัฤติป็ฏิิบัติฝ่าฝ้นระเบ่ยบน่� ในกรณ่เป็็น 

ความผิด้ที่างอาญาห้ร่อที่ำให้้เกิด้ความเส่ยห้ายแก�ธนาคาร 

จะต้องถ้่กด้ำเนินคด้่ที่างอาญา ห้ร่อต้องช่ด้ใช่้ความเส่ยห้าย

ที่างแพั�งด้้วย การเลิ่�อน แต�งตั�ง ย้าย ห้ร่อพัิจารณาความด้่

ความช่อบของพันักงานที่่�ป็ระพัฤติป็ฏิิบัติฝ่าฝ้นจริยธรรม 

ห้ร่อจรรยาบรรณ ให้้นำผลิการด้ำเนินการเก่�ยวกับจริยธรรม

ห้ร่อจรรยาบรรณไป็ป็ระกอบการพัิจารณาด้้วย

•  In case of violation of Chapter 2: GSB Morality Code, 

report must be submitted to the Committee to identify 

grounds of offense and proceed with disciplinary actions. 

•  In case of violation of Chapter 3: GSB Ethics Code where 

the violation is not a disciplinary offense according to 

GSB’s Regulations on Disciplines of Officers, the penalty 

for such violation is to give warnings or take action to 

make corrections or rectifications or order the matter to 

be handled as deemed appropriate. Such undertaking 

must be reported to the Good Corporate Governance 

Committee through the Good Corporate Governance 

Department, as well as to the Human Resources 

Management Department. 

In case the violation is considered to be a criminal offence 

or cause damage to the Bank, the offender will have to be 

prosecuted in the case of criminal offense or to pay 

compensations for the violation. Considerations on promotion, 

appointment, transfer or matters related to deeds need to 

take into account the results of ethical or moral investigations 

into account as well.

Moreover, to promote the compliance with GSB Ethics and 

Morality Code among the personnel, enhance the efforts on 

good corporate governance, and foster corporate culture on 

ethics and morality, the Bank has produced the guideline on 

the compliance with GSB Ethics and Morality Code in order for 

the Board of Directors, executives, officers and employees to 

study, and strictly adhere to. This will foster the culture of good 

governance, leading to trust and confidence from every group 

of stakeholders. 

[2-23]
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 ทัี่�งน่� ธนาคารได้ก้ำห้นด้ให้ม้ก่ารติด้ตามแลิะป็ระเมินผลิของ

การเสรมิสรา้งพัฤตกิรรมตามป็ระมวลิจรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสิน แต�เน่�องจากปั็จจุบันม่การแพัร�ระบาด้ของ 

โรคโควดิ้ 19 ในพั่�นที่่�ต�าง ๆ ที่ั�วป็ระเที่ศอย�างต�อเน่�อง ธนาคาร 

จึงกำห้นด้ให้้ม่การป็รับเป็ลิ่�ยนร่ป็แบบการติด้ตามแลิะ 

ป็ระเมินผลิ โด้ยให้้จัด้ที่ำ E-Testing ห้ลิักส่ตร “จริยธรรม 

แลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน” เพั่�อป็ระเมินผลิความสำเร็จ

ในการที่ด้สอบความร่้ ความเข้าใจการป็ฏิิบัติงานตามจริยธรรม

แลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสินของผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะ

ลิก่จ้าง ตั�งแต�ระด้บัผ่อ้ำนวยการฝ่ายห้ร่อเที่ย่บเที่�าลิงมา รวมทัี่�ง

เพั่�อนำผลิการที่ด้สอบมาพััฒนาแลิะป็รับป็รุงกระบวนการกำกับ

ด้แ่ลิการป็ระพัฤตปิ็ฏิบิตัติามป็ระมวลิจรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสนิ ซึ่ึ�งครอบคลิมุผ่เ้ขา้รบัการป็ระเมนิแที่นการจา้ง

ที่่�ป็รึกษาด้ำเนินการสอบที่านการป็ระพัฤติป็ฏิิบัติตามป็ระมวลิ

จริยธรรมฯ (โด้ยวิธ่ On-site แลิะ Off-site)

The Bank has stipulated the mechanisms to monitor and 

assess the fostering of good behavior in accordance with GSB 

Ethics and Morality Code. However, due to the COVID-19 

pandemic which has not subsided, the Bank has modified format 

of monitoring and assessment by introducing E-Testing for the 

course “GSB’s Ethics and Morality” to evaluate the knowledge 

and understanding on the matter of executives, officers, and 

employees up to the level of department directors. The results 

are to be used to develop and improve the implementation of 

GSB Ethics and Morality Code. This comprehensive e-testing, 

which has been used on-site and off-site, frees the Bank of  

the need to hire a consultant to conduct reviews of compliance 

with the GSB Ethics and Morality Code. 

 • การสอบทุานัค้วามข้ดัแยง้ทุางผูลูประโยชนั ์การปฏิบิตัิิ

ติามกฎห้มายแลูะประพัฤติิปฏิิบัติิอย่างมีจัริยธรรม

 ธนาคารม่การส�งเสริมให้้บุคลิากรทุี่กคนป็ระพัฤติป็ฏิิบัติ

อย�างม่จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณในการป็ฏิิสัมพัันธ์ต�อลิ่กค้า 

ค่�ค้า แลิะผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยอย�างเป็็นระบบ โด้ยคณะกรรมการ 

ได้้กำห้นด้นโยบายแลิะบที่บญัญตัทิี่่�เก่�ยวข้องผ�านป็ระมวลิจรยิธรรม

แลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพ่ั�อให้เ้กิด้การรบัร้่ความเขา้ใจ 

การตระห้นักแลิะนำไป็ใช่ ้โด้ยมก่ารสอบที่านความป็ระพัฤติตาม

ป็ระมวลิจรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสนิของผ่บ้รหิ้าร 

พันกังาน ลิก่จา้ง เพ่ั�อนำผลิมาพัฒันาแลิะป็รับป็รงุการกำกับด้แ่ลิ

 นอกจากน่� เพ่ั�อให้้เกิด้ความโป็ร�งใสในการด้ำเนินงาน 

ธนาคารจึงได้้ม่การให้้ข้อม่ลิข�าวสารของธนาคารส่�สาธารณะ  

เพั่�อให้้เกิด้ป็ระโยช่น์แก�ป็ระช่าช่นแลิะผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยในการ 

เข้าถ้ึงข้อม่ลิข�าวสารของธนาคาร ด้ังน่�

 -  การเปิ็ด้เผยข้อม่ลิเก่�ยวกับการจัด้ซึ่่�อจัด้จ้าง โด้ย

ธนาคารได้้เผยแพัร�เก่�ยวกับการจัด้ซ่ึ่�อจัด้จ้างไว้บน

ระบบอินเที่อร์เน็ต ซึ่ึ�งป็ระกอบด้้วยป็ระกาศแผนการ

จดั้ซึ่่�อจดั้จา้ง ป็ระกาศจัด้ซึ่่�อจดั้จา้ง ป็ระกาศร�าง TOR 

ป็ระกาศราคากลิาง ป็ระกาศผลิการป็ระกวด้ ราคาสรปุ็

ผลิการจัด้ซึ่่�อจดั้จ้าง ป็ระกาศขาย ป็ระกาศขายที่อด้ตลิาด้ 

เพั่�ออำนวยความสะด้วกให้แ้ก�สาธารณช่นในการสบ่ค้น

ข้อมล่ิข�าวสารการจดั้ซ่ึ่�อจดั้จ้างของธนาคาร

• Review on Conflict of Interest, Legal Compliance and 

Ethical Conducts 

The Bank encourages all personnel to adopt principles of 

ethics and morality when interacting with customers, partners, 

and stakeholders in a systematic manner. The Board of Directors 

has established policies and provisions on the matter through 

GSB Ethics and Morality Code to foster understanding, 

awareness and application of the Code. Executives, officers 

and employees have their conduct reviewed for the development 

and improvement of corporate governance.

Moreover for transparency, the Bank discloses information 

to the public. Stakeholders may access the Bank’s information 

through the following channels:

-  Disclosure of procurement information – The Bank 

disseminates procurement information on the internet. 

Such information comprise announcement of 

procurement plans, procurement, draft TORs, median 

price announcement, announcement of tender 

outcomes, summary of procurement process, sale 

announcement, announcement of auction to facilitate 

the public in their search for information about the 

Bank’s procurement.
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 -  การเป็ิด้เผยข้อม่ลิของธนาคารแลิะข้อม่ลิของลิ่กค้า 

แก�ห้น�วยงานแลิะบคุคลิภัายนอกที่่�ร้องขอธนาคารได้้ให้้

ความร�วมม่อกับห้น�วยงานท่ี่�ม่อำนาจตามกฎห้มาย 

ในการขอตรวจสอบข้อม่ลิห้ร่อเร่ยกเอกสารห้ลัิกฐาน 

ห้รอ่ขอให้พ้ันกังานธนาคารไป็ให้ป้็ากคำในฐานะพัยาน

บคุคลิ เช่�น สำนกังานการตรวจเงนิแผ�นด้นิ ธนาคารแห้�ง

ป็ระเที่ศไที่ย กระที่รวงการคลัิง สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับห้ลัิกที่รัพัย์แลิะตลิาด้ห้ลัิกที่รัพัย์ สำนักงาน 

คณะกรรมการป้็องกนัแลิะป็ราบป็รามการที่จุริตแห้�งช่าติ 

สำนักงานป็้องกันแลิะป็ราบป็รามการฟัอกเงิน ศาลิ 

กรมบังคับคด้่ กรมสรรพัากร กรมสอบสวนคด่้พัิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผ่้บริโภัค เป็็นต้น  

โด้ยธนาคารจะให้้ข้อม่ลิภัายใต้ข้อบังคับของกฎห้มาย

ที่่�เก่�ยวข้อง

 -  การเป็ิด้เผยการใช่้จ�ายเงินห้ร่อที่รัพัย์สินให้้ส่�อมวลิช่น

เพั่�อป็ระโยช่น์ในการโฆษณาห้ร่อป็ระช่าสัมพัันธ์

 • การดำเนิันังานัทุี�สำคั้ญด้านัจัริยธรรมแลูะค้วามโปร่งใส

ในัการดำเนัินัธุรกิจั

 -  จัด้ที่ำคลิิป็วิด้่โอสรุป็ผลิสอบที่านการป็ระพัฤติป็ฏิิบัติ

ตามป็ระมวลิจรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสนิ 

ป็ระจำปี็ 2563 เพั่�อช่่�แจงสรุป็ผลิการสอบที่านให้้ 

ผ้่บรหิ้าร พันกังาน แลิะลิก่จา้งที่ั�วที่ั�งองคก์รได้ร้บัที่ราบ

แลิะให้้ยึด้ถ้่อเป็็นแนวที่างในการป็ระพัฤติป็ฏิิบัติ 

 -  จดั้ที่ำค่�มอ่ป็ระมวลิจรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคาร

ออมสิน แลิะส่�อ E-book เพ่ั�อให้้คณะกรรมการธนาคาร 

ผ่บ้รหิ้าร พันกังาน แลิะลิก่จา้ง ได้ศ้กึษาที่ำความเขา้ใจ 

แลิะยึด้ถ้่อเป็็นแนวที่างในการป็ฏิิบัติงานตามค่�ม่อ

ป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

อย�างเคร�งครัด้ อันจะส�งผลิให้้เกิด้เป็็นวัฒนธรรม 

ธรรมาภิับาลิ ได้้รับความเช่่�อถ้่อแลิะความไว้วางใจ 

จากผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยทีุ่กกลิุ�มของธนาคาร

-  Disclosure of information of the Bank and customers 

to competent authorities and third parties that request 

the Bank’s cooperation in providing information or 

documentary evidence, or in asking the Bank’s 

personnel to give testimony as a witness. These 

competent authorities are, among others, the State 

Audit Office of the Kingdom of Thailand, the Bank of 

Thailand, Ministry of Finance, Securities and Exchange 

Commission, Office of the National Anti-Corruption 

Commission, Anti-Money Laundering Office, courts, 

Legal Execution Department, Revenue Department, 

Department of Special Investigation, Office of the 

Consumer Protection Board. The Bank will provide 

information under the provisions of relevant laws.

-  Disclosure of lists of expenses or assets to the mass 

media for the purpose of advertisement or public 

relations.

• Key Undertakings on Morality and Transparency in 

the Conduct of Businesses

-  Produced a video clip summarizing the review of the 

implementation of GSB Ethics and Morality Code for 

the Year 2020 for information of and further guidance 

for executives, officers, and employees of GSB.

-  Produced a guideline on GSB Ethics and Morality 

Code and an e-book to assist the Board of Directors, 

executives, officers and employees in their 

understanding and adherence which will lead to the 

culture of good corporate governance, resulting in trust 

and confidence among all groups of stakeholders.

1 8 0 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม

GSB SOCIAL BANK
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4Chapter 3 Chapter 5



 -  เผยแพัร�ป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคาร

ออมสินผ�านช่�องที่างอินที่ราเน็ตแลิะเว็บไซึ่ต์ของ

ธนาคาร รวมถึ้งอเ่มลิ All User เวบ็เพัจฝา่ยกำกบัด้แ่ลิ

กิจการที่่�ด่้ เว็บเพัจฝ่ายบริห้ารงานที่รัพัยากรบุคคลิ 

แจกค่�ม่อป็ระมวลิ GSB magazine เส่ยงตามสาย  

จัด้นิที่รรศการส�งเสริมจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ  

รวมที่ั�งส่�อโซึ่เช่่ยลิม่เด้่ย เช่�น ไลิน์กลิุ�ม Facebook 

ออมสินธรรมาภัิบาลิ เป็็นต้น

 -  จัด้ที่ำแนวที่างการเสริมสร้างพัฤติกรรมตามป็ระมวลิ

จรยิธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสนิ เพั่�อส�งเสรมิ 

แลิะสร้างจติสำนึกในการป็ฏิบิตังิานตามป็ระมวลิจรยิธรรม

แลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสนิของบคุลิากรในธนาคาร

ที่ั�วที่ั�งองค์กร รวมที่ั�งยกระดั้บการกำกับด้แ่ลิกิจการท่ี่�ด้ ่

รวมถึ้งจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณให้เ้กิด้เป็็นวฒันธรรม

องค์กร สามารถ้นำไป็ป็ฏิิบัติจริงอย�างเป็็นร่ป็ธรรม  

แลิะมแ่นวป็ฏิบิตัทิี่่�ชั่ด้เจนอย�างเห้มาะสมแลิะสอด้คล้ิอง

กับบที่บาที่ห้น้าที่่�ความรับผิด้ช่อบในแต�ลิะกลุิ�มระด้ับ

ตำแห้น�ง 

 -  ด้ำเนินการสัมภัาษณ์เชิ่งลึิกกรรมการธนาคารออมสิน 

เก่�ยวกับแนวที่างในการนำองค์กรในด้า้นการกำกับด้แ่ลิ

กิจการที่่�ด้่ จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ เพั่�อพััฒนา

ป็รับป็รุงการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ 

 -  ผ่บ้ริห้ารแลิะพันักงานทุี่กระดั้บเข้ารบัการอบรมห้ลัิกสต่ร

การกำกับด้แ่ลิกิจการที่่�ด้ ่จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ ได้้แก� 

  (1)  การพััฒนาต้นแบบจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสิน

  (2)  การอบรมผ�านระบบการเร่ยนร้่ออนไลิน์ (e-Learning) 

ห้วัข้อ “การกำกับด้แ่ลิกิจการที่่�ด้:่ Accountability” 

แลิะ “จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ”

-  Disseminated GSB Ethics and Morality Code through 

various channels, including the Bank’s intranet, 

website, email, Good Corporate Governance 

Department ’s webpage, Human Resources 

Management Department’s webpage, hard copies of 

the Code, GSB magazine, audio broadcasting, 

exhibitions, social media and messaging platforms.

-  Produced a guideline to foster good behaviors in 

accordance with GSB Ethics and Morality Code to 

promote and foster values of ethics and morality 

stipulated in the Code among the personnel and 

enhance the practical and concrete implementation 

of good corporate governance and ethics and morality, 

appropriate to duties and responsibilities of the 

personnel.

-  Conducted in-depth interviews of GSB’s directors on 

their approaches to leading the organization in the 

areas of good corporate governance, morality, and 

ethics in order to further improve the Bank’s good 

corporate governance.

-  Executives and officers of all levels attended training 

on good corporate governance, morality and ethics  

namely:

 (1)  Development of morality and ethics models for 

GSB

 (2)  e-Learning titled “Good Corporate Governance: 

Accountability” and “Morality and Ethics”.
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(1) รางว่ลจริยั่ธรรมและจรรยั่าบรรณ์ดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับธนาคาร

 Outstanding Ethics and Morality Award – an outstanding award at the Bank’s level

(2)  รางว่ลจริยั่ธรรมและจรรยั่าบรรณ์ระด่บหน่วยั่งานส่วนกลาง /สายั่งานกิจการสาขา ซึ่งเป็นรางวัลระดับหน่วยงาน 

 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร

  Ethics and Morality Awards for the Headquarters and Branches – these are agency-level awards which aim to 

encourage executives, officers and employees at every level across the organization to comply with principles  

of ethics and morality. 

(3) รางว่ลต้นกล้าจริยั่ธรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรุ่นใหม่ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายจริยธรรมและลดปัญหาการกระทำาทุจริตในพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี 

 นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 

  Fresh Buds of Morality Awards – these awards aim to encourage new generation of officers to comply with  

the principles of ethics and morality, setting good examples for their colleagues. This will lead to the building  

of an ethical network and reducing corruption among officers with less than 5 years of working. Activities that  

promote participation are carried out throughout the organization.

 -  จัด้ให้้ม่โครงการให้้รางวัลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ 

ธนาคารออมสินเป็็นป็ระจำทุี่กปี็ ตั�งแต�ปี็ 2550 - ปั็จจุบนั 

เพั่�อพัิจารณาคัด้เลิ่อกผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้าง 

ที่่�ม่จิตสำนึกแลิะทัี่ศนคติที่่�ด้่ ม่คุณธรรมจริยธรรม 

แลิะจรรยาบรรณในการป็ฏิบิตังิาน เพ่ั�อให้้ผ่ไ้ด้้รับรางวัลิ

เป็น็แบบอย�างที่่�ด้ ่ตลิอด้จนเป็็นการส�งเสริมให้ผ้่บ้ริห้าร 

พันักงาน ลิ่กจ้าง ตระห้นักถ้ึงความสำคัญแลิะนำ 

ห้ลัิกการกำกับด้แ่ลิกิจการที่่�ด้ ่จริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ 

ไป็ป็รับใช่้ ซึ่ึ�งป็ัจจุบันม่ผ่้ได้้รับรางวัลิที่ั�งสิ�น 985 คน 

โด้ยในป็ ี2564 ธนาคารได้ป้็ระกาศห้ลิกัเกณฑ์์โครงการ

ให้้รางวัลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 

ป็ระจำปี็ 2564 แลิะพิัจารณาคัด้เลิ่อกผ่้บริห้าร 

พันักงาน แลิะลิ่กจ้างที่่�ม่คุณสมบัติเป็็นไป็ตามเกณฑ์์ 

การให้้รางวลัิที่่�ธนาคารกำห้นด้ โด้ยคดั้เลิอ่กจากบคุลิากร

ที่ั�วที่ั�งองค์กร จำนวนป็ระมาณ 21,305 คน ซึ่ึ�งผ่้ได้้รับ

รางวัลิจะเป็็นผ่้ที่่�ผ�านเกณฑ์์การพิัจารณาคัด้เลิ่อกจาก

คณะกรรมการชุ่ด้ต�าง ๆ ของธนาคาร โด้ยกำห้นด้

รางวัลิออกเป็็น 3 ป็ระเภัที่ ด้ังน่�

-  The Bank has organized GSB Ethics and Morality 

Awards on an annual basis since 2007 to select 

executives, officers and employees with good 

conscience and attitude on ethics and morality in their 

work. The objectives are to promote award winners 

as role models and encourage executives, officers 

and employees to realize the importance and adopt 

the principles of good corporate governance, ethics 

and morality. At present, a total of 985 individuals have 

received the awards. In 2021, the Bank announced 

the criteria for the GSB Ethics and Morality Awards 

for 2021. The Bank, by various committees, then 

considered and selected executives, officers and 

employees who were qualified from a pool of 21,305 

individuals. The awards were divided into 3 groups, 

namely:

 -  เผยแพัร�แนวคดิ้แลิะคตปิ็ระจำใจที่่�ใช่ใ้นการป็ฏิบิตังิาน

เพั่�อเชิ่ด้ช่เ่กย่รติผ่ไ้ด้้รับรางวัลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ด้่เด้�น ป็ระจำป็ี 2563 - 2564 ในร่ป็แบบ E-magazine 

ให้้ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้างทีุ่กคนยึด้ถ้่อเป็็น

แนวที่างในการป็ระพัฤติป็ฏิิบัติเพั่�อเป็็นแบบอย�างที่่�ด้่

แก�พันักงาน

-  Publicized the principles and attitudes at work of 

winners of the Outstanding Ethics and Morality Awards 

for the years 2020-2021 in an E-magazine to motivate 

and inspire executives, officers and employees.
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 -  จัด้กิจกรรมงานเสริมสร้างจิตสำนึก ส�งเสริมจริยธรรม

จรรยาบรรณแลิะธรรมาภิับาลิ ที่ั�งน่�  เน่�องจาก

สถ้านการณ์แพัร�ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 จงึมก่ารจำกัด้

ขอบเขตในการจัด้กิจกรรมแลิะป็ฏิิบัติตามมาตรการ

ป้็องกนัการแพัร�ระบาด้โรคโควดิ้ 19 ของที่างการ ด้ังน่�

  (1)  ธนาคารม่ “นโยบายไม�ให้้ไม�รับ” (No Gift Policy) 

งด้การให้้การรับของขวัญในเที่ศกาลิป็ี ให้ม�  

ที่ั�งภัายในแลิะภัายนอกธนาคาร เพั่�อป็้องกันการ

แสวงห้าป็ระโยช่น์โด้ยมิช่อบแลิะความขัด้แย้ง 

ที่างผลิป็ระโยช่น์ที่่�อาจเกิด้ขึ�น รวมที่ั�งเสริมสร้าง

ความโป็ร�งใสในการป็ฏิิบัติงาน กรณ่ม่ห้น�วยงาน

ภัายนอกต�าง ๆ นำของขวัญมามอบให้้ ธนาคาร

จึงกำห้นด้ให้้รวบรวมของขวัญป็ีให้ม�ที่่�ได้้รับจาก

ผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยนำมาจัด้กิจกรรม “ส�งมอบ 

ของขวัญให้้ศ่นย์การแพัที่ย์ปั็ญญานันที่ภัิกขุฯ”  

ในวันที่่� 2 มน่าคม 2564 พัร้อมที่ั�งมอบของใช้่

จำเป็็นสำห้รบัผ่้ป็่วย ได้้แก� ผ้าอ้อมเด้็ก ผ้าอ้อม

ผ่้ให้ญ� แลิะแผ�นรองซึ่ับด้้วย

  (2)  กิจกรรมธรรมบรรยายหั้วข้อ “ป็ีให้ม� ใจเป็็นสุข” 

โด้ย พัระอาจารย์ป็ระสงค์ ป็รปิ็ณุโฺณ อด้ต่เจ้าอาวาส

วัด้ป็่าช่ิคาโก เพั่�อน้อมนำห้ลิักธรรมคำสอนของ

พัุที่ธศาสนาส่�การป็ฏิิบัติ ป็ลิุกจิตสำนึกด้้าน

คุณธรรม จริยธรรมให้้แก�ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะ

ลิก่จ้าง อนัจะส�งผลิให้้การป็ฏิบิตังิานเป็็นไป็อย�าง 

มป่็ระสิที่ธิภัาพัแลิะเกิด้ป็ระสิที่ธิผลิ ณ ห้อป็ระชุ่ม

บรุฉตัร ธนาคารออมสิน สำนักงานให้ญ� เม่�อวนัท่ี่� 

23 ธันวาคม 2564 ม่ผ่้เข้าร�วมกิจกรรม 109 คน

 -  ร�วมกบัช่มรมจรยิธรรมธนาคารออมสนิ จดั้ป็ระช่มุให้ญ�

ช่มรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ป็ระจำป็ี 2563 เพั่�อ

เลิอ่กตั�งกรรมการช่มรมฯ แที่นกรรมการเด้มิที่่�ครบวาระ 

แก้ไขข้อบังคับช่มรมฯ รายงานผลิการด้ำเนินงาน 

แลิะงบป็ระมาณของช่มรมฯ ในปี็ 2563 เม่�อวันที่่�  

19 ม่นาคม 2564 เวลิา 11.30 - 13.00 น.  

ณ ห้อป็ระชุ่มบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานให้ญ� 

โด้ยม่คุณป็ระเสริฐ กองจันที่ร์ ผ่้ช่�วยผ่้อำนวยการ

ธนาคารออมสิน เป็็นป็ระธานในการป็ระชุ่ม โด้ยม ่

ผ่้เข้าร�วมป็ระชุ่มจำนวน 138 คน

นโยบายไม่รับของขวัญ

No Gift Policy

-  Organized activities to promote ethics and morality. 

However, due to the COVID-19 pandemic, the activities 

were limited with health measures in place.

 (1)  The Bank adopts “No Gift Policy” by prohibiting 

the Bank’s personnel from receiving gifts during 

the New Year Festival, both from within and outside 

of the organization. The policy aims to prevent 

inappropriate exploitation and potential conflicts 

of interest and enhance transparency in the Bank’s 

operations. For gifts received from other 

organizations and stakeholders, the Bank 

o r g an i z e d  a n  e v en t  “G i f t s  f o r  t h e 

Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical 

Center” on 2 March 2021. In addition to the passing 

on of the gifts received, the Bank also donated 

diapers for babies and adults, as well as adult 

liners for the Center.

 (2)  The Bank organized a Buddhist lecture titled 

“Happy New Year, Happy Minds” by Venerable 

Ajarn Prasong Paripunno, former abbot of Natural 

Buddhist Meditation Temple of Greater Chicago 

to foster moral and ethical conscience among 

executives, officers and employees at Burachat 

Auditorium, GSB Head Office, on 23 December 

2021. There were 109 participants.

-  The Bank, in collaboration with GSB Ethics Society, 

held an annual general meeting of the GSB Ethics 

Society Club in 2020 to elect the new board members 

as the incumbent members would complete their term, 

amend the regulations of the GSB Ethics Society, 

report outcomes of the work as well as review the 

budget of the Society in 2020. The meeting was held 

on 19 March 2021 from 11:30 - 13:00 hrs. at Burachat 

Auditorium, GSB Head Office. Mr. Prasert Kongchun,  

Executive Vice President was the Chairman of the 

Meeting. There were 138 attendees.

[2-23]
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ผลการดำาเนินงานด้านจริยั่ธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
Outcomes of the Undertakings on Morality and Transparency in the Conduct of Businesses 

 • ผูลูสำรวจัค้วามค้ดิเห้น็ัข้องพันัักงานั/ลูกูจัา้ง ลููกค้า้ แลูะ

ผููม้สีว่นัไดส้ว่นัเสยีอ่�นั เกี�ยวกับบทุบาทุการนัำองค์้กรข้องผููบ้ริห้าร

ระดับสูงแลูะการนัำห้ลูักการกำกับดูแลูกิจัการทุี�ดีมาใช้ในัการ

ปฏิบัิติงิานัข้องธนัาค้ารออมสินั ป ี2564 โด้ยมผ่่ต้อบแบบสอบถ้าม 

19,553 คน คิด้เป็็น 92% ของพันักงานที่ั�งองค์กร พับว�า กลิุ�ม

ผ่บ้รหิ้ารแลิะพันกังานมค่วามเช่่�อมั�นว�า การป็ฏิบิตัติามห้ลิกัการ

แลิะแนวที่างการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด่้จะที่ำให้้ธนาคารด้ำเนิน

ธุรกิจได้้อย�างม่ป็ระสิที่ธิภัาพั แลิะม่ความตั�งใจจะป็ฏิิบัติอย่�ที่่� 

99.96% ขณะที่่�กลิุ�มลิ่กค้าแลิะป็ระช่าช่นรับร่ต้�อการกำกับด้แ่ลิ

ของธนาคารออมสินในระด้บัด่้มาก โด้ยกลิุ�มลิก่ค้าเห้น็ว�า ธนาคาร

ออมสินเป็็นธนาคารที่่�ม่ความมั�นคง เป็็นธนาคารที่่�ด้่ ม่ความ

โป็ร�งใส น�าเช่่�อถ้่อ ม่การออกผลิิตภััณฑ์์ให้ม�แลิะสามารถ้ตอบ

สนองความตอ้งการของลิก่คา้ได้เ้ป็น็อย�างด้ ่แลิะให้ค้วามสำคญั

กับลิ่กค้าทีุ่กคนอย�างเที่�าเที่่ยม ไม�เลิ่อกป็ฏิิบัติ กลิุ�มป็ระช่าช่น

เห้็นว�า ธนาคารออมสินเป็็นธนาคารที่่�มั�นคง เป็็นธนาคารที่่�ด้่ 

โป็ร�งใส น�าเช่่�อถ้่อ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 19,553 คน (92% ของพนักงานทั้งหมด) 99.96% มีความเชื่อม่่น
Total number of respondents 19,553 (92% of the total personnel) 99.96% were confident in the Bank’s undertakings

ผลประเมินคะแนน ITA ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยั่งานภาคร่ฐ 98.85 คะแนน 
เป็นอ่นด่บ 4 ของหน่วยั่งานร่ฐวิสาหกิจ (จากทั้งหมด 51 หน่วยงาน)

ITA Score Measuring the Level of Transparency in the Operations of Public Agencies 

GSB received the score of 98.85 ranked 4th out of 51 state-owned enterprises. 

 • ผูลูการจััดทุำ E-Testing ห้ลูักสูติร “จัริยธรรมแลูะ

จัรรยาบรรณธนัาค้ารออมสินั” เพั่�อป็ระเมินผลิความสำเร็จใน 

การที่ด้สอบความร้่ความเข้าใจการป็ฏิิบัติงานตามจริยธรรม

จรรยาบรรณธนาคารออมสนิของผ่บ้ริห้าร พันกังาน แลิะลิก่จ้าง 

ตั�งแต�ระด้บัผ่อ้ำนวยการฝ่าย ห้ร่อเที่่ยบเที่�าลิงมา โด้ยม่ผ่้บริห้าร 

พันักงาน แลิะลิ่กจ้างเข้าที่ด้สอบความร่้ความเข้าใจรวมที่ั�งสิ�น 

19,964 คน คดิ้เป็็น 92.91% ของพันักงานท่ี่�มสิ่ที่ธิเข้ารบัการ

ที่ด้สอบวัด้ความร่้ความเข้าใจ ซึ่ึ�งจากผลิการที่ด้สอบป็รากฏิว�า 

พันกังานมค่วามร่ค้วามเข้าใจในป็ระมวลิจริยธรรมแลิะจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสิน ร้อยลิะ 94.57

• In 2021, a survey from officers, employees, customers 

and stakeholders on the roles of high-level executives in leading 

the organization and the application of the principles of good 

corporate governance in the operations of GSB was conducted. 

There were 19,553 participants, amounting to 92% of the total 

number of personnel in the organization. It was found that 

executives and officers were confident that the compliance with 

principles and approach on good corporate governance will lead 

to efficient conduct of the Bank’s businesses. 99.96% of the 

respondents were willing to comply with the above principles. 

Customers and the general public were found to have a very good 

awareness of the Bank’s management. The customers were of 

the view that GSB was a stable, transparent, and trustworthy 

bank. New products were able to respond to the needs of 

customers well. The Bank was also found to be fair to all groups 

of customers without discrimination. The general public viewed 

the Bank as a stable, transparent and trustworthy bank. 

• The Bank conducted E-Testing of the course titled 

“Ethics and Morality of GSB” to evaluate the knowledge and 

understanding of the GSB Ethics and Morality Code of executives, 

officers and employees up to the level of Senior Vice President. 

There were 19,964 participants, amounting to 92.91% of the 

total number of personnel who were entitled to the test. Following 

the test, it was found that 94.57% of the personnel had knowledge 

and understanding of GSB Ethics and Morality Code.
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 • ผูลูการเข้้าร่วมการประเมินัคุ้ณธรรมแลูะค้วามโปร่งใส

ในัการดำเนัินังานัข้องห้น่ัวยงานัภาค้รัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment: ITA) ซึ่ึ�งจดั้ขึ�นโด้ยสำนักงาน ป็.ป็.ช่. 

โด้ยในป็ี 2564 ธนาคารได้้รับผลิการป็ระเมิน (Rating Score) 

ในระด้ับ AA คะแนนรวม 98.85 คะแนน จัด้เป็็นอันด้ับที่่� 4 ของ

ห้น�วยงานรฐัวสิาห้กจิที่่�เขา้รับการป็ระเมนิที่ั�งห้มด้ 51 ห้น�วยงาน

• The Bank participated in the Integrity and Transparency 

Assessment (ITA) organized by the Office of the National  

Anti-Corruption Commission (NACC). In 2021, the Bank  

received the rating score: AA with a total score of 98.85,  

ranked 4th place out of 51 state-owned enterprises.

การจ่ดการต่อความเสี่ยั่งจากภ่ยั่คุกคามทางไซเบอร์ 
[3-3]

Management of the Risks from Cyber Threats

 ธนาคารออมสินได้้นำเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ (Information 

Technology: IT) เขา้มาเป็็นกลิไกสำคญัในการเพิั�มป็ระสทิี่ธิภัาพั

การด้ำเนนิธรุกจิ พัฒันาผลิติภัณัฑ์์แลิะบรกิารที่างการเงนิที่่�ตอบสนอง

ความต้องการของลิก่ค้า แลิะช่�วยให้้ลิก่ค้าสามารถ้เข้าถึ้งผลิิตภััณฑ์์

แลิะบริการได้้อย�างรวด้เร็วแลิะที่ั�วถ้ึง รวมที่ั�งยังม่ส�วนสำคัญ 

ในการลิด้ต้นที่นุการด้ำเนนิงาน แลิะเพัิ�มศกัยภัาพัในการแข�งขนั

ที่่�สอด้คลิ้องกับที่ิศที่างการขับเคลิ่�อนธุรกิจในยุคป็ัจจุบัน

 อย�างไรก็ตาม การใช่้เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ แม้ว�าจะม่ส�วน

สำคัญที่่�ช่�วยให้้การด้ำเนินธุรกิจของธนาคารม่ป็ระสิที่ธิภัาพั  

แต�ห้ากขาด้การบริห้ารจัด้การความเส่�ยงที่่�ด้่ในการใช้่เที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศดั้งกลิ�าวก็อาจก�อให้้เกิด้ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ (IT Risk) แลิะภัยัคกุคามที่างไซึ่เบอร ์(Cyber Threat) 

ที่่�ส�งผลิกระที่บต�อธนาคารที่ั�งในด้้านความเส่ยห้ายที่่�เป็็นตัวเงิน 

ความเสย่ห้ายด้้านช่่�อเสย่ง รวมที่ั�งอาจส�งผลิต�อระบบการช่ำระเงนิ

แลิะระบบการเงินของป็ระเที่ศ ตลิอด้จนความเช่่�อมั�นของลิ่กค้า

ที่่�ม่ต�อการใช่้บริการที่างการเงินของธนาคาร

GSB has employed information technology (IT) as a key 

mechanism in enhancing the efficiency of business operations, 

developing financial products and services that correspond to 

the needs of customers, and helping customers access products 

and services in a timely and comprehensive manner. Information 

technology also plays an important role in reducing operational 

costs and increasing competitiveness, in line with the  

direction of business at present.

However, the lack of good management of information 

technology may result in IT risks and cyber threats that will 

affect the Bank in terms of monetary damage, reputational 

damage, the country’s payment and financial systems, and  

the confidence of customers in the Bank’s financial services.

เป้าหมายั่ด้านการจ่ดการต่อความเสี่ยั่งจากภ่ยั่คุกคามทางไซเบอร์
Goals of the Management of Risks from Cyber Threats 

 กำกับ ติด้ตาม แลิะบริห้ารความเส่�ยงจากภััยคุกคาม 

ที่างไซึ่เบอร์ขององค์กรให้้อย่�ในระด้ับความเส่�ยงที่่�ยอมรับได้้  

ม่ความมั�นคง ป็ลิอด้ภััย แลิะเช่่�อถ้่อได้้

  • ค้วามมั�นัค้งปลูอดภัยสารสนัเทุศธนัาค้ารออมสินั

 ธนาคารม่การกำห้นด้ระเบ่ยบธนาคารออมสิน ฉบับที่่� 595 

ว�าด้้วยนโยบายความมั�นคงป็ลิอด้ภััยสารสนเที่ศ (Information 

Security Policy) เพ่ั�อใช้่เป็็นกรอบทิี่ศที่างการบริห้ารจัด้การแลิะการ

ด้ำเนินงานด้้านความมั�นคงป็ลิอด้ภัยัสารสนเที่ศ สำห้รับการรักษา

ความลัิบ ความถ้ก่ต้องครบถ้้วน แลิะสภัาพัพัร้อมใช้่ในการป็กป็อ้ง

ที่รพััย์สนิสารสนเที่ศสำคญัของธนาคาร โด้ยนโยบายฯ จดั้ที่ำขึ�น

อา้งองิตามขอ้กำห้นด้ของกฎห้มาย (Regulatory Compliance) 

Supervise, monitor, and manage IT risks of the organization 

to be within the acceptable level, and ensure that the IT system 

is secured, safe and trustworthy. 

• GSB’s Information Technology Security 

The Bank has in place GSB’s Regulation No. 595 on 

Information Security Policy which is used as a guide for the 

management and practice of operations on information security 

policy to ensure confidentiality, accuracy, completeness and 

readiness of the systems to protect the Bank’s key information 

assets. The Policy was produced based on regulatory compliance 

of several laws and regulations, including the Electronic 
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อาที่ิ พัระราช่บัญญัติว�าด้้วยธุรกรรมที่างอิเลิ็กที่รอนิกส์  

พัระราช่กฤษฎก่ากำห้นด้ห้ลิกัเกณฑ์์แลิะวธ่ิการในการที่ำธรุกรรม

อิเลิ็กที่รอนิกส์ภัาครัฐ พั.ศ. 2549 พัระราช่กฤษฎ่กาว�าด้้วย 

วธิก่ารแบบป็ลิอด้ภัยัในการที่ำธุรกรรมที่างอเิลิก็ที่รอนกิส์ พั.ศ. 2553 

แลิะป็ระกาศที่่�เก่�ยวข้อง ตลิอด้จนมาตรฐานสากลิ (ISO/IEC 27001 

Information Security Management System: ISMS) สอด้คล้ิอง

กับการบ่รณาการตามแนวคิด้การกำกับด้่แลิ (Governance)  

การบรหิ้ารความเส่�ยง (Risk Management) แลิะการป็ฏิบัิตติาม

กฎระเบ่ยบ (Compliance) ห้ร่อ GRC สำห้รับป็ระเด็้นด้้าน 

ความมั�นคงป็ลิอด้ภัยัสารสนเที่ศในการใช้่งานเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ

แลิะที่รพััย์สนิสารสนเที่ศของธนาคาร ซึ่ึ�งเรย่กโด้ยรวมว�า IT-GRC 

and Information Security ซึ่ึ�งนโยบายความมั�นคงป็ลิอด้ภััย

สารสนเที่ศได้้กำห้นด้ห้ลิกัเกณฑ์์ในการบรหิ้ารจดั้การที่่�สำคญัไว้ 

จำนวน 14 ห้มวด้ ด้ังน่�

Transactions Act, Royal Decree Prescribing Rules and 

Procedures in Electronic Transactions of the Public Sector B.E. 

2549 (2006), Royal Decree on Security Procedures in the Making 

of Electronic Transactions B.E. 2553 (2010) and relevant 

Notifications, as well as international standards such as ISO/

IEC 27001 Information Security Management System (ISMS). 

The Policy is based on the principles of governance, risk 

management, and compliance (GRC) which is known as IT-GRC 

and Information Security. The Information Security Policy has 

stipulated the following 14 key rules on the management of 

information security:

(1) หล่กเกณ์ฑ์การสร้างความม่่นคงปลอดภ่ยั่ 
 ด้านบริหารจ่ดการ 
 Rules on the Security of Management

  เพั่�อกำห้นด้แนวที่างการบริห้ารจัด้การความมั�นคง
ป็ลิอด้ภัยัสารสนเที่ศ ให้้สอด้คล้ิองกบัขอ้กำห้นด้ที่าง
ธุรกิจ กฎห้มาย แลิะกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องอ่�น ๆ

  Determine approaches of the management of 
information security which are in line with  
the relevant laws, regulations and business 
requirements. 

 
(2) หล่กเกณ์ฑ์โครงสร้างด้านความม่่นคงปลอดภ่ยั่ 
 สารสนเทศ 
 Rules on Information Security Structure 

  เพั่�อการจดั้การโครงสร้างด้้านความมั�นคงป็ลิอด้ภัยั
สารสนเที่ศภัายในองค์กร แลิะการใช่้งานอุป็กรณ์
พักพัาแลิะการป็ฏิิบัติงานจากภัายนอก

  Manage the information security structure within 
the organization, including the use of mobile 
devices and procedures for personnel to work 
from outside of GSB’s premises.

 
(3) หล่กเกณ์ฑ์ความม่่นคงปลอดภ่ยั่
 ด้านทร่พึยั่ากรบุคคล 
 Rules on Human Resource Security 

  เพั่�อการสร้างความมั�นคงป็ลิอด้ภััยก�อนการจ้างงาน 
การสร้างความมั�นคงป็ลิอด้ภัยัในระห้ว�างการจ้างงาน 
แลิะการสร้างความมั�นคงป็ลิอด้ภััยกรณ่การสิ�นสุด้ 
ห้ร่อการเป็ลิ่�ยนแป็ลิงการจ้างงาน

  Foster security prior to employment, during 
employment, and after the termination of 
employment or change of employment.

(4) หล่กเกณ์ฑ์การบริหารจ่ดการทร่พึยั่์สินสารสนเทศ 
 Rules on the Management of Information  

 Assets

  เพั่�อกำห้นด้ห้น้าที่่�รับผิด้ช่อบต�อที่รัพัย์สนิสารสนเที่ศ 
การจัด้ช่ั�นข้อม่ลิแลิะห้มวด้ห้ม่�สารสนเที่ศ แลิะ 
การจดั้การส่�อที่่�ใช้่จดั้เกบ็ข้อมล่ิ

  Determine tasks and responsibilities for 
information assets, the classification of 
information into tiers and groups, and the 
management of the information storage media.

 
(5) หล่กเกณ์ฑ์การควบคุมการเข้าใช้งาน 
 ทร่พึยั่์สินสารสนเทศ 
 Rules on the Control of Access to Information  

 Assets

  เพั่�อระบุข้อกำห้นด้ที่างธุรกิจสำห้รับควบคุม 
การเข้าใช้่งานระบบ การบรหิ้ารจัด้การการเข้าใช้่งาน
ระบบของผ่้ใช่้งาน ห้น้าที่่�รับผิด้ช่อบของผ่้ใช่้งาน 
แลิะการควบคุมการเข้าใช่้ระบบแลิะระบบงาน

  Stipulate business provisions to control access 
to the system and the work system, management 
of user access and responsibilities of users.

 
(6) หล่กเกณ์ฑ์การเข้ารห่ส 
 Rules on Encryption

  เพั่�อให้้ม่แนวป็ฏิิบัติแลิะมาตรการพั่�นฐาน สำห้รับ
บุคลิากรในการใช่้งานมาตรการด้้านการเข้ารหั้ส
สำห้รับการป้็องกนั ข้อมล่ิในระบบ รวมที่ั�งการบริห้าร
จัด้การกุญแจรห้ัส

  Issue standard guidance and measures for 
personnel to practice encryption to protect 
information in the system, as well as 
management of pass keys.
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(7) หล่กเกณ์ฑ์ความม่่นคงปลอดภ่ยั่ด้านกายั่ภาพึ 
 และสภาพึแวดล้อม 
 Rules on Physical and Environmental Security 

  เพั่�อการกำห้นด้ขอบเขตพั่�นที่่�ควบคุมด้้านความ
ป็ลิอด้ภััย แลิะการจัด้การความมั�นคงป็ลิอด้ภััย
สำห้รบัอปุ็กรณ์

  Determine the scope of controlled areas for 
safety and the management of safety for devices.

 
(8) หล่กเกณ์ฑ์ความม่่นคงปลอดภ่ยั่ด้านการปฏิบ่ติงาน 
 Rules on Operational Security 

  เพั่�อการกำห้นด้ห้น้าที่่� รับผิด้ช่อบแลิะเอกสาร 
การป็ฏิบิตังิาน การป้็องกนัภัยัจากมลัิแวร์ การสำรอง
ข้อม่ลิ การบันที่ึกกิจกรรมการใช้่งานระบบแลิะ 
เฝ้าระวัง การควบคุมซึ่อฟัต์แวร์ที่่�ติด้ตั�งใช้่งาน  
การบริห้ารจัด้การช่�องโห้ว�ที่างเที่คนิค แลิะ 
การตรวจสอบระบบสารสนเที่ศ

  Determine the responsibilities and documents 
used in the operations, measures to prevent 
threats from malware, information backup, 
record of system usage and monitoring system, 
control of installed software, management  
of technical loopholes and inspection of 
information system.

 
(9) หล่กเกณ์ฑ์ความม่่นคงปลอดภ่ยั่ด้านการสื่อสาร 
 Rules on Communications Security 

  เพั่�อการบริห้ารจัด้การความมั�นคงป็ลิอด้ภัยัสำห้รับ
เครอ่ข�ายส่�อสารแลิะการรับส�งสารสนเที่ศ

  Manage security for communications networks 
and the transmission of information.

 
(10) หล่กเกณ์ฑ์การจ่ดหา การพึ่ฒนา 
 และการบำารุงร่กษาระบบ 
 Rules on the Procurement, Development, 

 and Maintenance of the Information System

  เพั่�อระบุข้อกำห้นด้ด้้านความมั�นคงป็ลิอด้ภัยัสำห้รับ
ระบบสารสนเที่ศ ความมั�นคงป็ลิอด้ภััยสำห้รับ 
การพััฒนาระบบ แลิะกระบวนการสนับสนุนแลิะ 
การจัด้การข้อมล่ิที่่�ใช้่ที่ด้สอบ

  Determine requirements of security for the 
Information technology system, security for  
the development of supporting systems and 
processes, and the management of information 
used for the tests.

(11) หล่กเกณ์ฑ์ความส่มพึ่นธ์ก่บผู้ ให้บริการภายั่นอก 
 Rules on Engagement with External Service  

 Providers

  เพั่�อความมั�นคงป็ลิอด้ภััยสารสนเที่ศในความ
สัมพัันธ์กับผ่้ให้้บริการ แลิะการบริห้ารจัด้การ 
การให้้บริการของผ่ใ้ห้้บริการภัายนอก

  For the purpose of information security when 
engaging with external service providers and 
manage the services discharged by external 
service providers.

 
(12) หล่กเกณ์ฑ์การบริหารจ่ดการสถานการณ์์ 
 ด้านความม่่นคงปลอดภ่ยั่สารสนเทศ 
 Rules on Management during Information 

 Security Incidents

  เพั่�อให้้มแ่นวป็ฏิบิตัแิลิะมาตรการพั่�นฐาน สำห้รบั
บุคลิากรในการบริห้ารจัด้การสถ้านการณ์ด้้าน 
ความมั�นคงป็ลิอด้ภััยสารสนเที่ศที่่�ไม�พึังป็ระสงค์
ห้รอ่ไม�คาด้คดิ้

  Provide guidelines and basic measures for 
personnel in the management during incidents 
related to unwanted or unexpected information 
security.

 
(13) หล่กเกณ์ฑ์ความม่่นคงปลอดภ่ยั่สารสนเทศ
  สำาหร่บบริหารความต่อเนื่อง 
 Rules on Information Security 

 for Business Continuity

  เพั่�อการบริห้ารจัด้การความต�อเน่�องด้้านความ
มั�นคงป็ลิอด้ภััยสารสนเที่ศ แลิะการจัด้เตร่ยม 
ความพัร้อมของระบบแลิะอปุ็กรณ์สำห้รบัการบรหิ้าร
ความต�อเน่�อง

  Ensure continuity management of information 
security and prepare the systems and 
equipment for continuity management. 

 
(14) หล่กเกณ์ฑ์การปฏิบ่ติตามกฎระเบียั่บ 
 Rules on Compliance

  เพั่�อการป็ฏิิบัติตามข้อกำห้นด้ของกฎห้มายแลิะ
พัันธสัญญา แลิะการสอบที่านด้้านความมั�นคง
ป็ลิอด้ภัยัสารสนเที่ศ

  Ensure compliance with the laws, commitments 
and reviews of measures related to information 
security.
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 ที่ั�งน่� ธนาคารยังให้ค้วามสำคัญต�อการรักษาความป็ลิอด้ภัยั

แลิะความเป็น็ส�วนตวัของขอ้มล่ิลิก่คา้ โด้ยธนาคารมก่ารกำห้นด้

นโยบายคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิ (Personal Data Protection 

Policy) ตามพัระราช่บัญญติัคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบคุคลิ พั.ศ. 2562 

เพั่�อเป็็นห้ลิักเกณฑ์์ในการให้้ความคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิ 

ของเจา้ของขอ้มล่ิส�วนบคุคลิ แลิะกำห้นด้มาตรการในการบรหิ้าร

จดั้การการลิะเมดิ้สทิี่ธขิองเจ้าของข้อมล่ิส�วนบคุคลิท่ี่�มป่็ระสทิี่ธภิัาพั

แลิะเห้มาะสม สอด้คล้ิองกับพัระราช่บัญญัติคุ้มครองข้อม่ลิ 

ส�วนบุคคลิ พั.ศ. 2562 ตลิอด้จนกฎห้มายอ่�นที่่�เก่�ยวข้องกับการ

คุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิ รวมถึ้งกำห้นด้นโยบายการบริห้าร

จัด้การด้้านการให้้บริการแก�ลิ่กค้าอย�างเป็็นธรรม (Market  

Conduct Policy) เพ่ั�อให้้เกิด้กระบวนการให้้บริการแก�ลิ่กค้า 

อย�างรับผิด้ช่อบแลิะเป็็นธรรม ม่การบริห้ารจัด้การที่่�เห้มาะสม

ตามห้ลัิกกฎห้มายคุ้มครองผ่้บริโภัค โด้ยม่ห้ลัิกเกณฑ์์เก่�ยวกับ

การบริห้ารจัด้การระบบงานที่่�เก่�ยวข้องกับการให้้บริการลิ่กค้า  

9 ระบบ ได้้แก�  

The Bank has placed emphasis on the security and privacy 

of customer data under the Personal Data Protection Policy, 

issued in accordance with the Personal Data Protection Act 

B.E. 2562 (2019) in order to guide the Bank’s efforts in providing 

protection to personal data and stipulating efficient and 

appropriate measures to manage any violation of the rights of 

owners of personal data, in line with the Personal Data Protection 

Act B.E. 2562 (2019) as well as other relevant laws on personal 

data protection, as well as determining policies on the 

management and market conduct to ensure that the services 

provided for customers are carried out with responsibility and 

fairness. The Bank’s efforts in this area are in line with the 

customer protection laws. The provisions related to the 

management of customer service work systems can be 

categorized into 9 systems, namely:

ว่ฒนธรรมองค์กรและบทบาทหน้าที่ของคณ์ะกรรมการ 
และผู้บริหารระด่บสูง 
(Corporate Culture and Roles and Responsibilities of 

Board of Directors and Senior Management)

การพึ่ฒนาผลิตภ่ณ์ฑ์และการจ่ดกลุ่มลูกค้า 
(Product Development and Client Segmentation)

การจ่ายั่ค่าตอบแทน
(Remuneration Scheme)

กระบวนการขายั่
(Sales Process)

การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พึน่กงาน 
(Communication and Training)

การดูแลข้อมูลของลูกค้า 
(Customer Data Privacy)

การแก้ ไขปัญหาและจ่ดการเรื่องร้องเรียั่น
(Problem and Complaint Handling)

การควบคุม กำาก่บ และตรวจสอบ 
(3 Lines of Defense)

การปฏิบ่ติงานและแผนรองร่บการปฏิบ่ติงาน 
(Operation and Business Continuity Plan)

1 6

7

8

9

2

3

4

5

หล่กเกณ์ฑ์เกี่ยั่วก่บการบริหารจ่ดการระบบงานที่เกี่ยั่วข้องก่บการให้บริการลูกค้า 
Goals of the Management of Providing Service to Customer 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Data 

Protection Policy

นโยบายการบริหารจัดการด้านการ

ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

Market Conduct Policy

[2-23] [2-23]

1 8 8 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม

GSB SOCIAL BANK
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4Chapter 3 Chapter 5



การดำาเนินงานที่สำาค่ญด้านการจ่ดการต่อความเสี่ยั่งจากภ่ยั่คุกคามทางไซเบอร์
Efforts to Manage Risks from Cyber Threats 

 -  ป็รับป็รุงนโยบายความมั�นคงป็ลิอด้ภััยสารสนเที่ศ 

(Information Security Policy) ของธนาคาร โด้ยออก

ระเบ่ยบธนาคารออมสิน ฉบับที่่� 595 ว�าด้้วยนโยบาย

ความมั�นคงป็ลิอด้ภััยสารสนเที่ศ เพั่�อให้้สอด้คลิ้องกับ

การเป็ลิ่�ยนแป็ลิงแลิะแนวโน้มของความเส่�ยงท่ี่�อาจ 

ส�งผลิกระที่บต�อความมั�นคงป็ลิอด้ภัยัที่างด้้านสารสนเที่ศ

ของธนาคาร

 -  ป็รบัป็รุงนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงด้า้นเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ (IT Risk Management Policy) แลิะ 

วิธ่ป็ฏิิบัติตามนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงด้้าน

เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ เพั่�อให้้กระบวนการบริห้าร 

ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศของธนาคาร

ครอบคลิุมถ้ึงความเส่�ยงจากภััยคุกคามที่างไซึ่เบอร์

 -  ด้ำเนินการกำกับด้แ่ลิให้ม้ก่ารบริห้ารจัด้การความเส่�ยง

จากภัยัคุกคามที่างไซึ่เบอร์ในกระบวนการบรหิ้ารความเส่�ยง

ด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ โด้ยนำเสนอต�อผ่้บริห้าร

ระด้บัสง่แลิะคณะกรรมการที่่�เก่�ยวขอ้งเป็็นรายไตรมาส

 -  ฝ่ายพััฒนาที่รัพัยากรบุคคลิด้ำเนินการตามแผน 

การพััฒนาบุคลิากรให้้สอด้คลิ้องกับเกณฑ์์ในการ 

ป็ฏิบิตังิานตามข้อกำห้นด้จากห้น�วยงานกำกบัภัายนอก 

โด้ยม่การพััฒนาบุคลิากรห้ลัิกส่ตร “การเตร่ยม 

ความพัร้อมในการคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิของ

ธนาคารออมสิน” โด้ยม่เน่�อห้าป็ระกอบด้้วย 

  (1)  ที่่�มาแลิะความสำคญัของพัระราช่บญัญตัคิุม้ครอง

ข้อม่ลิส�วนบุคคลิ พั.ศ. 2562 

  (2) ห้ลิักการในการคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิ 

  (3) กระบวนการในการด้ำเนินการของธนาคาร 

  (4) ผลิกระที่บต�อกระบวนการป็ฏิบิตังิานของธนาคาร 

  (5) สิ�งที่่�ธนาคารต้องด้ำเนินการ 

  (6)  ผ่ท้ี่่�เก่�ยวข้องกบัข้อมล่ิส�วนบุคคลิ ฐานการป็ระมวลิผลิ

ข้อมล่ิส�วนบคุคลิ สทิี่ธขิองเจ้าของข้อมล่ิส�วนบคุคลิ 

  (7)  ขั�นตอนการขอใช้่สทิี่ธิของเจ้าของข้อมล่ิส�วนบุคคลิ 

  (8)  โที่ษตามกฎห้มาย นอกจากนั�นยังม่การที่ด้สอบ

ความร่้ความเข้าใจห้ลิังจากการเร่ยนร่้ โด้ยม่การ

กำห้นด้เกณฑ์์การผ�านการที่ด้สอบที่่� 90% 

-  The Bank made amendments to its Information 

Security Policy by issuing the GSB Regulation No. 

595 on Information Security Policy to be in line with 

the changes and trends of risks that may affect  

the Bank’s information security.

-  The Bank made amendments to its IT Risk Management 

Policy and the Guideline on the Implementation of IT 

Risk Management Policy to ensure that the Bank’s 

management of IT risks covers the risks from cyber 

threats. 

-  The Bank ensures that measures are in place to reduce 

the risks from cyber threats with regards to risks related 

to information technology. Results are to be reported 

every quarter to high-level executives and relevant 

committees. 

-  The Human Resources Management Department has 

implemented the human resource development plan 

in line with the operational requirements stipulated  

by external regulators. The Bank organized a course 

entitled “Preparations for Personal Data Protection  

of GSB”, with the following topics:

 (1)  Background and Rationale of the Personal Data 

Protection Act B.E. 2562 (2019) 

 (2)  Principles on Personal Data Protection 

 (3)  GSB’s Processes on Personal Data Protection 

 (4)  Effects of (the Personal Data Protection Act)  

on the Bank’s operations  

 (5)  Requirements for the Bank 

 (6)  Relevant persons involved in personal data, the 

assessment database of personal data and rights 

of owners of personal data 

 (7)  Procedures on the exercise of rights of owners 

of personal data 

 (8)  Legal penalties; End of Course test with the 

passing threshold of 90%.
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ผลการดำาเนินงานด้านการจ่ดการต่อความเสี่ยั่งจากภ่ยั่คุกคามทางไซเบอร์
Outcomes of the Efforts to Manage Risks from Cyber Threats 

 -  จำนวนผ่้ เ ข้ารับการพััฒนาแลิะผ�านการที่ด้สอบ 

ห้ลิกัสต่ร “การเตร่ยมความพัร้อมในการคุม้ครองข้อมล่ิ

ส�วนบุคคลิของธนาคารออมสิน” จำนวน 21,741 คน 

(นับรวมจำนวนบุคลิากรที่่�เข้ามา-ลิาออกระห้ว�างป็ี)  

คิด้เป็็นร้อยลิะ 100 ของบุคลิากร

 -  ความเส่�ยงจากภััยคุกคามที่างไซึ่เบอร์ขององค์กร  

อย่�ในระด้ับความเส่�ยงที่่�ยอมรับได้้

  -  จำนวนข้อร้องเร่ยนที่่�ม่นัยสำคัญเก่�ยวกับการลิะเมิด้ 

ความเป็็นส�วนตัวของลิ่กค้าแลิะการส่ญห้ายของ 

ข้อม่ลิล่ิกค้าเที่�ากับ 1 ครั�ง โด้ยพับกรณ่ร้องเร่ยน 

การด้ำเนินงานที่่�อาจผิด้ต�อระเบ่ยบคำสั�งธนาคาร  

ห้รอ่ความป็ลิอด้ภัยัของลิก่ค้า จำนวน 1 กรณ ่คอ่ การใช้่ 

แลิะเป็ิด้เผยข้อม่ลิส�วนบุคคลิโด้ยไม�ได้้รับอนุญาต 

จากเจ้าของข้อม่ลิส�วนบุคคลิ ที่ั�งน่� ในป็ี 2564  

พัระราช่บัญญัติคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิ พั.ศ. 2562 

ยังไม�ม่ผลิใช้่บังคับ แลิะห้น�วยงานต้นสังกัด้ของ

พันักงานที่่�กระที่ำผิด้ได้้ตักเต่อนพันักงานคนดั้งกลิ�าว

เร่ยบร้อยแลิ้ว [418-1]  

  -  ไม�พับการร้องเร่ยนจากบุคคลิภัายนอกแลิะ 

ห้น�วยงานกำกับด้่แลิที่่�เกิด้จากการถ้่กคุกคาม 

ที่างไซึ่เบอร์

  -  ไม�พับการรั�วไห้ลิ การขโมย ห้ร่อการส่ญห้ายของ

ข้อม่ลิลิ่กค้า แลิะข้อม่ลิสำคัญขององค์กรจาก 

การถ้่กคุกคามที่างไซึ่เบอร์

-  The number of personnel who attended and passed 

the test for the Course titled “Preparations for Personal 

Data Protection of GSB” was 21,741 (including 

personnel who joined and left the organization during 

the year), amounting to 100% of personnel. 

-  The risk from cyber threats of the organization was 

considered to be acceptable. 

-  There was 1 complaint of significance related to  

the violation of customer’s privacy and the loss of 

customer’s data. There was 1 complaint about the 

Bank’s operation that may be found to be in breach 

of regulation/order of the Bank or customer’s safety. 

This was related to the use and disclosure of  

personal data without consent from the owner of 

personal data. However, in 2021, the Personal Data 

Protection Act B.E. 2562 (2019) had not entered  

into force. The officer who was the offender in this 

case has been warned. [418-1] 

 -  In 2021, no complaint of cyber threat from external 

parties or the regulators was received.

 -  There was no incident of leak, theft or loss of 

customer’s data and important information of  

the organization from cyber threats. 
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การต่อต้านทุจริต 
[3-3]

Anti-corruption Efforts

 ธนาคารออมสินมค่วามมุ�งมั�นในการด้ำเนินธุรกจิด้ว้ยความ

ซึ่่�อสัตย์สุจริต โป็ร�งใส เป็็นธรรม สร้างความเช่่�อมั�นแลิะเป็็น 

ที่่�ยอมรับของผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ย โด้ยมุ�งเน้นให้้คณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้างธนาคารออมสิน  

ม่ที่ัศนคติร�วมกันในการต�อต้านการทุี่จริตในทุี่กร่ป็แบบ  

เพั่�อส�งเสริมแลิะสนับสนุนการขับเคลิ่�อนยุที่ธศาสตร์ช่าติว�าด้้วย

การป้็องกนัแลิะป็ราบป็รามการที่จุริต การสร้างวฒันธรรมต�อต้าน

การทีุ่จริตแลิะยกระด้ับธรรมาภัิบาลิ

เป้าหมายั่ด้านการต่อต้านทุจริต
 ด้ำเนนิธรุกจิตามห้ลิกัการกำกบัด้แ่ลิกจิการที่่�ด้ ่โด้ยป็ราศจาก

การทีุ่จริตคอร์รัป็ช่ัน

แนวทางบริหารจ่ดการด้านการต่อต้านทุจริต
 ธนาคารได้้ป็ระกาศใช่้ระเบ่ยบธนาคารออมสิน ฉบับที่่� 660 

ว�าด้ว้ยนโยบายป็อ้งกนัแลิะป็ราบป็รามการที่จุรติ โด้ยนำแนวที่าง

การควบคุมภัายในตามห้ลัิกการแลิะแนวที่างการกำกับด้่แลิ

กจิการที่่�ด้่ในรฐัวสิาห้กจิ พั.ศ. 2562 ห้ลิกัเกณฑ์์ตามแบบป็ระเมนิ

ตนเองเก่�ยวกับมาตรการต�อต้านการคอร์รัป็ช่ัน ตามโครงการ

แนวร�วมป็ฏิิบัติของภัาคเอกช่นไที่ยในการต�อต้านการทีุ่จริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption ห้ร่อ CAC) 

กรอบการจดั้การของสมาคมผ่ต้รวจสอบที่จุรติสากลิ (Association 

of Certified Fraud Examiners: ACFE) แลิะกรอบห้ลิักเกณฑ์์

การป็ระเมินคุณธรรมแลิะความโป็ร�งใสในการด้ำเนินงานของ

ห้น�วยงานภัาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

มาใช่้เป็็นกรอบในการจัด้ที่ำนโยบายป็้องกันแลิะป็ราบป็ราม 

การที่จุรติของธนาคาร โด้ยธนาคารจดั้ที่ำแผนป็ฏิบิตักิารป็อ้งกนั

การทีุ่จริตของธนาคารออมสิน ป็ี 2564 ซึ่ึ�งม่ความสอด้คล้ิอง 

กับแผนป็ฏิิบัติการป้็องกันการทีุ่จริตในภัาครัฐวิสาห้กิจ  

(พั.ศ. 2562 - 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป็้องกันแลิะ 

ป็ราบป็รามการทุี่จริตแห้�งช่าติ (สำนกังาน ป็.ป็.ช่.) เพั่�อขับเคล่ิ�อน

ยุที่ธศาสตร์ช่าติว�าด้้วยการป้็องกันแลิะป็ราบป็รามการทุี่จริต 

ระยะที่่� 3 (พั.ศ. 2560 - 2564) ตามบนัที่กึข้อตกลิงความร�วมมอ่ 

(MOU) 3 ฝ่าย ระห้ว�างสำนักงานคณะกรรมการป้็องกันแลิะ 

ป็ราบป็รามการที่จุรติแห้�งช่าต ิสำนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาห้กิจ (สคร.) แลิะห้น�วยงานรัฐวิสาห้กิจจำนวน 54 แห้�ง 

แลิะเป็็นแนวที่างในการด้ำเนินการของธนาคารในการป้็องกนั 

แลิะป็ราบป็รามการที่จุรติไป็ส่�การป็ฏิบิติัอย�างเป็็นร่ป็ธรรม [2-28]

นโยบายป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

Anti-corruption Policy

 GSB is committed to conducting its businesses with 

integrity, transparency and fairness, generating confidence and 

acceptance from stakeholders. The Bank emphasized that the 

Board of Directors, executives, officers and employees are to 

have a common attitude on preventing all forms of corruption 

to promote and support the National Strategy on the prevention 

and suppression of corruption and fostering an anti-corruption 

culture while enhancing the level of good governance.

Anti-corruption Goals

Conduct businesses in accordance with good corporate 

governance principles without corruption.

Efforts on Anti-corruption 

The Bank has enforced GSB Regulation No.660 on  

Anti-Corruption Policy by adopting internal control guidelines 

in accordance with the Principles and Guidelines on Corporate 

Governance for State-Owned Enterprises B.E. 2562 (2019). 

The criteria listed in the self-assessment form on anti-corruption 

measures which were produced in line with the Collective Action 

Coalition Against Corruption (CAC), Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE), and Integrity and Transparency 

Assessment (ITA) were used as a framework for the preparation 

of the Bank’s anti-corruption policy. GSB has formulated  

anti-corruption implementation plan for GSB in 2021 which  

was in line with the Anti-Corruption Implementation Plan in 

State-Owned Enterprises (2019 - 2021) of the Office of the 

National Anti-Corruption Commission to drive the National 

Strategy on Prevention and Suppression of Corruption Phase 3 

(2017 - 2021) and Memorandum of Understandings (s) signed 

between 3 parties, namely Office of the National Anti-Corruption 

Commission, State Enterprise Policy Office (SEPO) and 54 

State-Owned enterprises. The plan is regarded as the Bank’s 

practical guidelines for preventing and suppressing corruption. [2-28]

[2-23]
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 • การบริห้ารค้วามเสี�ยงด้านัการติ้านัทุุจัริติ

 ธนาคารตระห้นักถ้ึงความสำคัญในการบริห้ารความเส่�ยง

ด้า้นการที่จุรติ ซึึ่�งถ้อ่เป็็นความเส่�ยงป็ระเภัที่ห้นึ�งของความเส่�ยง 

ด้้านป็ฏิบัิตกิาร โด้ยในปี็ 2564 ธนาคารได้้มก่ารป็ระเมินความเส่�ยง

แลิะบรหิ้ารจดั้การความเส่�ยงการทุี่จริตให้้อย่�ในระด้บัที่่�ยอมรับได้้ 

เห้มาะสมกับการด้ำเนินธุรกิจของธนาคาร โด้ยระบุกระบวนการ

ป็ฏิิบัติงานห้ลัิกท่ี่�ม่โอกาสเกิด้การทุี่จริตจากการป็ฏิิบัติห้น้าที่่� 

ใน 3 กระบวนงาน ได้้แก� ด้้านเงนิฝาก ด้้านสนิเช่่�อ แลิะด้้านอ่�น ๆ 

[การใช่บ้รกิาร Mobile Banking (MyMo)] โด้ยพัจิารณาจากป็จัจยั

ความเส่�ยงที่่�ก�อให้้เกิด้การที่จุรติ ระด้บัโอกาสที่่�จะเกิด้ (Likelihood) 

ระดั้บความรุนแรงของผลิกระที่บ (Impact) พัร้อมที่ั�งกำห้นด้

มาตรการจัด้การความเส่�ยงเพั่�อป็้องกันมิให้้เกิด้การทีุ่จริต ด้ังน่�

กระบวนงาน /
ความเสี่ยั่งการทุจริต

Procedure of Fraud Risk

มาตรการจ่ดการความเสี่ยั่งและป้องก่นการทุจริต
Corruption Risk Management and Prevention Measures

ผลการดำาเนินงาน
Key Implementation Results

การปฏิบ่ติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  / Conduct that may result in corruption

• Outcomes of the Efforts to Manage Risks from Corruption

The Bank recognizes the importance of managing the risks 

from corruption. Such risks are considered the top operational 

risks. In 2021, the Bank conducted risk assessments and 

managed the risks from corruption to be within the acceptable 

level, and suitable for the work of the Bank. The Bank has 

identified three key operational processes that maybe subject 

to operational corruption, namely deposits, loans and others 

[the use of Mobile Banking (MyMo) service], based on the risk 

factors and the likelihood of severe impact. The Bank has 

stipulated the following measures to prevent corruption as 

follows: 

1. ด้านัเงินัฝาก 
 -  ไม�นำเงินรับฝากจาก

ลิ่กค้าเข้าบัญช่่ให้้กับ
ลิ่กค้า 

 -  ป็ลิอมลิายมอ่ช่่�อลิก่คา้
แล้ิวถ้อนเงินจากบัญช่่
ลิ่กค้า 

 -  ถ้อนเงินของลิ่กค้า 
โด้ยไม�ยินยอม 

 -  ที่ำรายการฝากเงิน
โด้ยที่่�ไม�ม่เงินสด้นำ
ฝากจริง 

1. Deposit 
 -  Not pay in the money 

t ha t  a  cus tome r  
deposits into their  
account.

 -  Conduct forgery of a 
customer’s signature 
and withdraw money 
from their account. 

 -  Withdraw customer’s 
money without consent.

 -  Process the deposit 
without the actual 
money.

-  ธนาคารม่วิธ่ป็ฏิิบัติงานสาขาในระบบบริการลิ่กค้าในธุรกิจห้ลัิก
ของธนาคาร (Core Banking Systems: CBS) ในเร่�องการตรวจสอบ
ยอด้เงนิคงเห้ลิอ่ป็ระจำวนัของสาขาแลิะสาขาย�อย ณ สิ�นวนัที่ำการ 

-  ธนาคารม่ห้ลิักเกณฑ์์แลิะวิธ่ป็ฏิิบัติงานการรับฝากเงิน ป็ระเภัที่ 
เผ่�อเร่ยกแลิะป็ระจำในเร่�องการฝากเงินเพัิ�ม 

 (1)  ห้า้มพันกังานที่ำรายการฝากเงนิในบญัช่เ่งนิฝากของตนเอง
โด้ยเด็้ด้ขาด้ไม�ว�ากรณ่ใด้ ๆ แลิะห้้ามพันักงานเที่ลิเลิอร ์
ที่่�ได้ร้บัมอบห้มายจากผ่ฝ้ากเป็น็ผ่ท้ี่ำรายการฝากเงินในบญัช่ ่
ต้องมอบบัญช่่ให้้พันักงานเที่ลิเลิอร์อ่�นที่ำรายการฝากเงินแที่น 

 (2)  ให้้พันักงานเที่ลิเลิอร์ตรวจสอบความถ้่กต้องสมบ่รณ์ของ 
ใบฝากตรวจรับแลิะนับเงินให้้ถ้่กต้อง ลิงลิายม่อช่่�อผ่้รับแลิะ
ที่ำการบันที่ึกรายการในระบบงาน CBS กรณ่เกินวงเงิน 
ให้้ผ้่อนมุตัทิี่ำการอนมุตัริายการท่ี่�ระบบงาน CBS แล้ิวตรวจสอบ
ความถ้่กต้อง พัร้อมลิงลิายม่อช่่�อ 

-  The Bank has in place the procedures on the Core Banking 
Systems (CBS) which cover the inspection of the remaining  
sum of each branch and sub-branch at the end of business day. 

-  The Bank has in place the requirements and procedures on  
the additional deposit for savings and fixed savings accounts. 

 (1)   Officers are prohibited from processing deposits for their 
own accounts without exception. The teller officer who has 
been tasked by a customer to process the deposit is  
prohibited from asking another teller officer to process such 
deposit on their behalf. 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสินที่่� 69/2553 เร่�องวิธ่
ป็ฏิิบัติงานสาขาในระบบ
บริการลิ่กค้าในธุรกิจห้ลิัก
ของธนาคาร (Core Banking 
Systems: CBS) ซึึ่�งยังใช้่
บังคับอย่�ในป็ัจจุบัน 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสินที่่� 38/2564 เร่�อง 
ห้ลิักเกณฑ์์แลิะวิธ่ป็ฏิิบัติ
งานการรับฝากเงินป็ระเภัที่
เผ่�อเร่ยกแลิะป็ระจำ 

-  The Bank issued the GSB 
Regulation No. 69/2553 on 
the Procedures on the Core 
Banking Systems which is 
still effective until today. 

-  The Bank issued the GSB 
Order No. 38/2564 on the 
requirements and proce-
dures on the deposit for 
savings and fixed savings 
accounts.
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 (2)   Teller officers are to ensure the accuracy of the deposit slips 
and counting of money. The officers are to sign and record 
the deposits in CBS system. In case the money exceeds 
the threshold amount, the authorizing individual is to endorse 

in the CBS system, check the accuracy and sign. 

-  ธนาคารม่ห้ลิักเกณฑ์์แลิะวิธ่ป็ฏิิบัติงานการรับฝากเงิน ป็ระเภัที่
เผ่�อเร่ยกแลิะป็ระจำในเร่�องการถ้อนเงิน 

 (1)  ห้า้มพันกังานที่ำรายการถ้อนเงนิในบญัช่เ่งนิฝากของตนเอง
ทีุ่กป็ระเภัที่โด้ยเด้็ด้ขาด้ไม�ว�ากรณ่ใด้ ๆ 

 (2)  ห้้ามพันักงานเที่ลิเลิอร์ที่่�ได้้รับมอบฉันที่ะมาจากเจ้าของ
บัญช่่เป็็นผ่้ที่ำรายการถ้อนเงิน ต้องมอบบัญช่่ให้้พันักงาน
เที่ลิเลิอร์คนอ่�นเป็็นผ่้ที่ำรายการถ้อนเงินแที่น

  (3)  การถ้อนเงินภัายในวงเงินตามอำนาจอนุมัติเที่ลิเลิอร์ 
พันักงานจะต้องตรวจสอบความสมบ่รณ์ของ อส.6 แลิะ
ลิายมอ่ช่่�อเจ้าของบญัช่ ่บนัทึี่กรายการในระบบ CBS ตรวจสอบ
ความถ้่กต้องของการบันทึี่กรายการ ลิงลิายม่อช่่�ออนุมัติ 
การจ�ายเงินใน อส.6 แลิะป็ระที่ับตรายางป็ระจำสาขา  
ลิงลิายม่อช่่�อรับรองยอด้เงินคงเห้ลิ่อในสมุด้ ให้้ผ่้ฝาก 
ลิงลิายม่อช่่�อช่�องผ่้รับเงิน 

-  The Bank has in place the requirements and procedures on the 
deposit for savings and fixed savings accounts, as well as on 
withdrawals. 

 (1)   Officers are prohibited from processing withdrawals for  
their own accounts without exception. 

 (2)   Teller officers who have been authorized by account owners 
are prohibited from asking another teller officer to process 
such withdrawal on their behalf. 

 (3)   A withdrawal must be within the limit allowed for a teller 
officer. The officer needs to check the completeness of Or 
Sor 6 Form and the signature of the account owner. The 
officer is to record the transactions in the CBS system, 
check the records and sign to approve the discharge of 
money in Or Sor 6 Form. The branch stamp will be affixed. 
Then, the officer will need to sign to endorse the number of 
sums left in the passbook. The depositor needs to sign  
their signature as the person who receives the money. 
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-  ธนาคารม่นโยบายการพิัจารณารับความเส่�ยงสำห้รับบัตรเครดิ้ต
แลิะสินเช่่�อบัตรเงินสด้ โด้ยได้้กำห้นด้กระบวนการพิัจารณา 
บัตรเครด้ิตแลิะสินเช่่�อบัตรเงินสด้ ให้้ม่การย่นยันตัวตนผ่้ขอม่ 
บัตรเครด้ิตแลิะสินเช่่�อบัตรเงินสด้ เพ่ั�อตรวจสอบความม่ตัวตน  
การจ้างงาน แลิะการป็ระกอบธุรกิจ จึงจะพัิจารณาอนุมัติแลิะ 
เป็ิด้ใช่้บัตรให้้แก�ผ่้ขอม่บัตรเครด้ิตแลิะสินเช่่�อบัตรเงินสด้ได้้

-  ธนาคารม่วิธ่ป็ฏิิบัติงานเก่�ยวกับการป้็องกันแลิะป็ราบป็รามการ 
ฟัอกเงนิ แลิะการป้็องกันแลิะป็ราบป็รามการสนับสนุนที่างการเงิน
แก�การก�อการร้าย แลิะการแพัร�ขยายอาวธุที่่�มอ่านภุัาพัที่ำลิายล้ิางสง่ 
ในเร่�องการรับลิ่กค้าห้ร่อผ่้ท่ี่�ที่ำธุรกรรมเป็็นครั�งคราว บุคคลิ
ธรรมด้า (สัญช่าติไที่ย) สาขาต้องด้ำเนินการพัิส่จน์ที่ราบข้อม่ลิ
การแสด้งตนแลิะระบตัุวตนของลิก่คา้ โด้ยตรวจสอบความถ้ก่ตอ้ง
แลิะความแที่้จริงของข้อม่ลิแลิะห้ลิักฐานป็ระกอบการแสด้งตน  

-  The Bank has in place a policy on acceptable risks for credit 
cards and cash card loans as well as the procedures on the 
approval of credit cards/cash card loans. The requirements include 
the identity verification to ensure that the applicant has proof  
of employment/business before approving the application for  
a credit card/cash card loan. 

-  The Bank has in place the adopted practice on prevention and 
suppression of money laundering, prevention, and suppression 
of financial support for terrorism and the proliferation of weapons 
of mass destruction. The Bank needs to verify the customer’s 
identity and identity documents of a Thai customer who conducts 
transactions occasionally. The Bank is to check for accuracy, 
truthfulness of information, as well as the documents brought  
for verification.  

-  ธนาคารที่บที่วนขั�นตอนแลิะวิธ่ป็ฏิิบัติงานเก่�ยวกับการให้้บริการ 
MyMo ในส�วนของการอนุมัติ MyMo โด้ยกำห้นด้ห้น้าที่่�ของ 
ผ่้ที่ำรายการให้้ม่ผ่้บันที่ึกข้อม่ลิแลิะผ่้อนุมัติ ซึ่ึ�งไม�เป็็นบุคคลิ
เด้่ยวกัน เพั่�อให้้เกิด้กระบวนการป็ฏิิบัติงานที่่�รัด้กุมมากยิ�งขึ�น 

-  จัด้ที่ำรายงานสำห้รับการควบคุมการป็ฏิิบัติงานที่่�สาขาเพัิ�มเติม
จากเด้มิ เพั่�อให้ส้าขาสามารถ้ตรวจสอบแลิะควบคมุการรบัสมคัร 
MyMo แลิะการแก้ไขข้อม่ลิ MyMo ได้้ 

 (1)  รายงาน ZMBREGISTB ใช้่สำห้รบัแสด้งรายลิะเอย่ด้จำนวน
ผ่้สมัครใช่้บริการ Mobile Banking (MyMo) 

 (2)  รายงาน ZMBSAVEB ใช่้สำห้รับแสด้งรายลิะเอ่ยด้จำนวน 
ผ่้สมัครใช่้บริการ Mobile Banking (MyMo) ที่่�อย่�ในสถ้านะ 
1 - save draft ซึ่ึ�งยังไม�ได้้รับการอนุมัติจาก Submit User 
BRMGR/BRSMGR 

-  ธนาคารออกระเบย่บธนาคาร
ออมสิน ฉบับที่่� 662 ว�าด้้วย
น โ ย บ า ย ก า ร พิั จ า รณา 
รับความเส่�ยงสำห้รับบัตร
เครด้ติแลิะสนิเช่่�อบตัรเงนิสด้ 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสินที่่� 38/2561 เร่�อง วิธ่
ป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการป้็องกัน
แลิะป็ราบป็รามการฟัอกเงิน 
แลิะการป้็องกันแลิะป็ราบป็ราม
การสนบัสนุนที่างการเงนิแก�
การก�อการร้าย แลิะการ 
แพัร�ขยายอาวุธท่ี่�ม่อานุภัาพั
ที่ำลิายลิา้งสง่ ซึึ่�งยงัใช่บ้งัคบั
อย่�ในป็ัจจุบัน 

-  The Bank issued the GSB 
Regulation No. 662 on the 
Policy to Accept Risks for 
Credit Cards and Cash Card 
Loans.

-  The Bank issued the GSB 
Order No. 38/2561 on the 
prevention and suppression 
of money laundering, the 
prevention and suppression 
o f  t e r r o r i sm and t he  
proliferation of weapons of 
mass destruction, The Order 
is still enforced.

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสนิท่ี่� 59/2561 เร่�องการ
ให้้บริการ Mobile Banking 
(MyMo) ซึ่ึ�งยงัใช่บ้งัคบัอย่�ใน
ป็ัจจุบัน 

-  พััฒนาระบบงานตรวจจับ
รายการที่จุรติ (Surveillance) 
ให้้มป่็ระสทิี่ธภิัาพัแลิะเพัย่งพัอ
ต�อการวิเคราะห้์ตรวจจับ
รายการทีุ่จริตบน MyMo 

2. ด้านับัติรเค้รดิติ /
 บัติร ATM 
 -  นำเอกสารส�วนตัวของ

ลิ่ ก ค้ า ไ ป็ ส มั ค ร ใ ช้่
บรกิารบตัรเครด้ติ 

 -  นำบัตรเครด้ิตผ่กกับ
บญัช่ล่ิก่ค้า แล้ิวนำไป็
ใช่้ป็ระโยช่น์ส�วนตน 

 -  นำบัตร ATM มาผ่ก
กับบัญช่่ของลิ่กค้า 
แล้ิวที่ำรายการถ้อนเงนิ
ผ�านระบบ MyMo 

2. Credit Cards / ATM Cards

 -  Use personal docu-
ments of a customer 
to open a credit card 
account. 

 -  Link one’s credit card 
with a customer’s  
account for personal 
benefits.

 -  Link one’s ATM card 
with a customer’s  
account and conduct 
transactions through 

MyMo system.

กระบวนงาน /
ความเสี่ยั่งการทุจริต

Procedure of Fraud Risk

มาตรการจ่ดการความเสี่ยั่งและป้องก่นการทุจริต
Corruption Risk Management and Prevention Measures

ผลการดำาเนินงาน
Key Implementation Results

3. ด้านั MyMo 
 -  ส มั ค ร ใ ช้่  M yMo  

ให้้กับลิ่กค้า โด้ยใช้่
ห้มายเลิขโที่รศัพัที่ ์
มอ่ถ้อ่ของตนเอง แลิะ 
ที่ำรายการถ้อนเงิน
ผ�านระบบ MyMo
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3. MyMo Application

 -  Register MyMo for a  

customer using one's  

mobile phone number  

before conducting  

transactions through 

the MyMo application.

 (3)  รายงาน ZMBSUBMITB ใช้่สำห้รับแสด้งรายลิะเอ่ยด้ 
การอนุมัติสมัครใช่้บริการ Mobile Banking (MyMo) 

 (4)  รายงาน ZMBMNGB ใช่้สำห้รับแสด้งรายลิะเอ่ยด้การ
เป็ล่ิ�ยนแป็ลิงข้อมล่ิผ่ส้มคัรใช้่บรกิาร Mobile Banking (MyMo) 

 (5)  รายงาน ZMBCANCELB ใช่้สำห้รับแสด้งรายลิะเอ่ยด้การ
ยกเลิิกใช่้บริการ Mobile Banking (MyMo) 

-  ป็รับป็รุงระบบงานตรวจจับรายการทีุ่จริต (Surveillance) ให้้ม่
ป็ระสทิี่ธิภัาพัแลิะเพัย่งพัอต�อการวเิคราะห้ต์รวจจบัรายการที่จุรติ 
บนระบบ MyMo 

-  ออกห้นังสอ่ซัึ่กซึ่อ้มวิธป่็ฏิบิตัเิพัิ�มเติมเก่�ยวกับการรับสมัครบรกิาร 
MyMo เพั่�อกำช่ับให้้การป็ฏิิบัติงานเป็็นไป็ตามระเบ่ยบคำสั�ง
ธนาคารอย�างเคร�งครัด้ 

-  The Bank reviews the procedures on the provision of MyMo 
service on the approval of MyMo. The data recorder and the 
person giving approval are not the same to ensure prudence. 

-  Produce additional reports for the supervision of Branch Operations. 
This is to allow branches to check and control MyMo  
application, as well as make amendments to data stored on MyMo. 

 (1)   ZMBREGISTB Report – shows details on the number of 
applicants for the Mobile Banking (MyMo) application. 

 (2)   ZMBSAVEB Report – shows details on the number of 
applicants for the Mobile Banking (MyMo) application who 
are at step 1 – save draft. They are not approved by  
Submit User BRMGR/BRSMGR.

 (3)   ZMBSUBMITB Report – shows details on the approval of 
applications for Mobile Banking (MyMo).

 (4)   ZMBMNGB Report – shows details of amendments to  
the data of applicants for Mobile Banking (MyMo). 

 (5)   ZMBCANCELB Report – shows details of the cancellation 

of Mobile Banking (MyMo) application.

-  Improve the surveillance system to be effective and sufficient  
for the detection of corruption on MyMo.

-  Issue letters to conduct drills on methods of application of MyMo 
to ensure that the work processes are in accordance with the 
Bank’s regulations and orders. 

-  ธนาคารม่ห้นังส่อท่ี่�  ผธ. 
1562/2562 ลิ.ว. 26 ส.ค. 2562 
เ ร่� อ ง ซึ่ั ก ซึ่้ อ ม วิ ธ่ ป็ ฏิิ บั ติ 
เพัิ�ม เ ติมเ ก่� ยว กับการ รับ
สมคัรบรกิาร Mobile Banking 
(MyMo) ซึึ่�งยังใช้่บังคับอย่� 
ในป็ัจจุบัน 

-  The Bank issued the GSB 
Order No. 59/2561 on the 
Provision of Mobile Banking 
(MyMo). The Order is still 
enforced. 

-  The Bank developed an  
ef f ic ient and suff ic ient  
surveil lance system for 
frauds on MyMo. 

-  The Bank issued a letter  
No. Phor Thor 1562/2562 
dated 26 August 2019 on  
the Additional Procedures  
on Applying for the Mobile 
Banking (MyMo) service.  
The procedures are still  
enforced.
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-  ธนาคารม่วิธ่ป็ฏิิบัติงานสาขาในระบบบริการลิ่กค้าในธุรกิจห้ลัิก
ของธนาคาร (Core Banking Systems: CBS) ในเร่�องการตรวจสอบ
ยอด้เงนิคงเห้ลิอ่ป็ระจำวนัของสาขาแลิะสาขาย�อย ณ สิ�นวนัที่ำการ 

-  ธนาคารม่ห้ลิักเกณฑ์์แลิะวิธ่ป็ฏิิบัติงานการรับฝากเงินป็ระเภัที่ 
สลิากออมสินพัิเศษ ในเร่�องการรับฝากสลิาก พันักงานเที่ลิเลิอร์ 
ตรวจสอบความถ่้กต้องของเอกสาร แลิะตรวจสอบจำนวนเงิน  
ให้้ตรงกับใบรับฝาก บันทึี่กรายการรับฝากในระบบงาน CBS  
ตรวจสอบความถ้ก่ต้องแลิะลิงลิายมอ่ช่่�อ กรณเ่กนิวงเงนิ อนมุตัใิห้้ 
ผ้่อนมัุตติรวจสอบแลิะลิงลิายมอ่ช่่�อ มอบใบสลิาก แลิะบัตร สส.2ข. 
ให้้ผ้่ฝากรวบรวม สส.3 เพ่ั�อตรวจสอบกบับญัช่ป่็ระจำวนัของระบบ
งาน CBS 

-  ธนาคารม่วิธ่ป็ฏิิบัติงานเก่�ยวกับการป็้องกันแลิะป็ราบป็รามการ
ฟัอกเงิน แลิะการป้็องกันแลิะป็ราบป็รามการสนับสนุนที่างการเงินแก�
การก�อการร้าย แลิะการแพัร�ขยายอาวธุท่ี่�มอ่านภุัาพัที่ำลิายล้ิางสง่  
ในเร่�องการรับลิก่ค้าห้รอ่ผ่ท้ี่่�ที่ำธรุกรรมเป็็นครั�งคราว บคุคลิธรรมด้า 
(สัญช่าติไที่ย) สาขาต้องด้ำเนินการพิัส่จน์ ที่ราบข้อม่ลิการ 
แสด้งตนแลิะระบุตัวตนของลิ่กค้า โด้ยตรวจสอบความถ้่กต้อง 
แลิะความแที่้จริงของข้อม่ลิ แลิะห้ลิักฐานป็ระกอบการแสด้งตน 

-  ธนาคารม่ห้นังส่อช่่�แจงวิธ่ป็ฏิิบัติงานของสาขาตามกระบวนการ
ให้้สินเช่่�อสำนักอนุมัติสินเช่่�อรายย�อย (Work Flow) ได้้กำห้นด้
วิธ่ป็ฏิิบัติให้้สาขาตรวจสอบความถ้่กต้องครบถ้้วน ในเอกสาร 
การขอก่้สินเช่่�อแลิะให้้ผ่้ขอก่้ลิงนามรับรอง 

-  ธนาคารม่วิธ่ป็ฏิิบัติงานระบบงาน CBS สินเช่่�อแลิะวิธ่ป็ฏิิบัติ 
ระบบงานบริห้ารห้ลิักป็ระกันสินเช่่�อ CMS ในเร่�องการตรวจสอบ
ความถ้่กต้องของข้อม่ลิวงเงินก่้เบิกเงินเกินบัญช่่ ให้้ผ่้อนุมัติ 
ตรวจสอบความถ้ก่ต้องของข้อมล่ิฯ ก�อนที่ำ Activate แลิะอนุมตัิ
วงเงินเบิกเกินบัญช่่ การอนุมัติเป็ิด้ใช่้ วงเงินก่้เบิกเงินเกินบัญช่่ 
(Activate) ทีุ่กครั�งที่่�ม่การแก้ไขข้อม่ลิวงเงิน ผ่้อนุมัติต้องที่ำ
รายการตรวจสอบแลิะอนุมัติวงเงินก่้เบิกเกินบัญช่่ทีุ่กครั�งไว้แลิ้ว 

-  ธนาคารมว่ธิป่็ฏิบิตังิานตามนโยบายความมั�นคงป็ลิอด้ภัยัสารสนเที่ศ 
-  ธนาคารม่วิธ่ป็ฏิิบัติงานระบบงาน CBS สินเช่่�อ แลิะวิธ่ป็ฏิิบัติ 

ระบบงานบริห้ารห้ลิักป็ระกันสินเช่่�อ CMS ในเร่�องการไถ้�ถ้อน
ห้ลิักป็ระกันให้้พันักงานท่ี่�ม่บที่บาที่ผ่้ใช้่งาน (Role) Senior  
Collateral Operation ที่ำการบันที่ึกไถ้�ถ้อนห้ลัิกป็ระกัน 
ในระบบ CMS เมน่ “ไถ้�ถ้อนห้ลิักป็ระกัน” “ไถ้�ถ้อนเน่�องจาก 
ช่ำระห้น่�เสร็จสิ�น” โด้ยตรวจสอบรายการสัญญาให้้ถ้่กต้อง  
พัร้อมระบุวนัที่่�แลิะเห้ตผุลิ รวมถ้งึต้องมก่ารออกรายงานป็ระจำวัน
มาตรวจสอบด้้วย 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสินที่่� 69/2553 เร่�อง  
วิธ่ป็ฏิิบัติงานสาขาในระบบ
บริการลิ่กค้าในธุรกิจห้ลิัก 
ของธนาคาร (Core Banking 
Systems: CBS) ซึึ่�งยังใช้่
บังคับอย่�ในป็ัจจุบัน 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสินที่่� 33/2563 เร่�อง 
การรบัฝากเงินป็ระเภัที่สลิาก
ออมสินพิัเศษ ซึึ่�งยังใช้่บงัคับ
อย่�ในป็ัจจุบัน 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสินที่่� 38/2561 เร่�อง วิธ่
ป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการป้็องกัน
แลิะป็ราบป็รามการฟัอกเงิน 
แลิะการป้็องกันแลิะป็ราบป็ราม
การสนบัสนุนที่างการเงนิแก�
การก�อการร้าย แลิะการ 
แพัร�ขยายอาวุธท่ี่�ม่อานุภัาพั
ที่ำลิายลิา้งสง่ ซึึ่�งยงัใช่บ้งัคบั
อย่�ในป็ัจจุบัน 

-  ธนาคารออกห้นังส่อที่่� วส. 
18/2562 ลิ.ว. 28 ม.ค. 2562 
เร่�อง ช่่�แจงวธิป่็ฏิบิตังิานของ
สาขาตามกระบวนการให้ ้
สินเช่่�อสำนักอนุมัติสินเช่่�อ
รายย�อย (Work Flow) ซึึ่�งยงั
ใช่้บังคับอย่�ในป็ัจจุบัน 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคาร
ออมสินที่่� 102/2562 เร่�อง 
วิธ่ป็ฏิิบัติระบบงาน CBS  
สนิเช่่�อ แลิะวิธป่็ฏิบัิตริะบบงาน
บริห้ารห้ลัิกป็ระกันสินเช่่�อ 
CMS ซึึ่� ง ยังใ ช้่บั ง คับอย่�  
ในป็ัจจุบัน

4. ด้านัสินัเช่�อ 
 -  รับช่ำระสินเช่่�อ แลิะ

ที่ำรายการยกเลิิก
รายการรับช่ำระ 

 -  รั บ ช่ ำ ร ะ สิ น เ ช่่� อ 
แล้ิวไม�นำเงนิมาช่ำระ
ให้้กับลิ่กค้า 

 -  ป็ลิอมลิาย ม่อ ช่่� อ 
ของ ล่ิก ค้าซึ่ึ� ง เป็็น
เจ้าของสลิากออมสนิ 
แลิะบัญช่่เงินฝาก 
แลิะนำมาเป็็นห้ลัิกฐาน
ในการค�ำป็ระกนัสนิเช่่�อ 
แลิะถ้อนเงินออกจาก
บัญช่่ 

 -  ป็ลิอมแป็ลิงเอกสาร 
แลิะป็ลิอมลิายมอ่ช่่�อ
ของลิ่กค้าในสัญญา 
ก่้ เ งิ น แ ลิ ะ สัญญา 
ค�ำป็ระกัน 

 -  นำเอกสารของลิก่ค้า
ไป็ใช่้ เป็็นเอกสาร 
การก่้เงิน 

 -  ป็รับป็รุงแก้ไข เพิั�ม
วงเงนิสนิเช่่�อ เบกิเงนิ
เกินบัญช่่ 

 -  ป็ลิด้การค�ำป็ระกัน
สลิากออมสิ นที่่� ก่้ 
สินเช่่�อช่่วิตสุขสันต์ 
ซึ่ึ� ง ยั ง ไ ม� ไ ด้้ ช่ ำ ร ะ 
ปิ็ด้บัญช่ ่แล้ิวแจ้งความ
สลิากออมสินห้าย 
นำไป็ติด้ต�อสาขา
เพั่�อออกสลิากให้ม� 
ขอถ้อนสลิากก�อน
ครบอายุ เพั่�อนำเงิน
แลิะด้อกเบ่�ยไป็ใช่้
ป็ระโยช่น์ส�วนตน 
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กระบวนงาน /
ความเสี่ยั่งการทุจริต

Procedure of Fraud Risk

มาตรการจ่ดการความเสี่ยั่งและป้องก่นการทุจริต
Corruption Risk Management and Prevention Measures

ผลการดำาเนินงาน
Key Implementation Results

-  The Bank has in place the procedures on the Core Banking 
Systems (CBS) which cover the inspection of the remaining  
sum of each branch and sub-branch at the end of business day. 

-  The Bank has in place requirements and guidelines on the  
deposit of Special Premium Savings Certificates. Teller officers 
need to check the accuracy of documents and the amount of 
money to make sure that it corresponds to the deposit slip. Then 
the deposit will be recorded in the CBS work system. Should 
everything be correct, the customer will be asked to sign. If the 
amount exceeds the threshold, the approving officer will inspect, 
sign, issue savings certificates and Sor Sor 2 Kor card to the 
customer. Sor Sor 3 papers will need to be collected for  
inspection against the daily ledger of CBS work system. 

-  The Bank has in place the adopted practice on prevention and 
suppression of money laundering, prevention and suppression 
of financial support for terrorism and the proliferation of weapons 
of mass destruction. The Bank needs to verify the customer’s 
identity and identity documents of a Thai customer who conducts 
transactions occasionally. The Bank is to check the accuracy 
and truthfulness of information, as well as the documents brought 
for verification.  

-  The Bank issues the explanatory note on the procedures of a 
GSB branch in accordance with the Work Flow of Retail Loan 
Approval Offices which stipulates that the branch is to check the 
accuracy of documents used to apply for a loan. The applicant 
will then be required to sign to certify. 

-  The Bank has in place the procedures on the Core Banking 
Systems (CBS) which cover matters related to loans and loan 
collateral management. With regards to the verification of  
credit limit and overdraft, the approving individual is to check the 
accuracy of documents before activating and approving overdrafts. 
Every instance of approval, activation, and amendment of  
information related to credit limit, the approving individual is  
required to have completed the verification and approval  
process of such overdraft.  

-  The Bank has in place the procedures in accordance with the 
Information Security Policy. 

-  The Bank has in place the procedures of CBS related to loans 
and procedures of CMS loan collaterals management work 
system. With regard to the withdrawal of collaterals, the officer 
with the role of senior collateral operation is to record the  
withdrawal of collaterals in the CMS system under the menu 
“Withdrawal of Collaterals” “Withdrawal of Collaterals due to 
Completion of Payment”. The details are to be checked  
carefully for accuracy. Date and rationale are to be included in 
the record. Daily report is also to be checked.

-  The Bank issued the GSB 
Order No. 69/2553 on the 
Procedures on the Core 
Banking Systems which is 
still effective. 

-  The Bank issued the GSB 
Order No. 33/2563 on the 
Deposit of Special Savings 
Certificates. The Order is still 
enforced. 

-  The Bank i ssued the  
GSB Order No. 38/2561  
on the prevent ion and  
suppress ion of money  
laundering, the prevention 
and suppression of terrorism 
and the proliferation of  
weapons of mass destruction, 
The Order is still enforced.

-  The Bank issued a letter  
No. Wor Sor. 18/2562 dated 
28 January 2019 on the 
Procedures o f a GSB  
Branch in accordance with 
the Work Flow of Retail Loan 
Approval Of f i ces . The  
procedures are still enforced. 

-  The Bank issued the GSB 
Order No. 102/2562 on  
Procedures of CBS Related 
to Loans and Procedures of 
CMS Loan Col la tera ls  
Management Work System. 
They are still enforced. 

4. Loans 
 -  Accept payment for 

loans and cancel the 
transaction afterwards. 

 -  Accept payment for 
loans and does not 
proceed with the 
payment 

 -  Forge a customer’s 
signature who is the 
owner of Premium 
Savings Certificates 
and savings account. 
They are used to 
provide collaterals in 
loans and withdrawal 
from an account.  

 -  Forge document(s) 
and  cus t ome r ’ s  
signature in a loan 
contract and collaterals 
contract. 

 -  Use cus tomer ’ s  
documents in one’s 
own application for 
loan. 

 -  Amend a credit limit 
and conduc t an  
overdraft transaction.

 -  Remove the sale  
o f  col laterals of  
Premium Savings 
Certificates for the 
“Happy Life” loan 
which has not been 
paid up and report 
t he loss o f  t he  
savings certificate to 
reissue and withdraw  
the savings certificate 
before its maturity 
date with the aim of 
using the proceeds for 
one’s own interests. 
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กระบวนงาน /
ความเสี่ยั่งการทุจริต

Risk

มาตรการจ่ดการความเสี่ยั่ง
และป้องก่นการทุจริต

Corruption Risk Management and Prevention Measures

ผลการดำาเนินงาน
Key Implementation Results

-  จัด้ที่ำ Booklet สำห้รับ ผจส. เน้นการบริห้ารแลิะ 
ตรวจสอบเฉพัาะห้น�วยให้้บริการแลิกเป็ลิ่�ยนเงินตรา
ต�างป็ระเที่ศ เม่�อมก่ารเป็ล่ิ�ยน ผจส. ห้รอ่ม่การแต�งตั�ง 
ผจส. ให้ม� 

-  ให้้เขต / ภัาค / ฝ่ายตรวจสอบภัายในสายงานสาขา  
สุ�ม Surprise Check ท่ี่�ห้น�วยให้้บริการแลิกเป็ล่ิ�ยน 
เงินตราต�างป็ระเที่ศ 

-  ติด้ตั�งกลิ้องวงจรป็ิด้เพัิ�มบริเวณห้น้าต้่นิรภััย แลิะ
กำห้นด้วิธ่ป็ฏิิบัติในการนำเงินเข้าเก็บห้ร่อออกจาก 
ต่้นิรภััย

-  ธนาคารมห่้ลิกัเกณฑ์แ์ลิะวธ่ิป็ฏิบิตังิานการมอบห้มาย
อำนาจอนุญาตจ�ายเงินแลิะกำห้นด้ห้น�วยงานผ่จ้�ายเงิน 

 (1)  การจัด้ส�งเอกสารป็ระกอบการเบิกจ�ายเงินค�าใช้่จ�าย 
 (2)  ให้้ฝ่ายป็ฏิิบัติการการเงิน ฝ่ายการบัญช่่ ห้น�วย

ตรวจสอบภัายในภัม่ภิัาค 1 - 18 ขึ�นตรงสายงาน 
ตรวจสอบภัายในแลิะควบคุมการป็ฏิิบัติงาน 
ตามคำสั�งน่� 

-  The Bank has produced a booklet for branch  
managers focusing on the management and  
inspection of foreign exchange units whenever  
there is a change or appointment of a new branch 
manager.  

-  The Zonal Offices / Regional Offices/ internal audits  
are to conduct surprise checks at foreign exchange 
units. 

-  Install additional CCTVs near the safe deposit boxes 
and stipulate procedures in bringing money in and out 
of the boxes. 

-  The Bank has in place the procedures and guidelines 
on the authorization of the mandate to approve the 
payment and determine the paying agency. 

 (1)   Submission of documents required for payment 
 (2)   Financial Operations Department, Accounting 

Development and Regional Audit Units of  
regional offices 1-18 are to report directly to  
the Internal Audit Team. They are to supervise 
the practices under this Order.

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคารออมสินที่่� 
69/2553 เร่�อง วิธ่ป็ฏิิบัติงานสาขาใน
ระบบบริการลิ่กค้าในธุรกิจห้ลัิกของ
ธนาคาร (Core Banking Systems: 
CBS) ซึ่ึ�งยังใช่้บังคับอย่�ในป็ัจจุบัน 

-  จัด้ที่ำ Booklet สำห้รบั ผจส. เน้นการ
บรหิ้าร ตรวจสอบเฉพัาะห้น�วยให้บ้ริการ
แลิกเป็ล่ิ�ยนเงินตราต�างป็ระเที่ศ เม่�อม่
การเป็ล่ิ�ยน ผจส. ห้รอ่มก่ารแต�งตั�ง ผจส. 
ให้ม� 

-  ให้้เขต / ภัาค / ฝ่ายตรวจสอบภัายใน 
สายงานสาขา สุ�ม Surprise Check  
ที่่�ห้น�วยให้้บริการแลิกเป็ลิ่�ยนเงินตรา 
ต�างป็ระเที่ศ 

-  ติด้ตั�งกลิ้องวงจรป็ิด้เพัิ�มบริเวณห้น้า 
ต่้นิรภััย แลิะกำห้นด้วิธ่ป็ฏิิบัติในการ 
นำเงินเข้าเก็บห้ร่อออกจากต่้นิรภััย 

-  ธนาคารออกคำสั�งธนาคารออมสินที่่� 
99/2563 เร่�อง มอบห้มายอำนาจอนญุาต
จ�ายเงินแลิะกำห้นด้ห้น�วยงานผ่้จ�ายเงิน 
ซึ่ึ�งยังใช่้บังคับอย่�ในป็ัจจุบัน 

-  The Bank issued the GSB Regulation 
No. 69/2553 on the Procedures on the Core 
Banking Systems which is still effective. 

-  The Bank has produced a booklet for 
branch managers focusing on the  
management and inspection of foreign 
exchange units whenever there is a 
change or appointment of a new branch 
manager. 

-  The branch operations/ regional offices/ 
internal audit units are to conduct surprise 
checks at foreign exchange units. 

-  Install additional CCTVs near the safe 
deposit boxes and stipulate procedures 
in bringing money in and out of the 
boxes. 

-  The Bank issued the GSB Order No. 
99/2563 on the Authorization of the 
Mandate to Approve the Payment and 
Determine the Paying Agency. The Order 
is still enforced today.

5. ด้านัอ่�นั ๆ 
 -  นำเงินสด้ป็ระจำวัน

ของห้น�วยให้้บริการ
แลิกเป็ลิ่�ยนเงินตรา
ต�างป็ระเที่ศไป็ใช่้
ป็ระโยช่น์ส�วนตัว

 -  จัด้ที่ำเอกสารการ
เ บิ ก ค� า ใ ช้่ บ ริ ก า ร  
ฝากส�งสิ�งของที่าง
ไป็รษณ่ย์ แลิ้วไม�นำ
เงินไป็ช่ำระให้้แก�
บริษัที่ไป็รษณ่ย์ 

5. Others
 -  Take daily cash of 

foreign exchange 
units for personal 
use.

 -  Produce documents 
for postal shipment 
se rv i ce bu t  no t  
pay ing Tha i land 
Post.
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 • การส่�อสารแลูะการฝึกอบรมด้านัการติ่อติ้านัทุุจัริติ

 เพั่�อให้้ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้างธนาคารออมสิน 

ม่ความร่้ความเข้าใจต�อเร่�องการต�อต้านการทุี่จริตในทุี่กร่ป็แบบ 

รวมถึ้งสร้างความตระห้นกัต�อผ่ม้ส่�วนได้ส้�วนเสย่ของธนาคารถ้งึ

ความสำคญัต�อการต�อต้านการที่จุรติในที่กุรป่็แบบ โด้ยมก่ารส่�อสาร 

ด้ังน่�

 1. ธนาคารป็ระกาศใช้่คำสั�งธนาคารออมสินที่่� 70/2561 

เร่�อง มาตรการป็้องกันแลิะป็ราบป็รามการทีุ่จริต เพั่�อเป็็นค่�ม่อ

แนวที่างป็ฏิบิตังิานให้แ้ก�ผ่บ้รหิ้าร พันกังาน แลิะลิก่จา้งธนาคาร

ออมสนิ สามารถ้ป็ฏิบิตังิานได้อ้ย�างถ้ก่ตอ้ง เป็็นไป็ตามนโยบาย

ป็้องกันแลิะป็ราบป็รามการทีุ่จริต รวมที่ั�งเพั่�อสร้างความร่ ้

ความเข้าใจเก่�ยวกับมาตรการป็้องกันแลิะป็ราบป็รามการทีุ่จริต

 2. ธนาคารป็ระกาศเจตจำนงสุจริต มุ�งเน้นเสริมสร้าง

วัฒนธรรมสุจริต ป็ราศจากการทุี่จริตคอร์รัป็ชั่น เป็็นองค์กร 

ธรรมาภิับาลิแลิะโป็ร�งใส โด้ยกำห้นด้ให้้ผ่้บริห้าร พันักงาน  

แลิะลิ่กจ้างธนาคารออมสินยึด้ถ้่อแลิะป็ฏิิบัติ ด้ังน่�

  2.1  การป็ฏิิบัติห้น้าที่่� ยึด้ห้ลิักตามมาตรฐาน ขั�นตอน 

แลิะระยะเวลิาที่่�กำห้นด้ไว้อย�างเคร�งครดั้ แลิะเป็็นไป็

อย�างเที่�าเที่่ยมกัน รวมถ้ึงการป็ฏิิบัติงานอย�าง 

มุ�งมั�นเต็มความสามารถ้ ม่ความรับผิด้ช่อบต�อ

งานในห้น้าที่่�ที่่�รับผิด้ช่อบ ม่คุณธรรมแลิะโป็ร�งใส

  2.2  การ ใช่้ งบป็ระมาณจัด้ที่ำแผนการ ใช่้ จ� าย 

งบป็ระมาณป็ระจำปี็แลิะเผยแพัร�อย�างโป็ร�งใส 

ใช่้จ�ายงบป็ระมาณอย�างคุ้มค�า เป็็นไป็ตาม

วัตถุ้ป็ระสงค์ ไม�เอ่�อป็ระโยช่น์ต�อตนเองห้ร่อ 

พัวกพั้อง แลิะเป็ิด้โอกาสให้้พันักงานม่ส�วนร�วม 

ในการตรวจสอบการใช่้จ�ายงบป็ระมาณ

  2.3  การใช้่อำนาจ การมอบห้มายงาน การป็ระเมินผลิ

การป็ฏิิบัติงาน การคัด้เล่ิอกบุคลิากร เพั่�อให้ ้

สิที่ธิป็ระโยช่น์ต�าง ๆ เป็็นไป็อย�างเป็็นธรรม  

ไม�เลิ่อกป็ฏิิบัติ ไม�ใช่้อำนาจสั�งการให้้ผ่้ใต้บังคับ

บัญช่าที่ำในธุระส�วนตัวของผ่้บังคับบัญช่าห้ร่อ 

ที่ำในสิ�งที่่�ไม�ถ้่กต้อง

  2.4  การใช่้ที่รัพัย์สินของธนาคาร ไม�นำที่รัพัย์สินของ

ธนาคารไป็เป็็นของตนเองห้ร่อนำไป็ให้้ผ่้ อ่�น  

ม่กระบวนการในการขออนุญาตแลิะแนวป็ฏิิบัติ

เก่�ยวกับการใช้่ที่รัพัย์สนิของธนาคาร มก่ารกำกับ

ด้่แลิแลิะตรวจสอบการใช่้ที่รัพัย์สินของธนาคาร

อย�างเคร�งครัด้   

• Anti-corruption Communication and Training 

In order to prepare the Bank’s personnel to understand all 

forms of anti-corruption and foster awareness on the importance 

of anti-corruption among the Bank’s stakeholders, the Bank has 

initiated the following key communication strategies: 

1. The Bank issued the GSB Order No. 70/2561 on Anti-

corruption Prevention and Suppression Measures as a practical 

guideline for the executives, officers and employees of GSB to 

be able to operate in accordance with the anti-corruption policy, 

and for the benefit of fostering awareness and understanding 

on measures to prevent and suppress corruption.

2. The Bank has declared Honesty Intent which aims to 

promote the culture of honesty and anti-corruption and make 

GSB become an organization with good corporate governance 

and transparency. The executives, officers and employees of 

GSB are to adhere to and practice the following: 

 2.1  Discharge duties based on standards, procedures 

and timeline as stipulated in a strict and equitable 

manner. Personnel have to work with commitment 

to the best of their abilities and be responsible 

with integrity and transparency. 

 2.2  Produce an annual plan for budget utilization and 

publicize it in a transparent manner. The budget 

has to be spent with the intention to generate 

maximum value and in accordance with its 

objectives without providing benefits to oneself 

or others. Officers are to be given opportunities 

to scrutinize the budget expenses. 

 2.3  The exercise of authority, assignment, performance 

assessment and nomination of personnel to grant 

any benefits is to be carried out fairly without 

discrimination. Subordinates are not to be ordered 

to help with any personal errands of their 

supervisors or to do anything that is not right. 

 2.4  One must not take the Bank’s asset as one’s own 

or give it to others. There is a procedure on applying 

for approval. The Bank has guidelines on the use 

of the Bank’s assets in place. The Bank closely 

monitors and checks the utilization of the Bank’s 

assets in a strict manner. 

 2.5  The Bank seriously emphasizes the efforts against 

corruption. The Bank conducts reviews of the 

policy and produces work plans on anti-corruption 

measures. Corruption monitoring procedure is in 

place to effectively prevent any act of corruption.
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  2.5  การแก้ไขป็ัญห้าการทีุ่จริต ให้้ความสำคัญในการ

ต�อต้านการทุี่จริตอย�างจริงจัง ที่บที่วนนโยบาย

แลิะจัด้ที่ำแผนงานด้้านการป้็องกันแลิะป็ราบป็ราม

การทีุ่จริต ม่กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ 

การทีุ่จริต เพั่�อให้้เกิด้การป็้องกันการทีุ่จริตอย�าง

เป็็นร่ป็ธรรม

  2.6  คุณภัาพัการด้ำเนินงาน ต้องให้้ข้อม่ลิเก่�ยวกับ 

การด้ำเนินงาน การให้้บริการแก�ผ่้รับบริการ ผ่้มา

ติด้ต�อห้ร่อผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยอย�างตรงไป็ตรงมา  

ไม�ปิ็ด้บังห้ร่อบิด้เบ่อนข้อม่ลิ ป็ฏิิบัติห้น้าที่่�อย�าง 

ม่คุณธรรม คำนึงถ้ึงป็ระโยช่น์ของผ่้ม่ส�วนได้้ 

ส�วนเส่ยแลิะส�วนรวมเป็็นห้ลัิก ไม�เอ่�อป็ระโยช่น์ 

ให้้กับบุคคลิใด้บุคคลิห้นึ�งห้ร่อกลิุ�มใด้กลิุ�มห้นึ�ง

  2.7  ป็ระสิที่ธิภัาพัการส่�อสาร เผยแพัร�ข้อม่ลิธนาคาร

ในเร่�องต�าง ๆ ให้้สาธารณช่นที่ราบผ�านช่�องที่าง 

ที่่�ห้ลิากห้ลิาย เขา้ถ้งึง�ายแลิะไม�ซึ่บัซึ่อ้น ครบถ้ว้น 

แลิะเป็็นปั็จจุบัน จัด้ให้้ม่ช่�องที่างให้้ผ่้รับบริการ  

ผ่้มาติด้ต�อ ห้ร่อผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยสามารถ้ส�ง 

คำติช่มห้ร่อความคดิ้เห้น็เก่�ยวกบัการด้ำเนนิงาน  

การให้้บรกิาร ช่่�แจงในกรณ่ที่่�ม่ข้อกังวลิสงสัยได้้

อย�างช่ัด้เจน แลิะม่ช่�องที่างให้้สามารถ้ร้องเร่ยน

การที่จุรติของผ้่บรหิ้าร พันักงาน แลิะลิก่จ้างธนาคาร

  2.8  การป็รับป็รุงระบบการที่ำงาน ป็รับป็รุงพััฒนา

ธนาคารที่ั�งการป็ฏิิบัติงานของเจ้าห้น้าที่่�แลิะ

กระบวนการที่ำงาน นำเที่คโนโลิย่มาใช้่ในการ

ด้ำเนินงานเพั่�อให้้เกิด้ความสะด้วกแลิะรวด้เร็ว 

ยิ�งขึ�น เป็ิด้โอกาสให้้ผ่้รับบริการ ผ่้มาติด้ต�อ ห้ร่อ

ผ่ม้ส่�วนได้้ส�วนเสย่เข้ามาม่ส�วนร�วมในการป็รบัป็รงุ

พัฒันาการด้ำเนนิงานให้้สอด้คล้ิองกบัความต้องการ

  2.9  การเป็ิด้เผยข้อม่ลิ เผยแพัร�ข้อม่ลิให้้สาธารณช่น

รบัที่ราบบนเวบ็ไซึ่ต์ของธนาคาร ได้้แก� ข้อมล่ิพั่�นฐาน 

การบรหิ้ารงาน การบรหิ้ารเงนิงบป็ระมาณ การบรหิ้าร

แลิะพััฒนาที่รัพัยากรบุคคลิเพั่�อแสด้งถ้ึงความ

โป็ร�งใสในการบริห้ารงานแลิะการด้ำเนินงาน 

ของธนาคาร

  2.10  การป็อ้งกนัการที่จุริต เผยแพัร�ขอ้ม่ลิที่่�เป็น็ป็จัจบุนั

ให้้สาธารณช่นรับที่ราบบนเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร 

ในด้้านการด้ำเนินการเพั่�อป็้องกันการทีุ่จริต  

แลิะมาตรการภัายในเพั่�อป็้องกันการทีุ่จริต 

ให้้ความสำคัญต�อการนำผลิการป็ระเมินไป็ส่�การ 

จัด้ที่ำมาตรการส�งเสริมความโป็ร�งใส แลิะกำกับ

ติด้ตามให้้ม่การนำไป็ป็ฏิิบัติอย�างเป็็นร่ป็ธรรม

 2.6  The Bank provides information related to the 

operations and provision of services to customers, 

visitors or stakeholders in a transparent manner, 

without any concealing or distorting of information. 

The personnel of GSB have to discharge their 

duties with integrity, taking into account, 

principally, the benefits of stakeholders and the 

general public. The actions of the personnel must 

not benefit a certain group of individuals or group 

of individuals. 

 2.7  The Bank disseminates information related to the 

Bank to the general public in various channels in 

order for the public to have easy access to 

comprehensive and updated information through 

various means. Customers, visitors, or 

stakeholders are also able to send their feedback 

or opinions about the operations and provision of 

services. The public relations unit must be able 

to provide explanations in case of queries in 

a clear manner. Channels are provided for 

complaints on corruption made against the 

executives, officers and employees of the Bank. 

 2.8  The Bank improves work systems including the 

operations of personnel and work procedures. 

Technology is applied in the operations for 

convenience and efficiency. Customers, visitors 

or stakeholders are given opportunities to 

participate in the improvement of the work systems 

in line with their needs and wants. 

 2.9  The Bank discloses information to the general 

public on the Bank’s website. Such information 

includes basic information, management, budget 

management, the management and development 

of human resources. This reflects the Bank’s 

transparency in terms of the management and 

operations. 

 2.10  The Bank has in place measures to prevent 

corruption including the disclosure of updated 

information on the Bank’s anti-corruption conducts 

and internal measures to prevent corruption to 

the public on the Bank’s website. The Bank 

emphasizes the application of the assessment 

results to produce measures to enhance 

transparency and follow up to ensure concrete 

implementation.
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 3. ธนาคารเผยแพัร�นโยบายป้็องกันแลิะป็ราบป็ราม 

การที่จุรติไป็ยงัผ่บ้ริห้าร พันักงาน แลิะลิก่จ้างธนาคารออมสนิ  

ที่ั�วที่ั�งองค์กร โด้ยผ่้บริห้ารแลิะพันักงานจำนวน 16,821 ค้นั  

คิด้เป็็น 75.78% แลิะลิ่กจ้างจำนวน 5,376 ค้นั คิด้เป็็น 24.22%  

รวมที่ั�งห้มด้ 22,197 ค้นั (100%) รับที่ราบแลิะถ้่อป็ฏิิบัติตาม

แนวที่างการป้็องกันแลิะป็ราบป็รามการทีุ่จริต ตามระเบ่ยบ

ธนาคารออมสิน ฉบับที่่� 660 ว�าด้้วยนโยบายป็้องกันแลิะ 

ป็ราบป็รามการทีุ่จริต 

ข้อมูลของพึน่กงานและพึ่นธมิตรทางธุรกิจที่ ได้ร่บการสื่อสารนโยั่บายั่ 
และแนวปฏิบ่ติเกี่ยั่วก่บการต้านทุจริตขององค์กร [205-2]

Details of GSB’s Personnel and Business Partners who have Been communicated  

on GSB’s Anti-corruption Policy and Guidelines

ระด่บพึน่กงาน
Level of Personnel

จำานวนท่้งหมดที่ได้ร่บการสื่อสารนโยั่บายั่และแนวปฏิบ่ต ิ
เกี่ยั่วก่บการต่อต้านทุจริตขององค์กร (คน)

Total number of personnel who have been 
communicated on GSB’s Anti-corruption Policy  

and Guidelines (persons)

ร้อยั่ละเทียั่บก่บ
ท่้งหมด

Percentage 

of the Total

•  ผ่้อำนวยการธนาคารออมสินแลิะผ่้บริห้ารตั�งแต� 
ผ่้ช่�วยผ่้อำนวยการธนาคารออมสินห้ร่อเที่่ยบเที่�าขึ�นไป็

  President and CEO of GSB and executives at the level  
of Executive Vice Presidents or higher

• ผ่้บริห้ารตั�งแต�ระด้ับผ่้อำนวยการฝ่ายห้ร่อเที่่ยบเที่�าลิงมา
  Executives at the level of Senior Vice President  

of Department or lower

• พันักงาน
  Officers

16,821 100

• ลิ่กจ้าง Employees 5,376 100

ประเภทพึ่นธมิตรทางธุรกิจ
Type of Business Partner

จำานวนคู่ค้าทางธุรกิจท่้งหมดที่ได้ร่บการสื่อสารนโยั่บายั่ 
และแนวปฏิบ่ติเกี่ยั่วก่บการต้านทุจริตขององค์กร (รายั่)

Total number of business partners who have been 

communicated on GSB’s Anti-corruption Policy  

and Guidelines (number of partners)

ร้อยั่ละเทียั่บก่บ
ท่้งหมด

Percentage 

of the Total

ค่�ค้าที่างธุรกิจที่่�ที่ำสัญญาจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างกับธนาคาร
Business partners who enter into procurement contracts 
with the Bank

ส่�อสารสาธารณะผ�านเว็บไซึ่ต์ธนาคาร  
ห้ัวข้อ การเป็ิด้เผยข้อม่ลิแลิะความโป็ร�งใส

Communication done publicly through the Bank’s website 
under the topic “Disclosure of Information and Transparency

100

3. The Bank has disseminated anti-corruption policy to 

executives, officers and employees throughout the organization. 

As a result, 100% of the 22,197 personnel have acknowledged 

and adhered to the anti-corruption policy in accordance with 

the GSB Regulation No. 660 on Anti-corruption Policy. Among 

these, 16,821 are executives and officers or 75.78% of the total 

personnel, and 5,376 are employees, amounting to 24.22%  

of the total personnel.
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ข้อมูลของคณ์ะกรรมการ พึน่กงาน ที่ ได้ร่บการฝึึกอบรมหล่กสูตรที่เกี่ยั่วข้องก่บการต้านทุจริต  
และการปฏิบ่ติตามกฎหมายั่ ท่้งรูปแบบการอบรมระบบห้องเรียั่น (Classroom Training)  

และการอบรมออนไลน์ (e-Learning) [205-2]

Details of the Board of Directors and Officers who have received training related to Anti-corruption  

and Legal Compliance both in the forms of classroom training and e-learning

คณ์ะกรรมการ
Board of Directors

จำานวนท่้งหมดที่ได้ร่บการฝึึกอบรมนโยั่บายั่ 
และแนวปฏิบ่ติเกี่ยั่วก่บการต้านทุจริตขององค์กร 

และการปฏิบ่ติตามกฎหมายั่ (คน)
Number of persons who have received training 

related to the Bank’s anti-corruption policy  
and guidelines and legal compliance (persons)

ร้อยั่ละเทียั่บก่บ
ท่้งหมด

Percentage  
of the Total

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
GSB’s Board of Directors 13 100

ระด่บพึน่กงาน 
Officer Level

จำานวนท่้งหมดที่ได้ร่บการฝึึกอบรมนโยั่บายั่ 
และแนวปฏิบ่ติเกี่ยั่วก่บการต้านทุจริตขององค์กร

และการปฏิบ่ติตามกฎหมายั่ (คน)
Number of persons who have received training 
related to the Bank’s anti-corruption policy and 

guidelines and legal compliance (persons)

ร้อยั่ละเทียั่บก่บ
ท่้งหมด

Percentage  
of the Total

ผ่้อำนวยการธนาคารออมสินแลิะผ่้บริห้ารตั�งแต� 
ผ่้ช่�วยผ่้อำนวยการธนาคารออมสินห้ร่อเที่่ยบเที่�าขึ�นไป็
President and CEO of GSB and executives at the level of 
Executive Vice Presidents or higher

41 91

ผ่้บริห้ารตั�งแต�ระด้ับผ่้อำนวยการฝ่ายห้ร่อเที่่ยบเที่�าลิงมา
Executives at the level of Senior Vice President of 
Department or lower

5,661 100

พันักงาน
Officers 10,850 100

ลิ่กจ้าง
Employees 4,583 95

หมายเหตุุ:	 1.	พนัักงานั	1	คนั	ได้้รัับการัฝึึกอบรัมหลัักสููตุรัที่่�เก่�ยวข้้องกับการัตุ้านัทีุ่จรัิตุแลัะการัปฏิิบัตุิตุามกฎหมายมากกว่า	1	หลัักสููตุรั	
	 2.	ข้้อมูลัพนัักงานั	ณ	31	ธัันัวาคม	2564
Notes:	 1.	Each	officer	has	received	more	than	one	training	related	to	the	Bank’s	anti-corruption	policy	and	legal	compliance.	
	 2.	Personnel	data	as	of	31	December	2021	
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 • กระบวนัการจััดการเร่�องร้องเรียนั แลูะช่องทุางการรับข้้อร้องเรียนัการทุุจัริติแลูะประพัฤติิมิชอบ [2-25]

  GSB’s Complaint Handling Process and Channels to Receive Complaints on Corruption and Misconduct

แผนผ่งกระบวนการจ่ดการเรื่องร้องเรียั่นและช่องทางการร่บข้อร้องเรียั่นการทุจริตและประพึฤติมิชอบ
Flow Chart of GSB’s Handling Process for Complaints Related to Corruption and Misconduct

ผู้ร้องเรียั่น
Complainants

หน่วยั่งาน
Work Units

การดำาเนินงาน
Implementation (Confidential Level)

ช่องทางภายั่ในของธนาคาร
Internal Channels

ช่องทางภายั่นอกธนาคาร
External Channels

• สาขา/จุดให้บริการ
 Branch/service point

• Call Center 1115

• Website: www.gsb.or.th

• อีเมล / E-mail:  

 Voice@gsb.or.th

 news@gsb.or.th

• Facebook: GSB Society

• จดหมายถึงผู้อำานวยการ

 ธนาคาร

 Letters to GSB President 

 and CEO

• QR Voice ที่สาขาหรือ

 บนเว็บไซต์

 QR Voice In-branch or QR Voice  

 display on www.gsb.or.th

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations 

Department 

รับเร่ือง / ตรวจพบ

การทุจริตหรือ

บุคคลภายนอก

ร้องเรียนการทุจริต

Receive / detect

corruption or  

outsider's  

complaints

on corruption

หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น

ภายใน 7 วัน

Head of the work  

unit conducted  

preliminary  

investigation of the 

facts within 7 days

รายงานผล

เบ้ืองต้นต่อธนาคาร

เพ่ือรับทราบทันที

Report results of  

the preliminary 

consideration to  

the Bank  

immediately

ภายั่ใน 7 ว่น / w
ithin 7 days

ภายั่ใน 30 ว่น / w
ithin 30 days

ภายั่ใน 37 ว่น / w
ithin 37 days

กรณีระหว่างท่ีตรวจสอบมีเหตุน่าเช่ือว่า 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร

หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน

แก่ลูกค้าหรือประชาชน

In case, during the investigation  

there is a reason to believe that  

it may cause damage to the Bank  

or trouble to customers or 

the general public

เม่ือหน่วยงานดำาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จส้ิน
Completion of fact investigation  

of the work unit

หากผลปรากฏว่า

ไม่ได้กระทำาตามที่ถูกร้องเรียน 

ให้รายงานผลตามลำาดับขั้น

ถึงผู้อำานวยการ 

ธนาคารออมสิน 

เพื่อทราบ

If the investigation results 

showed that there is no ground 

for the complaint, the results 

must be reported in  

hierarchical order and to  

the President and CEO.

หากปรากฏว่ามีมูลตามที่ถูกร้องเรียน 

ให้รายงานผลตามลำาดับขั้นถึง

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  เพื่อส่งเรื่อง

ให้คณะกรรมการชี้มูลความผิดพิจารณา 

และหากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าพนักงาน

หรือลูกจ้างได้กระทำาทุจริตจริง 

ให้นำาเสนอให้ออกจากงานไว้ก่อน

If it was found that there is ground for the  

complaint, results must be reported in  

hierarchical order and to the President  

and CEO in order to submit the matter  

to the Committee to determine the cause  

of the offense for consideration. If the fact  

concluded that the officer or employee has  

actually committed the fraud, the officer  

or employee must be temporarily  

suspended from his/her job.

หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ภาค / ฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป

Head of work unit means department and regional offices or equivalent or higher.

ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

พิจารณาปรับย้าย 

ไปปฏิบัติงานท่ีตำาแหน่งอ่ืน

เป็นการช่ัวคราว

Head of the work unit  

shall be temporarily  

relocated to work  

in another position.

เป็นศูนย์กลาง

ในการรับเรื่อง

ร้องเรียนผ่านทาง

ช่องทางภายในและ

ช่องทางภายนอก

ของธนาคาร

To be the center  

for receiving  

complaints 

through the Bank's 

internal and external 

channels

พิจารณา กลั่นกรอง 

จำาแนกเรื่อง และ

จัดส่งให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

Consider, screen,

Categorize the  

complaints and 

submit them to 

relevant agencies

หน่วยงานส่วนกลาง

สายงานกิจการสาขา

Central and Branch

Operations

• หน่วยงานราชการ
 Government agencies

 - สำานักนายกรัฐมนตรี 

  (GCC1111)
  Office of the Prime Minister

  (GCC1111)

 - กระทรวงการคลัง
  Ministry of Finance

 - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

  Bank of Thailand (BOT)

 - สำานักงานการตรวจเงิน 

  แผ่นดิน (สตง.)

  State Audit Office (SAO)

 - สำานักงานคณะกรรมการ 

  กำากับและส่งเสริมการ 

  ประกอบธุรกิจประกันภัย

  Office of Insurance  

  Commission (OIC)

 - ศูนย์ดำารงธรรม  

  กระทรวงมหาดไทย

  Damrongdhama Center of

  Ministry of Interior
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การดำาเนินงานที่สำาค่ญด้านการต่อต้านทุจริต
 -  การส�งเสริมการป้็องกันการทุี่จริตคอร์รัป็ช่ัน โด้ย 

ห้น�วยงานภัายนอกศกึษาด้ง่านธนาคารออมสนิ เม่�อวนัท่ี่� 

22 มกราคม 2564 ผ่้แที่นองค์การตลิาด้เพั่�อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) ศึกษาด้่งาน ITA ธนาคารออมสิน โด้ย 

คุณป็ระเสริฐ กองจันที่ร์ ผ่้ช่�วยผ่้อำนวยการธนาคาร 

ออมสิน สายงานกำกับแลิะควบคุม เผยแพัร�แนวที่าง

การด้ำเนินงานของธนาคารในการเข้าร�วมป็ระเมิน

คุณธรรมแลิะความโป็ร� ง ใสในการด้ำเนินงาน  

ของห้น�วยงานภัาครัฐ (Integrity and Transparency 

 Assessment: ITA) ผ�านส่�ออเิลิก็ที่รอนกิส ์(Microsoft 

Teams) ให้้กับผ่้แที่นองค์การตลิาด้เพ่ั�อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) ที่่�ศึกษาด้่งานของธนาคารออมสิน เพ่ั�อนำ

แนวที่างการด้ำเนินงานของธนาคารไป็ป็รับป็รุง

พััฒนาการด้ำเนินงานให้้ม่ป็ระสิที่ธิภัาพัตามเกณฑ์ ์

ที่่�สำนักงาน ป็.ป็.ช่. กำห้นด้ อันจะนำผลิให้้การทีุ่จริต

ในภัาพัรวมของป็ระเที่ศลิด้น้อยลิง ณ ห้้องป็ระชุ่ม

สนามจันที่ร์ ธนาคารออมสิน สำนักงานให้ญ�

 -  เพัิ�มช่�องที่างแจ้ง เร่� อง ร้องเ ร่ยนการทีุ่จ ริตแลิะ 

ป็ระพัฤติมิช่อบ บนเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร คอลัิมน์  

“ศ่นย์รับฟัังเส่ยงของลิ่กค้า” 

 -  Kick-off การป็ระเมนิคณุธรรมแลิะความโป็ร�งใสในการ

ด้ำเนินงานของห้น�วยงานภัาครัฐ ป็ระจำป็ี 2564 เม่�อ

วันพัฤห้ัสบด้่ที่่� 4 ม่นาคม 2564 คุณวิที่ัย รัตนากร  

ผ่้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็็นป็ระธานเปิ็ด้การ 

อบรมห้ลิักส่ตร Kick-off การป็ระเมินคุณธรรมแลิะ 

ความโป็ร�งใสในการด้ำเนินงานของห้น�วยงานภัาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ป็ระจำป็ี 2564 พัร้อมมอบนโยบายการป็ฏิิบัติห้น้าที่่�

ด้้วยความซึ่่�อสัตย์สุจริต โป็ร�งใส ไร้ทีุ่จริต แก�คณะ 

ผ่บ้รหิ้ารแลิะพันกังานธนาคารออมสนิ ณ ห้อป็ระช่มุบรุฉตัร 

ธนาคารออมสิน สำนักงานให้ญ� ในการน่� ด้ร.มานะ 

นิมิตรมงคลิ เลิขาธิการองค์กรต�อต้านคอร์รัป็ช่ัน 

(ป็ระเที่ศไที่ย) ได้้ให้้เก่ยรติเป็็นวิที่ยากรพิัเศษในการ

บรรยายให้้ความร่้ในห้ัวข้อ “ป็ลิ่กฝัง-เป็ิด้โป็ง-ป็้องกัน 

รวมพัลิังต้านคอร์รัป็ชั่น” แลิะคุณกฤตนันท์ี่ เตนากุลิ 

เจา้พันักงานป้็องกันการทุี่จริต สำนักป็ระเมินคุณธรรม

แลิะความโป็ร�งใส สำนกังานคณะกรรมการป็อ้งกนัแลิะ

ป็ราบป็รามการทุี่จริตแห้�งช่าติ ได้้ช่่�แจงห้ลิักเกณฑ์ ์

การป็ระเมนิคณุธรรมแลิะความโป็ร�งใสในการด้ำเนนิงาน 

ของห้น�วยงานภัาครัฐ (Integrity and Transparency 

Key Efforts on Anti-corruption 

-  The Bank promoted anti-corruption measures by 

welcoming the representatives from the Marketing 

Organization for Farmers (MOF) on 22 January 2021 

at the Sanam Chan Auditorium, GSB Head Office.  

Mr. Prasert Kongchan, Executive Vice President for 

the Supervision, introduced the visiting delegation to 

the Bank’s participation in the Integrity and Transparency 

Assessment (ITA) via Microsoft Teams. The delegation 

from MOF would apply GSB’s practice to its operations 

to be in accordance with the requirements stipulated 

by the Office of the National Anti-Corruption 

Commission. This will contribute to the lower cases 

of corruption overall. 

-  The Bank increased the channel for complaints on 

corruption and misconduct on its website under the 

column “Taking up Customer's Opinions” 

-  The Bank had a kick-off event for the Integrity and 

Transparency Assessment for public agencies for the 

year 2021 on Thursday 4 March 2021 where Mr. Vitai 

Ratanakorn, President and CEO, presided over and 

launched the training course “Kick-off Integrity and 

Transparency Assessment for Public Agencies for the 

Year 2021”. He also laid down the policy on how to 

carry out duties with integrity, transparency and 

corruption-free for executives, officers and employees 

of GSB at the Burachat Auditorium, GSB Head Office. 

At the event, Dr. Mana Nimitmongkol, Secretary-General 

of the Anti-Corruption Organization of Thailand,  

gave a special lecture on “Fostering-Uncovering-

Prevent ing-F ight ing Cor rupt ion Together ”  
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Assessment: ITA) ป็ระจำป็ี 2564 ให้้แก�ผ่้เข้าร�วม 

การอบรมในห้ลัิกสต่รด้งักลิ�าวด้้วย โอกาสน่� ผ่อ้ำนวยการ

ธนาคารออมสินได้้มอบรางวัลิเน่�องในกิจกรรม 

“สปั็ด้าห้ส์�งเสรมิธรรมาภับิาลิ ต�อตา้นที่จุรติคอรร์ปั็ช่นั: 

GSB WAY SAY NO CORRUPTION” ได้้แก� รางวัลิ

ห้น�วยงานที่่�มส่�วนร�วมสง่สุด้ในการลิงนามป็ฏิิญาณตน

ในการป็ฏิิบัติห้น้าที่่�ด้้วยความซึ่่�อสัตย์สุจริต โป็ร�งใส 

ผ�านระบบออนไลิน์ รางวลัิห้น�วยงานส�งเสรมิธรรมภับิาลิ

ด่้เด้�น แลิะรางวัลิการป็ระกวด้คำขวัญต�อต้านการทุี่จริต

คอร์รัป็ช่ัน 

 -  เผยแพัร�แนวป็ฏิบิตักิารจดั้การเร่�องรอ้งเร่ยนการที่จุรติ

แลิะป็ระพัฤ ติมิ ช่อบบนเ ว็บไซึ่ ต์ของธนาคาร  

ป็ระกอบด้ว้ย “มาตรการจดั้การเร่�องรอ้งเร่ยนการที่จุรติ

แลิะป็ระพัฤติมิช่อบ” แลิะ “แผนผังกระบวนการ 

จัด้การเร่�องร้องเร่ยนการทุี่จริตแลิะป็ระพัฤติมิช่อบ” 

เพั่�อแสด้งแนวที่างการด้ำเนนิการของธนาคารต�อเร่�อง

ร้องเร่ยนการทีุ่จริตแลิะป็ระพัฤติมิช่อบ โด้ยเผยแพัร� 

ในเว็บไซึ่ต์ของธนาคารตั�งแต�วันที่่� 30 เมษายน 2564 

จนถึ้งปั็จจบัุน 

 -  เผยแพัร�ป็ระกาศเจตจำนงสุจริตของผ่้อำนวยการ

ธนาคารออมสินคนปั็จจุบัน ที่ั�งในร่ป็แบบภัาษาไที่ย 

แลิะภัาษาอังกฤษ บนเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร ตั�งแต� 

วนัที่่� 16 กรกฎาคม 2563 จนถ้งึปั็จจบุนั เพั่�อให้้ผ่บ้รหิ้าร 

พันักงาน แลิะลิ่กจ้างยึด้ถ้่อแลิะป็ฏิิบัติ 

 -  จัด้กิจกรรม “สัป็ด้าห้์ส�งเสริมธรรมาภิับาลิ ต�อต้าน

ทีุ่จริตคอร์รัป็ช่ัน” ระห้ว�างวันที่่� 25 พัฤศจิกายน 2564 

ถ้งึวนัที่่� 9 ธนัวาคม 2564 โด้ยม่พิัธล่ิงนามป็ฏิญิาณตน

ในการป็ฏิิบัติห้น้าที่่�ด้้วยความซึ่่�อสัตย์สุจริต โป็ร�งใส 

รวมที่ั�งม่การจัด้บรรยายพิัเศษห้ลิักส่ตร “การพััฒนา

คณุธรรมเพ่ั�อความยั�งยน่” โด้ยศาสตราจารยเ์กย่รติคณุ 

นายแพัที่ย์เกษม วัฒนชั่ย องคมนตร่ เพ่ั�อส�งเสริม 

ให้้ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้างรับร่้ ม่ความร่้ 

ความเข้าใจแลิะตระห้นักถึ้งความสำคัญในการป็ฏิิบัติ

ห้น้าที่่�ด้้วยความซ่ึ่�อสัตย์สุจริต โป็ร�งใส เป็็นธรรม  

แลิะต�อต้านการทีุ่จริตทีุ่กร่ป็แบบ 

and Mr. Kritanan Tenakul, anti-corruption officer, Ethics 

and Integrity Promotion and Corruption Prevention 

Group, also elaborated on the criteria for the Integrity 

and Transparency Assessment (ITA) for public 

agencies for the year 2021 to training attendees. The 

President and CEO of GSB also handed over prizes 

for the event “GSB WAY SAY NO CORRUPTION”, 

during the promoting corporate governance and  

anti-corruption week, to an agency with the most 

participation in declaring its honesty intent through  

an online system, and the prize for the Outstanding 

Public Organization that promotes good corporate 

governance, as well as the prize for anti-corruption 

tag-line contest. 

-  The Bank disseminated the practice on the handling 

of complaints regarding corruption and misconduct on 

the Bank’s website. Such handling includes “Measures 

to Manage Complaints on Corruption and Misconduct” 

and “Flow Chart on the Management of Complaints 

on Corruption and Misconduct”. In order to reflect  

the Bank’s undertakings relating to complaints on 

corruption and misconduct, the Bank publicizes it  

on its website since 30 April 2021 to present. 

-  The Bank has publicized the Honesty Intent of the 

current President and CEO of GSB both in Thai and 

English on the Bank’s website since 16 July 2020,  

as guidelines for executives, officers and employees 

to adhere to and translate into practice. 

-  The Bank held an event “The Corporate Governance 

and Anti-Corruption Week” between 25 November 

2021 and 9 December 2021. The event featured  

the Declaration of Honesty, Integrity and Transparency 

at Work, a special lecture entitled “Integrity for 

Sustainability” by Professor Emeritus Kasem 

Watanachai, M.D., Member of the Privy Council to 

encourage executives, officers and employees to be 

aware of the importance of working with integrity, 

transparency and fairness, and against all kinds of 

corruption. 
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 -  ธนาคารออมสินร�วมแสด้งพัลัิงต�อต้านการทุี่จริต 

ร่ป็แบบออนไลิน์ ในงานวันต�อต้านคอร์รัป็ช่ันสากลิ 

(ป็ระเที่ศไที่ย) ป็ี 2564 ซึึ่�งรัฐบาลิร�วมกับสำนักงาน 

ป็.ป็.ช่. สำนักงาน ป็.ป็.ที่. องค์กรต�อต้านคอร์รัป็ช่ัน 

(ป็ระเที่ศไที่ย) ภัาค่เคร่อข�ายทีุ่กภัาคส�วนจัด้ขึ�นเม่�อ 

วันพัฤห้ัสบด้่ที่่� 9 ธันวาคม 2564 ภัายใต้แนวคิด้  

“Zero Tolerance คนไที่ยไม�ที่นต�อการทีุ่จริต” ไม�ที่ำ 

ไม�ที่น ไม�เฉย รวมไที่ยต้านโกง อนัเป็็นการรวมพัลิงั 

ในสงัคมเพั่�อร�วมกันต�อต้านการทีุ่จริต

ผลการดำาเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต [205-3]

Results of the Key Efforts on Anti-Corruption

 ในปี็ 2564 ธนาคารไม�พับเร่�องร้องเร่ยนการทีุ่จริตแลิะป็ระพัฤติมิช่อบจากผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยของธนาคาร แลิะไม�พับ 

เห้ตกุารณ์ที่จุรติที่่�เกิด้ขึ�นภัายในองค์กร
In 2021, the Bank did not find a complaint on corruption and misconduct from any stakeholder. There was no case of corruption 

found in the organization.

-  GSB participated in the International Anti-Corruption 

Day (Thailand) 2021 on an online platform. The event 

was hosted by the Royal Thai Government together 

with the Office of the National Anti-Corruption 

Commission, Office of Public Sector Anti-Corruption 

Commission, Anti-Corruption Organization of Thailand, 

and all relevant partners on Thursday 9 December 

2021 under the theme “Zero Tolerance, Thais do not 

tolerate corruption”, encouraging Thais to speak in 

one voice against corruption. 
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การบริหารความเสี่ยั่ง [3-3]

Risk Management

 การบริห้ารความเส่�ยงของธนาคารออมสนิ ถ้อ่เป็็นกระบวนการ

ที่่�สำคัญในการบริห้ารจัด้การเช่ิงรุกในการด้่แลิผลิกระที่บที่่�ม่ 

นัยสำคัญขององค์กรในด้้านต�าง ๆ ให้้อย่�ในระด้ับความเส่�ยง 

ที่่�ยอมรับได้้ โด้ยธนาคารม่กระบวนการบริห้ารความเส่�ยง 

ที่่�ครอบคลุิมตามห้ลัิกเกณฑ์์ของห้น�วยงานกำกับด้่แลิแลิะ

แนวที่างการป็ฏิิบัติตามห้ลัิกมาตรฐานสากลิควบค่�ไป็กับ 

การด้ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึึ่�งธนาคารให้้ความสำคัญกับ 

การบ่รณาการ (Governance, Risk and Compliance: GRC) 

เพั่�อเพิั�มป็ระสิที่ธิภัาพัการกำกับด้่แลิท่ี่�ด้่ การบริห้ารความเส่�ยง  

แลิะการควบคุมภัายใน รวมถ้ึงการพััฒนาเคร่�องม่อ ระบบงาน 

แลิะข้อม่ลิให้้สามารถ้บริห้ารความเส่�ยงได้้ครอบคลุิมทุี่กมิติ  

มป่็ระสทิี่ธิภัาพั สรา้งโอกาสที่างธรุกจิแลิะการป็อ้งกันความเส่�ยง 

(Intelligent Risk Management) ภัายใต้ความเส่�ยงที่่�ยอมรับได้้ 

รวมที่ั�งกลิไกการถ้�วงดุ้ลิแลิะด้่แลิให้้ม่การควบคุม กำกับ แลิะ

ตรวจสอบการป็ฏิิบัติงาน (Three Line of Defense) เพ่ั�อให้้

ธนาคารเติบโตได้้อย�างมั�นคงแลิะยั�งย่น สามารถ้แข�งขันแลิะ 

ให้้บริการแก�ลิ่กค้าได้้อย�างม่ป็ระสิที่ธิภัาพั

นโยบายการบูรณาการ GRC ธนาคารออมสิน

Integrated Governance, Risk Management and Compliance Policy

GSB’s risk management is a key process in the efforts of 

proactive management to ensure that any significant effects on 

various aspects of the organization are within acceptable 

risk levels. The Bank has in place the risk management 

procedures that cover the requirements stipulated by the 

regulators and international practice. They go hand in hand with 

the Bank’s business operations which emphasize integrating 

Governance, Risk and Compliance (GRC) to enhance 

effectiveness, risk management and internal audit, as well as 

the development of equipment, work system and data, allowing 

the Bank to achieve efficient risk management that takes into 

account every aspect, generate business opportunities and 

intelligent risk management within acceptable risk level. These, 

together with the mechanisms that seek to strike a balance and 

take into account the need for control, supervision, and inspection 

(three lines of defense), will facilitate stable and sustainable 

growth, equipping the Bank with competitiveness and the ability 

to provide efficient services to customers.

เป้าหมายั่ด้านการบริหารความเสี่ยั่ง
Risk Management Goals

ความม่่นคงทางการเงิน 
(BIS ratio)

Financial Stability

14.98
16.06

4.42 4.46 4.62
4.72

4.831 4.833

2564 / 2021 2564 / 2021 2564 / 2021 2564 / 20212564 / 20212563 / 2020 2563 / 2020 2563 / 2020 2563 / 2020

ความเชื่อม่่นของลูกค้า
Customer's Confidence 

ความผูกพึ่นพึน่กงาน
Officers’ Engagement

ความตระหน่ก
ด้านความเสี่ยั่ง

Risk Awareness

89.8%

พึฤติกรรม
บริหารความเสี่ยั่ง 

Risk Culture

 กำกับ ติด้ตาม แลิะบริห้ารความเส่�ยงให้้ธนาคารม่ผลิการ

ด้ำเนินงานที่่�บรรลิุเป็้าห้มายภัายใต้ระด้ับความเส่�ยงที่่�ยอมรับได้ ้

แลิะสร้างม่ลิค�าเพัิ�มให้้ธนาคาร

Supervise monitor and manage risks to ensure that the 

Bank’s performance achieves its targets within acceptable 

levels of risk while generating added value for the Bank. 

[2-23]
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แนวทางบริหารจ่ดการด้านการบริหารความเสี่ยั่ง
 ธนาคารนำห้ลิักการ COSO ERM 2017 แลิะห้ลิักเกณฑ์์

การกำกับด้แ่ลิด้้านความเส่�ยงแลิะความมั�นคงของสถ้าบนัการเงนิ

เฉพัาะกิจตามป็ระกาศ ธป็ที่. มาใช่้เป็็นแนวที่างในการบริห้าร

จดั้การความเส่�ยงระด้บัองคก์ร (Enterprise Risk Management) 

เพั่�อควบคมุ / ลิด้แลิะป็อ้งกนัความเส่�ยงที่่�จะกระที่บต�อเป็า้ห้มาย

การด้ำเนินงานของธนาคาร (Objective Setting) ที่ั�งเป็้าห้มาย

ที่างการเงินแลิะไม�ใช่�การเงินให้้อย่�ในระดั้บที่่�ยอมรับได้้ เพ่ั�อให้้  

การด้ำเนินธรุกจิของธนาคารบรรลุิเป้็าห้มายได้้อย�างมป่็ระสิที่ธภิัาพั 

โด้ยธนาคารม่การบริห้ารจัด้การความเส่�ยงที่่�สำคัญ ด้ังน่�

 (1)  ความเส่�ยงด้้านกลิยุที่ธ์ (Strategic Risk) ห้มายถ้ึง 

ความเส่� ยงที่่� เกิด้จากการกำห้นด้แผนกลิยุที่ธ์  

แผนด้ำเนินงาน แลิะการนำไป็ป็ฏิิบัติไม�เห้มาะสม  

ห้ร่อไม�สอด้คล้ิองกับป็ัจจัยภัายในแลิะสภัาพัแวด้ล้ิอม

ภัายนอก ที่ำให้้ไม�ป็ระสบความสำเร็จตามทิี่ศที่าง 

ที่่�กำห้นด้ไว้ ซึ่ึ�งส�งผลิกระที่บในที่างลิบต�อรายได้้แลิะ

เงินกองทีุ่นของธนาคาร ธนาคารจึงให้้ความสำคัญกับ

การกำห้นด้แนวที่างการจดั้การความเส่�ยงด้า้นกลิยทุี่ธ์

ที่่�พัึงป็ฏิิบัติผ�านนโยบาย / แนวป็ฏิิบัติ แลิะค่�ม่อการ

บริห้ารความเส่�ยงด้้านกลิยุที่ธ์ (Strategic Risk Policy 

and Guideline) รวมที่ั�งม่การตดิ้ตามรายงานความเส่�ยง

ด้้านกลิยุที่ธ์อย�างสม�ำเสมอ เพ่ั�อควบคุมความเส่�ยง 

ไม�ให้้เกินกว�าระด้ับความเส่�ยงที่่�ยอมรับได้้

 (2)  ความเส่�ยงด้้านตลิาด้ (Market Risk) ห้มายถ้งึ ความเส่�ยง

ที่่�เกดิ้จากการเคลิ่�อนไห้วของอตัราด้อกเบ่�ย ความผนัผวน

ของอัตราแลิกเป็ลิ่�ยนเงินตราต�างป็ระเที่ศ แลิะการ

เป็ลิ่�ยนแป็ลิงของราคาตราสารในตลิาด้เงนิแลิะตลิาด้ทุี่น

ที่่�ม่ผลิกระที่บในที่างลิบต�อรายได้้แลิะเงินกองทุี่น 

ของธนาคาร

 (3)  ความเส่�ยงด้้านสภัาพัคลิ�อง (Liquidity Risk) ห้มายถ้ึง 

ความเส่�ยงที่่�เกิด้จากการที่่�ธนาคารไม�สามารถ้ช่ำระ 

ห้น่�สนิแลิะภัาระผก่พันัเม่�อถ้งึกำห้นด้ เน่�องจากไม�สามารถ้

เป็ล่ิ�ยนสินที่รัพัย์เป็็นเงินสด้ได้้ ห้ร่อไม�สามารถ้จัด้ห้า

เงินทีุ่นได้้เพั่ยงพัอ ห้ร่อสามารถ้จัด้ห้าเงินทีุ่นได้ ้

แต�ด้ว้ยตน้ที่นุที่่�สง่เกนิกว�าระด้บัที่่�ยอมรบัได้ ้(Funding 

Liquidity Risk) ซึ่ึ�งอาจส�งผลิกระที่บต�อรายได้้แลิะ 

เงินกองทีุ่นของธนาคารที่ั�งในป็ัจจุบันแลิะอนาคต 

นอกจากน่� ความเส่�ยงด้้านสภัาพัคลิ�องยังเกิด้จากการ

ที่่�ไม�สามารถ้ยกเลิิกห้ร่อหั้กกลิบความเส่�ยงที่่�ม่อย่�จาก

สินที่รัพัย์ที่่�ถ้่ออย่�ได้้ ที่ำให้้ต้องขายสินที่รัพัย์ในราคา

ต�ำกว�าต้นทีุ่นที่่�ซ่ึ่�อมา เน่�องจากสินที่รัพัย์ท่ี่�ถ้่ออย่�ม่

Efforts to Manage Risks 

The Bank has implemented the principles of COSO ERM 

2017 and adopted the Guidelines for Risk and Stability 

Management of Specialized Financial Institutions according to 

the Notification of the Bank of Thailand as an approach for 

enterprise risk management to control/reduce and prevent risks 

that affect the Bank’s objective setting. This includes controlling 

risks to financial and non-financial objectives within acceptable 

levels in order to ensure efficient business operations of the 

Bank. GSB has in place the following key risk management 

measures: 

(1)  Strategic Risk refers to a risk that is caused by the 

determination of strategies and plans, and inappropriate 

implementation or the strategies and plans not aligned 

with internal factors and external environment, resulting 

in the work not going in the determined directions  

thus negatively affecting the Bank’s revenues and 

funds. Therefore, the Bank places emphasis on having 

strategic risk policy and guideline with constant 

monitoring of strategic risks in order to ensure that 

risks are within acceptable levels.

(2)  Market Risk refers to a risk that is caused by 

movements of interest rates, fluctuation of foreign 

exchange, and changes in the prices of instruments 

in money market and capital market that causes 

negative impact on the Bank’s revenues and funds. 

(3)  Liquidity Risk refers to a risk that is caused by the 

Bank not being able to pay back its debts and 

obligations when they are due because some assets 

cannot be exchanged into cash or the capital is not 

sufficient or the costs for capital are higher than an 

acceptable level of risks (Funding Liquidity Risk). This 

issue may affect the current and future revenues and 

funds of the Bank both at present and in the future. 

Moreover, the liquidity risk is also caused by the inability 

to cancel or offset the apparent risks of assets held. 

Thus, assets have to be sold at discounted rates 

because the assets held have low liquidity or suffer 

from trading liquidity risk. 
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สภัาพัคลิ�องต�ำห้ร่อเกดิ้จากภัาวะตลิาด้ขาด้สภัาพัคลิ�อง 

(Trading Liquidity Risk)

 (4)  ความเส่�ยงด้้านเครดิ้ต (Credit Risk) ห้มายถ้งึ ความเส่�ยง

ที่่�เกดิ้จากการที่่�ลิก่ค้าห้รอ่ค่�สญัญาของธนาคารไม�สามารถ้

ป็ฏิบิตัติามสญัญาในการจ�ายช่ำระห้น่�คน่ ห้ร่อไม�ป็ฏิบิตัิ

ตามที่่�ตกลิงไว้กับธนาคาร ห้ร่อม่โอกาสท่ี่�ลิ่กค้า 

อาจไม�สามารถ้ช่ำระห้น่�คน่ได้จ้นเป็็นเห้ตุให้ถ้้ก่ป็รับลิด้

อันด้ับความน�าเช่่�อถ้่อ ซึึ่�งอาจส�งผลิกระที่บต�อฐานะ 

เงนิกองที่นุแลิะรายได้้ของธนาคาร

 (5)  ความเส่�ยงด้้านป็ฏิบัิติการ (Operational Risk) ห้มายถึ้ง 

ความเส่�ยงที่่�จะเกดิ้ความเสย่ห้ายต�าง ๆ  อนัเน่�องมาจาก

ความไม�เพั่ยงพัอห้ร่อความบกพัร�องของกระบวนการ

ควบคุมภัายใน บุคลิากร แลิะระบบงาน ห้ร่อจาก

เห้ตุการณ์ภัายนอก รวมถึ้งความเส่�ยงด้้านกฎห้มาย 

เช่�น ความเส่�ยงต�อการถ้่กฟั้องร้อง ถ้่กด้ำเนินคด้่ตาม

กฎห้มาย ห้ร่อถ้่กที่างการเป็ร่ยบเที่่ยบป็รับ ทัี่�งน่�  

ไม�รวมถ้ึงความเส่�ยงด้้านกลิยุที่ธ์ (Strategic Risk)  

แลิะความเส่�ยงด้้านช่่�อเส่ยง (Reputational Risk) 

 (6)  ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ ห้มายถ้งึความเส่�ยง

ที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการใช่้เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศในการ

ด้ำเนินธุรกิจ ซึึ่�งจะม่ผลิกระที่บต�อระบบห้ร่อการ 

ป็ฏิิบัติงานของธนาคาร โด้ยรวมถึ้งความเส่�ยงที่่�เกิด้

จากภััยคุกคามที่างไซึ่เบอร์ (Cyber Threat)

 (7)  ความเส่�ยงด้้านความเพัย่งพัอของเงนิกองที่นุ ห้มายถ้งึ 

ความเส่�ยงที่่�เงินกองทีุ่นของธนาคารอาจไม�เพ่ัยงพัอ 

ต�อการขยายธุรกจิ ไม�เพ่ัยงพัอที่่�จะรองรับความสญ่เสย่

ห้รอ่ผลิขาด้ทุี่นที่่�ไม�ได้ค้าด้ห้มาย (Unexpected Loss) 

รวมถ้ึงไม�เพั่ยงพัอต�อการรองรับกฎระเบ่ยบของ

ที่างการแลิะสภัาพัแวด้ลิ้อมอ่�น ๆ ที่่�เป็ลิ่�ยนแป็ลิงไป็

 ธนาคารม่การจัด้ที่ำแผนที่่�ความเส่�ยง (Risk Map) โด้ย

กำห้นด้ให้้กลิุ�มธุรกิจ (Business Unit) แลิะกลิุ�มสนับสนุน  

(Support Unit) ซึ่ึ�งเป็็นผ่้ด้่แลิความเส่�ยง (Risk Owner)  

ด้ำเนินการที่บที่วนความเส่�ยงพัร้อมกับจัด้ที่ำเป้็าห้มายแลิะ 

แผนด้ำเนินงาน / โครงการป็ระจำปี็ โด้ยการระบุป็ัจจัยเส่�ยง 

ที่่�สำคญัเช่่�อมโยงกบัวัตถ้ปุ็ระสงค์เชิ่งยทุี่ธศาสตร์ (Strategy Map) 

แลิะตัวช่่�วัด้ผลิการด้ำเนินงาน (KPIs) ห้ลัิกของธนาคาร แลิะ

เกณฑ์์วดั้ระด้บัความเส่�ยงให้้สอด้คล้ิองกบัป็ระมาณการที่างการเงนิ 

โด้ยในป็ี 2564 ธนาคารม่ป็ัจจัยเส่�ยงสำคัญ ด้ังน่�

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการ

Operational Risk Management Policy

นโยบายบริหารความเสี่ยง

Enterprise Risk Management Policy  

(4)  Credit Risk refers to a risk that is caused by a customer 

or contracting party of the Bank cannot settle the 

payments as stipulated in the contract in terms of debt 

payment or any other agreement or there is a possibility 

that the customer may default on loans, resulting in 

the reduction of credit rating, affecting the Bank’s 

capital and revenue status. 

(5)  Operational Risk refers to a risk of damages due to 

insufficiency or deficiency of internal control, human 

resource and work systems or external incidents, as 

well as legal risks such as the risk from prosecution, 

legal proceeding or being fined. This does not include 

strategic risk and reputational risk. 

(6)  ICT Risk refers to a risk that may be caused from  

the use of information technology in the conduct of 

business which may affect the system or the operations 

of the Bank, including cyber threats. 

(7)  Capital Sufficiency Risk refers to a risk where the 

Bank’s capital may not be sufficient for the expansion 

of business. It may also mean that the Bank’s capital 

may not be able to accommodate the damages or 

unexpected losses. The insufficiency may also refer 

to the accommodation of official rules and regulations.

The Bank produced a Risk Map, assigning the Business 

Unit and Support Unit, as Risk Owners, to review risks as well 

as come up with targets and annual work plans/projects by 

setting out key risk factors that link to strategy map and the 

Bank’s key KPIs, as well as the risk level measurement. These 

are to be in line with the financial evaluation. In 2021, the Bank 

had the following key risk factors. 

[2-23]
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แผนที่ความเสี่ยั่ง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2564
Risk Map GSB Bank 2021

Strategic

SG1 มาตรฐานบัญชี  

 IFRS9

 IFRS9  Accounting   

 Standards
 

SG2 การแข่งขัน

 Competition
 

SG3 การลดความ 

 เหลื่อมล้ำาทาง

 การเงิน

 Reduce Inequalities
 

SG4 การจัดหาระบบ  

 CBS ใหม่

 New CBS System

Compliance

CO1 การปฏิบัติตาม 

 กฎหมายภายนอก

 Compliance with 

 external bodies of law

Operational Financial Reputation

Credit
CR1 คุณภาพลูกหนี้

 Debtor quality

Liquidity
LQ1 ความผันผวน 

 ของสภาพคล่อง

 Fluctuations of liquidity

IR1 ข้อร้องเรียน 

 และข่าวเชิงลบ

 Complaints and 

 negative publicity
 

IR2 ข่าวเชิงลบกรณ ี

 ถูกลงโทษ 

 ตามกฎหมาย

 Negative publicity  

 following penalties 

 from violations

OP1 กระบวนการ 

 ติดตามหนี้

 Debt tracking process
 

OP2 Outsource / 

 Partner
 

OP3 การหยุดชะงัก

 ของช่องทาง

 ให้บริการหลัก

 Disruption to key 

 service channels
 

OP4 อาชญากรรม 

 ทางเทคโนโลยี 

 Cybercrime
 

OP5 การสิ้นสุด 

 การสนับสนุน 

 (End of Support)  

 ของซอฟต์แวร์  

 และฮาร์ดแวร์  

 ของระบบงานหลัก

 End of support of  

 software and hardware  

 of core work process

 นอกจากน่� ธนาคารยังม่การกำห้นด้ตัวช่่�วัด้ความเส่�ยง 

(Key Risk Indicators: KRIs) เพ่ั�อใช้่แจ้งเตอ่นความเส่�ยง (Early 

Warning) ในกรณ่ที่่� KRIs เกินจากระด้ับ Risk Appetite แลิะ/

ห้ร่อ Risk Tolerance ซึ่ึ�งจะม่การส�งรายงานสถ้านะความเส่�ยง

ไป็ที่่�อ่เมลิของผ่้บริห้ารระด้ับกลิุ�ม สายงาน แลิะฝ่ายงานท่ี่�

เก่�ยวข้อง ให้้ติด้ตามแลิะที่บที่วนระด้ับความเส่�ยงได้้ที่ันที่�วงที่่ 

สามารถ้ที่บที่วนมาตรการ แผนจัด้การความเส่�ยงให้้สอด้คล้ิอง

กบัสถ้านการณ์ป็จัจบัุน แลิะมป่็ระสิที่ธิภัาพัในการลิด้ห้รอ่ควบคุม

ความเส่�ยง โด้ยคำนึงถ้ึงต้นทีุ่นการจัด้การความเส่�ยง (Cost of 

Risk) ที่่�เห้มาะสม

Market
MK1 ความผันผวน 

 ของอัตราดอกเบี้ย

 Fluctuation of 

 interest rates

 

MK2 ความผันผวน

 ของตลาดเงิน

 และตลาดทุน 

 Fluctuation in the 

 money market and 

 capital market

Moreover, the Bank has also stipulated Key Risk Indicators 

(KRIs) to provide early warning in case KRIs are higher than 

Risk Appetite and/or Risk Tolerance. The report on the risk 

position will be sent to an email of one of the executives 

supervising relevant groups, teams and departments to monitor 

and review the risk level in a timely manner. They must be able 

to review measures/plan to manage risks in line with the current 

situation while ensuring the efficiency of reducing/controlling 

risks, taking into account an appropriate level of cost of risk. 
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 • ติัวอย่างติัวชี�วัดค้วามเสี�ยง

  Key Risk Indicators

Financial Key Risk Indicators 

Non-Financial Key Risk Indicators

Value at RiskNPLs

ความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า
Service Continuity

ชื่อเสียั่ง/ภาพึล่กษณ์์
Corporate Image

การปฏิบ่ติตามกฎระเบียั่บ
Compliance

L/D Ratio

 • โค้รงสร้างการบริห้ารค้วามเสี�ยง

 ธนาคารกำห้นด้โครงสร้างคณะกรรมการที่่�ที่ำห้น้าที่่�กำกับ

ด้่แลิระด้ับกลิยุที่ธ์แลิะนโยบายการบริห้ารความเส่�ยง ตลิอด้จน

ติด้ตามผลิการนำไป็ป็ฏิิบัติของฝ่ายจัด้การ เพ่ั�อให้้การบริห้าร

จัด้การความเส่�ยงป็ระสานสอด้คล้ิองกับห้ลัิกการกำกับด่้แลิ

กิจการ (Governance) แลิะการป็ฏิิบัติตามข้อกำห้นด้ของ

กฎห้มาย ระเบย่บ ขอ้บังคบั ป็ระกาศ ห้ลิกัเกณฑ์ ์(Compliance) 

แลิะเป็็นกลิไกสำคัญที่่�ผลิักด้ันให้้การด้ำเนินงานสัมฤที่ธิผลิ โด้ย

คณะกรรมการห้ลัิกที่่�กำกับด้แ่ลิการบริห้ารความเส่�ยง ป็ระกอบด้้วย

 (1)  คณะกรรมการธนาคารออมสนิ มบ่ที่บาที่ในการกำห้นด้

วิสัยที่ัศน์ ที่ิศที่าง แลิะกลิยุที่ธ์ของธนาคาร รวมถ้ึง  

ม่การพัิจารณาถึ้งป็ระเด็้นความเส่�ยงที่่�อาจเกิด้ขึ�น  

เพั่�อให้ม้ั�นใจได้ว้�าผ่บ้รหิ้ารสามารถ้นำวสิยัที่ศัน ์ที่ศิที่าง 

แลิะกลิยุที่ธ์ที่่�กำห้นด้ขึ�นไป็ป็ฏิิบัติให้้เกิด้ผลิได้้อย�าง 

ม่ป็ระสิที่ธิภัาพั

 (2)  คณะกรรมการกำกับความเส่�ยง ม่บที่บาที่ในการ

กำห้นด้นโยบายที่่�เก่�ยวกับการบริห้ารความเส่�ยงตาม

ป็ระเภัที่ความเส่�ยงที่่�สำคัญ รวมที่ั�งสอด้คลิ้องกับ

กลิยุที่ธ์ เพั่�อเสนอต�อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

แลิะครอบคลิมุถ้งึการป็ระเมนิ ตดิ้ตาม แลิะด่้แลิป็รมิาณ

ความเส่�ยงของธนาคารให้้อย่� ในระดั้บที่่�เห้มาะสม 

• Risk Management Structure 

The Bank determines a structure that comprises the Board 

of Directors and various committees which supervise operations 

at the policy and strategic levels, follow up on the results of 

implementation of the management to ensure that risk 

management is in line with the principles of governance and 

compliance, rules, regulations and notifications. It is a key 

mechanism that drives the implementation in this area to success. 

The main committees responsible for risk management are  

as follows: 

(1)  GSB Board of Directors – plays a role in determining 

vision, directions and strategies of the Bank as well 

as evaluate the possible risks to ensure that the 

executives can implement the vision, directions and 

strategies in an efficient manner.

(2)  Risk Oversight Committee – plays a role in 

determining policies related to risk management in 

accordance with key types of risk and strategies that 

have been laid out before submitting such policies to 

the GSB Board of Directors. The responsibilities of the 

Risk Oversight Committee also include assessing, 

monitoring and ensuring that the Bank’s risks are within 
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รายงานต�อคณะกรรมการธนาคารออมสินถ้ึงฐานะ

ความเส่�ยง ด้่แลิให้้กลิยุที่ธ์การบริห้ารเงินกองทุี่นแลิะ

สภัาพัคลิ�องเพั่�อรองรับความเส่�ยงต�าง ๆ  ของธนาคาร

ม่ความสอด้คล้ิองกับความเส่�ยงในระดั้บที่่�ยอมรับได้้ 

ที่่�ได้้รับการอนุมตั ิรวมที่ั�งการอนุมตัริะบบแลิะเคร่�องม่อ

การบริห้ารความเส่�ยงในการวัด้ ติด้ตาม แลิะควบคุม

ความเส่�ยง

 (3)  คณะกรรมการกำกับด้่แลิกิจการที่่�ด้่ ม่บที่บาที่ในการ

กำห้นด้นโยบาย กลิยุที่ธ์ เป้็าห้มาย แลิะแผนการ

ด้ำเนนิงาน ตลิอด้จนระเบ่ยบห้ลัิกเกณฑ์์ด้้านการกำกับ

ด้แ่ลิกจิการที่่�ด้ ่การป็ฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ ์การสอบที่าน

สนิเช่่�อ  การป็อ้งกนัแลิะป็ราบป็รามการที่จุริต ป็ระเมนิ

ป็ระสิที่ธิภัาพัของการบริห้ารความเส่�ยงด้า้นการป็ฏิบัิติ

ตามกฎเกณฑ์์ การควบคุมแลิะติด้ตามการด้ำเนินงาน

ด้า้นการกำกบัด้แ่ลิกิจการที่่�ด้ ่การกำกบัการป็ฏิิบตัติาม

กฎเกณฑ์์การสอบที่านสินเช่่�อ การป้็องกนัแลิะป็ราบป็ราม

การทีุ่จริต

 (4)  คณะกรรมการตรวจสอบ ม่บที่บาที่ในการสอบที่าน

ป็ระสิที่ธิภัาพัแลิะป็ระสิที่ธิผลิของกระบวนการควบคุม

ภัายใน กระบวนการกำกับด้แ่ลิที่่�ด้ ่กระบวนการบริห้าร

ความเส่�ยง สอบที่านการด้ำเนินงานของธนาคารให้้ 

ถ้ก่ต้องตามกฎห้มาย ระเบย่บ ขอ้บังคับ วธิป่็ฏิบัิตงิาน 

มติคณะรัฐมนตร่ ป็ระกาศ ห้ร่อคำสั�งที่่�เก่�ยวข้องกับ

การด้ำเนินงาน สอบที่านการด้ำเนินงานขององค์กร 

ในด้้านต�าง ๆ  ที่่�มค่วามเส่�ยงสำคญักระที่บต�อวตัถ้ปุ็ระสงค์

เช่งิกลิยทุี่ธ์ของธนาคาร แลิะสอด้คล้ิองกบัการเป็ล่ิ�ยนแป็ลิง

ที่่�สำคญัต�อสภัาพัแวด้ลิอ้มของความเส่�ยงของธนาคาร

 (5)  คณะกรรมการบรหิ้าร มบ่ที่บาที่ในการพัจิารณาเสนอแนะ

นโยบาย กลิยุที่ธ์ แผนการด้ำเนินธรุกจิ แผนการควบคุม

ตดิ้ตามการบรหิ้ารงาน พัจิารณาเสนอแนะที่ศิที่างแลิะ

ห้ลิักเกณฑ์์การลิงทีุ่น การให้้สินเช่่�อ แลิะการป็ระกอบ

ธุรกิจอ่�นของธนาคาร นำเสนอต�อคณะกรรมการ 

ธนาคารออมสินพัิจารณา รวมถ้ึงพัิจารณาเสนอแนะ

โครงสร้างองค์กรที่่�เห้มาะสมแลิะม่ป็ระสิที่ธิภัาพั

 (6)  คณะกรรมการบริห้ารสินที่รัพัย์แลิะห้น่�สิน ม่บที่บาที่ 

ในการกำห้นด้นโยบายแลิะแนวที่างการบรหิ้ารสนิที่รพััย์

แลิะห้น่�สิน กำห้นด้กลิยุที่ธ์การบริห้ารความเส่�ยงด้้าน

อัตราด้อกเบ่�ย สภัาพัคลิ�อง อัตราแลิกเป็ล่ิ�ยน แลิะ 

ด้้านอ่�น ๆ  ที่่�เก่�ยวข้องให้้สอด้คลิ้องกับนโยบายบริห้าร

ความเส่�ยงของธนาคาร

an appropriate level, reporting to the Board of Directors 

on the status of risks, ensuring that the strategies on 

the management of funds and liquidity to accommodate 

risks are in line with the approved level of acceptable 

risks, as well as approving the system and tools for 

risk management in order to measure, monitor and 

control risks. 

(3)  Good Corporate Governance Committee – plays a 

role in determining policies, strategies, goals and work 

plans. The Committee also stipulates rules and 

regulations on good corporate governance, compliance, 

review of loans, prevention and suppression of 

corruption, assessment of efficiency of the management 

of compliance risks, control and monitoring of 

implementation on good corporate governance, 

supervising the implementation of rules relating to  

the review of loans, and prevention and suppression 

of corruption. 

(4)  Audit Committee – plays a role in the following; 

reviewing the efficiency and efficacy of the internal 

audit, good corporate governance, and risk 

management; reviewing the Bank’s operations to be 

in line with the law, rules, regulations, practices,  

cabinet resolutions, notifications or work-related 

orders; reviewing various aspects of the organization’s 

operations where there are significant risks affecting 

the Bank’s strategic objectives and ensuring that such 

operations are in line with key changes to the Bank’s 

risk environment. 

(5)  Executive Committee – plays a role in the following; 

considering and proposing policies, strategies, 

business plans, plans to control and monitor the 

managerial aspect of the work; suggesting ways and 

requirements on investment, provision of loans and 

other types of business by the Bank, to be submitted 

for consideration of the GSB Board of Directors; as 

well as proposing an appropriate and efficient 

organizational structure.

(6)  Asset and Debt Management Committee – plays a 

role in determining policies and guidelines on how to 

manage assets and debts, determining strategies to 

manage risks related to interest rates, liquidity, foreign 

exchange, etc. to ensure that they are in line with  

the Bank’s risk management policy.
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 ที่ั�งน่� คณะกรรมการกำกับความเส่�ยง คณะกรรมการกำกับ

ด่้แลิกจิการที่่�ด้ ่คณะกรรมการตรวจสอบ แลิะคณะกรรมการบรหิ้าร 

ยังม่บที่บาที่ในการให้้ความสำคัญกับการบ่รณาการเก่�ยวกับ 

การกำกับด้่แลิกิจการ (Governance) การบริห้ารความเส่�ยง 

(Risk Management) แลิะการป็ฏิบัิตติามข้อกำห้นด้ของกฎห้มาย 

ระเบ่ยบ ข้อบังคับ ป็ระกาศ แลิะห้ลัิกเกณฑ์์ (Compliance)  

เพั่�อให้้บรรลิุถ้ึงผลิการด้ำเนินงานที่่�เกิด้จากการม่ส�วนร�วมของ 

ที่กุห้น�วยงาน (Integrity-Driven Performance) ด้้วย นอกจากน่�

ยังม่คณะกรรมการที่่�ที่ำห้น้าที่่�กำกับด้่แลิการบริห้ารจัด้การ 

ความเส่�ยงในการด้ำเนินธุรกิจห้ลิัก อาที่ิ คณะกรรมการสินเช่่�อ 

คณะกรรมการการลิงทุี่น คณะกรรมการบริห้ารความต�อเน่�อง 

ที่างธุรกิจ คณะกรรมการป็้องกันความเส่�ยงด้้านการทีุ่จริต 

แลิะคณะกรรมการบริห้ารเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ เป็็นต้น 

The Risk Management Committee, Good Corporate 

Governance Committee, Audit Committee and Executive 

Committee also play a role in integrating the aspects of 

governance, risk management and compliance with laws,  

rules, regulations, notifications and requirements together  

to achieve integrity-driven performance. Moreover, there are 

other committees tasked with the duty to manage risks  

in core businesses, for instance, Loans Committee, Investment 

Committee, Business Continuity Management Committee, 

Corruption Risk Prevention Committee and IT Management 

Committee. 

การดำาเนินงานที่สำาค่ญด้านการบริหารความเสี่ยั่ง
 • การบริห้ารค้วามเสี�ยงด้านักลูยุทุธ์

 -  เร�งช่�วยเห้ลิ่อลิ่กค้าที่่�ได้้รับผลิกระที่บที่ั�งบุคคลิแลิะ 

ผ่้ป็ระกอบการรายย�อย ให้้สามารถ้ป็ระคับป็ระคอง

กจิการ มส่ภัาพัคลิ�องในการใช้่จ�าย แลิะลิงทุี่นป็ระกอบ

อาช่่พัอ่�นที่ด้แที่น รวมถ้ึงมาตรการพัักช่ำระห้น่�  

แลิะป็รับโครงสร้างห้น่�ให้้เห้มาะสมกับความสามารถ้ 

ในการช่ำระห้น่�ของลิ่กห้น่� รวมถ้ึงได้้ม่การที่ยอยตั�ง

สำรองที่ั�วไป็ (General Provision) เพ่ั�อรองรับความเส่�ยง

อย�างต�อเน่�อง แลิะที่บที่วนป็รบักลิยทุี่ธก์ารด้ำเนนิงาน

ให้้สอด้คล้ิองกับสภัาพัแวด้ล้ิอมที่่�เป็ล่ิ�ยนแป็ลิงไป็  

ที่ั�งการควบคุมแลิะบริห้ารจัด้การห้น่�ค้างช่ำระ NPLs 

อย�างเป็น็ระบบ การบรหิ้ารสภัาพัคลิ�อง ตน้ที่นุการเงนิ 

แลิะการสร้างผลิตอบแที่นที่่�เห้มาะสมกบัระด้บัความเส่�ยง 

ส�งผลิให้้สิ�นปี็ 2564 ธนาคารม่ผลิด้ำเนินงานที่่�ด้่กว�า

เป็้าห้มาย พัร้อมที่ั�งสามารถ้ช่�วยเห้ลิ่อป็ระช่าช่น 

ระด้บัฐานราก ผ่ป้็ระกอบการรายย�อย แลิะ SMEs ผ�าน

มาตรการเย่ยวยา ฟั้�นฟั่ แลิะเสริมสภัาพัคลิ�องอย�าง

ครบวงจรแลิะต�อเน่�อง

 -  เด้ินห้น้าที่ำภัารกิจช่�วยเห้ลิ่อสังคมที่่�เป็็นร่ป็ธรรม  

เพั่�อส�งต�อความช่�วยเห้ลิ่อให้้ป็ระช่าช่นแลิะภัาคธุรกิจ

ตามนโยบายรัฐบาลิผ�านโครงการต�าง ๆ ภัายใต้จุด้ย่น

ธนาคารเพั่�อสงัคม (Social Bank) ด้้วยเป้็าห้มายลิด้ความ

เห้ลิ่�อมลิ�ำ แลิะสร้างการเข้าถ้ึงแห้ลิ�งเงินที่่�เป็็นธรรม 

ป็ลิ�อยสินเช่่�อด้อกเบ่�ยต�ำ การด้่แลิลิ่กห้น่�ที่่� ได้้รับ 

ผลิกระที่บที่ั�งจากสถ้านการณ์โควดิ้ 19 แลิะภัยัพิับตัอิ่�น 

รวมถ้ึงการด้่แลิห้น่�เส่ยให้้เกิด้ผลิกระที่บน้อยที่่�สุด้ 

Key Efforts on Risk Management 

• Strategic Risk Management

-  Accelerate assistance to individual customers and 

retail entrepreneurs to be able to continue their 

businesses, have liquidity for expenses and invest 

in other professions. The Bank also has in place 

measures on debt moratorium and debt restructuring 

to suit Customer's payback capabilities. The Bank has 

also gradually set up the general provision to continue 

accommodate risks and review the strategies to be  

into line with the changing environment, be it controlling 

and managing NPLs in a systematic manner, the 

management of liquidity and financial costs, and the 

generation of returns that are suitable to the risk levels. 

By the end of 2021, the Bank’s performance exceeded 

its goals. At the same time, the Bank had been able 

to provide assistance to the grassroots communities, 

retail entrepreneurs and SMEs through its remedial 

and rehabilitation measures, as well as increase in 

liquidity in a comprehensive and continuous manner. 

-  Continue the mission to help society in a concrete 

manner in line with the government’s policies and the 

Bank’s vision of becoming a Social Bank with the goals 

to reduce inequality and provide equitable access to 

capital, provide low-interest loans, and look after 

debtors who have been affected by the COVID-19 

pandemic and other calamities, while ensuring that 

NPLs have minimal effect on the operations of the Bank.
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 -  พัฒันาเที่คโนโลิยด่้จิทิี่ลัิอย�างต�อเน่�อง เพ่ั�อยกระด้บัการ

แข�งขันให้ทั้ี่นกับการเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงพัฤติกรรมการใช้่ช่่วิต

วิถ้่ให้ม� (New Normal) อาที่ิ การพััฒนา National 

Digital Identity (NDID) เพ่ั�อที่ำให้้การย่นยันตัวตน 

ของลิก่ค้าผ�านช่�องที่างด้จิทิี่ลัิที่ำได้้ง�ายแลิะรวด้เรว็มากขึ�น 

แลิะเตรย่มยกระด้บัส่� Digital Lending อย�างเตม็รป่็แบบ 

แลิะขยายไป็ส่�ธรุกรรมที่างการเงินท่ี่�ครบวงจร โด้ยการนำ 

Big Data มาช่�วยวิเคราะห้์ในด้้านของ Business 

Matching การห้าลิก่คา้ การที่ำการตลิาด้ การออกแบบ

ผลิิตภััณฑ์์แลิะบริการ ตลิอด้จนช่�วยเห้ลิ่อลิ่กค้ากลิุ�มที่่�

ยังไม�เข้าถ้ึงบริการที่างการเงิน แลิะล่ิกค้าที่่�ได้้รับ 

ผลิกระที่บจากเศรษฐกิจแลิะภััยพัิบัติต�าง ๆ เพั่�อให้้ 

เป็็นองค์กรที่่�ขับเคล่ิ�อนด้้วยข้อม่ลิ (Data Driven  

Organization) ควบค่�กบัการพััฒนาทัี่กษะแลิะขด่้ความ

สามารถ้ของบุคลิากรให้้ที่ันต�อการเป็ลิ่�ยนแป็ลิง 

 -  บริห้ารความเส่�ยงที่่�จะเกิด้ขึ�นจากการเป็ล่ิ�ยนแป็ลิง 

ที่างเที่คโนโลิย่ด้้านความมั�นคงป็ลิอด้ภััยสารสนเที่ศ  

ที่ั�งในด้้านการรักษาความลัิบ ความถ้่กต้องเช่่�อถ่้อได้้ 

แลิะความพัร้อมใช้่ของระบบงานบริการลิ่กค้า โด้ยม่

คณะกรรมการกำกับด้แ่ลิให้้มก่ารบริห้ารจัด้การความเส่�ยง

แลิะป็ระเมนิผลิกระที่บที่่�อาจเกดิ้ขึ�นจากการเป็ลิ่�ยนแป็ลิง

กลิยทุี่ธห์้ร่อที่ศิที่างด้า้นเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ การออก

ผลิิตภััณฑ์์แลิะบริการให้ม�ที่่�ม่ผลิกระที่บต�อโครงสร้าง

ที่างเที่คโนโลิย ่กฎห้มายแลิะระเบย่บป็ฏิบัิตขิองธนาคาร 

เพั่�อสร้างความเช่่�อมั�นแลิะความพึังพัอใจให้ล้ิก่ค้า ค่�คา้ 

พัันธมิตร แลิะผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยทีุ่กกลิุ�ม ให้้ใช่้บริการ

แลิะร�วมมอ่สนบัสนนุการด้ำเนนิงานของธนาคารอย�าง

ต�อเน่�อง

-  Continue the development of digital technology to 

enhance competitiveness to catch up with the new 

normal, for instance, the development of National Digital 

Identity (NDID) to facilitate the quick verification of 

customers via digital means, preparation toward full 

Digital Lending and expansion to comprehensive 

provision of financial transactions by applying Big Data 

to help in the evaluation of business matching, 

customer engagement, marketing, product and service 

designs, as well as the assistance rendered to 

customers who do not have access to financial services 

and customers who have been affected by the economy 

and various calamities, thus making GSB becoming 

a data-driven organization. In addition to this, the Bank 

continues to develop skills and capabilities of its 

personnel to be on par with the changes.

-  Manage risks that occur due to technological changes 

in the aspect of information security, be it in the area 

of confidentiality, accuracy and the readiness of 

customer service system. Relevant committees are 

tasked to manage risks and assess possible risks from 

the changing of strategies or directions of information 

technology, release of new products and services that 

affect technological structure, laws and regulations of 

the Bank, to generate confidence and satisfaction 

among customers, trading partners and all stakeholders 

in order for them to continue using the services and 

cooperating with the Bank.
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 • การบริห้ารค้วามเสี�ยงด้านัติลูาด

 -  มก่ารบรหิ้ารพัอร์ตการลิงทุี่นอย�างระมัด้ระวังตามนโยบาย

การลิงทีุ่น นโยบายบริห้ารฐานะในบัญช่่เพั่�อการค้า 

แลิะนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงที่่�กำห้นด้โด้ย 

คณะกรรมการธนาคารออมสิน อ่กที่ั�งม่คณะกรรมการ

กำกับความเส่�ยงที่ำห้น้าที่่�อนุมัติระบบวัด้ติด้ตาม  

เพั่�อควบคุมความเส่�ยงให้้อย่�ภัายใต้ระดั้บความเส่�ยง 

ที่่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) รวมถ้ึงม่คณะกรรมการ

บริห้ารสินที่รัพัย์แลิะห้น่�สินด้่แลิการกำห้นด้อัตรา

ด้อกเบ่�ยแลิะบริห้ารความเส่�ยงอัตราด้อกเบ่�ยให้้

สอด้คลิ้องกับสถ้านการณ์

 -  ที่บที่วนนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงด้้านตลิาด้  

(Market Risk Management Policy) แลิะนโยบาย 

การบริห้ารความเส่�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่่ 

เพั่�อการธนาคาร (Interest Rate Risk Management 

in Banking Book Policy) ให้้สอด้คลิ้องกับกลิยุที่ธ์ 

แผนการด้ำเนนิธรุกจิของธนาคาร แลิะเกณฑ์์กำกบัด้แ่ลิ

ของธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ย รวมถึ้งมก่ารจัด้ที่ำแนวป็ฏิิบัติ

เก่�ยวกับการบริห้ารความเส่�ยงด้า้นตลิาด้ (Market Risk 

Management Guidelines) แลิะแนวป็ฏิิบัติเก่�ยวกับ

การบริห้ารความเส่�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ยในบัญช่่ 

เพั่�อการธนาคาร (Interest Rate Risk Management 

in Banking Book Guidelines) เพั่�อใช่้เป็็นแนวที่าง 

ในการบริห้ารความเส่�ยงให้้สอด้คล้ิองกับนโยบายดั้งกลิ�าว

แลิะม่ป็ระสิที่ธิภัาพัมากขึ�น

 -  พััฒนาเคร่�องม่อวัด้/ป็ระเมิน แลิะควบคุมความเส่�ยง

ด้้านตลิาด้ ป็ระกอบด้้วย

  (1)  การป็ระเมนิผลิกระที่บของปั็จจยัเส่�ยงท่ี่�อาจส�งผลิ

ต�อมล่ิค�าพัอร์ตการลิงทุี่น อาทิี่ การป็ระเมินมล่ิค�า

ยุติธรรม (Mark to Market) แลิะการเป็ลิ่�ยนแป็ลิง

อัตราผลิตอบแที่นในตลิาด้ตราสารห้น่�ที่่�ม่ต�อ 

ราคาตราสารห้น่� (Present Value of 1 basis 

point: PV01)

  (2)  การป็ระเมนิมล่ิค�าความเสย่ห้ายสง่สุด้ที่่�อาจเกดิ้ขึ�น

จากการที่ำธุรกรรมภัายใต้ภัาวะป็กติ โด้ยใช้่ 

แบบจำลิอง  Value at Risk (VaR) วัด้ความเส่�ยง

เม่�อม่การเป็ลิ่�ยนแป็ลิงป็ัจจัยเส่�ยงภัายใต้ระด้ับ

ความเช่่�อมั�นแลิะระยะเวลิาถ้่อครองที่่�กำห้นด้  

โด้ยม่การที่ด้สอบความแม�นยำ (Back Testing) 

ตามแนวที่างธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ยอย�างสม�ำเสมอ

 • Market Risk Management

 -  The Bank carefully managed its investment portfolio 

in accordance with the investment policy, trading book 

policy and risk management policy determined by the 

Board of Directors. The Risk Management Committee 

was tasked to approve the assessment and follow-up 

systems in order to control the risks within the Bank’s 

risk appetite. The Asset and Debt Management 

Committee also looked after the determination of 

interest rates and management of interest rate risk 

consistent with the circumstances. 

 -  The Bank reviewed its Market Risk Management Policy 

and Interest Rate Risk Management in Banking Book 

Policy to be in line with the Bank’s strategies and 

business plans, as well as the regulatory requirements 

of the Bank of Thailand. The Bank also produced the 

Market Risk Management Guidelines and Interest Rate 

Risk Management in Banking Book Guidelines.

 -  The Bank developed the following measuring/

assessing and controlling tools for market risks:

  (1)  Assessment of the impact from risk factors that 

may affect the value of investment portfolio, for 

instance, the assessment of Mark to Market value, 

and the change in the rate of return in the bond 

market to the price of bond (Present Value of 1 

basis point: PV01). 

  (2)  Assessment of the highest damage value that 

may be caused by transactions under normal 

circumstances using Value at Risk (VaR) model 

to measure the risks when there is a change in 

risk factors under a certain pre-determined 

confidence level for a period of time. Back-testing 

in accordance with the Bank of Thailand’s 

guidelines was conducted regularly.
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  (3)  การป็ระเมินความเส่�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ย  

โด้ยวิเคราะห์้ความแตกต�างของระยะเวลิาในการ

กำห้นด้อตัราด้อกเบ่�ยให้ม�ห้ร่ออายุสญัญาคงเห้ลิอ่

ระห้ว�างสนิที่รพััย์แลิะห้น่�สนิ (Repricing Gap) แลิะ

ป็ระเมินผลิกระที่บที่่�ม่ต�อรายได้้ด้อกเบ่�ยสุที่ธิ 

ในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)

  (4)  การที่บที่วนเพัด้านความเส่�ยง (Risk Limit) แลิะ

สญัญาณเตอ่นระดั้บความเส่�ยง (Trigger) สำห้รับ

ธุรกรรมที่ั�งในบัญช่่เพ่ั�อการค้าแลิะบัญช่่เพ่ั�อการ

ธนาคาร ให้้เห้มาะสมกบัสถ้านการณ์ที่่�เป็ลิ่�ยนแป็ลิง

เช่�น NII Sensitivity, PV01, VaR เป็็นต้น

  (5)  การที่ด้สอบภัาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้้านตลิาด้

แลิะด้้านอัตราด้อกเบ่�ย โด้ยกำห้นด้สถ้านการณ์

จำลิองที่่�อาจเกดิ้ขึ�นจากการเป็ลิ่�ยนแป็ลิงอย�างรนุแรง

ของปั็จจัยความเส่�ยงต�าง ๆ ซึึ่�งส�งผลิในที่างลิบ 

ต�อรายได้้แลิะเงนิกองทุี่นของธนาคาร โด้ยแบ�งเป็็น

สถ้านการณ์ที่่�อ้างอิงแนวที่างธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ย

แลิะที่่�ธนาคารกำห้นด้เพัิ�มเติม แลิะรายงานผลิ 

การที่ด้สอบภัาวะวิกฤติเป็็นป็ระจำทีุ่กไตรมาส

  (6)  การป็ระเมินป็ระสิที่ธิผลิของอนุพัันธ์ที่างการเงิน 

ที่่�ใช้่ป็อ้งกันความเส่�ยง เพ่ั�อให้ม้ั�นใจได้ว้�าอนุพันัธ์

ที่างการเงินที่่�ใช่้ป็้องกันความเส่�ยงม่ป็ระสิที่ธิผลิ

ในการป็้องกันความเส่�ยง 

  (7)  การเตร่ยมความพัร้อมรองรับการยุติการใช่้อัตรา

ด้อกเบ่�ย LIBOR

  (8)  การติด้ตามแลิะรายงานความเส่�ยงด้้านตลิาด้  

ป็ระกอบด้้วย 

   -  การจัด้ที่ำรายงานติด้ตามสถ้านะการลิงทุี่น

แลิะความเส่�ยงด้้านตลิาด้เป็็นรายวัน รายเด้อ่น 

แลิะรายไตรมาส เพ่ั�อนำเสนอผ่้บริห้ารแลิะ

คณะกรรมการที่่�เก่�ยวข้อง

   -  การใช้่ระบบสารสนเที่ศ อาที่ ิระบบ Invesment 

System เพั่�อติด้ตามแลิะควบคุมความเส่�ยง

อย�างมป่็ระสทิี่ธภิัาพั โด้ยระบบสามารถ้แจ้งเตอ่น

ลิ�วงห้น้า (Early Warning) ก�อนเกิด้เห้ตุการณ์

ความเส่ยห้ายห้ร่อความเส่�ยงเกินระดั้บ 

ที่่�ยอมรบัได้้ แลิะระงบัการที่ำธรุกรรมก�อนเกนิ

เพัด้านความเส่�ยง (Risk Limit) ที่่�กำห้นด้ไว้

  (3)  Assessment of interest rate risk by evaluating the 

difference of time in the determination of new 

interest rates or the remaining contract period 

between assets and debts (repricing gap) and 

assessment of the impacts on Net Interest Income 

in the future (NII Sensitivity). 

  (4)  Review of the risk limits and triggers for 

transactions both in the commercial accounts and 

banking accounts to be on par with the changing 

circumstances such as NII Sensitivity, PV01  

and VaR. 

  (5)  Stress Test in marketing and interest rate by 

generating a sample situation that may be caused 

by severe changes of various risk factors that 

affect negatively on the Bank’s income and funds. 

The situations in question are in accordance with 

the approach set out by the Bank of Thailand and 

additional situations determined by the Bank. The 

results of the stress test are reported regularly 

every quarter. 

  (6)  Assessment of effectiveness of financial 

derivatives used to hedge against risks.

  (7)  Preparation for the termination of LIBOR 

interest rate.

  (8) The Bank monitored and reported market risks:

   -  Produce reports to monitor the status of 

investment and market risks on daily, 

monthly and quarterly bases which will be 

submitted to the executives and relevant 

committees.

   -  Utilization of information systems such as 

the Investment System to monitor and 

control risks effectively, whereby the system 

is able to provide early warning before any 

damage or risks exceeding the acceptable 

level, as well as the suspension of 

transactions prior to the amount exceeding 

the risk limit.
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 • การบริห้ารค้วามเสี�ยงด้านัสภาพัค้ลู่อง

 -  ม่การสนับสนุนสินเช่่�อแก�ภัาครัฐ สินเช่่�อโครงการตาม

นโยบายรัฐบาลิห้ลิายโครงการ รวมถ้ึงสินเช่่�อรายย�อย 

อาที่ ิสนิเช่่�ออิ�มใจ สนิเช่่�อสรา้งงานสรา้งอาช่พ่ั สนิเช่่�อ

เสรมิพัลิงัฐานราก สนิเช่่�อเพั่�อช่�วยเห้ลิอ่ผ่ป้็ระกอบการ

ที่�องเที่่�ยวแลิะธุรกิจเก่�ยวเน่�อง รวมถึ้งผ่้ป็ระกอบการ

ร้านอาห้ารแลิะเคร่�องด้่�ม ตลิอด้จนมม่าตรการพักัช่ำระห้น่� 

ในด้้านเงินฝาก ธนาคารม่การออกผลิิตภััณฑ์์เงินฝาก 

ที่่�ม่การกระจายตัวในแต�ลิะช่�วงอายุ เช่�น เงินฝาก 

เผ่�อเรย่กพิัเศษ 4 เด้อ่น เงินฝากเผ่�อเร่ยกพิัเศษ 5 เด้อ่น 

เงนิฝากเผ่�อเร่ยกพิัเศษ 7 เด้อ่น เงินฝากเผ่�อเรย่กพิัเศษ 

8 เด้่อน เงินฝากเผ่�อเร่ยกพัิเศษ 108 สลิากออมสิน

พัิเศษ 2 ป็ี แลิะสลิากออมสินพัิเศษด้ิจิที่ัลิ 1 ป็ี 2 ป็ี 

เป็็นต้น โด้ยธนาคารมุ�งเน้นการบริห้ารโครงสร้าง

สินที่รัพัย์แลิะห้น่�สินแลิะบริห้ารจัด้การต้นทุี่นให้้ 

ม่ความเห้มาะสม ม่สภัาพัคลิ�องเพั่ยงพัอที่่�จะรองรับ 

การด้ำเนนิงานแต�ลิะช่�วงเวลิา แลิะมค่วามเส่�ยงอย่�ภัายใต้

ระด้ับที่่�ยอมรับได้้

 -  ที่บที่วนนโยบายการบรหิ้ารความเส่�ยงด้า้นสภัาพัคลิ�อง 

(Liquidity Risk Management Policy) ให้้สอด้คลิ้อง

กับกลิยุที่ธ์แลิะแผนการด้ำเนินธุรกิจของธนาคาร แลิะ

เกณฑ์์กำกับด้แ่ลิของธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ย รวมถึ้ง

ม่การจัด้ที่ำแนวป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการบริห้ารความเส่�ยง

ด้้านสภัาพัคลิ�อง (Liquidity Risk Management  

Guidelines) เพั่�อใช้่เป็็นแนวที่างในการบรหิ้ารความเส่�ยง

ด้้านสภัาพัคลิ�องให้้สอด้คล้ิองกับนโยบายดั้งกลิ�าว 

แลิะม่ป็ระสิที่ธิภัาพัมากขึ�น

 -  พััฒนาเคร่�องม่อวัด้/ป็ระเมินแลิะควบคุมความเส่�ยง 

ด้้านสภัาพัคลิ�อง ป็ระกอบด้้วย

  (1)  การจดั้ที่ำรายงานฐานะสภัาพัคลิ�องสุที่ธิ (Liquidity 

Gap) โด้ยจัด้ที่ำที่ั�งแบบอายุคงเห้ลิ่อตามสัญญา

แลิะแบบป็รับพัฤติกรรมแลิะจัด้ที่ำรายงานการ 

กระจกุตวัของแห้ลิ�งเงิน (Funding Concentration)

  (2)  การวัด้แลิะป็ระเมินความเส่�ยงด้้านสภัาพัคลิ�อง 

โด้ยใช่้อัตราส�วนที่างการเงิน เช่�น อัตราส�วน 

สินเช่่�อต�อเงินฝากแลิะหุ้้นก่้ อัตราส�วนสินที่รัพัย์

สภัาพัคลิ�องต�อเงินฝาก อัตราส�วนการพึั�งพัา 

แห้ลิ�งเงินทีุ่นรายให้ญ� เป็็นต้น

 • Liquidity Risk Management 

 -  The Bank provided loans to the public sector and many 

projects carried out following the Government’s 

policies, as well as retail credit schemes such as Imjai 

Scheme, Job Creation Scheme, Grassroots 

Empowerment Scheme, Tourism Sector and 

Associated Businesses Loan Scheme which also 

covered entrepreneurs of food and beverages 

establishments. The Bank also offered loan suspension 

scheme for certain debtors. In terms of savings 

products, the Bank released savings products that suit 

different age groups such as special savings for 4, 5, 

7, 8 months, 108 special savings, 2-year Special 

Savings Certificate, and 1- and 2-year Digital Special 

Savings Certificate. The Bank focused on managing 

the structure of assets and debts, as well as the costs 

in order to have enough liquidity to accommodate 

operations at various times, while ensuring that the 

risks are within the Bank’s risk appetite. 

 -  The Bank reviewed the Liquidity Risk Management 

Policy to be in line with the Bank’s strategies and 

business plans, and regulatory requirements of the 

Bank of Thailand. The Bank also produced the Liquidity 

Risk Management Guidelines as an approach to 

manage liquidity risks in a more effective manner.

 -  The Bank developed the following measuring/

assessing and controlling tools for liquidity risks:

  (1)  Liquidity Gap Report covering both contractual 

and behavioral maturit ies, and Funding 

Concentration Report.

  (2)  Liquidity risk measurement and assessment using 

financial ratios, such as loans to deposits ratio 

and liquid assets to deposits ratio and proportion 

of major funding source. 
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  (3)  การที่บที่วนเพัด้านความเส่�ยง (Risk Limit) แลิะ

สัญญาณเต่อนระดั้บความเส่�ยง (Trigger) ด้้าน

สภัาพัคลิ�อง รวมถ้ึงกำห้นด้ระด้ับห้ร่อป็ริมาณ

สินที่รัพัย์ที่่�ม่ คุณภัาพัแลิะม่สภัาพัคลิ�องส่ง  

(Liquidity Cushion) เพ่ั�อให้ธ้นาคารมส่ภัาพัคลิ�อง

เพั่ยงพัอรองรับการด้ำเนินธุรกิจ

  (4)  การที่ด้สอบภัาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้้านสภัาพัคลิ�อง 

โด้ยกำห้นด้สถ้านการณ์จำลิองตามแนวที่างของ

ธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ยเป็็น 3 สถ้านการณ์ ได้แ้ก� 

1. วกิฤติเฉพัาะรายสถ้าบันการเงิน (Institution- 

Specific Crisis) 2. วกิฤตทิี่ั�งระบบสถ้าบนัการเงนิ 

(Market-wide Crisis) แลิะ 3. ผลิรวมของวิกฤติ

เฉพัาะรายสถ้าบันการเงินแลิะวิกฤติทัี่�งระบบ

สถ้าบันการเงิน (Combination of Both) ซึ่ึ�งใน

แต�ลิะสถ้านการณ์จะกำห้นด้สมมติฐานให้้ม่การ

ไห้ลิออกของเงินฝากที่่�มากกว�าป็กติแลิะกำห้นด้

อัตราส�วนลิด้ที่่�ใช้่ป็รับลิด้ม่ลิค�าห้ลิักที่รัพัย์ลิงจาก

ราคาตลิาด้ (Hair Cut) ในสัด้ส�วนที่่�ต�างกัน  

โด้ยรายงานผลิการที่ด้สอบภัาวะวิกฤติเป็น็ป็ระจำ

ทีุ่กไตรมาส 

  (5)  การที่บที่วนแผนรอง รับ เห้ ตุฉุ ก เ ฉินด้้ าน 

สภัาพัคลิ�อง (Contingency Liquidity Plan)  

โด้ยได้้กำห้นด้บที่บาที่ห้น้าที่่�ของคณะกรรมการ  

ผ่้บริห้ารแลิะห้น�วยงานที่่�เก่�ยวข้อง ตลิอด้จน 

ขั�นตอนการด้ำเนินงานแลิะได้้กำห้นด้สัญญาณ

เตอ่นลิ�วงห้นา้ (Early Warning Indicator) เพั่�อใช่้

บ�งช่่�สถ้านการณ์ผิด้ป็กติด้้านสภัาพัคลิ�องแลิะ

ตดิ้ตามอย�างสม�ำเสมอ รวมที่ั�งมก่ารที่ด้สอบแผน

รองรับเห้ตุฉุกเฉินด้้านสภัาพัคลิ�องเพ่ั�อให้้ม ่

ความพัร้อมในการบริห้ารจัด้การกรณ่ที่่�อาจ 

เกิด้วิกฤติด้้านสภัาพัคลิ�องได้้อย�างเห้มาะสม 

แลิะที่ันที่�วงที่่

  -  ติด้ตามแลิะรายงานความเส่�ยงด้้านสภัาพัคลิ�อง 

ป็ระกอบด้้วย

  (1)  การจัด้ที่ำรายงานตดิ้ตามความเส่�ยงด้้านสภัาพัคลิ�อง

เป็็นรายวนั รายสปั็ด้าห์้ รายเด่้อน แลิะรายไตรมาส 

รวมถึ้งป็ระมาณการอัตราส�วนด้้านสภัาพัคลิ�อง 

ที่่�สำคัญ เพั่�อนำเสนอผ่้บริห้ารแลิะคณะกรรมการ

ที่่�เก่�ยวข้อง

  (2)  การพััฒนาระบบบริห้ารสินที่รัพัย์แลิะห้น่�สิน  

(Asset and Liability Management: ALM) เพั่�อ

ใช้่วเิคราะห์้แลิะป็ระเมินความเส่�ยงด้้านสภัาพัคลิ�อง

  (3)  Review of risk limits and triggers, as well as 

determination of high liquid assets (Liquidity 

Cushion) to ensure that the Bank has adequate 

liquidity to accommodate its business operations.

  (4)  Liquidity stress tests by conducting three 

simulation tests according to the guidelines of the 

Bank of Thailand, namely 1. Institution-specific 

crisis 2. Market-wide crisis and 3. combination  

of both. The Bank identified specific criteria for 

each simulation, including deposit outflows and 

estimated securities’ hair-cuts. Stress test results 

were reported quarterly. 

  (5)  Review of contingency liquidity plan by identifying 

roles and responsibilities of committees, 

executives and relevant agencies, as well as the 

procedures. The Bank has established Early 

Warning Indicator to indicate unusual liquidity and 

monitor regularly. The contingency liquidity plan 

was tested to ensure its preparedness to cope 

with liquidity and crises promptly and appropriately.

 - The Bank monitored and reported liquidity risks: 

  (1)  Liquidity risk status reports on daily, weekly, 

monthly and quarterly bases. The projection of 

important liquidity ratios was also prepared. These 

reports were submitted to the executives and  

the relevant committees. 

  (2)  The development of Asset and Liabil ity 

Management (ALM) to assess and evaluate 

liquidity risks.
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 • การบริห้ารค้วามเสี�ยงด้านัเค้รดิติ

  -  กำห้นด้นโยบายบริห้ารความเส่�ยงด้้านเครด้ิต (Credit 

Risk Management Policy) เพั่�อให้้ธนาคารม่การ

จัด้การบริห้ารความเส่�ยงด้้านเครด้ิตที่่�ด้่ เป็็นไป็ใน

ที่ศิที่างเด้ย่วกัน แลิะสอด้คล้ิองกับกลิยุที่ธ์แลิะนโยบาย

ของธนาคาร

  -  กำห้นด้นโยบายสินเช่่�อธุรกิจ เพ่ั�อใช้่เป็็นกรอบห้ลิัก

เกณฑ์์แลิะแนวที่างมาตรฐานในการป็ฏิิบัติงานด้้าน 

สินเช่่�อธุรกิจของธนาคารให้้ม่ป็ระสิที่ธิภัาพั

  -  กำห้นด้นโยบายสินเช่่�อรายย�อย เพั่�อใช่้เป็็นกรอบ 

ห้ลิักเกณฑ์์แลิะแนวที่างมาตรฐานในการป็ฏิิบัติงาน

ด้้านสินเช่่�อรายย�อยของธนาคารให้้ม่ป็ระสิที่ธิภัาพั

  -  กำห้นด้นโยบายการจัด้ชั่�นแลิะการกันเงินสำรอง  

เพั่�อใช่้เป็็นแนวที่างในการจัด้ช่ั�นแลิะการกันเงินสำรอง

ของธนาคาร แลิะเป็็นเคร่�องม่อที่่�สร้างความมั�นคง  

การกันเงินสำรองอย�างเพั่ยงพัอจะสามารถ้รองรับ

ความเส่ยห้ายที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการด้้อยค�าของ

สินที่รัพัย์ที่่�ธนาคารถ้่อครองอย่�

  -  กำห้นด้นโยบายแลิะห้ลิักเกณฑ์์ขั�นต�ำในการพัิจารณา

รบัความเส่�ยงสำห้รบับตัรเครด้ติแลิะสนิเช่่�อบตัรเงนิสด้ 

เพั่�อใช่้เป็็นกรอบห้ลิักเกณฑ์์แลิะแนวที่างในการให้้

บริการบัตรเครด้ิตแลิะสินเช่่�อบัตรเงินสด้ของธนาคาร

  -  กำห้นด้อำนาจอนุมตักิารให้้สินเช่่�อ ป็รบัป็รุงกระบวนการ

วเิคราะห์้แลิะอนุมตัสินิเช่่�อรายย�อย ให้้เป็็นการวิเคราะห์้

แลิะอนุมัติแบบรวมศ่นย์ แลิะกำห้นด้อำนาจในการ

ที่บที่วนแลิะต�ออายวุงเงนิสนิเช่่�อธรุกจิ รวมที่ั�งที่บที่วน

กระบวนการแลิะวิธ่ป็ฏิิบัติในการอำนวยสินเช่่�อให้้ม่

ความสอด้คลิ้องกับโครงสร้างองค์กร โด้ยกำห้นด้ให้้ม่

กระบวนการตรวจสอบระห้ว�างห้น�วยงาน (Check and 

Balance) ที่่�สอด้คล้ิองกบัห้ลิกัการบรหิ้ารความเส่�ยงที่่�ด้่

  -  กำห้นด้เกณฑ์์ในการพัิจารณาความสามารถ้ในการ

ช่ำระห้น่� ได้้แก�

  (1)  กำห้นด้เกณฑ์์มาตรฐานในการพิัจารณาความ

สามารถ้ในการช่ำระห้น่�ของลิก่คา้สนิเช่่�อรายย�อย 

เพั่�อให้้ผ่ก้่ม่้เงินได้้คงเห้ลิอ่เพ่ัยงพัอต�อการด้ำรงช่พ่ั 

แลิะลิด้โอกาสการเกิด้ห้น่�ที่่�ไม�ก�อให้้เกิด้รายได้้ 

(NPLs) ในอนาคต

  (2)  กำห้นด้มาตรฐานกำไรสทุี่ธิของแต�ลิะธุรกจิ เพั่�อใช้่

เป็็นเกณฑ์์ในการคำนวณความสามารถ้ในการ

ช่ำระห้น่�ของลิก่ค้าธนาคารที่่�มาขอสนิเช่่�อให้้เป็็นไป็

อย�างเห้มาะสมแลิะเป็็นมาตรฐานเด้่ยวกัน

 • Credit Risk Management 

 -  The Bank stipulated Credit Risk Management Policy 

to ensure good credit risk management, in line with 

the market and the Bank’s strategies and policies. 

 -  The Bank determined business loan policy to serve 

as a framework and standard guidelines for better 

Bank’s business loan performance. 

 -  The Bank set retail loan policies to serve as a 

framework and standard guidelines for the Bank’s 

effective retail banking operations.

 -  The Bank determined the policies on categorization 

and allocation of reserves to serve as a guideline for 

the Bank’s categorization and allocation of reserves 

which will be the means towards stability. Adequate 

reserves will be able to accommodate the damages 

that may be caused by the depreciation of values of 

assets held by the Bank.

 -  The Bank determined policies and minimum 

requirements to accept risks for credit cards and cash 

card loans. These are to serve as a framework and 

guideline for the provision of credit cards and cash 

card loans. 

 -  The Bank determined the authority to approve loans, 

improve the process of consideration and approval of 

retail loans to be more holistic and centralised, and 

determined the authority to review and renew the 

business credit line including a review of the credit 

process and practices to align with the organizational 

structure by setting check-and-balance process  

that complies with the principles of good risk 

management.

 - The Bank identified criteria for debt repayment ability:

  (1)  Standardization of criteria to consider the retail 

customer’s debt repayment ability to allow for 

adequate income to sustain their livings and 

reduce the chance of causing non-performing 

loans (NPLs) in the future. 

  (2)  Standardization of each business’s net profit 

calculation to appropriately determine loan limits 

for customers in a uniform manner. 
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  (3)  พัฒันาระบบงานป็ระมวลิผลิข้อมล่ิเครด้ติ (Credit 

Criteria Processing System: CCPS) สำห้รบัใช่้

คำนวณภัาระห้น่�ตามเกณฑ์์ที่่�ธนาคารกำห้นด้  

เพั่�อใช่้คำนวณความสามารถ้ในการช่ำระห้น่� 

ให้้เป็็นมาตรฐานเด้่ยวกัน

  -  กำห้นด้โป็รแกรมผลิิตภััณฑ์์สินเช่่�อ (Credit Product 

Program: CPP) เพั่�อใช่้เป็็นแนวที่างเบ่�องต้นในการ

พัจิารณาสนิเช่่�อธรุกจิที่่�ธนาคารจะสนบัสนนุ แลิะมแ่บบ

พัิจารณารับความเส่�ยงสินเช่่�อธุรกิจในการขออนุมัติ 

สนิเช่่�อแลิะการต�ออายวุงเงนิสนิเช่่�อที่่�มภ่ัาระสนิเช่่�อธรุกจิ 

แลิะ/ห้ร่อเงินลิงทีุ่นรวม (Total Exposure) ไม�เกิน  

20 ลิ้านบาที่ (Check List: CL) เพั่�อใช่้เป็็นแนวที่าง 

ในการพิัจารณาความเป็็นไป็ได้้ในการพิัจารณาสินเช่่�อ

แก�ลิ่กค้าสินเช่่�อธุรกิจ

  -  ที่บที่วนห้ลิักเกณฑ์์คุณสมบัติสถ้าบันการเงินช่ั�นนำ  

เพั่�อใช่้เป็็นเกณฑ์์ ในการพิัจารณาอัตราด้อกเบ่�ย 

สำห้รับกลิุ�มที่่�เป็็นสถ้าบันการเงินช่ั�นนำ

 -  พััฒนาแลิะป็รับป็รุงแบบจำลิองวัด้ระดั้บความเส่�ยง 

ด้้านเครด้ิต ป็ระกอบด้้วย Credit Scoring Model  

(ได้้แก� Application Scoring, Behavior Scoring, 

Collection Scoring), Credit Risk Rating Model  

แลิะ Credit Risk Rating for Small Business Model 

เพั่�อให้้สามารถ้คัด้กรองแลิะป็ระเมินความเส่�ยงของ

ลิก่ค้าได้อ้ย�างเห้มาะสม แลิะใช้่ร�วมกับ Credit Bureau 

Score (Credit Score ของบรษิทัี่ข้อมล่ิเครด้ติแห้�งช่าต)ิ 

ป็ระกอบในการพัจิารณาอนมุตัสินิเช่่�อของธนาคารให้้ม่

ป็ระสิที่ธิภัาพัมากยิ�งขึ�น

 -  พััฒนาระบบงานเพ่ั�อสนับสนุนกระบวนการพิัจารณา

อนุมัติสินเช่่�อของธนาคารให้้เป็็นมาตรฐาน แลิะ 

เพัิ�มป็ระสิที่ธิภัาพัในการบริห้ารความเส่�ยง ได้้แก�

  (1)  ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเช่่�อ (Loan 

Origination and Process System: LOPs)  

ป็ระกอบด้้วย ระบบพัิจารณาอนุมัติสินเช่่�อ  

(Loan Origination System: LOR) ระบบบริห้าร 

ห้ลิักป็ระกันสินเช่่�อ (Collateral Management 

System: CMS) แลิะระบบติด้ตามกระบวนการ

ที่างกฎห้มาย (Litigation System : LS) เพั่�อเพัิ�ม

ป็ระสิที่ธิภัาพัในกระบวนการพิัจารณาสินเช่่�อ 

แลิะข่ด้ความสามารถ้ในการแข�งขัน

  (3)  Development of Credit Criteria Processing System 

(CCPS) to calculate debt burdens in line with the 

Bank’s determined requirements in order for the 

uniformity of debt repayment ability calculation.

 -  The Bank determined Credit Product Program (CPP) 

to serve as a primary guideline for business loans 

consideration that the Bank will support, and business 

credit risk considerations for loan approval and renewal 

of credit line with a business loan and/or total 

investment (Total Exposure) not exceeding  

20 Million Baht (Check List: CL). 

 -  The Bank reviewed the Prime Bank qualification criteria 

to consider the interest rates for the group. 

 -  The Bank developed and improved the credit scoring 

model (Application Scoring, Behavior Scoring, 

Collection Scoring), Credit Risk Rating Model and 

Credit Risk Rating for Small Business Model so as to 

screen customers in a more appropriate manner. They 

are to be used in conjunction with Credit Bureau Score 

(Credit Score of the National Credit Bureau) to make 

the Bank’s credit approval process more efficient.

 -  The Bank put in place work systems to support the 

loan approval process to be up to standard and increase 

efficiency of risk management: 

  (1)  Loan Origination and Process System (LOPs), 

comprising Loan Origination System (LOR) and 

Collateral Management System (CMS) and 

Litigation System (LS). These are in place to 

increase efficiency in the loan approval process 

and competitiveness. 

2 2 0 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม

GSB SOCIAL BANK
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4Chapter 3 Chapter 5



  (2)  ระบบเพั่�อการวิเคราะห้์ข้อม่ลิลิ่กค้าธุรกิจแลิะ 

ความเส่�ยงสินเช่่�อ ซึ่ึ�งป็ระกอบด้้วยระบบเพั่�อการ

วิเคราะห้์ข้อม่ลิที่างธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห้์

ข้อม่ลิที่างการเงิน (Optimist)

  (3)  ระบบคำนวณคะแนนสินเช่่�อ (Blaze Advisor) แลิะ

ระบบคำนวณคะแนนสำห้รบับตัรเครด้ติแลิะสนิเช่่�อ

บตัรเงินสด้ (Strategy Management)

  (4)  ระบบฐานข้อม่ลิเพั่�อการบริห้ารความเส่�ยง  

(Risk Data Mart) เพั่�อสนับสนุนการคำนวณเงิน

กองทีุ่นแลิะสินที่รัพัย์เส่�ยง (Capital Calculation) 

การที่ด้สอบภัาวะวิกฤติ (Stress Test) การบริห้าร

พัอร์ตด้้านเครด้ติ (Credit Portfolio Management)

  (5)  ติด้ตามแลิะควบคุมความเส่�ยงด้้านเครด้ิต อาที่ิ

   5.1  กำห้นด้อัตราส�วนการกำกับลิ่กห้น่�รายให้ญ� 

(Single Lending Limit) เพั่�อควบคมุความเส่�ยง 

มิให้ธ้นาคารให้สิ้นเช่่�อ ลิงที่นุ ก�อภัาระผก่พันั 

ห้รอ่ที่ำธรุกรรมที่่�มล่ิกัษณะคล้ิายการให้้สนิเช่่�อ

แก�บุคคลิห้นึ�งบุคคลิใด้ แลิะเพั่�อไม�ให้้ม่การ 

กระจุกตัวของความเส่�ยง (Concentration 

Risk) ในลิ่กห้น่�รายใด้รายห้นึ�ง รวมถึ้งผ่้ท่ี่�

เก่�ยวขอ้งมากเกนิไป็ แลิะเพั่�อให้้มั�นใจว�าห้าก

เกิด้เห้ตุการณ์ท่ี่�อาจส�งผลิกระที่บต�อลิ่กห้น่�

กลิุ�มใด้กลิุ�มห้นึ�ง ห้รอ่ภัาคธุรกิจใด้ธุรกิจห้นึ�ง 

ธนาคารยังคงม่เงินกองทุี่นเพั่ยงพัอท่ี่�จะ

ด้ำเนินธุรกิจต�อไป็ได้้

   5.2  กำห้นด้แลิะที่บที่วนเพัด้านเงนิให้ส้นิเช่่�อราย

ภัาคธรุกจิ (Industry Limit) เพั่�อเป็็นแนวที่าง

ในการป็ระกอบการพิัจารณาเสนอขออนุมัติ

สินเช่่�อ แลิะเป็็นการกระจายความเส่�ยงมิให้้

มก่ารกระจกุตวัในธรุกจิใด้ธรุกจิห้นึ�งมากเกนิไป็

   5.3  กำห้นด้วงเงนิห้รอ่เพัด้านการให้ส้นิเช่่�อ ลิงที่นุ 

ห้ร่อก�อภัาระผก่พันัแก�ป็ระเที่ศค่�สญัญาแต�ลิะ

ป็ระเที่ศ (Country Limit) เพ่ั�อควบคุมความเส่�ยง

จากการกระจุกตวัของป็ระเที่ศห้นึ�งป็ระเที่ศใด้

ห้ร่อป็ระเที่ศกลิุ�มห้นึ�งกลิุ�มใด้ ซึ่ึ�งม่ความ 

เก่�ยวข้องกนัที่างเศรษฐกจิ แลิะเพั่�อให้ธ้นาคาร

มก่ารกนัเงนิสำรองอย�างเพัย่งพัอแลิะเห้มาะสม

เพั่�อรองรับผลิกระที่บที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากการ 

ที่ำธุรกรรมที่่�เพัิ�มขึ�น

  (2)  Systems to analyze information on corporate 

customer loan risks, including a system for 

business data analysis (Enlite) and a system for 

financial data analysis (Optimist). 

  (3)  Credit Scoring Calculation System (Blaze Advisor) 

and a system for calculating scores for credit 

cards and cash card loans (Strategy Management). 

  (4)  Database for risk management (Risk Data Mart) 

to support Capital Calculation, Stress Test and 

Credit Portfolio Management. 

  (5)  The Bank monitored and controlled credit risks, 

including: 

   5.1  Setting Single Lending Limit to control risks 

and prevent the Bank from lending, investing, 

coming under obligation, or conducting a 

transaction that resembles giving out a loan 

to an individual and to avoid Concentration 

Risk in any single customer as well as the 

concerned parties. This is to ensure that 

should an incident that may affect any group 

of customers or business sector occur,  

the Bank will still have enough funding  

to continue its business. 

   5.2  Setting and reviewing Industry Lending Limit 

to serve as a guideline in the consideration 

of loans and diversify risks to ensure no 

concentration in any particular industry. 

   5.3  Setting limit or ceiling for credit, investment 

or the conduct that generates obligation on 

each partner country (Country Limit) to 

control risks from concentration in one 

country or a group of countries that are 

economically intertwined and to allow the 

Bank to have adequate and appropriate 

reserves to support the possible impacts 

from an increase in transactions. 
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   5.4  ติด้ตามด้่แลิโครงสร้างแลิะคุณภัาพัพัอร์ต 

สินเช่่�อให้้สอด้คล้ิองกับนโยบายธนาคาร  

รวมที่ั�งตดิ้ตามการกระจุกตวัของสินเช่่�ออย�าง

สม�ำเสมอ เช่�น การกระจกุตวัของสนิเช่่�อแยก

ตามป็ระเภัที่สินเช่่�อภัาคธุรกิจ (Industry 

Limit) ป็ระเที่ศค่�สญัญา (Country Limit) แลิะ

กลิุ�มลิ่กห้น่�รายให้ญ� (Single Lending Limit) 

โด้ยใช้่มาตรฐานตามเกณฑ์์ของธนาคาร 

แห้�งป็ระเที่ศไที่ย

   5.5  สอบที่านเงินให้้สินเช่่�อ เพั่�อติด้ตามการ 

ป็ฏิบัิตงิานด้้านสนิเช่่�อให้้เป็็นไป็ตามห้ลิกัเกณฑ์์

ที่่�ธนาคารกำห้นด้ แลิะสอด้คลิอ้งกบัแนวที่าง

ของธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ย

   5.6  การที่ด้สอบภัาวะวิกฤติด้้านเครด้ิต (Credit 

Stress Testing) เพั่�อป็ระเมินผลิกระที่บแลิะ

เตร่ยมความพัร้อมกรณ่ท่ี่�ม่เห้ตุการณ์สำคัญ

อาจจะเกดิ้ขึ�นจากการเป็ลิ่�ยนแป็ลิงของป็จัจยั

ด้้านเศรษฐกิจมห้ภัาคภัายในป็ระเที่ศ  

แลิะส�งผลิกระที่บต�อธนาคารในด้้านพัอร์ต 

สินเช่่�อ เงินสำรอง แลิะความเพั่ยงพัอของ

เงินกองทีุ่น โด้ยใช่้สถ้านการณ์จำลิองที่่�

ธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้

  -  ตดิ้ตามแลิะรายงานความเส่�ยงต�อคณะกรรมการกำกับ

ความเส่�ยงแลิะคณะกรรมการที่่�เก่�ยวข้องอย�างสม�ำเสมอ

  -  ม่การพััฒนาเพั่�อเพัิ�มศักยภัาพัแลิะที่ักษะด้้านการให้้ 

สินเช่่�อ การลิงทุี่นการบริห้ารความเส่�ยงด้้านเครดิ้ต 

พัร้อมที่ั�งสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริห้าร

ความเส่�ยงด้้านเครดิ้ตให้้แก�พันักงานที่่�เก่�ยวข้อง 

อย�างต�อเน่�อง

  -  ม่กระบวนการบริห้ารจัด้การห้น่� (Debt Management 

Process) เพั่�อป็้องกันแลิะแก้ไขห้น่�ค้างช่ำระ รวมที่ั�ง

ด้ำเนินการให้้มก่ารฟ้ัองร้องห้รอ่ป็ระนป่็ระนอมยอมความ 

แลิะการบริห้ารจัด้การสินที่รัพัย์รอการขาย

  -  ม่การเตร่ยมความพัรอ้มรองรบัการคำนวณการด้อ้ยค�า

ตามมาตรฐาน TFRS 9 โด้ยม่การพััฒนา/ป็รับป็รุง 

แบบจำลิองการด้้อยค�า (ECL Model) รวมถ้งึการที่ด้สอบ

ความน�าเช่่�อถ้่อของแบบจำลิอง เพั่�อให้้ธนาคารม่การ

คำนวณการกันเงินสำรองได้้อย�างเห้มาะสม

   5.4  Monitoring structure and quality of loan 

portfolios to be in line with the Bank’s policy 

as well as monitoring credit concentration 

regularly, for instance, credit concentration 

by loan types, industry limit, country limit 

and single lending limit, using the criteria 

stipulated by the Bank of Thailand.

   5.5  Reviewing the credit line to monitor the 

operations of loans to be in accordance 

with the criteria stipulated by the Bank and 

in line with the guidelines from the Bank of 

Thailand. 

   5.6  Conducting Credit Stress Tests to assess 

the impact and prepare for key events  

that may occur due to the changes in  

macroeconomic factors which may affect 

the Bank’s loan portfolio, reserves and 

sufficiency of funds, using the model 

scenario from the Bank of Thailand.

 -  The Bank monitored and reported risks to the Risk 

Management Committee and other relevant committees 

regularly. 

 -  The Bank provided training and skill development  

in the areas of credit, investment and credit risk 

management, and supported building a credit risk 

management culture for relevant personnel on  

a regular basis. 

 -  The Bank put in place the Debt Management Process 

to prevent and fix overdue debts, including through 

litigation or compromise and property foreclosure 

management. 

 -  The Bank prepared for the depreciation calculation in 

line with the TFRS 9 Standard by developing/improving 

the ECL Model and testing the reliability of the model 

in order for the Bank to appropriately calculate the 

allocation of reserves.
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 • การบริห้ารค้วามเสี�ยงด้านัปฏิิบัติิการ

  -  กระบวนการบริห้ารความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการ  

ธนาคารกำห้นด้ให้้ทีุ่กห้น�วยงานม่การระบุ ป็ระเมิน 

ติด้ตาม ควบคุมแลิะลิด้ความเส่�ยง รวมถึ้งการรายงาน

ความเส่�ยงด้้านป็ฏิบิตักิารต�อผ่บ้รหิ้ารแลิะคณะกรรมการ

ที่่�เก่�ยวข้องอย�างสม�ำเสมอ เพ่ั�อให้้ที่ราบถ้ึงระดั้บ 

ความเส่�ยงในการด้ำเนินธุรกิจ แลิะสามารถ้ควบคุม

ความเ ส่�ยงให้้อ ย่� ในระดั้บที่่� ธนาคารยอมรับได้้  

ผ�านเคร่�องม่อต�าง ๆ ที่่�สำคัญ ได้้แก�

  (1)  การป็ระเมินความเส่�ยงด้้วยตนเอง (Risk Control 

Self Assessment: RCSA ) ซึึ่�งเป็็นเคร่�องมอ่ท่ี่�ใช่้

ในการระบุ ป็ระเมิน แลิะควบคุมความเส่�ยง  

รวมที่ั�งม่การพัิจารณาจัด้ที่ำแผนการจัด้การ 

ความเส่�ยงที่่�สำคัญ เพั่�อช่�วยให้้ธนาคารสามารถ้

บริห้ารจัด้การความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการได้้

ครอบคลิุมความเส่�ยงที่่�สำคัญ แลิะม่การควบคุม

ความเส่�ยงอย�างเพั่ยงพัอ เห้มาะสม แลิะอย่�ใน

ระดั้บที่่�ธนาคารยอมรับได้้ โด้ยจะม่การที่บที่วน

อย�างน้อยปี็ลิะ 1 ครั�ง ห้ร่อทีุ่กครั�งท่ี่�ม่การ

เป็ลิ่�ยนแป็ลิงของป็ัจจัยเส่�ยงที่่�สำคัญแลิะส�ง 

ผลิกระที่บต�อการด้ำเนินงานของธนาคาร

  (2)  การกำห้นด้ด้ัช่น่ช่่�วัด้ความเส่�ยง (Key Risk  

Indicators: KRIs) ซึ่ึ�งเป็็นเคร่�องม่อที่่�ช่�วยในการ

ติด้ตามความเส่�ยงของธนาคาร โด้ยมาจากการ

กำห้นด้ปั็จจัยเส่�ยงที่่�สามารถ้วัด้ค�าแลิะบ�งช่่� 

ความเส่�ยงที่่�อาจเกดิ้ความเสย่ห้ายขึ�น เพั่�อใช่เ้ป็น็

สัญญาณเต่อนลิ�วงห้น้าเม่�อเกิด้ข้อผิด้พัลิาด้  

ห้ร่อม่ความเส่�ยงที่่�เกินกว�าในระด้ับที่่�ยอมรับได้้ 

เพั่�อป็้องกันไม�ให้้เกิด้ความเส่ยห้าย

  (3)  การจัด้เก็บแลิะรายงานข้อม่ลิความเส่�ยงด้้าน

ป็ฏิิบัติการ (Loss Data Collection) ซึึ่�งเป็็น 

เคร่�องมอ่ที่่�ช่�วยในการตดิ้ตามแลิะรายงานความเส่�ยง

ด้้านป็ฏิิบัติการ เพั่�อให้้ธนาคารที่ราบถ้ึงแนวโน้ม

แลิะการเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงของความเส่�ยงด้้านป็ฏิบัิตกิาร 

โด้ยธนาคารม่การจัด้เก็บข้อม่ลิความเส่ยห้ายที่่�

เกิด้จากความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการผ�านระบบงาน 

Loss Data เป็็นเห้ตกุารณ์ความเสย่ห้ายท่ี่�เคยเกดิ้ขึ�น

ที่ั�งในอด้่ตแลิะป็ัจจุบัน เพั่�อให้้สามารถ้นำข้อม่ลิ

มาวเิคราะห์้แลิะจดั้ที่ำรายงานได้้อย�างมป่็ระสทิี่ธภิัาพั 

มก่ารจดั้เกบ็ฐานข้อมล่ิอย�างเป็็นระบบ ซึึ่�งจะช่�วยให้้

ธนาคารสามารถ้ป็้องกัน ควบคมุ ห้รอ่ลิด้ความ

เส่ยห้ายที่่�เกิด้จากความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการได้้ 

 • Operational Risk Management 

 -  In the area of operational risks, the Bank has instructed 

every agency to identify, assess, monitor, control and 

reduce such risks, as well as report operational risks 

to executives and relevant committees regularly to 

ensure that the Bank is apprised of the risk levels in 

business operations, resulting in the ability to control 

risks within the Bank’s risk appetite through a number 

of key tools:

  (1)  Conduct of Risk Control Self Assessment: (RCSA) 

which is a tool that is used to identify, assess, 

and control risks. The Bank also came up with 

the plan to manage key risks so that the Bank’s 

risk management efforts cover key risks with 

adequate risk control within the Bank’s risk 

appetite. The review is conducted once a year or 

every time there is a change in key risk factors 

that affect the Bank’s operations. 

  (2)  Determine Key Risk Indicators (KRIs) which are 

a tool to monitor the Bank’s risks. This is done 

through identifying risk factors that can be 

measured and indicate risks that may cause 

damage. They are the early warning when errors 

occur or the risks are exceeding acceptable  

levels. The Bank needs to have a suitable plan 

in place to prevent damage.

  (3)  Loss Data Collection is a tool that helps to monitor 

and report operational risks, allowing the Bank  

to be apprised of the trends and changes in 

operational risks. The Bank collects loss data 

from operational risks through Loss Data Work 

Systems. The data includes incidents of loss from 

past to present. The data will then be used to 

analyze and produce reports in an efficient 

manner. The database also collects data in a 

systematic manner, allowing the Bank to prevent, 

control or reduce damage from operational risks. 
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  (4)  การบริห้ารความต�อเน่�องที่างธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) ซึึ่�งเป็็นเคร่�องมอ่

ที่่�ช่�วยบรรเที่าผลิกระที่บเม่�อเกิด้เห้ตุการณ ์

ความเส่�ยงของธนาคาร โด้ยมก่ารกำห้นด้นโยบาย 

มาตรฐานแลิะกระบวนการที่ำงานของที่ั�งธนาคาร 

ม่การด้ำเนินการป็ระเมินความเส่�ยง (Risk  

Assessment: RA) แลิะภััยคุกคามสำคัญที่่�อาจ 

ม่ผลิต�อการให้้บริการอย�างต�อเน่�องของธนาคาร 

นอกจากน่�ยังได้้ม่การวิเคราะห้์ผลิกระที่บที่าง

ธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA)  

เพั่�อกำห้นด้ลิำด้ับของธุรกรรมงานท่ี่�สำคัญ  

แลิะนำมาจัด้ที่ำแผนความต�อเน่�องที่างธุรกิจ 

(Business Continuity Plan: BCP) แผนก่้ระบบ

งานกรณฉ่กุเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) 

แลิะได้้ม่การจัด้ที่ำแผนอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้องกับการ

บรหิ้ารความต�อเน่�องที่างธุรกจิ เช่�น แผนตอบสนอง

ต�อเห้ตุด้้านภััยไซึ่เบอร์ (Cyber Incident  

Response Plan) แผนการติด้ต�อส่�อสารใน 

ภัาวะวิกฤติ แผนจัด้การอุบัติการณ์ (Incident  

Management Plan: IMP) แผนโรคระบาด้  

นอกจากน่� ธนาคารที่ำการที่ด้สอบแผนทีุ่กแผน

เป็็นป็ระจำทีุ่กป็ี รวมถ้ึงแผนตอบสนองต�อเห้ตุ

ด้า้นภัยัไซึ่เบอร ์(Cyber Incident Response Plan) 

แลิะแผนก่้ระบบงานกรณ่ฉุกเฉิน (Disaster  

Recovery Plan: DRP) สำห้รับระบบงานห้ลัิก 

เพั่�อให้้มั�นใจว�าห้ากเกิด้เห้ตุการณ์ที่่�ที่ำให้้การ

ป็ฏิิบัติงานตามป็กติต้องห้ยุด้ช่ะงัก ธุรกรรมงาน 

ที่่�สำคัญจะสามารถ้ด้ำเนินการได้้อย�างต�อเน่�อง 

ห้ร่อกลิับมาด้ำเนินการได้้ภัายในเวลิาที่่�เห้มาะสม

  -  จัด้ที่ำนโยบาย ระเบ่ยบป็ฏิิบัติ เพั่�อเพัิ�มป็ระสิที่ธิภัาพั

ในการบริห้ารความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการของธนาคาร 

แลิะสอด้คล้ิองตามแนวที่างของห้น�วยงานกำกับด้่แลิ 

ได้้แก� นโยบายการบริห้ารความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการ 

(Operational Risk Management Policy) นโยบาย

การบริห้ารความต�อเน่�องที่างธุรกิจ (Business  

Continuity Management Policy) แลิะกรอบการ 

ด้ำเนินการตามระบบการบริห้ารความต�อเน่�อง 

ที่างธุรกิจ (Business Continuity Management  

Framework) นโยบายการออกผลิิตภััณฑ์์ให้ม�  

(New Product Policy) นโยบายการใช้่บริการจาก 

ผ่้ให้้บริการสนับสนุนการป็ระกอบธุรกิจ (Business 

Facilitator Policy) แลิะนโยบายการป็ระกันภััย 

  (4)  Business Continuity Management: BCM is a tool 

that helps alleviate the impact when a risk incident 

occurs. The Bank determined policies, standards, 

work processes and assessment of risks (RA) 

and significant threats that may impact the Bank’s 

service continuity. Moreover, the Bank has 

conducted Business Impact Analysis (BIA) to 

determine the order of important transactions. It 

will then be used to produce Business Continuity 

Plan (BCP), Disaster Recovery Plan (DRP) as 

well as other plans related to business continuity 

such as Cyber Incident Response Plan, Crisis 

Communication Plan, Incident Management Plan 

(IMP) and Pandemic Plan. In addition, the Bank 

conducts tests for each plan every year including 

the Cyber Incident Response Plan and Disaster 

Recovery Plan (DRP) for core work systems to 

ensure that the disruption of normal operation will 

not impact the core transactions and those can 

be carried out on a continuous basis or get back 

to normalcy within an appropriate time.

 -  The Bank prepared policies and regulations to enhance 

efficiency in its operational risk management and in 

line with the practice and approach of the regulators. 

The policies in question are; Operational Risk 

Management Policy, Business Continuity Management 

Policy, Business Continuity Management Framework, 

New Product Policy, Business Facilitator Policy and 

Insurance Policy. The Bank conducts annual review 

on the policies related to operational risk management 

or whenever there is a change of significant effect 

such as the Bank’s business operations, organizational 

restructuring, change to the rules and regulations of 

regulators. The Bank also wishes to foster confidence 

among customers, regulators, the Board of Directors 

and stakeholders that the Bank has in place a 

management procedure and operational risk 

management that is appropriate and efficient.

นโยบายบูรณาการ GRC 

ธนาคารออมสิน

Integrated Governance,

Risk Management and Compliance Policy

[2-23]
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(Insurance Policy) โด้ยม่การที่บที่วนนโยบายท่ี่�

เก่�ยวข้องกับการบริห้ารความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการเป็็น

ป็ระจำทุี่กปี็ ห้รอ่ที่บที่วนเม่�อเกิด้เห้ตุการณ์เป็ลิ่�ยนแป็ลิง

ที่่�มผ่ลิกระที่บสำคัญ เพ่ั�อให้้สอด้คล้ิองกับสภัาวการณ ์

ที่่�เป็ล่ิ�ยนแป็ลิง อาทิี่ การด้ำเนินธุรกิจของธนาคาร  

การป็รบัโครงสรา้งองคก์ร การเป็ลิ่�ยนแป็ลิงกฎระเบย่บ 

ข้อบงัคบัของห้น�วยงานกำกบัด้แ่ลิ รวมที่ั�งเพั่�อสร้างความ

มั�นใจให้้กับลิก่ค้า ห้น�วยงานกำกับด้แ่ลิ คณะกรรมการ

ธนาคาร แลิะผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ย ว�าธนาคารมแ่นวที่าง

การจัด้การแลิะการบริห้ารความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการ

อย�างเห้มาะสมแลิะม่ป็ระสิที่ธิภัาพั

 • การบริห้ารค้วามเสี�ยงด้านัเทุค้โนัโลูยีสารสนัเทุศ

  -  ธนาคารตระห้นักถ้ึงความสำคัญของการบริห้าร 

ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ (IT Risk  

Management) ซึ่ึ�งเป็็นความเส่�ยงที่่�สำคญั แลิะถ้อ่เป็็น

ส�วนห้นึ�งของการบริห้ารความเส่�ยงในภัาพัรวมของ

ธนาคาร (Enterprise Risk Management) โด้ยธนาคาร

ม่การกำห้นด้ระเบ่ยบธนาคารออมสิน ฉบับที่่� 685  

ว�าด้้วยนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ (IT Risk Management Policy) เพั่�อใช่้ 

เป็็นห้ลิักเกณฑ์์การกำกับด้่แลิแลิะบริห้ารจัด้การ 

ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศของธนาคาร 

ในระด้ับองค์กรแบบองค์รวม สอด้คล้ิองกับลิักษณะ 

การด้ำเนนิธรุกจิ ป็รมิาณธุรกรรมแลิะความซัึ่บซ้ึ่อนของ

เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ ความเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้องแลิะ

สอด้คลิ้องกับข้อกำห้นด้ของกฎห้มายแลิะข้อบังคับ

ของห้น�วยงานกำกับด้่แลิเพ่ั�อเป็็นป็ระโยช่น์ในการ

ควบคุมความส่ญเส่ยอันเน่�องมาจากความเส่�ยงด้้าน

เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศให้้อย่�ภัายใต้ระด้ับความเส่�ยง 

ที่่�ธนาคารยอมรับได้้

  -  ธนาคารม่การบริห้ารจัด้การความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศตามกฎห้มาย ระเบ่ยบป็ฏิิบัติ ข้อกำห้นด้ 

ของห้น�วยงานกำกับด้่แลิ อาที่ิ ป็ระกาศธนาคารแห้�ง

ป็ระเที่ศไที่ย เร่�องห้ลัิกเกณฑ์์การกำกับด้่แลิความเส่�ยง

ด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศของสถ้าบันการเงิน  

พัระราช่บัญญัติคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิ พั.ศ. 2562 

แลิะพัระราช่บัญญัติการรักษาความมั�นคงป็ลิอด้ภััย

ไซึ่เบอร์ พั.ศ. 2562 รวมถ้งึนำมาตรฐาน แนวป็ฏิิบัตท่ิี่�ด้่ 

แลิะห้ลิักการบริห้ารความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศที่่�เก่�ยวข้อง อาทิี่ แนวที่างการกำกบัด้แ่ลิแลิะ

การบรหิ้ารจดั้การตามมาตรฐานสากลิ ISO/IEC 38500: 

2015 (Governance of IT for the Organization),  

ISO/IEC 27005:2018 (Information Security Risk  

Management), ISO/IEC 27001:2013 (Information 

Security Management Systems : ISMS Requirements) 

 • Information Technology Risk Management 

 -  The Bank realizes the importance of IT Risk 

Management which is considered an important risk 

and is part of the Enterprise Risk Management. The 

Bank issued the GSB Regulation No. 685 on IT Risk 

Management Policy to be used as a guideline on the 

Bank’s supervision and management of IT risks in a 

holistic manner, in line with the nature of businesses, 

the number of transactions, the complication of 

information technology and associated risks. It is to 

be in line with the provisions of law and regulators’ 

rules for the benefit of controlling losses due to IT risk 

management to be under the Bank’s risk appetite.

 -  The Bank has in place the management of IT Risk 

Management which is in line with the laws, regulations 

and requirements of the regulators, for instance, the 

Bank of Thailand issued the Notification on the 

Requirements on the Supervision of Information 

Technology Risks of Financial Institutions, Personal 

Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and the 

Cybersecurity Act B.E. 2562 (2019). Moreover, the 

Bank also adopts the relevant standards, good 

practices and principles on related IT risk management. 

The Bank also adopts standards, good practices and 

other relevant IT risk management such as ISO/IEC 

38500:2015 (Governance of IT for the Organization), 

ISO/IEC 27005:2018 (Information Security Risk 

Management), ISO/IEC 27001:2013 (Information 

Security Management Systems: ISMS Requirements) 

and COBIT 2019 Good Practices in the management 

of the Bank based on the three key principles, namely  

confidentiality, integrity and availability that are in line 

with the business operations, the amount of 

transactions, complication of information technology, 

related risks, as well as the risk from using information 

technology within the Bank and the risk from external 

service providers.
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แลิะแนวป็ฏิบิตัทิี่่�ด้ ่COBIT มาใช้่บรหิ้ารจดั้การธนาคาร

ภัายใต้ห้ลิกัการสำคัญ 3 ป็ระการ คอ่ การรักษาความลิบั 

(Confidentiality) ความถ้่กต้องเช่่�อถ้่อได้้ (Integrity) 

แลิะความพัร้อมใช้่งานของเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ 

(Availabil ity) ที่่�สอด้คล้ิองกับการด้ำเนินธุรกิจ  

ป็ริมาณธุรกรรม ความซึ่ับซ้ึ่อนของเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ ความเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้อง รวมที่ั�งความเส่�ยง

จากการใช้่เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศภัายในธนาคารแลิะ

ความเส่�ยงจากการใช่้บริการจากผ่้ให้้บริการภัายนอก

  -  ธนาคารออกคำสั�งธนาคารออมสินที่่� 9/2564 เร่�อง  

วิธ่ป็ฏิิบัติตามนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงด้้าน

เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ เพ่ั�อให้้เกิด้การป็ฏิิบัติอย�างม่

ป็ระสิที่ธิภัาพัแลิะรัด้กุม สอด้คลิ้องตามนโยบายฯ  

ที่่�กำห้นด้ไว้ โด้ยธนาคารได้้กำห้นด้โครงสร้างในการ

กำกบัด่้แลิแลิะบรหิ้ารจดั้การความเส่�ยงด้า้นเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศสอด้คล้ิองตามห้ลัิกการแบ�งแยกห้น้าที่่�

ความรับผิด้ช่อบ 3 ระด้ับ (Three Lines of Defense) 

เพั่�อให้้สอด้คล้ิองตามห้ลัิกการถ้�วงดุ้ลิ (Check and 

Balance) โด้ยแบ�งแยกห้น้าที่่�ความรับผิด้ช่อบอย�าง

ช่ัด้เจน (Segregation of Duties) ในการป็ฏิิบัติงาน 

การบริห้ารความเส่�ยง การกำกับด้่แลิการป็ฏิิบัติตาม

กฎห้มายแลิะห้ลิักเกณฑ์์แลิะการตรวจสอบด้้าน

เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ โด้ยห้น�วยงานเจ้าของระบบธุรกิจ 

ห้น�วยงานสนับสนุน ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้าง

ธนาคารออมสินที่่�เก่�ยวข้องกับการบริห้ารความเส่�ยง

เที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ แลิะกำห้นด้กระบวนการบรหิ้าร

ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ (IT Risk  

Management Process) ครอบคลิุมตั�งแต�การกำห้นด้

ขอบเขต บริบที่ แลิะเกณฑ์์ (Scope, Context, Criteria) 

การป็ระเมินความเส่�ยง (Risk Assessment) การ

จัด้การความเส่�ยง (Risk Treatment) การส่�อสารแลิะ

การให้ค้ำป็รึกษา (Communication and Consultation) 

การติด้ตามแลิะที่บที่วน (Monitoring and Review) 

แลิะการบันทึี่กขอ้มล่ิแลิะการรายงาน (Recording and 

Reporting) ซึ่ึ�งกำห้นด้ให้้ม่การนำเสนอผลิการบริห้าร

ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ พัร้อมที่ั�งรายงานผลิ

ต�อคณะกรรมการธนาคารออมสนิ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกำกับความเส่�ยง คณะกรรมการที่่�ได้้รบั

มอบห้มายห้ร่อผ่บ้รหิ้ารระด้บัสง่ อย�างน้อยไตรมาสลิะ

ห้นึ�งครั�งห้รอ่ที่กุครั�งที่่�มก่ารเป็ลิ่�ยนแป็ลิงอย�างมน่ยัสำคญั

 -  The Bank issued GSB Order No. 9/24 on the Guidelines 

on the Implementation of the Policy on Information 

Technology Risk Management to facilitate efficient 

and careful practice, in line with the determined policy. 

The Bank has stipulated the structure to supervise 

and manage the risks on information technology in 

accordance with the Three Lines of Defense and the 

Check and Balance principle. There is a clear 

segregation of duties in terms of the Bank’s operations, 

risk management, compliance with the laws and 

regulations and information technology inspection by 

agencies who are the business owners, supporting 

agencies, executives, officers and employees who  

are involved in the information technology risk 

management. The Bank determined the IT Risk 

Management Process which covers the establishment 

of scope, context, criteria, risk assessment, risk 

treatment, communication and consultation, monitoring 

and review, and recording and reporting where the 

results of the IT Risk Management are to be presented 

and reported to the GSB’s Board of Directors, Audit 

Committee, Risk Management Committee, assigned 

committees or high-level executives at least once 

every quarter or every time there is a significant change. 
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 -  ป็รบัป็รุงนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงด้า้นเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ (IT Risk Management Policy) โด้ยออก

ระเบ่ยบธนาคารออมสิน ฉบับที่่� 685 ว�าด้้วยนโยบาย

การบริห้ารความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ  

เพั่�อใช่เ้ป็น็ห้ลิกัเกณฑ์ก์ารกำกบัด้แ่ลิแลิะบรหิ้ารจดั้การ

ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศของธนาคาร  

แลิะสอด้คลิ้องกับข้อกำห้นด้ของกฎห้มายแลิะ 

ข้อบังคับของห้น�วยงานกำกับด้่แลิ 

 -  ป็รับป็รุงนโยบายการใช่้บริการภัายนอกด้้านงาน

เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ (IT Outsourcing Policy) โด้ย

ออกระเบ่ยบธนาคารออมสิน ฉบับที่่� 711 ว�าด้้วยการ

ใช้่บริการจากผ่้ให้้บริการภัายนอกด้้านงานเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ เพ่ั�อลิด้ความเส่�ยงในการใช้่บริการจาก 

ผ้่ให้บ้รกิารภัายนอกด้า้นงานเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศแลิะ

ก�อให้้เกิด้ป็ระโยช่น์ส่งสุด้ต�อธนาคาร

 -  ป็รับป็รุงวิธ่ป็ฏิิบัติตามนโยบายการบริห้ารความเส่�ยง

ด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ โด้ยออกคำสั�งธนาคาร

ออมสินที่่� 9/2564 เร่�องวิธ่ป็ฏิิบัติตามนโยบายการ

บรหิ้ารความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ เพ่ั�อใช้่เป็็น

แนวป็ฏิิบัติ ในการบริห้ารจัด้การความเส่�ยงด้้าน

เที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศของธนาคารอย�างมป่็ระสทิี่ธภิัาพั

 -  ด้ำเนินการส่�อสารกรอบแลิะกระบวนการสำห้รับการ

บริห้ารความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศท่ี่�ม่การ

ป็รับป็รุงให้้แก�ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้างธนาคาร

ออมสินรับที่ราบแลิะถ้อ่ป็ฏิบัิตโิด้ยเคร�งครัด้ รวมถึ้งจัด้

ให้้ม่การส่�อสารแลิะเร่ยนร้่ร�วมกันกับห้น�วยงานที่่� 

ที่ำห้น้าที่่�ป็ฏิบิตังิานด้้านเที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ ห้น�วยงาน

เจ้าของระบบงานธุรกิจแลิะผ่้ใช้่งานระบบเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศในลิักษณะ On The Job Training เพั่�อให้้

เกิด้ความเข้าใจมากยิ�งขึ�น

 -  ด้ำเนินการกำกับด้แ่ลิการบริห้ารจัด้การความเส่�ยงด้า้น

เที่คโนโลิยส่ารสนเที่ศ โด้ยมก่ารตดิ้ตาม สอบที่าน แลิะ

รายงานผลิการด้ำเนินงานตามกรอบการบริห้ารความเส่�ยง

ด้้านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ แลิะกระบวนการบริห้าร

ความเส่� ยงด้้ านเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศ ได้้แก�  

การที่บที่วนการป็ระเมินความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ แผนจัด้การความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ ด้ัช่น่ช่่� วัด้ความเส่�ยงด้้านเที่คโนโลิย่

สารสนเที่ศ โด้ยนำเสนอต�อผ่บ้ริห้ารระดั้บสง่แลิะคณะ

กรรมการที่่�เก่�ยวข้องเป็็นรายไตรมาส

 -  The Bank made improvements to the IT Risk 

Management Policy and the Guidelines on the 

Implementation of the Policy on Information 

Technology Risk Management in order to ensure that 

the Bank’s IT Risk Management covers the risks from 

cyber threats.

 -  The Bank made improvements to the IT Risk 

Management Policy by issuing the GSB Regulation 

No.685 on the IT Risk Management Policy to serve 

as requirements for regulation and management of  

IT risks, in compliance with the provisions of the 

relevant laws and rules of the regulators.

 -  The Bank made improvements to the IT Outsourcing 

Policy by issuing the GSB Regulation No. 711 on  

the Use of Information Technology Service from 

External Service Providers to reduce the risks from 

the use of IT services from external service providers 

and to ensure highest benefits to the Bank.

 -  The Bank made improvements to the guidelines on 

the implementation of IT Risk Management Policy  

by issuing the GSB Order No. 9/2564 on the  

Guidelines on the Implementation of IT Risk 

Management Policy to enhance the efficiency of the 

Bank’s IT risk management.

 -  The Bank communicated the revised framework and 

process for IT Risk Management to executives, officers 

and employees to strictly adhere to. Socialization and 

mutual learning sessions are conducted for agencies 

related to information technology, business owners 

and users of IT systems in the form of On The Job 

Training for better understanding.

 -  The Bank ensured that there are measures in place 

to manage risks from cyber threats in the IT risk 

management process. These are reported to the  

high-level executives and relevant committees on  

a quarterly basis.

 -  The Bank supervised the IT risk management by 

monitoring, asking for information, and reporting the 

performance in accordance with the framework on  

IT risk management and the process of IT risk 

management, namely reviewing the assessment of  

IT risks, IT risk management plan and IT risk index. 

These are reported to the high-level executives and 

relevant committees on a quarterly basis.
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 • ค้วามเพัียงพัอข้องเงินักองทุุนั

  -  ด้ำรงเงินกองทีุ่นไม�ต�ำกว�าห้ลิักเกณฑ์์การกำกับด้่แลิ

เงินกองทีุ่นสำห้รับสถ้าบันการเงินเฉพัาะกิจของ

ธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ย โด้ยคํานวณความเพัย่งพัอของ

เงนิกองทีุ่นตามห้ลิักเกณฑ์์ Basel II ห้ลิัก Pillar I โด้ย

ใช้่วธ่ิ Standardized Approach (SA) สำห้รบัความเส่�ยง 

ด้้านเครด้ิตแลิะความเส่�ยงด้้านตลิาด้ แลิะใช่้วิธ่ Basic  

Indicator Approach (BIA) สำห้รับความเส่�ยงด้้าน

ป็ฏิิบัติการ

  -  กำห้นด้นโยบายแลิะแนวป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการบริห้าร

ความเส่�ยงด้า้นความเพ่ัยงพัอของเงินกองที่นุ (ICAAP 

Policy and Guideline) เพั่�อใช่้เป็็นกรอบแนวที่าง 

ในการกำกับด้่แลิกระบวนการป็ระเมินความเพ่ัยงพัอ

ของเงินกองทีุ่นภัายในของธนาคาร (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process: ICAAP) ให้้ม ่

ความสอด้คล้ิองกับห้ลัิกเกณฑ์์การกำกับด้่แลิเงิน

กองทีุ่นโด้ยที่างการ (Pillar 2) ที่่�ป็ระกาศโด้ย ธป็ที่. 

เพั่�อให้้มั�นใจว�าธนาคารจะสามารถ้บริห้ารระด้ับเงิน

กองทีุ่นให้้สอด้คลิ้องกับกรอบที่ิศที่างการด้ำเนินงาน 

แลิะรักษาระดั้บเงินกองทุี่นในอัตราส�วนท่ี่�ส่งกว�า

กฎห้มายกำห้นด้

  -  ม่การติด้ตามแลิะวิเคราะห้์ความเพั่ยงพัอของเงิน

กองทีุ่นเพั่�อรองรับความเส่�ยง รายงานต�อผ้่บริห้าร

ระดั้บส่ง แลิะคณะกรรมการอย�างสม�ำเสมอ รวมถึ้ง 

ม่การที่ด้สอบผลิกระที่บจากปั็จจัยเส่�ยงแลิะเห้ตุการณ์

ต�าง ๆ ที่่�อาจม่ผลิกระที่บต�อความเพั่ยงพัอของเงิน

กองทีุ่น (Portfolio View of Risk) เพั่�อให้้มั�นใจว�า

ธนาคารมเ่งนิกองที่นุอย่�ในระด้บัที่่�เห้มาะสม สอด้คลิอ้ง

กับลัิกษณะความเส่�ยง (Risk Profile) ลิักษณะการ

ด้ำเนินธุรกิจ (Business Model) 

 • Capital Adequacy

 -  The Bank must maintain its capital not less than the 

requirements on the Capital for Specialized Financial 

Institutions of the Bank of Thailand. This is calculated 

by the Basel II Pillar 1 principle using Standardized 

Approach (SA) for credit and market risks, and Basic 

Indicator Approach (BIA) for operational risks. 

 -  The Bank determined policies and guidelines on the 

capital adequacy risk management (ICAAP Policy and 

Guideline) to be used as a framework to supervise the 

Internal Capital Adequacy Assessment Process 

(ICAAP) to be in line with the requirements on the 

official capital supervision criteria (Pillar 2) which was 

announced by the Bank of Thailand to ensure that 

banks will be able to manage their capital levels to be 

in accordance with the operational framework, and 

maintain the level of capital higher than what the 

government stipulates.

 -  The Bank regularly monitors and assesses capital 

adequacy to accommodate the risks and reports to 

high-level executives and the Board of Directors. The 

Bank also conducts stress tests on the effects from 

risk factors and various incidents that may affect the 

Portfolio View of Risk to ensure that the Bank has an 

appropriate level of capital, in line with its risk profile 

and business model.
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ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยั่ง
 • ในป็ี 2564 ธนาคารออมสินม่อัตราส�วนความเพั่ยงพัอ

ของเงินกองทีุ่นต�อสินที่รัพัย์เส่�ยง (BIS Ratio) เพัิ�มขึ�นต�อเน่�อง 

โด้ยระด้ับเงินกองทีุ่นป็รับตัวเพัิ�มขึ�นจากการท่ี่�ธนาคารม่กำไร

สุที่ธิด้่กว�าเป็้าห้มาย แลิะการตั�งสำรองเช่ิงรุกเพั่�อเพัิ�มระด้ับเงิน

กองทีุ่นให้้เพั่ยงพัอที่่�จะรองรับความเส่�ยงที่ั�งจากสถ้านการณ์ 

แพัร�ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 แลิะการเตร่ยมความพัร้อมรองรับ

มาตรฐานการบัญช่่ TFRS9 โด้ย ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 

ธนาคารม่ BIS Ratio รอ้ยลิะ 16.06 สง่กว�าเกณฑ์์ขั�นต�ำท่ี่�ธนาคาร

แห้�งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้ให้้ไม�ต�ำกว�าร้อยลิะ 8.5 โด้ยเป็็น

อัตราส�วนเงินกองทีุ่นช่ั�นที่่� 1 ร้อยลิะ 13.66 ส่งกว�าเกณฑ์์ขั�นต�ำ

ที่่�ธนาคารแห้�งป็ระเที่ศไที่ยกำห้นด้ ให้้ไม�ต�ำกว�าร้อยลิะ 4.25  

องค์ป็ระกอบของเงินกองทีุ่นส�วนให้ญ�มาจากกำไรสะสม ขณะที่่�

สินที่รัพัย์ เส่� ยงส�วนให้ญ� เ ป็็นสินที่รัพัย์ เส่� ยง ด้้านเครด้ิต 

ซึ่ึ�งเป็็นธุรกรรมห้ลิักของธนาคาร

การลงทุนในทร่พึยั่ากรบุคคล [3-3]

Investment in Human Resources

 ที่รพััยากรบคุคลิถ้อ่เป็็นที่รพััยากรที่่�ที่รงคณุค�าแลิะเป็น็กลิไก

ห้ลิกัสำคญัในการขบัเคลิ่�อนให้อ้งคก์รด้ำเนนิธรุกจิบรรลิผุลิสำเรจ็

ตามเป็า้ห้มายที่่�กำห้นด้ไว ้ธนาคารจงึมค่วามมุ�งมั�นในการพัฒันา

ความร่้ ที่ักษะ ที่ัศนคติ แลิะความเข้าใจในการที่ำงาน เพั่�อให้้

บุคลิากรสามารถ้ป็ฏิิบัติห้น้าที่่�ได้้อย�างม่ป็ระสิที่ธิภัาพั มุ�งส่�การ

เป็็นธนาคารเพั่�อสังคม รองรับการเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงที่างธุรกิจ 

เที่คโนโลิย ่แลิะพัฒันาขด่้ความสามารถ้ในการแข�งขันที่างธุรกิจ 

ตลิอด้จนขับเคลิ่�อนองค์กรไป็ส่�เป็้าห้มาย ก้าวส่�ความสำเร็จแลิะ

เติบโตได้้อย�างยั�งย่น

Outcomes of the Efforts to Manage Risk 

 • In 2021, GSB had continually increased its BIS Capital 

Adequacy Ratio. This was due to the Bank exceeding the target 

for net profits and the setup of proactive reserves to increase 

the capital to cope with the risks which included the COVID-19 

pandemic and the need to prepare for the TFRS9 accounting 

standard. On 31 December 2021, the Bank had BIS Ratio 16.06 

percent. This was higher than the minimum requirement of the 

Bank of Thailand to have at least 8.5 percent. Of this, 13.66 

percent were considered first-class capital. The amount was 

higher than the threshold stipulated by the Bank of Thailand at 

least 4.25 percent. Most components of the capital came from 

the accumulated profits. Most risky assets were those with credit 

risk since this was the core transaction of the Bank.

 Human resources are valuable and key mechanism to drive 

the organization to achieve its targets. The Bank is therefore 

committed to developing knowledge, skills, attitude and 

understanding regarding their respective tasks, in order for the 

personnel to work efficiently and for the Bank to become a 

Social Bank which supports changes in business, technology 

and the need to improve business competitiveness as well as 

success and sustainable growth.

เป้าหมายั่ด้านการลงทุนในทร่พึยั่ากรบุคคล
 -  ความสำ เ ร็ จของผลิงานตามแผนแม�บที่ด้้ าน 

ที่รัพัยากรบุคคลิ 100%

 -  ระด้ับความผ่กพัันแลิะระด้ับความพัึงพัอใจของ

พันักงาน เพัิ�มมากขึ�นจากป็ีที่่�ผ�านมา

Goals of Investment in Human Resources

 -  100% success in accordance with the Human 

Resources Master Plan 

 -  Level of engagement and satisfaction of personnel 

increases from the year before. 
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แนวทางบริหารจ่ดการด้านการลงทุน
ในทร่พึยั่ากรบุคคล
 ธนาคารออมสินให้้ความสำคัญกับบุคลิากร ซึ่ึ�งเป็็นพัลัิง 

ขับเคลิ่�อนภัารกิจไป็ส่�ความสำเร็จตามวิสัยที่ัศน์ พัันธกิจ แลิะ 

ค�านิยมองค์กร โด้ยกำห้นด้นโยบายการบริห้ารแลิะพััฒนา

ที่รัพัยากรบุคคลิที่่�ม่ความโป็ร�งใสแลิะม่คุณธรรม ซึ่ึ�งม่ความ 

เช่่�อมโยงกับแนวที่างการป็ฏิิร่ป็ป็ระเที่ศแลิะสอด้คลิ้องกับ

ยุที่ธศาสตร์ธนาคาร ด้ังน่�

Approach to the Management 
of Investment in Human Resources 

 The Bank attaches importance to human resources who 

form the driving force towards success in accordance with the 

organization’s vision, mission and values. The Bank stipulates 

the policies on the management and develop human resources 

which are transparent and with integrity, connected with the 

approach on the national reform and in line with the Bank’s 

strategies:

นโยบายและแผนแม่บท

ด้านทรัพยากรบุคคล 

ปี 2564 - 2568

Policy and Master Plan 

on Human Resources 

B.E. 2564 - 2568

(2021 - 2025)

จัดโครงสร้างองค์กร 

กระบวนการทำางาน 

และอัตรากำาลัง รองรับ

การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

ในยุคดิจิทัล 

Form an organizational 

structure, work processes, 

and workforce to cope with 

changes and competition in 

the digital era.

บริหารจัดการทุนมนุษย ์

ให้ทันสมัย เป็นมาตรฐาน  

และรองรับธุรกิจในอนาคต 

Manage human resources

to be modern, of good 

standard and support 

future businesses. 

พัฒนาบุคลากรให้มี

ขีดความสามารถ

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

และการแข่งขันในยุคดิจิทัล 

Develop personnel to be 

competitive and ready to 

cope with challenges and 

competitions in the digital era. 

ส่งเสริมให้บุคลากรของธนาคาร

ปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และ

ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง

ตามระเบียบคำาสั่ง 

Promote good governance 

among the Bank’s personnel and 

encourage personnel to work in 

compliance with the regulations 

and orders.

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

และค่านิยมองค์กร เพื่อสร้าง

นวัตกรรม และเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

Drive the organizational 

culture and values to create 

innovation and become the 

organization of learning. 

บริหารจัดการความรู้ และ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Conduct knowledge 

management and create 

an organization of learning. 

สร้างความผูกพันและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตบุคลากร

Foster engagement and 

promote the well-being of  

the personnel. 

[2-23]
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 ภัายใต้นโยบายแลิะแผนแม�บที่ด้้านที่รัพัยากรบุคคลิ  

ป็ ี2564 - 2568 ธนาคารได้ก้ำห้นด้กลิยุที่ธ์การบริห้ารที่รัพัยากร

บคุคลิ ซึ่ึ�งป็ระกอบด้ว้ยกลิยทุี่ธก์ารด้ำเนนิงานที่่�สำคญั 5 กลิยทุี่ธ์ 

ป็ระกอบด้้วย

 Under the Policy and Master Plan on Human Resources 

B.E. 2564 - 2568 (2021 - 2025), the Bank has determined  

5 human resources management strategies: 

พึ่ฒนาโครงสร้างองค์กรภาพึรวม  
และบริหารอ่ตรากำาล่ง 
•  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รองรับ Social Bank 

•  บริหารอัตรากำาลังตามภารกิจหลัก Social Bank 

•  ปรับปรุงกระบวนการทำางาน

Improve the Overall Organizational Structure 

and Manage the Manpower 

•  Improve the organizational structure for the Bank to become 

 a Social Bank. 

•  Manage the manpower in accordance with the core missions 

 of a Social Bank. 

•  Improve the work processes.

ยั่กระด่บศ่กยั่ภาพึบุคลากรรองร่บการแข่งข่น 
•  พัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจหลัก 

 และธนาคารเพื่อสังคม 

•  พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและวิเคราะห์ข้อมูล 

•  เสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากรบุคคลในการ 

 เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (HR Business Partner) 

•  พัฒนาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างตามแผน 

 พัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากร 

•  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม 

 ขีดความสามารถด้านบุคลากร

Enhance Potentials of Personnel to Improve the Bank’s 

Competitiveness  

•  Develop the capabilities in the core businesses and those 

 units responsible for the undertakings of a Social Bank.

•  Improve digital and data analysis skills. 

•  Enhance potential on human resources management

 in becoming business partners.

•  Develop executives, officers and employees, in accordance 

 with the project development plan on personnel development. 

•  Develop infrastructure to enhance capabilities of human 

 resources. 

พึ่ฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ผู้สืบทอดตำาแหน่งและผู้มีศ่กยั่ภาพึสูง 
•  การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

 ผู้สืบทอดตำาแหน่ง 

•  พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้มีศักยภาพสูง

Develop and Promote the Successor Individuals

and High-Potential Individuals 

•  The preparations and development of the successor 

 individuals. 

•  Development and promotion of high-potential individuals. 

ข่บเคลื่อนว่ฒนธรรมองค์กร 
และสร้างความผูกพึ่นพึน่กงาน 
•  สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

•  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

•  ส่งเสริมความผูกพันองค์กรของพนักงาน

 และลูกจ้าง

Drive the Organizational Structure and Foster 

Personnel’s Engagement 

•  Create the organizational structure. 

•  Manage the changes.

•  Promote the engagement between the organization 

 and officers and employees. 

เพึิ่มศ่กยั่ภาพึระบบบริหารทร่พึยั่ากรบุคคล 
•  ปรับปรุงระบบประเมินผลและค่าตอบแทน 

•  พัฒนาระบบฐานข้อมูล HR 

•  พัฒนารูปแบบการทำางานและการจ้างงานใหม่

Enhance the Potentials of Human Resources 

Management System 

•  Improve the evaluation and remuneration systems.

•  Develop HR database. 

•  Develop new forms of work and employment. 
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 • การจััดการค้วามรู้ธนัาค้ารออมสินั

 ธนาคารมก่ารด้ำเนินการจัด้การความร้่ของธนาคารออมสิน 

ให้้เป็็นไป็อย�างเห้มาะสมแลิะม่ป็ระสิที่ธิภัาพั สอด้คลิ้องกับ 

วิสัยที่ัศน์ พัันธกิจ แลิะยุที่ธศาสตร์ของธนาคารในป็ัจจุบัน เพั่�อ

ให้เ้กดิ้การสรา้งมล่ิค�าเพัิ�ม ต�อยอด้ไป็ส่�องคก์รแห้�งนวตักรรม โด้ย

ธนาคารได้้กำห้นด้นโยบายการจดั้การความร่ธ้นาคารออมสนิ ด้งัน่�

  -  ผ้่บริห้ารทุี่กระดั้บต้องม่ส�วนร�วมในการจัด้การความร้่

ด้งักลิ�าว แลิะมห่้น้าที่่�ในการสนับสนุน ส�งเสริม ตดิ้ตาม 

กระตุ้น แลิะสร้างแรงจ่งใจ พัร้อมเป็็นแบบอย�างท่ี่�ด้่ 

ด้้านการบริห้ารจัด้การความร่แ้ลิะสนับสนุนด้้านที่รัพัยากร

อย�างต�อเน่�อง เพ่ั�อให้้บรรลุิเป็้าห้มายตามเป้็าห้มาย 

การบริห้ารจัด้การความร่้

  -  สร้างความตระห้นัก ส�งเสรมิ แลิะสนับสนนุให้้ที่กุห้น�วยงาน

ม่การด้ำเนินงานด้้านการจัด้การความร่้ โด้ยมุ�งเน้น 

การมส่�วนร�วมของบคุลิากรแลิะผ่ม้ส่�วนได้้ส�วนเสย่ท่ี่�สำคญั 

เพั่�อพััฒนางานให้้เกิด้ป็ระสิที่ธิภัาพัอย�างต�อเน่�อง 

  -  เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลิกเป็ลิ่�ยนเร่ยนร่้แลิะม่

การนำความร้่ที่่�ได้จ้ากการแลิกเป็ล่ิ�ยนไป็ป็ระยกุต์ใช่ใ้น

การป็ฏิิบัติงาน โด้ยมุ�งห้วังให้้บุคลิากรเกิด้การพััฒนา

ความร่้ ที่ักษะ แลิะม่ทัี่ศนคติที่่�ด้่ต�อการป็ฏิิบัติงาน  

เพั่�อที่ำให้้เกิด้การป็รับป็รุงแลิะนำไป็คิด้ต�อยอด้ให้้เกิด้

นวัตกรรมอย�างต�อเน่�อง 

  -  ใช่ร้ะบบ GSB WISDOM เป็็นเคร่�องมอ่ที่่�ช่�วยสนบัสนนุ

การบริห้ารจัด้การความร้่ให้้เข้าถึ้งองค์ความร้่ได้้โด้ยง�าย 

สะด้วก แลิะรวด้เร็ว

 ธนาคารม่การด้ำเนินการตามนโยบายการจัด้การความร่้

ธนาคารออมสินที่่�สำคัญ ใน 3 ด้้าน ด้ังน่�

GSB KM People GSB KM Process GSB KM Technology 
and Learning Environment

กลูยุทุธ์ทุี� 1 
การเสริมสร้างแลูะพััฒนัาผูู้นัำด้านัการจััดการค้วามรู้
สำห้รับผูู้บริห้ารระดับสูง 
•  เสรมิสร้าง Role Model สำห้รับกลิุ�มอำนวยการ 
•   เสริมสร้างศักยภัาพั KM IM Team 

กลูยุทุธ์ทุี� 2 
เสริมสร้างแลูะพััฒนัาผูู้นัำด้านัการจััดการค้วามรู้
ผู่านั KM Role Model Academy 
กลูุ่มผูู้จััดการสาข้า 
•  สร้างผ่้บริห้ารต้นแบบในการจัด้การความร่้ 
 (KM Role Model: Practitioner) ระด้ับที่่� 1 

กลูยุทุธ์ทุี� 4 
บรูณาการกระบวนัการจัดัการค้วามรู้ 
เพั่�อมุง่สูก่ารสร้างนัวัติกรรมเชิงสังค้ม
แลูะพัาณิชย์
•  ที่บที่วนการป็รับป็รุงกระบวนการจัด้การ

ความร่้ส่�นวัตกรรมเช่ิงสังคมแลิะพัาณิช่ย์
•  การขับเคลิ่�อนองค์ความร่้ไป็ส่� 

การป็ฏิิบัติงานที่่�เป็็นเลิิศ 
•  ส�งเสรมิการแลิกเป็ลิ่�ยนเรย่นร้่
 (KM Forum) 

กลูยุทุธ์ทุี� 7 
การพััฒนัาเทุค้โนัโลูยี
การจััดการค้วามรูแ้ลูะ
สภาพัแวดลู้อมการเรียนัรู้
•  พัฒันาช่�องที่างการเรย่นร่้

บนระบบ GSB WISDOM / 
e-Library 

•  เช่่�อมโยงแห้ลิ�งองค์ความร่้
จากห้น�วยงานภัายในแลิะ
ภัายนอก (e-book) 

•  ศน่ย์เรย่นร่ม้ช่่ว่ติ (Living 
Learning Center)

 • GSB’s Knowledge Management 

 The Bank has undertaken knowledge management that is 

appropriate and efficient, in line with the current vision, missions 

and strategies of the Bank, with the aim of encouraging added 

values that the organization can build on to become an 

organization of innovation. GSB has determined the policy  

for knowledge management as follows: 

 -  Executives of every level need to take part in the 

knowledge management, support, promote, monitor, 

motivate, incentivize and become good examples on 

the aspects of knowledge management and provision 

of support in terms of resources. 

 -  Generate awareness, promote and support every 

agency to work on knowledge management by focusing 

on the participation of personnel and key stakeholders 

to continually improve the efficiency of the operations.

 -  Promote the culture of knowledge exchange and 

application with the aim of stimulating personnel to 

develop skills and good attitude towards work. This 

will result in further development of skills and 

innovations.

 -  Utilize GSB WISDOM as a tool to make knowledge 

management easily and conveniently accessible. 

 The Bank implements the GSB Knowledge Management 

Policy in three aspects as follows:

2 3 2 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม

GSB SOCIAL BANK
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4Chapter 3 Chapter 5



GSB KM People GSB KM Process GSB KM Technology 
and Learning Environment

•  สร้างผ่้บริห้ารต้นแบบในการสนับสนุนการจัด้การ
ความร่้ (KM Change Agent: Facilitator) ระด้ับที่่� 2 

•  สร้างผ้่บรหิ้ารต้นแบบในการสร้างการจัด้การความร้่ส่�
นวัตกรรม (KM Innovator) ระด้ับที่่� 3 

กลูยุทุธ์ทุี� 3 
การเสริมสร้างวัฒนัธรรมด้านัการจััดการค้วามรู้ 
(KM Culture) 
•  ส�งเสรมิวฒันธรรมแลิะส่�อสารด้้านการจดั้การความร้่ 

(KM Culture & Communication) 
•  บันที่ึกองค์ความร่้จากกระบวนการที่ำงานที่่�สำคัญ

ร�วมกับห้น�วยงานเจ้าของกระบวนการ (KM Audit) 
แลิะสร้างองค์ความร้่เพ่ั�อลิด้ความผิด้พัลิาด้ในการ
ป็ฏิิบติังาน แลิะเสริมสร้างความตระห้นกัเร่�องความเส่�ยง
ในกระบวนการป็ฏิิบัติงานโด้ยใช่้ความร่้เป็็นฐาน

กลูยุทุธ์ทุี� 5 
การจััดการค้วามรู้ผูู้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 
•  การบันทึี่กจัด้เก็บองค์ความร่้ผ่้ม่ส�วนได้้

ส�วนเส่ยที่่�สำคัญ 

กลูยุทุธ์ทุี� 6 
การใช้ค้วามรูเ้ป็นัฐานัเพั่�อปรบัปรงุ
กระบวนัการทุำงานัทุี�สำค้ญัแลูะสร้างนัวัติกรรม 
•  สร้างบที่เร่ยนความสำเร็จ องค์ความร่ ้

ที่่�เป็็นเลิศิ แลิะองค์ความร่จ้ากกระบวนการ
ที่ำงานสำห้รับใช้่เป็็นฐานความร่้ในการ
พััฒนานวัตกรรมเช่ิงสังคมแลิะพัาณิช่ย์

•  พััฒนาแพัลิตฟัอร์มผ�านระบบ GSB  
WISDOM สำห้รับจัด้เก็บองค์ความร่้ท่ี่�
เป็็นฐานความร่้ในการพััฒนานวัตกรรม

Strategy 1: Support and develop leaders on 
knowledge management for high-level executives 
•  Promote having role models for the Management 

Team.
•  Enhance capabilities of the KM IM Team. 

Strategy 2: Support and develop leaders on 
knowledge management through KM Role Model 
Academy for branch managers 
•  Nominate KM Role Model: Practitioner (Level 1). 
•  Nominate KM Change Agent: Facilitator (Level 2).
•  Nominate KM innovator (Level 3). 

Strategy 3: Promote KM Culture 
•  Promote and communicate KM culture  

(KM Culture & Communication). 
•  Document the knowledge from key work 

processes with agencies that are the owners  
of such processes (KM Audit) and utilize it to 
reduce errors at work, and foster awareness of 
the risks in work processes.

Strategy 4: Integrate the knowledge 
management process toward generating 
social and commercial innovations 
•  Review the improvement in knowledge 

management process toward social and 
commercial innovations.

•  Drive the organization toward excellent 
performance.

•  Promote exchanges of knowledge  
(KM Forum). 

Strategy 5: Knowledge Management of 
Stakeholders 
•  Document the knowledge from key 

stakeholders 

Strategy 6: Use knowledge as a basis to 
improve key work processes and create 
innovations 
•  Produce success lessons, excellent 

knowledge base and knowledge from 
work to be used as a basis for the 
development of social and commercial 
innovations. 

•  Develop platforms via GSB WISDOM to 
categorize and store knowledge that is 
the basis for the development of 
innovations. 

Strategy 7: Develop 
knowledge management 
technology and learning 
environment 
•  Develop learning 

channels on GSB 
WISDOM / e-Library. 

•  Link up sources of 
knowledge from internal 
and external agencies 
(e-book). 

•  Operate the Living 
Learning Center.
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 • การพััฒนัาพันัักงานัรายบุค้ค้ลู

 ธนาคารกำห้นด้ให้้ฝ่ายพััฒนาที่รัพัยากรบุคคลิม่การจัด้ที่ำ

แผนการพัฒันาบคุลิากรระยะยาวท่ี่�มก่ารที่บที่วนเป็็นป็ระจำที่กุปี็ 

แลิะมแ่ผนงาน / โครงการพัฒันาบุคลิากรแลิะงบป็ระมาณป็ระจำปี็ 

ที่่�ม่ความเช่่�อมโยงกับยุที่ธศาสตร์ แผนป็ฏิิบัติการ แผนเพัิ�ม

ป็ระสิที่ธิภัาพั แผนบริห้ารที่รัพัยากรบุคคลิที่่�สำคัญ การวิเคราะห์้

ตำแห้น�งเช่งิกลิยทุี่ธ์ (Strategic Position) แลิะตวัช่่�วัด้ที่่�สำคญั 

ที่่�สอด้คล้ิองกับวัตถุ้ป็ระสงค์เช่ิงยุที่ธศาสตร์ แลิะธนาคารได้้ 

ส�งเสริมให้้ทุี่กห้น�วยงานแลิะพันักงานที่กุระด้บัมโ่อกาสได้้รับการ

พัฒันา (Upskill/Reskill) ตาม Functional Competency มาตรฐาน

ความร่แ้ลิะที่กัษะที่่�จำเป็็นตามกลิุ�มลิกัษณะงาน (Sub-Job Family) 

แลิะตามผลิการป็ระเมนิช่�องว�างสมรรถ้นะ (Competency  Gap) 

รวมถ้งึพัฒันาที่กัษะอนาคต (Future Skill) ได้้แก� Cognitive Skill, 

Social Bank & Sustainability Skill, Business Skill,  

Technology Skill แลิะทัี่กษะที่่�สำคัญต�อการป็ฏิิบัติงานตามที่่�

ห้น�วยงานกำกับภัายนอกกำห้นด้ การป็ฏิบัิตงิานอย�างมจ่ริยธรรม 

ส�งเสริมความคิด้ นวัตกรรมแลิะการพััฒนาพันักงานให้ม�  

การลิด้ข้อผิด้พัลิาด้จากการป็ฏิิบัติงาน โด้ยม่การจัด้ที่ำแผน

พัฒันาบคุลิากร เพัิ�มขด่้ความสามารถ้ในธุรกจิห้ลิกัแลิะสร้างรายได้้ 

รองรบัยุที่ธศาสตรแ์ลิะพััฒนาข่ด้ความสามารถ้ในทัี่กษะให้ม�ผ�าน

ห้ลิักส่ตรต�าง ๆ ตามแผนพััฒนาบุคลิากรด้้านสินเช่่�อ (Master 

Credit Skills Blueprint) ด้้านการขายแลิะการเป็็นที่่�ป็รึกษา 

(Sales & Advisory Skills Blueprint) แลิะด้้าน Digital & Data 

Analytic (Digital & Data Analytic Skills Blueprint) 
การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ปี 2564
The Management and Development 

of Human Resources in 2021

 • Development of Individual Officers 

 The Bank determines that the Human Resources 

Development Team is to produce long-term personnel 

development plan that is reviewed annually as well as annual 

plans/projects to develop personnel and budget that are linked 

to strategies, action plans, efficiency-enhancing plans, key 

human resource management plans, strategic position analysis 

and key indicators that are in line with strategic goals. The Bank 

has encouraged agencies and individuals of all levels to have 

the opportunity to upskill/reskill in accordance with functional 

competency, sub-job family and competency gap. Development 

of future skills includes cognitive skill and social bank and 

sustainability skill, business skill, technology skill, and other 

necessary skills stipulated by external regulators, integrity  

at work, the promotion of thoughts/innovation, development  

for new officers, and reduction of errors from work. The Bank 

produces the plan to develop personnel, enhance competency 

in core businesses, and generate income, accommodating  

the strategies and the need to improve competencies in various 

new skills through a number of courses held in line with  

the Master Credit Skills Blueprint, Sales and Advisory Skills 

Blueprint, and Digital and Data Analytic Skills Blueprint. 

กระบวนการพึ่ฒนา
บุคลากรและผู้นำาระด่บสูง
1. ประเมินความจำาเป็นในการพัฒนา
 Assessing the needs to develop

2.  วางแผนพัฒนา

 Planning

3.  ตรวจสอบแผนพัฒนา

 Inspecting the draft plan

4. เสนอคณะกรรมการ

 โครงการพัฒนาบุคลากร

 Submit the plan to the Committee 

 on Personnel Development

5. ดำาเนินการตามแผน

 Carrying out the Plan

6. ประเมินและวัดผล

 Assessing and Evaluating

กระบวนการพึ่ฒนาบุคลากรและผู้นำาระด่บสูง
The Process of Developing Personnel 

and High-level Executives

 [2-23]
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 จากสถ้านการณ์การแพัร�ระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 เพั่�อเป็็นการ

ป็้องกันบุคลิากรของธนาคารออมสินจากการแพัร�ระบาด้แลิะ

ยับยั�งการแพัร�ระบาด้ภัายในป็ระเที่ศจากการเดิ้นที่างแลิะการ 

รวมตัวจำนวนมากเพ่ั�อเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนป็ฏิิบัติงาน

ป็ระจำป็ี ด้ังนั�น ฝ่ายพััฒนาที่รัพัยากรบุคคลิจึงม่การป็รับแผน 

การพััฒนาบุคลิากรโด้ยใช่้โมเด้ลิการเร่ยนร่้ 70:20:10 มาเป็็น 

กรอบแนวที่างในการด้ำเนนิการกำห้นด้สดั้ส�วนเคร่�องมอ่การเรย่นร่ฯ้ 

ให้ม้ค่วามเห้มาะสม โด้ยมุ�งเนน้ในร่ป็แบบออนไลิน์ Virtual Class 

มากขึ�น ป็ระกอบด้้วย 1) Classroom Training เช่�น การฝึกอบรม

ในห้้องเร่ยน (In-house & Public Training) การเร่ยนร่้ 

ด้้วยตนเองผ�านส่�อการเรย่นร่ต้�าง ๆ เช่�น ระบบ GSB Wisdom 

เป็็นต้น 2) Non-Classroom Training เช่�น Project Assignment, 

On the Job Training, Coaching & Mentoring, Knowledge 

Sharing (Best Practice), Case Study เป็็นต้น 

 Due to the COVID-19 pandemic, in order to protect GSB’s 

personnel from the disease and help prevent the spread of 

COVID-19 in the country due to the organization of annual 

training which would have involved travelling and large-crowd 

gathering, the Human Resource Development Team adjusted 

the human resource development plan by adopting the 70:20:10 

learning model as a framework to determine appropriate 

proportions of the learning tools. The Bank thus focused more 

on online learning/virtual class. Therefore, the learning model 

involved 1) Classroom Training such as in-house and public 

training, on-demand learning through various learning media 

such as the GSB Wisdom system and 2) Non-Classroom Training 

such as Project Assignment, On the Job Training, Coaching & 

Mentoring, Knowledge Sharing (Best Practice) and Case Study.

Non-Classroom Classroom
Experience
On the Job Training

Project Assignment

Workshop

Exchange
Coaching

Meeting/Seminar

Feedback

Education
Training

e-Learing

 นอกจากน่� ธนาคารยังม่การส�งเสริมวัฒนธรรมการเร่ยนร้่

แลิะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ�านค�านิยม GSB Way ด้ังน่� 

 Moreover, the Bank promotes the organizational culture of 

learning through GSB Way Values:

Giving for the Greater Good

เตมิเตม็สรา้งคณุค�าสงัคมไที่ยด้้าน 
Social Responsible แลิะ CG and 
Risk โด้ยการพััฒนาทัี่กษะการ
ป็ฏิิบัติงานตามที่่�ห้น�วยงานกำกับ
ภัายนอกกำห้นด้ แลิะการป็ฏิิบัติ
งานอย�างม่จริยธรรม

Being socially responsible and 

following the principles related 

to corporate governance and 

risks by developing work skills 

as required by external regulators 

and working with integrity. 

Seeking for the Possibilities

คิด้ให้ม�ก้าวไกลิใฝ่สร้างสรรค์ โด้ย 
ส�งเสริมให้้บุคลิากรม่ที่ักษะด้้าน 
Digital Literacy ผ�านบที่เร่ยน
ออนไลิน์ ตาม Digital & Data  
Analytic Skills Blueprint แลิะที่ักษะ
ในการพัฒันานวตักรรม (Innovation) 
ผ�านโครงการพััฒนาผ่้ม่ศักยภัาพั
ส่งส�งเสริมแนวคิด้เช่ิงนวัตกรรม

Encouraging the personnel to 

have the skill of digital literacy 

through onl ine lessons in 

accordance with Digital & Data 

Analytic Skills Blueprint and 

innovation development skills 

through the “Talent & Innovation” 

program to develop high-potential 

personnel.

Brave Beyond Boundaries

ส�งเสรมิที่กัษะด้้าน Growth Mindset 
& Digital Mindset ผ�านบที่เร่ยน
ออนไลิน์ ได้้แก� Growth Hacking 
Mindset, Changing for Growth, 
การมองต�าง การคิด้ให้ญ� แลิะการ
เริ�มที่ำจากสิ�งที่่�เลิ็กส่�การจับต้องได้้

Promoting the skills of Growth 

Mindset & Digital Mindset through 

online lessons such as Growth 

Hacking Mindset, Changing for 

Growth, Thinking Out of the Box, 

Think Big and Early Harvesting.
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 สำห้รับการพััฒนาพันักงานรายบุคคลิ ธนาคารม่การนำผลิ

การป็ระเมินช่�องว�างสมรรถ้นะบุคลิากร (Competency Gap)  

ไป็จัด้ที่ำเป็็นแผนพััฒนาบุคลิากรรายบุคคลิ (Individual  

Development Plan: IDP) แลิะด้ำเนินการพััฒนาผ�าน 

เคร่�องม่อต�าง ๆ  ที่่�ห้ลิากห้ลิายมาพััฒนาบุคลิากร อาทิี่ การพัฒันา

ผ�านระบบ GSB Wisdom การสอนงาน แลิะการฝึกป็ฏิบัิติในงาน

 • การประเมินัผูลูการปฏิิบัติิงานั

 ธนาคารออมสินม่การด้ำเนินการตามแผนป็ฏิิบัติงาน 

งบป็ระมาณโครงการพััฒนาบุคลิากร แลิะกำห้นด้แนวที่างการ

ป็ระเมินแลิะติด้ตามผลิการฝึกอบรม ซึ่ึ�งมุ�งเน้นการพััฒนา 

ข่ด้ความสามารถ้ให้้ตรงตามลิักษณะงาน เพั่�อให้้พัร้อมรองรับ

การเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงธุรกจิ โด้ยกำห้นด้ให้ม้ก่ารป็ระเมินผลิแลิะวัด้ผลิ

การพัฒันาบุคลิากรตามห้ลัิกเกณฑ์์แลิะวธ่ิการป็ระเมนิผลิสัมฤที่ธิ�

จากการเร่ยนร่้ในห้ลิักส่ตรที่่�สำคัญ ที่ั�งน่� ได้้นำแนวคิด้ของ  

Kirkpatrick ป็ระกอบด้ว้ย การป็ระเมินความพึังพัอใจ (Reaction 

Evaluation) การป็ระเมินการเร่ยนร่้ (Knowledge Evaluation) 

การป็ระเมินพัฤติกรรม (Behavior Evaluation) แลิะการป็ระเมิน

ผลิลิัพัธ์ (Result/Evaluation and Follow Up) มาใช้่ในการ

ป็ระเมินป็ระสิที่ธิภัาพัแลิะป็ระสิที่ธิผลิของการเร่ยนร่้ แลิะ 

การป็ระเมินผลิตอบแที่นจากการลิงทุี่นในการเพิั�มทีุ่นมนุษย์  

(ROI in Human Capital) ส�งผลิให้้ระบบการเร่ยนร่้แลิะพััฒนา

บุคลิากรแลิะผ่้นำระดั้บส่งของธนาคาร สามารถ้ตอบสนอง

นโยบายแลิะทิี่ศที่างการเป็็นธนาคารเพ่ั�อสงัคมตามที่่�ระบไุว้ในแผน

ป็ฏิบิตักิาร แผนเพัิ�มป็ระสิที่ธิภัาพั แผนบริห้ารที่รัพัยากรบุคคลิ

ที่่�สำคัญ แลิะตัวช่่�วัด้สำคัญที่่�สอด้คล้ิองกับวัตถุ้ป็ระสงค์เชิ่ง

ยุที่ธศาสตร์

Kirkpatrick
Model

1. Reaction Evaluation

2. Learning Evaluation

3. Behavior Evaluation

4. Result Evaluation 
and Follow Up

5. ROI in 
Human 
Capital

การประเมินความพึงพอใจ

การประเมินการเรียนรู้

การประเมินพฤติกรรม

การประเมินผลลัพธ์

การประเมินผลตอบแทน

จากการลงทุน

ในการเพิ่มทุนมนุษย์

 As for the development of individual personnel, the Bank 

uses the competency gap in the process of producing Individual 

Development Plan (IDP) and develops this further through a 

number of tools such as the development through GSB Wisdom 

system, teaching the trade, and operational practices. 

 • Performance Outcomes

 The Bank implements the action plan and budget related 

to the human resource development project and determines 

approaches to evaluate and monitor the results of the training 

which aims at developing capabilities in line with the nature of 

work to accommodate business changes. The Bank sets up the 

evaluation and assessment of the results of human resource 

development in line with the criteria and procedures on the 

results of training in key courses. The Bank also adopts the 

principles of Kirkpatrick Model which includes Reaction 

Evaluation, Knowledge Evaluation, Behavior Evaluation and 

Result/Evaluation and Follow Up in the evaluation of efficiency 

and effectiveness of the learning process and the returns on 

investment in human capital (ROI in Human Capital). The learning 

and development processes of personnel and high-level 

executives can thus respond to the policies and directions of 

becoming a Social Bank, as indicated in key action plans, 

efficiency plans and human resource management plans,  

as well as the key indicators in line with the strategic goals.
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 • การวางแผูนัสบ่ทุอดติำแห้น่ังแลูะการพัฒันัาผููน้ัำในัอนัาค้ติ 

 ธนาคารกำห้นด้ให้้กลิุ�มที่รัพัยากรบุคคลิด้ำเนินการจัด้ที่ำ 

แผนส่บที่อด้ตำแห้น�งอย�างเป็็นระบบ โด้ยด้ำเนินการตามแผน

อัตรากำลัิง 5 ป็ี ในการเตร่ยมสรรห้าผ่้บริห้ารเพ่ั�อที่ด้แที่น 

ผ่้บริห้ารท่ี่�จะเกษ่ยณอายุโด้ยเบ่�องต้น แลิะม่การที่บที่วน 

ผ่ส้บ่ที่อด้ตำแห้น�งเป็็นป็ระจำที่กุปี็ โด้ยกำห้นด้สดั้ส�วนการคดั้เลิอ่ก

ผ้่ส่บที่อด้ตำแห้น�งเพ่ั�อนำมาพััฒนาต�อผ่บ้ริห้ารที่่�เกษย่ณอาย ุ2:1 

ที่ั�งน่� มก่ารที่บที่วนการคัด้เลิอ่กผ่ส้บ่ที่อด้ตำแห้น�งทุี่กปี็ เพั่�อให้้ 

การพัฒันาของผ้่เขา้ร�วมโครงการม่ป็ระสทิี่ธิภัาพัแลิะป็ระสทิี่ธผิลิ 

ที่ั�งน่� ในป็ี 2564 ได้้ม่การที่บที่วนแลิะป็รับป็รุงด้้านการ 

ส่บที่อด้ตำแห้น�ง ด้ังน่�  

  -  ป็รับป็รุงคุณสมบัติต้นแบบ (Success Profile) เพั่�อใช่้

เป็็นเคร่�องม่อในการป็ระเมินศักยภัาพัของผ้่ส่บที่อด้

ตำแห้น�งในตำแห้น�งเป็้าห้มาย 3 ตำแห้น�ง ได้้แก�  

ผ่อ้ำนวยการธนาคารออมสิน รองผ่อ้ำนวยการธนาคาร

ออมสนิ ผ่ช้่�วยผ่อ้ำนวยการธนาคารออมสนิ ให้ส้อด้รบั

กับทิี่ศที่างการด้ำเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต  

ในการเป็็นธนาคารท่ี่�ม่ความรับผิด้ช่อบ (Principle 

Responsible Bank: PRB) ตามแนวที่างการพััฒนา

ธนาคารเพั่�อความยั�งย่น

  -  ด้ำเนินการจัด้ที่ำแผนการพััฒนารายบุคคลิ (IDP) 

สำห้รับผ่้ส่บที่อด้ตำแห้น�งป็ี 2564 ที่่�ด้ำรงตำแห้น�ง  

3 ระด้ับตำแห้น�งป็ัจจุบัน ได้้แก� ผ่้ช่�วยผ่้อำนวยการ

ธนาคารออมสิน ผ่้อำนวยการฝ่าย/ภัาค แลิะรอง 

ผ่้อำนวยการฝ่าย/ภัาค/ห้ร่อเที่่ยบเที่�า โด้ยมุ�งเน้นการ

พัฒันาในรป่็แบบ 70:20:10 ได้แ้ก� 70: มอบห้มายงาน 

20: การสอนงานแลิะพ่ั�เลิ่�ยง 10: การพััฒนาความร่้

ผ�าน Classroom แลิะ Non-Classroom ที่ั�งน่�  

ผ่้ส่บที่อด้ตำแห้น�งในโครงการฯ เป็็นผ่้ออกแบบ 

การเร่ยนร่้ด้้วยตนเอง

  -  ป็ระเมินผลิห้ลัิงการได้้รับการแต�งตั�งเล่ิ�อนตำแห้น�ง  

โด้ยใช่้ป็ัจจัยด้้าน Performance แลิะ Competency 

นำมาวิเคราะห้์ด้้วยเคร่�องม่อ 9-Box Analysis

 • Succession Planning and Future Leadership Development 

 The Bank assigns the Human Resource Group to produce 

position succession plans in a systematic manner by following 

the 5-year manpower plan in order to prepare qualified individuals 

to succeed retiring executives. The successors are reviewed 

every year. The proportion of the selection of successors to 

retiring executives is 2:1. Reviews on the selection of successors 

are conducted every year to ensure the efficiency and efficacy 

of the participants’ development. In 2021, the Bank reviewed 

and improved its succession planning as follows:

 -  Amend the success profile which is a tool to evaluate 

the potential of successors in the three key positions, 

namely President and CEO, GSB Senior Executive 

Vice President and GSB Executive Vice President to 

be in line with the Bank’s future business directions 

to become a Principle Responsible Bank (PRB) in 

accordance with the Bank’s business direction and 

the approaches to develop the Bank for sustainability. 

 -  Draft Individual Development Plan (IDP) for successors 

in 2021 who are in 3 levels of position, namely GSB 

Executive Vice President, Departmental/Regional 

Directors and Deputy Departmental/Regional  

Directors or equivalent. The focus of the development 

is 70:20:10, whereby 70 is work delegation, 20 is 

mentoring and 10 is knowledge development through 

classroom and non-classroom. The successors are 

to design their own learning format and approach. 

 -  Assessment is conducted after appointment using 

factors such as performance and competency in the 

9-Box Analysis.
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การดำาเนินงานที่สำาค่ญด้านการลงทุนในทร่พึยั่ากรบุคคล
Key Efforts in Human Resource Investment 

  -  จัด้ที่ำแผนที่่�องค์ความร่้แลิะผ่้เช่่�ยวช่าญระด้ับองค์กร 

รวมถ้งึการกำห้นด้ Critical Knowledge ร�วมกบัห้น�วยงาน

กำกับ ควบคุม แลิะบริห้ารความเส่�ยงเพั่�อนำมาสร้าง

องค์ความร่ ้ได้้แก� การลิด้ความผดิ้พัลิาด้ในการป็ฏิบิตังิาน 

ด้้านการให้้บริการสินเช่่�อ การให้้บริการแอป็พัลิิเคชั่น 

MyMo การบริห้ารจัด้การห้น่�แลิะบที่เร่ยนออนไลิน์ใน

ห้ลิกัสต่ร “เคร่�องมอ่การบริห้ารความเส่�ยงด้้านป็ฏิบัิตกิาร” 

ซึ่ึ�งม่ผ่้บริห้าร พันักงาน แลิะลิ่กจ้างเข้ารับการพััฒนา 

21,592 คน

  -  กำห้นด้สมรรถ้นะตามตำแห้น�งงาน (Functional  

Competency) เร่�องการบริห้ารความเส่�ยง (FC014 

Risk Management) โด้ยกำห้นด้เป็็น Functional 

Competency ของห้น�วยงานที่ั�งส�วนกลิางแลิะสายงาน

กิจการสาขา ซึ่ึ�งจากการป็ระเมินเพั่�อห้าช่�องว�าง

สมรรถ้นะ (Gap) มบุ่คลิากรที่่�ติด้ Gap ด้า้นการบริห้าร

ความเส่�ยงรวมจำนวน 324 คน จากนั�น ฝ่ายพััฒนา

ที่รัพัยากรบุคคลิได้้นำผลิป็ระเมินฯ ไป็จัด้ที่ำ IDP  

แลิะใช่้เคร่�องม่อที่่�ห้ลิากห้ลิายมาพััฒนาบุคลิากร อาที่ิ 

การพััฒนาผ�านระบบ GSB Wisdom การสอนงาน  

แลิะการฝึกป็ฏิิบัติในงาน ครอบคลิุมป็ัจจัยในด้้านการ

พััฒนาแลิะสร้างแนวที่างบริห้ารความเส่�ยง (Develop 

& Create Solution) ด้า้นการสร้างการรับร้่แลิะช่วนคิด้

ด้้านความเส่�ยง (Awareness & Facilitate other)  

แลิะด้้านความเช่่�ยวช่าญด้้านความเส่�ยงแลิะการสร้าง

คุณค�าในธุรกิจ (Risk Professional & Business  

Values) ส�งผลิให้้บุคลิากรเกิด้ความตระห้นักเก่�ยวกับ

ความสำคัญแลิะม่ความร้่ความเข้าใจในการบริห้าร

ความเส่�ยงอย�างม่ป็ระสิที่ธิภัาพัแลิะป็ระสิที่ธิผลิ

  -  ด้ำเนินโครงการแลิะฝึกอบรมบุคลิากรที่ั�งในด้้าน 

การควบคุมภัายในแลิะการบริห้ารความเส่�ยง

 -  The Bank produced a mapping of knowledge base 

and organization-level experts, as well as determining 

Critical Knowledge with agencies responsible for risk 

management and control to create knowledge base. 

The aim was to reduce errors at work, including the 

provision of credit, the provision of MyMo and debt 

management. An online course titled “Tools for 

Operational Risk Management” saw 21,592 executives, 

officers and employees attended.

 -  The Bank determined functional competency on FC014 

Risk Management by making it a functional competency 

for both the head office and branches. Following the 

assessment to find competency gaps, there were 324 

individuals with the aforementioned gaps. The Human 

Resource Development Team used the results of the 

assessment to come up with IDP and a variety of tools 

to develop human resources, including the GSB 

Wisdom, mentoring and on the job training. The 

development of human resources covers elements on 

developing and creating solutions, creating awareness 

and facilitating others, and risk professional and 

business values. These have made the Bank’s 

personnel aware of the importance and equipped  

with knowledge and understanding on efficient and 

effective risk management.  

 -  The Bank conducted activities and training for 

personnel in the areas of internal audit and risk 

management. 
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 • โค้รงการ / ห้ลูักสูติรทุี�สำค้ัญในัด้านัการค้วบคุ้มภายในัแลูะการบริห้ารค้วามเสี�ยง [404-2]

  Key Projects / Training Courses on Internal Audit and Risk Management

 โครงการ / หล่กสูตร
Project / Training Course

ด้านการพึ่ฒนา
Development

กลุ่มคน
Group จำานวน 

(คน)

Number

(Persons)

ควบคุม
ภายั่ใน

Internal 
Audit

บริหาร
ความเสี่ยั่ง

Risk 
Management

A B C

•  การพััฒนัาติามแผูนัพััฒนัาค้ณะกรรมการธนัาค้ารออมสินั 
แลูะผูู้บริห้ารระดับอำนัวยการ

  Development of Human Resources in accordance with the Development 
Plan for the Board of Directors and Director-level Executives

-  Advanced Audit Committee Program (AACP) 

2

-  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2

-  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 3

•  ห้ลูักสูติรติามโค้รงการพััฒนัาบุค้ลูากร 
  Training Courses in accordance with the Human Resource Development 

Project

-  การพััฒนาพันกังานให้ม�แลิะบุคลิากรให้ม� ห้้วข้อ “การป็ฏิบัิตงิานป็ระจำวนั 
แลิะข้อควรระวงัตามข้อกำห้นด้ของห้น�วยงานกำกับด้่แลิ โด้ยฝ่ายกำกับ 
การป็ฏิิบัติงาน”

 Development of newly recruited personnel

80

-  Syndicated Loan and Cross Selling 110

-  การวิเคราะห้์ม่ลิค�าที่รัพัย์สินแลิะการตรวจสอบรายงานการป็ระเมิน 
ม่ลิค�าที่รัพัย์สิน

  Assessment of Asset Values and the Verification of Reports on Asset Value 
Assessment

239

- การวิเคราะห้์กระแสเงินสด้ธุรกิจ SMEs / SMEs Cash Flow Analysis 35

-  การป็ระเมนิคณุธรรมแลิะความโป็ร�งใสในการด้ำเนินงานของห้น�วยงานภัาครฐัฯ
  Assessment of Integrity and Transparency in the operations of the Public 

Sector
1,111

-  ความร่้เก่�ยวกับการตรวจสอบด้้านการกำกับด้่แลิที่่�ด้่ แลิะการนำองค์กร 
แลิะด้้านการบริห้ารความเส่�ยงแลิะควบคุมภัายในตามเกณฑ์์  
Core business Enablers

  Knowledge on Good Corporate Governance monitoring and leading 
organization, managing risks and conducting internal audit in line with  
the requirements of Core Business Enablers

39

-  ORO เพั่�อการบริห้ารความเส่�ยงด้้านป็ฏิิบัติการที่่�ม่ป็ระสิที่ธิภัาพั  
สำห้รับสายงานกิจการสาขา

  ORO for effective operational risk management for branch operations

238

-  เจ้าห้น้าที่่�ความป็ลิอด้ภัยัในการที่ำงาน ระดั้บบรหิ้าร/ห้วัห้น้างาน
  Work Safety Officers (the course is for executives/supervisors)

384

-  พั่�สอนน้อง (เที่คนิคการลิด้ข้อผิด้พัลิาด้จากการป็ฏิิบัติงาน)
  Mentoring (teaching the techniques to reduce errors at work)

2,429
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 โครงการ / หล่กสูตร
Project / Training Course

ด้านการพึ่ฒนา
Development

กลุ่มคน
Group จำานวน 

(คน)

Number

(Persons)

ควบคุม
ภายั่ใน

Internal 
Audit

บริหาร
ความเสี่ยั่ง

Risk 
Management

A B C

•  การเรียนัรู้ออนัไลูนั์ (e-Learning) บนัระบบ GSB Wisdom
  e-Learning on the GSB Wisdom System

1) การป็ฏิิบัติงานตามข้อกำห้นด้จากห้น�วยงานกำกับภัายนอก
-  ความร่้แลิะแนวที่างป็ฏิิบัติตามพัระราช่บัญญัติคุ้มครองข้อม่ลิส�วนบุคคลิ 

พั.ศ. 2562
1) Operations in accordance with Requirements from External Regulators 

-  Knowledge and practice according to the Personal Data Protection Act  
B.E. 2562 (2019)

21,117

-  กฎห้มายว�าด้้วยการป็้องกันแลิะป็ราบป็ราม (AML/CFT/CPF) สำห้รับ
บุคลิากรส�วนกลิาง

  Laws on the Prevention and Suppression (AML/CFT/CPF) for personnel  
at the head office

88

-  กฎห้มายว�าด้้วยการป็้องกันแลิะป็ราบป็ราม (AML/CFT/CPE)  
สำห้รับผ่้ม่ห้น้าที่่�รายงานตามมาตรา 13 แลิะมาตรา 16 พั.ศ. 2563 

  Laws on the Prevention and Suppression (AML/CFT/CPE) for personnel  
with the responsibility to report according to Sections 13 and 16 of the laws 
B.E. 2563 (2020)

389

-  การกำกับด้่แลิการให้้บริการลิ่กค้าอย�างเป็็นธรรม (Market Conduct)
  Market Conduct

21,165

-  เคร่�องม่อการบริห้ารความเส่�ยง ORO
  ORO Risk Management Tool

21,106

2) แผนการพััฒนา Master Credit Skills Blueprint (Fundamental Course) 
  กำห้นด้ให้้บุคลิากรที่่�ป็ฏิิบัติงานด้้านสินเช่่�อ ที่่�ม่ผลิการที่ด้สอบอย่�ในระด้ับ 1 

(ต�ำ) เข้ารับการอบรมห้ลิักส่ตรการบริห้ารความเส่�ยงเครด้ิต (Credit Risk 
Management Program) จำนวน 12 Module ป็ระกอบด้้วย

  (1) Credit Decisions & Risk (2) Risk & Uncertainty (3) ป็ระเภัที่ต�าง ๆ 
ของความเส่�ยง (4) Risk Diversification (5) Risk & Return Tradeoff  
(6) EL (7) RAROC (8) ความเส่�ยงของลิ่กค้าผ่้ขอก่้ (9) Customer 
Specific Risk (10) Industry Risks (11) Risk Protection & Mitigation 
(12) Credit Risk Management in Thailand

2)  Master Credit Skills Blueprint (Fundamental Course) personnel who work 
on the provision of credit with the assessment result at level 1 (low) are to 
attend the 12-module Credit Risk Management Program. The modules are 
as follows: (1) Credit Decisions & Risk (2) Risk & Uncertainty (3) Types of 
Risk (4) Risk Diversification (5) Risk & Return Tradeoff (6) EL (7) RAROC 
(8) Debtor Risk (9) Customer Specific Risk (10) Industry Risks (11) Risk 
Protection& Mitigation and (12) Credit Risk Management in Thailand.

150

หมายเหตุุ:		A:	คณะกรัรัมการับรัิหารัแลัะผูู้้บรัิหารัรัะด้ับอำานัวยการั
	 B:	ผูู้้บรัิหารัรัะด้ับสููง	กลัาง	ตุ้นั	/	พนัักงานัปฏิิบัตุิการั	/	ลัูกจ้าง	
	 C:	พนัักงานัใหม่	/	บุคลัากรัใหม่	

Notes			A:	 Board	of	Directors	and	director-level	executives
	 B:	 High-,	mid-	and	beginner-level	executives	/	officers	/	
	 	 employees	
	 C:	New	recruits	
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  -  ด้ำเนินการจ�ายผลิตอบแที่นให้้กับผ่้เกษ่ยณอายุตาม

นโยบายตอบแที่นแลิะผลิป็ระโยช่น์ของผ่้เกษ่ยณอายุ

ของธนาคาร ซึึ่�งแบ�งผลิตอบแที่นเป็็น 4 ป็ระเภัที่ ได้แ้ก� 

เงินตอบแที่นความช่อบในการที่ำงาน เงินบำเห้น็จ

ด้ำรงช่่พั เงินบำเห้น็จ แลิะเงินกองทีุ่นสำรองเลิ่�ยงช่่พั 

โด้ยในปี็ 2564 มจ่ำนวนผ่เ้กษย่ณอายทุี่ั�งห้มด้ 342 ค้นั 

แบ�งเป็็นพันักงานระบบบำเห้น็จบำนาญ 231 ค้นั 

พันักงานระบบกองทีุ่นสำรองเลิ่�ยงช่่พั 104 ค้นั แลิะ

ลิ่กจ้าง 7 ค้นั โด้ยม่การจ�ายเงินตอบแที่นความช่อบ 

ในการที่ำงาน รวม 389,237,708.00 บาที่ เงินบำเห้น็จ

ด้ำรงช่่พั รวม 195,568,815.90 บาที่ แลิะเงินกองที่นุ

สำรองเล่ิ�ยงช่พ่ั รวม 682,810,992.40 บาที่ [404-2]

  -  จัด้กิจกรรมการแข�งขันเพ่ั�อเฟั้นห้าสุด้ยอด้นวัตกรรม

แลิะ Idea Solution “GSB Innovation Hackathon 

2021” ภัายใต้โจที่ย์ “Innovation for Better Service” 

ซึ่ึ�งจัด้ขึ�นเม่�อวันที่่� 17 - 19 ธันวาคม 2564 ในร่ป็แบบ 

Virtual ผ�าน Zoom Meeting แลิะได้้ป็ระกาศผลิ  

The Winner สุด้ยอด้ที่่มนวัตกรรมแลิะ Idea Solution  

ในป็ีแรกไป็เป็็นที่่�เร่ยบร้อยแลิ้ว โด้ยตลิอด้ 3 วัน 2 ค่น

ของการแข�งขันอันเข้มข้น ม่ผ่้เข้าแข�งขัน 82 คน  

จาก 20 ที่่มที่่�ผ�านรอบ Qualified เข้ามาร�วมป็ระลิอง

ไอเด้ย่สุด้สร้างสรรค์ แลิะมเ่พัย่ง 10 ที่ม่ท่ี่�ผ�านการคัด้เลิอ่ก

เข้าส่�รอบช่งิช่นะเลิศิ เพั่�อนำเสนอผลิงานรอบ Final Pitch 

ต�อคณะกรรมการผ่้ที่รงคุณวุฒิ ซึึ่�งคุณวิที่ัย รัตนากร 

ผ่้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้้ให้้เก่ยรติเข้าร�วมช่ม

การนำเสนอผลิงานที่ั�ง 10 ที่่ม พัร้อมแสด้งความยินด้่

กับที่่มที่่�ได้้รับรางวัลิแลิะช่่�นช่มทุี่กผลิงานไอเด้่ยท่ี่� 

แต�ลิะที่่มสร้างสรรค์แลิะนำเสนอในการแข�งขันครั�งน่�

 -  The Bank paid remunerations to retirees in accordance 

with the Policy on Remunerations and Benefits of 

Retirees. The Remunerations were divided into 4 types: 

(1) remunerations for work (2) life-sustaining pensions 

(3) pension and (4) provident fund. In 2021, there were 

342 retirees. Among these, 231 were officers under 

the pension scheme, 104 were on the provident fund 

scheme and 7 were employees. The remunerations 

for work were paid in the amount of 389,237,708.00 baht 

The payment for the life-sustaining pensions amounted 

to 195,568,815.90 baht and the provident fund 

amounted to 682,810,992.40 baht [404-2]

 -  The Bank organized a contest to find the best 

innovation and idea solution “GSB Innovation 

Hackathon 2021” under the theme “Innovation for 

Better Service”. The event was held during 17 - 19 

December 2021 online. The winners for innovation 

and idea solution were announced. Over the period 

of 3 days and 2 nights of intensive competition, there 

were 82 individuals from 20 teams who qualified 

participating in the contest to come up with creative 

ideas. Only 10 teams passed through the selection  

to compete in the Final Pitch against an expert 

committee, whereby Mr. Vithai Ratanakorn,  

GSB President, attended all 10 pitching sessions. 
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 สินเช่่�อห้มด้ไวเพัราะไม�อยากให้้คนไที่ยเป็็นห้น่�นาน  

เป็็น Process Innovation ที่่�ช่�วยให้้ลิ่กค้าป็ลิด้ห้น่�ได้้เร็ว 

ยิ�งขึ�น แลิะสร้างวินัยที่างการเงินจากการจ่งใจให้้ม่การ

ช่ำระห้น่�เกินกว�างวด้ที่่�ต้องจ�ายในแต�ลิะเด้่อน โด้ยนำเงิน

ส�วนที่่�ช่ำระเกนิจากเงนิงวด้มาตั�งเป็็นเงนิสำรองไวใ้ช่จ้�าย

ยามฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ เบิกใช่้ได้้ที่ันที่่ ไม�ต้องย่�น 

สินเช่่�อให้ม�

 The rationale is to minimize the loan repayment 

period. It is a process innovation that aims to help 

accelerate the repayment and foster financial 

discipline by providing incentive for a customer to 

repay each installment more than what the customer 

needs to pay. The excess sum will automatically be 

used as a reserve for emergency spending which 

can be withdrawn without the need to reapply for  

a new loan. 

รางว่ลชนะเลิศ / Winner

ทีม / Team: เบาหนี้ / Bao Nee (No Debt Team)

ผลงาน / Title: Responsible Lending 

คุ้ณสุธาทุิพัย์ ออศิริวิกรณ ์ ฝา่ยยทุี่ธศาสตรแ์ลิะวิจยั
Sutatip Orsirivikorn  Strategy and Research 
     Department

คุ้ณวราภรณ์ เนัาว์โนันัทุอง ฝา่ยยทุี่ธศาสตรแ์ลิะวิจยั
Waraporn Naononthong Strategy and Research 
     Department

คุ้ณพัิชชานัันัทุ์ พััฒนัานัุโรจันั ์ ฝ่ายนวัตกรรมแลิะ
     ป็ระเมินผลิองค์กร
Pichanun Pattananurote Innovation and Corporate 
     Evaluation Department

คุ้ณวศินั จัันัทุะวงษ์์ ฝ่ายยทุี่ธศาสตรแ์ลิะวิจัย
Wasin Chantawong  Strategy and Research 
     Department

คุ้ณรัชฎาภรณ์ ทุองบัว ฝ่ายยทุี่ธศาสตรแ์ลิะวิจยั
Ratchadaporn Thongbua Strategy and Research
     Department

 ติด้ปี็กให้้พันักงานทุี่กคนสามารถ้บริการลิ่กค้า 

แลิะเป็็น Smart Sales ที่่�สามารถ้ป็ิด้การขายได้้ทุี่กที่่� 

ทีุ่กเวลิา ค้นห้าแนวที่างการแก้ไขปั็ญห้าแลิะข้อม่ลิ

ผลิิตภััณฑ์์ได้้ง�าย ๆ จาก #แฮช่แที่็ก

 The rationale is to equip every officer to be able 

to provide services to customers and become smart 

sales agents who are able to close deals anytime 

and anywhere. Hashtags are used to search for 

solutions and product information. 

รางว่ลรองชนะเลิศอ่นด่บ 1 
First Runner-up

ทีม / Team : 2Y3C

ผลงาน / Title : MyPro Application 

คุ้ณวิทุวัส ค้ลู้ายนัิลู ฝ่ายป็ฏิิบัติการ
     ศ่นย์สารสนเที่ศ
Wittawat Klaynin  Information Technology
     Department

คุ้ณณัฐปภัสร์ ธีระวงศ์สุวรรณ ฝ่ายพััฒนาธุรกิจด้ิจิที่ัลิ
Natpapat Theeravongsuvarn Digital Business Development  
     Department

คุ้ณวิชชุดา ปรีศิริ  ฝ่ายบริห้ารช่�องที่างด้จิทิี่ลัิ
Wischuda Preesiri  Digital Channel Managment 
     Department

คุ้ณอรรถึพัันัธ์ บุญแติ่ง ฝ่ายส่�อสารองค์กร
Atthaphan Boontang  Corporate Communication 
     Department

คุ้ณนัรภัทุร ฉััติรทุินั ฝ่ายระบบงานอเิลิก็ที่รอนกิส์
Noraphat Chatthin  Electronic System Department
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ผลการดำาเนินงานด้านการลงทุนในทร่พึยั่ากรบุคคล
  -  ความสำเรจ็ของผลิงานตามแผนแม�บที่ด้า้นที่รพััยากร

บุคคลิ 100%

  -  100% ของพันักงานที่ั�งห้มด้ได้้รับสิที่ธิแลิะการด้่แลิ

ครอบคลิุมตามข้อตกลิงเก่�ยวกับสภัาพัการจ้าง  

(Collective Bargaining Agreements) [2-30]

  -  จำนวนช่ั�วโมงในการพััฒนาเฉล่ิ�ยอย่�ที่่� 40 ช่ั�วโมง/ 

คน/ป็ี [404-1] โด้ยมจ่ำนวนลิด้ลิงจากป็กี�อนห้นา้ เน่�องจาก

มาตรการ WFH ของธนาคารจากสถ้านการณ์โควิด้ 

แลิะจำนวนห้ลิักส่ตรที่่�ลิด้ลิง

Outcomes of the Efforts on Investment 
in Human Resources

 -  The completion of the implementation of the Master 

Plan on Human Resources 100%. 

 -  100% of the total personnel receive rights and care 

coverage in accordance with the collective bargaining 

agreements. [2-30]

 -  The average number of hours used for the development 

of human resources is 40 hours/person/year.[404-1]  

The number was lower than the year before due to 

the Bank’s Work From Home measures following  

the COVID-19 pandemic and the decrease in number 

of courses. 

*	กลัุม่บริัหารั	หมายถึงึ	กลัุม่อำานัวยการั	กลัุม่บริัหารัรัะด้บัสูงู	กลัุม่บริัหารัรัะด้บักลัาง	แลัะกลัุม่บรัิหารัรัะด้ับตุ้นั
*	Management	refers	to	the	directors,	high-level	executives,	mid-level	executives	and	primary-level	executives.

ข้อมูลการฝึึกอบรมของพึน่กงาน
Training Detail

ปี 2562
2019

ปี 2563
2020

ปี 2564
2021

จำานวนช่่วโมงในการพึ่ฒนาเฉลี่ยั่จำาแนกตามเพึศ  
The average number of hours for development according to gender

เพัศช่าย Male - - 7,064

เพัศห้ญิง Female - - 14,470

จำานวนช่่วโมงในการพึ่ฒนาเฉลี่ยั่จำาแนกตามกลุ่มพึน่กงาน 
The average number of hours for development according to officer groups

กลิุ�มบริห้าร (Management)* - - 63.18

กลิุ�มป็ฏิิบัติการ (Operation) - - 41.92

กลิุ�มลิ่กจ้าง (Employee) - - 9.04

หนั่วย:	ชั่ั�วโมง/คนั/ปี
Unit:	hours/person/year
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  -  สดั้ส�วนการใช้่เคร่�องม่อการพััฒนาด้้วยโมเด้ลิการเรย่นร่้ 

70:20:10 แบบ Non-classroom อย่�ที่่� 58% แลิะแบบ 

Classroom อย่�ที่่� 42%

  -  สดั้ส�วนของพันกังานที่่�ได้้รบัการที่บที่วนผลิการป็ฏิบิตังิาน

แลิะการพัฒันาอาช่พ่ัตามเกณฑ์์ป็ระเมนิผลิการป็ฏิบิตังิาน 

อย่�ที่่� 100% [404-3]

  -  ธนาคารม่บุคลิากรที่่�ม่ความร่้ความเช่่�ยวช่าญตาม

สมรรถ้นะห้ลิักของงาน (Functional Competency) 

ป็ฏิบิตังิานถ้ก่ตอ้งตามกฎเกณฑ์์ที่่�ห้น�วยงานกำกบัด้แ่ลิ

ภัายนอกกำห้นด้ แลิะม่ผลิการป็ฏิิบัติงานท่ี่�เกิด้

ป็ระสิที่ธิผลิ บรรลุิเป้็าห้มายในการด้ำเนินงานของธนาคาร

  -  ระด้ับความพัึงพัอใจของพันักงานอย่�ที่่� 4.72 เพัิ�มขึ�น

จากป็ี 2563 (ระด้ับคะแนน 4.62)

  -  คะแนนความผ่กพัันของบุคลิากรต�อธนาคารออมสิน 

(ภัาพัรวมธนาคารออมสิน) อย่�ที่่� 88%

  -  คะแนนความผ่กพัันของบุคลิากรจากการวิเคราะห์้ 

เส้นที่างช่่วิตบุคลิากร (Employee Journey) จำแนก 

ตามช่�วงอายงุาน ด้งัน่�

 -  The proportion of usage of learning models as 

development tools is 70:20:10. Non-classroom 

accounted for 58% while classroom accounted for 

42%. 

 -  The proportion of officers who have received the review 

of their performance and career development, in 

accordance with performance criteria, is 100%. [404-3] 

 -  The Bank’s personnel are equipped with knowledge 

and expertise, in accordance with functional 

competency that is in accordance with the requirements 

of external regulators. The personnel achieve 

performance that is efficient, in line with the Bank’s 

operational goals.

 -  The level of satisfaction of officers was at 4.72, a figure 

higher than in 2020 (at 4.62). 

 -  The personnel’s engagement score with regard to GSB 

(overall GSB) was 88%. 

 -  The personnel’s engagement scores from the 

employee journey analysis, in accordance with the 

ranges of seniority, are as follows: 

ระดับคะแนนความผูกพัน
Engagement Score

ระดับคะแนนความพึงพอใจ
Satisfaction Score

2562
2019

2562
2019

2563
2020

2563
2020

2564
2021

2564
2021

4.82
4.8310

4.8332
4.59

4.62
4.72
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Experience & Exchange

Classroom

Non-classroom
58%

classroom
42%- Job Enrichment

- Project Assignment

- Site Visit

- Case Study

- Coaching

- Mentoring

- Counseling

- On the Job Learning

- Training

- e-Learning

- Group Activity

- Workshop

- Business Game  

 and Simulation

- Meeting / Seminar

- Knowledge  

 Sharing

บุคลากรใหม่ (ต่ำากว่า 4 เดือน) คะแนนความผูกพัน 88%
Newly recruits (less than 4 months): Engagement Score 88%

บุคลากรหลังผ่านทดลองงาน (มากกว่า 4 เดือน ต่ำากว่า 3  ปี) คะแนนความผูกพัน  84%
Personnel after the probation period (more than 4 months - less than 3 years): Engagement 

Score 84%

บุคลากร อายุงาน 3 - 5 ปี คะแนนความผูกพัน 85%
3 - 5 years of experience: Engagement Score 85%

บุคลากร อายุงานเกิน 5 ปี คะแนนความผูกพัน 90%
Over 5 years of experience: Engagement Score 90%

บุคลากรช่วง 5 ปี ก่อนเกษียณอายุงาน  คะแนนความผูกพัน 93%
5 years prior to retirement: Engagement Score 93%
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GSB
FOUNDATION

5

มูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม

มีูลนิิธิออมีสำินิเพ่�อสำังคืมีก่อตั�งขั้�นิ
เพ่�อเป็็นิสำ่วนิห้นิ่�งขัองการขัับเคืลื�อนิสำิ�งที่ี�ดำีขั้�นิในิสำังคืมี

ผ่านิการสำนิับสำนิุนิโคืรงการ กิจกรรมี
การรับบริจาคื เพ่�อการศ่กษา คืุณภิาพช่ีวิต ระบบสำาธารณสำุขั

รวมีไป็ถ่งการอนิุรักษ์ดำ้านิศิลป็ะ วัฒนิธรรมี และศาสำนิา

The GSB Foundation was set up to be part of the Bank’s positive 
contributions to society. The Foundation supports projects, 

activities and donation campaigns for education, 
well-being, public health, as well as conservation of arts, culture 

and religious customs.

ความยั่่่งยั่ืนด้านเศรษฐกิจ (Profit)
Economic Sustainability 
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สารจากประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม
Message from the Chairperson of the Board of GSB Foundation

นายวิทัย รัตนากร

Mr. Vitai Rattanakorn

 Working side by side GSB for over 22 years, GSB 

Foundation has carried out numerous social works and activities, 

including on education, helping underprivileged people, disaster 

relief and environmental conservation.   

 As the COVID-19 pandemic continued to ravage throughout 

2021, GSB Foundation donated face masks, sanitizing alcohol 

liquid and gel to 15 communities in COVID-19 high-risk zones 

in Bangkok and its vicinity, as well as handing out consumable 

goods to shelter homes. GSB Foundation has contributed to 

forging a GSB identity of being more than just a bank, but a 

social bank, by working and complementing each other to create 

a sustainable society. 

ม่ลินิธิออมสินเพ่ั�อสังคมได้้ด้ำเนินภัารกิจเพ่ั�อช่�วยเห้ลิ่อ

สังคมเค่ยงค่�กับธนาคารออมสิน นับเป็็นระยะเวลิากว�า 22 ป็ี  

โด้ยช่�วยเสริมเติมเต็ม แบ�งป็ันสังคมผ�านการด้ำเนินงานใน 

รป่็แบบของการสนบัสนุนแลิะส�งเสริมกจิกรรมที่่�มคุ่ณค�าต�อสงัคม

ในด้้านต�าง ๆ อาที่ิ การศึกษา การช่�วยเห้ลิ่อผ่้ด้้อยโอกาส  

ผ่้ป็ระสบภััยพัิบัติ แลิะด้่แลิรักษาสิ�งแวด้ลิ้อม ฯลิฯ

ป็ี 2564 สถ้านการณ์การแพัร�ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 

ยังคงรุนแรงตั�งแต�ต้นป็ีอย�างต�อเน่�อง ม่ลินิธิออมสินเพั่�อสังคม

ได้้บริจาคห้น้ากากอนามัย แอลิกอฮอล์ิช่นิด้น�ำแลิะเจลิ  

เพั่�อป้็องกันการติด้โรคโควิด้ 19 ให้้แก�ชุ่มช่นต�าง ๆ ในเขต 

พั่�นที่่�เส่�ยงในกรงุเที่พัฯ แลิะป็รมิณฑ์ลิ จำนวน 15 แห้�ง รวมทัี่�ง 

มอบสิ�งของอุป็โภัคแลิะบริโภัคให้้สถ้านสงเคราะห์้ฯ ต�าง ๆ  

ม่ลินิธิออมสินเพั่�อสังคมได้้ม่ส�วนเสริมสร้างภัาพัลิักษณ์ของ

ธนาคารออมสินให้้เป็็นมากกว�าธนาคาร ธนาคารเพ่ั�อสังคม  

โด้ยเป็็นการที่ำงานด้้านสังคมร�วมกัน ช่�วยเสริมเติมเต็มในส�วน

ที่่�ขาด้เพั่�อสังคมที่่�ยั�งย่นตลิอด้ไป็
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ว่ตถุประสงค์ของมูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม
Purposes of GSB Foundation

ส่งเสริม สนับสนุนอุปนิสัยและพฤติกรรมการออมในหมู่ประชาชน

โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย

Promote savings habits, especially in youth and income earners.

ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ

และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Promote the conservation of traditional customs, arts 

and culture, including the management  of natural resources 

and environment. 

1 5

สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัย

Support poverty eradication for the underprivileged especially 

children and youth, and promote education and health. 

2

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ลูกค้าธนาคารออมสินและ

ประชาชน เพื่อการพัฒนาสังคม

Provide assistance and support to GSB’s customers 

and the general public for social development. 

6
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาคม ประชาสังคม 

การรวมพลังสร้างสรรค์ของคนในชาติ เพื่อการพัฒนาสังคม

Support the strengthening of communities and civil 

society, and combine the creative power of Thais for social 

development. 

3

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 

หรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

Promote democratic constitutional monarchy as a form 

of government and does not provide financial support 

to any politician and political party.

7

สนับสนุนการทำานุบำารุงศาสนาและการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม

Support the preservation of religion and promote ethics 

and morality.

4

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับ รวมทั้ง

เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา  และดำาเนินกิจการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา

Promote education and training at all levels and operate as a 

licensee in establishing an educational institution and conduct 

activities that benefit the institution. 

8

โครงสร้างมูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม / Structure of GSB Foundation

คณ์ะอนุกรรมการแผนงานและกิจกรรมมูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม
Sub-Committee on Planning and Activities of GSB Foundation

คณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
Board of Directors of GSB Foundation

ผู้จ่ดการมูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม
Director and Secretary

ผู้ช่วยั่ผู้จ่ดการมูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม
Assistant Manager of GSB Foundation

กรรมการและเหร่ญญิก
Director and Treasurer

เจ้าหน้าที่บ่ญชีและการเงิน
Accounting and Finance Officer

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณ์
Administrative and Correspondence Officer
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โครงการเด่นที่สน่บสนุนโดยั่มูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม
Featured Projects Supported by GSB Foundation

• ผูลูงานัค้รู 

คร่ม่การพััฒนาการเร่ยนการสอน แลิะเข่ยนผลิการพััฒนา

เป็็นงานวิจัยส�งป็ระกวด้ กับสมาคมวิที่ยาลัิยเที่คโนโลิย ่

แลิะอาช่่วศึกษาเอกช่นแห้�งป็ระเที่ศไที่ย ในพัระราช่่ป็ถ้ัมภั์ฯ คร่

ส�งวิจัยจำนวน 30 คน ได้้รับรางวัลิ 29 คน คิด้เป็็นร้อยลิะ 96.6 

• ผูลูการทุดสอบนัักเรียนัระดับชาติิ

ผลิการที่ด้สอบที่างการศึกษาระดั้บช่าติด้้านอาช่่วศึกษา (V-NET) 

เพั่�อวดั้ความร่แ้ลิะความคดิ้ของนกัเร่ยนในระด้บัป็ระกาศนย่บตัร

วชิ่าช่พ่ัช่ั�นปี็ที่่� 3 (ป็วช่. 3) แลิะระด้บัป็ระกาศนย่บัตรวชิ่าช่พ่ัช่ั�นสง่ 

(ป็วส. 2) ในปี็การศึกษา 2564 จดั้ให้้มก่ารสอบเฉพัาะระด้บั ป็วช่. 3 

เที่�านั�น แลิะให้้นักเร่ยนเข้าสอบตามความสมัครใจ

ปีการศึกษา 2564
(พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565) 

2021 educational year
(May 2021 - April 2022)

ผู้บริหารและครูประจำา 30 คน 
Number of executives and

permanent teaching staff: 30

น่กเรียั่นรวม จำานวน 536 คน
Total number of students: 536

• วิทุยาลูัยอาชีวศึกษ์าออมสินัอุปถึัมภ์ จัังห้วัดจัันัทุบุรี  

ปีการศึกษ์า 2564

ม่ลินิธิออมสินเพั่�อสังคมได้้จัด้ตั�งวิที่ยาลิัยอาช่่วศึกษา

ออมสินอุป็ถั้มภ์ั เม่�อวนัที่่� 1 กมุภัาพันัธ์ 2554 โด้ยมวั่ตถุ้ป็ระสงค์

เพั่�อสร้างโอกาสที่างการศึกษาแก�ป็ระช่าช่นในพั่�นที่่� ยกระดั้บ

คุณภัาพัช่่วิตแลิะความเข้มแข็งให้้กับชุ่มช่น ส�งเสริมนักศึกษา 

ให้้ม่ที่ักษะความร่้ในวิช่าช่่พั ม่นิสัยรักการออม แลิะม่คุณธรรม

จรยิธรรมในการด้ำเนินช่วิ่ต โด้ยวิที่ยาลัิยอาช่ว่ศึกษาออมสินอปุ็ถ้มัภ์ั 

เป็ิด้การเร่ยนการสอนระด้ับป็ระกาศน่ยบัตรวิช่าช่่พั (ป็วช่.) แลิะ

ระด้ับป็ระกาศน่ยบัตรวิช่าช่่พัช่ั�นส่ง (ป็วส.) ใน 4 สาขาวิช่า ค่อ 

การบัญช่่ การตลิาด้ คอมพัิวเตอร์ธุรกิจ แลิะการโรงแรม

• ผูลูงานันัักเรียนั 

การแข�งขันทัี่กษะวิช่าช่พ่ัระดั้บช่าติ จดั้โด้ยสมาคมวิที่ยาลัิย

เที่คโนโลิย่แลิะอาช่ว่ศึกษาเอกช่นแห้�งป็ระเที่ศไที่ย ในพัระราช่ป่็ถั้มภ์ัฯ 

ในป็ี 2564 อย่�ในมาตรการป้็องกันโควิด้ นักเร่ยนได้้เร่ยน 

เฉพัาะออนไลิน์ ไม�ม่อุป็กรณ์การฝึกซึ่้อม แลิะด้้วยมาตรการ 

ที่่�เข้มงวด้ ที่ำให้้นักเร่ยนไม�สามารถ้เดิ้นที่างมาฝึกซ้ึ่อมท่ี่�

วิที่ยาลิัยได้้ คงเห้ลิ่อบางวิช่าที่่�ส�งเข้าแข�งด้ังน่� 

1. ที่ักษะวิช่าการบัญช่่ ระด้ับ ป็วส. จำนวน 5 คน 

2. ที่ักษะวิช่าการบัญช่่ ระด้ับ ป็วช่. จำนวน 5 คน

3. ที่กัษะระบบป็ฏิบัิตกิารคอมพิัวเตอร์เบ่�องต้น จำนวน 1 คน

 • GSB Vocational College in Chanthaburi Province, 2021 

educational year

 GSB Foundation established the GSB Vocational College 

on 1 February 2011. The objectives of the College consist of 

providing educational opportunities to local people, enhancing 

the quality of life and community strength, fostering professional 

knowledge, savings habits and a sense of morality and ethics 

in students. The College offers vocational certificate and higher 

vocational certificate courses in 4 disciplines, namely accounting, 

marketing, business computing and hotel management. 

 • Student achievements  

 The national vocational skill competition is organized  

by the Association of Private Colleges of Technology and 

Vocational Education of Thailand under the Royal Patronage. 

In 2021, the College operated under strict COVID-19 prevention 

measures, with only online classes. Students did not have 

access to the equipment and were not able to practice at the 

College. Therefore, the number of subjects in which the College 

students had entered the competition was limited:

 1. Higher vocational certificate accounting skill: 5 students 

 2. Vocational certificate accounting skill: 5 students 

 3. Basic computer operating system skill: 1 student 

 • Teacher achievements: The College teachers have 

developed teaching methods and submitted their research work 

to the Association of Private Colleges of Technology and 

Vocational Education of Thailand under the Royal Patronage. 

30 teachers had submitted their research work, with 29 or 96.6 

percent receiving an award. 

 • Vocational National Educational Test (V-NET): the test 

evaluates the knowledge and thinking of 3rd year vocational 

certificate students and higher vocational certificate students. 

In 2021, the test was organized only for the 3rd year vocational 

certificate students, and it was optional for them to take the test.
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วิทยั่าล่ยั่ฯ มีน่กเรียั่นเข้าทดสอบ V-NET 55 คน 
ผลการทดสอบมีคะแนนสูงกว่าหรือเท่าก่บคะแนนเฉลี่ยั่ระด่บประเทศ 39 คน (ร้อยละ 70.9)

55 College students took the test. 39 of them (70.9 percent) achieved a score of higher or equal to the national average.

• โค้รงการพััฒนัาวิทุยาลูัย

 (1) การทุำ MOU กับสถึานัประกอบการ 

   ในป็กีารศกึษา 2564 มแ่ผนจดั้ที่ำ MOU กบัสถ้าน

ป็ระกอบการกลิุ�มร่สอร์ตแลิะโรงแรมเพัิ�มขึ�น  

เพั่�อรองรับการจัด้การศึกษาระบบที่วิภัาค่สำห้รับ

นักศึกษาระด้ับช่ั�น ป็วส. การโรงแรม

 (2) การข้ยายสาข้าวิชา

   วิที่ยาลิัยอาช่่วศึกษาออมสินอุป็ถ้ัมภั์ได้้ย่�นเร่�อง 

ต�อสำนักงานคณะกรรมการการอาช่่วศึกษา  

เพั่�อขออนญุาตเป็ดิ้สาขาวชิ่าการโรงแรมเพัิ�มเตมิ 

ระด้ับป็ระกาศน่ยบัตรวิช่าช่่พัช่ั�นส่ง (ป็วส.) ใน

ระบบที่วิภัาค ่ซึึ่�งเริ�มด้ำเนินการในปี็การศกึษา 2564

 • โค้รงการบริการชุมชนั  

 (1)  ร�วมมอ่กบัสมาคมคนพักิารภัาคตะวนัออก เปิ็ด้พ่ั�นท่ี่�

ของวิที่ยาลิัยเป็็นห้น�วยฝึกอบรมอาช่่พัคนพัิการ

 (2)  บริการด้้านวิช่าการให้้กับโรงเร่ยนระดั้บพั่�นฐาน 

โด้ยสอนออนไลิน์นกัเร่ยนชั่�นมธัยมศึกษาปี็ท่ี่� 1 - 3 

 • College development projects 

  (1)  Concluding MOUs with business operators 

    In the 2021 educational year, the College had  

a plan to conclude MOUs with more resort and 

hotel operators to support the dual education 

program for hotel management higher vocational 

certificate students

  (2) Additional course

    GSB Vocational College submitted a request to 

the Office of Vocational Education Commission 

to offer a new dual education course on hotel 

management at the higher vocational certificate 

level. The course has become available since  

the 2021 educational year. 

 • Social service projects 

  (1)  Worked with the Eastern Association of Disabilities 

by allowing the use of the College grounds for 

vocational training for people with disabilities.

  (2)  Provided academic services to basic education 

schools by offering online courses to secondary 

school students (grade 7 - 9).
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การดำาเนินงานของมูลนิธิออมสินเพึื่อส่งคม ปี 2564

 • ด้านัการจััดกิจักรรมห้ารายได้

เน่�องจากสถ้านการณ์การแพัร�ระบาด้ของโรคโควิด้ 19  

ยั งรุนแรงต�อเ น่�องตั� งแต� ต้นปี็ 2564 แลิะป็ระกอบกับ 

นโยบายรัฐบาลิให้้ช่ะลิอการจัด้กิจกรรมที่่�รวมกลิุ�ม เพั่�อป้็องกัน 

การแพัร�ระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 มล่ินธิอิอมสนิเพั่�อสงัคมจงึได้้

ช่ะลิอการจัด้กิจกรรมห้ารายได้้เพ่ั�อมิให้้เกิด้การแพัร�ระบาด้ 

ของโรคโควดิ้ 19 ตามนโยบายรัฐบาลิ จนกว�าสถ้านการณ์จะด้ข่ึ�น

- การรบับริจัาค้

 รับเงินบริจาคจากกลิ�องรับบริจาคที่่�ตั� งที่่�ส าข า 

ธนาคารออมสิน ม่ยอด้บริจาคถ้ึงวันที่่� 31 ธันวาคม 2564 รวม

เป็็นเงนิบรจิาคที่ั�งสิ�น 783,820 บาที่

ภารกิจ งบประมาณสนับสนุน

1.  มอบสิ�งของ วัสดุ้อุป็กรณ์ ป็้องกันการแพัร�ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ให้้สำนักงานเขต 
ในพั่�นที่่�เส่�ยงแลิะห้น�วยงานอ่�น ๆ จำนวน 15 แห้�ง ด้ังน่�

 (1) เขตพัญาไที่
 (2) เขตห้ลิักส่�
 (3) เขตห้้วยขวาง
 (4) เขตคลิองสาน
 (5) เขตบางกอกน้อย
 (6) เขตราช่เที่ว่
 (7) อำเภัอเม่องสมุที่รป็ราการ จังห้วัด้สมุที่รป็ราการ
 (8) ภัาค 13 - โรงพัยาบาลิสนาม
 (9) ชุ่มช่นบริเวณโรงงานห้มิงต่� 
 (10) สถ้านสงเคราะห้์เยาวช่นม่ลินิธิมห้าราช่
 (11) สถ้านคุ้มครองคนไร้ที่่�พัึ�งช่ายธัญบุร่
 (12) สถ้านคุ้มครองคนไร้ที่่�พัึ�งห้ญิงธัญบุร่
 (13) สถ้านคุ้มครองแลิะพััฒนาคนพัิการกึ�งวิถ้่ (ช่าย)
 (14) สถ้านคุ้มครองแลิะพััฒนาคนพัิการกึ�งวิถ้่ (ห้ญิง) 
 (15) วัด้แด้งธรรมช่าติ จังห้วัด้นนที่บุร่
2.  มอบอาห้ารกลิ�องพัร้อมน�ำด้่�มให้้บคุลิากรที่างการแพัที่ย์ เจ้าห้น้าที่่� แลิะจติอาสาที่่�สำนักงานเขตต�าง ๆ  

ในการออกพั่�นที่่�เช่ิงรุก เพั่�อป็้องกันการแพัร�ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 รวม 7,000 ชุ่ด้
3. มอบเงินบริจาคช่�วยเห้ลิ่อให้้ผ่้ป็ระสบความเด้่อด้ร้อนด้้านที่่�อย่�อาศัย
4. มอบเงินช่�วยเห้ลิ่อให้้กับเจ้าห้น้าที่่�รักษาความป็ลิอด้ภััยธนาคารออมสิน สาขาที่่ย่โด้ม รังสิต
5. จัด้ที่ำผ้าห้�มเพั่�อมอบให้้ผ่้ป็ระสบภััยห้นาวในพั่�นที่่�ต�าง ๆ จำนวน 1,000 ผ่น
     

รวมค้่าใช้จั่ายภารกิจัเพั่�อสังค้ม ปี 2564

1,622,994

346,000 
320,788
50,000

120,000

2,459,782

• ด้านัภารกิจัเพั่�อสังค้ม

GSB Foundation’s Operations in 2021 

 • Fundraising activities 

 Due to the ongoing COVID-19 pandemic since the 

beginning of 2021 and the government’s restriction on public 

gatherings to prevent the spread of COVID-19, GSB Foundation 

had delayed organizing its fundraising activities until the situation 

improves. 

 • Donation

 By 31 December 2021, a total of 783,820 Baht of donation 

had been received through in-branch donation boxes. 
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Activity Budget (baht)

1.  Donation of items and equipment used for preventing the spread of COVID-19  
to 15 District Offices and other agencies located in high-risk areas:

 (1) Phaya Thai District 
 (2) Lak Si District 
 (3) Huai Kwang District 
 (4) Khlong San District 
 (5) Bangkok Noi District 
 (6) Ratchathewi District 
 (7) Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province
 (8) Region 13 - Field Hospital 
 (9) Community near Ming Dih Chemical Plant 
 (10) Maharaj Home for Boys  
 (11) Thanyaburi Home for the Destitute (men)
 (12) Thanyaburi Home for the Destitute (women)
 (13) Home for Protection and Development for Persons with Disabilities (men)
 (14) Home for Protection and Development for Persons with Disabilities (women) 
 (15) Wat Daeng Thammachat, Nonthaburi Province
2.  Donation of 7,000 sets of food box and water to medical personnel, officials and 

volunteers at various District Offices working to prevent the spread of COVID-19
3.   Donation of money to help those with housing problems
4.   Donation of money to security officers of GSB TU Dome Rangsit Branch
5.   Providing 1,000 blankets to be distributed to victims of cold weather

Total expenses of CSR activities in 2021

1,622,994

346,000 
320,788
50,000

120,000

2,459,782

• CSR activities 

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและวัสดุป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่สำานักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ 
Handing out of consumable goods and COVID 19 prevention equipment to District Offices and other agencies
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CONTENT INDEX

ห้ากที่่านิต้องการขั้อมีูลเพ่�มีเติมี
เกี�ย่วกับห้นิังสำือราย่งานิเล่มีนิี� กรุณาติดำต่อ
Should you require more information regarding
this Sustainability Report, please contact:

ฝ่่ายพััฒนาเพั่�อความยั�งยืน
470 ถนินิพห้ลโย่ธินิ แขัวงสำามีเสำนิในิ เขัตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่ร. 0 2299 8894 (Call Center 1115)
www.gsb.or.th
Corporate Social Responsibility
470 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel. +66 2299 8680 (Call Center 1115)
www.gsb.or.th
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Statement of use Government Savings Bank has reported in accordance with the GRI Standards for the period  
from 1 January 2021 to 31 December 2021.

GRI 1 used GRI 1: Foundation 2021

Applicable GRI Sector Standard(s) -

GRI  
STANDARD/ 

OTHER SOURCE
DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI SECTOR 
STANDARD 

REF. NO.

SDG 
LINKAGE TO 

DISCLOSURE
REQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

General disclosures

GRI 2: 
General 
Disclosures 2021

2-1 Organizational details SR 32, 37, 40

A gray cell indicates that reasons for omission  
are not permitted for the disclosure  

or that a GRI Sector Standard reference number  
is not available.

2-2 Entities included in 
the organization’s  
sustainability reporting

SR 4

2-3 Reporting period, 
frequency and contact 
point

SR 4, 13

2-4 Restatements of 
information

SR 4

2-5 External assurance SR 4

2-6 Activities, value chain 
and other business 
relationships

SR 35-37, 44

2-7 Employees SR 41-43 SDG 8, SDG 10

2-8 Workers who are not 
employees

SR 41-43 SDG 8

2-9 Governance structure 
and composition

SR 168
AR 28-58

SDG 5,
SDG 16

2-10 Nomination and 
selection of the highest 
governance body

AR 128-130 SDG 5,
SDG 16

2-11 Chair of the highest 
governance body

SR 168 SDG 16

2-12 Role of the highest 
governance body in 
overseeing the 
management of impacts

SR 58, 63-65, 167-173
AR 133

SDG 16

2-13 Delegation of 
responsibility for 
managing impacts

SR 63-65, 167-173

2-14 Role of the highest 
governance body in 
sustainability reporting

SR 9 a. report whether the highest 
governance body is responsible 
for reviewing and approving the 
reported information, including 
the organization’s material 
topics, and if so, describe the 
process for reviewing and 
approving the information.

Information 
unavailable/
incomplete

It is under 
consideration to 
proceed in the next 
reporting cycle.

2-15 Conflicts of interest AR 28-58, 190-192 SDG 16

2-16 Communication of 
critical concerns

SR 166

2-17 Collective 
knowledge of the highest 
governance body

AR 150-151
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GRI  
STANDARD/ 

OTHER SOURCE
DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI SECTOR 
STANDARD 

REF. NO.

SDG 
LINKAGE TO 

DISCLOSURE
REQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

2-18 Evaluation of the 
performance of the 
highest governance body

AR 151

2-19 Remuneration 
policies

AR 148-149 b. describe how the 
remuneration policies for 
members of the highest 
governance body and senior 
executives relate to their 
objectives and performance in 
relation to the management of 
the organization’s impacts on 
the economy, environment, and 
people.

Information 
unavailable/
incomplete

It is under 
consideration to 
proceed in the next 
reporting cycle.

2-20 Process to 
determine remuneration

AR 140, 149

2-21 Annual total 
compensation ratio

- a. report the ratio of the annual 
total compensation for the 
organization’s highest-paid 
individual to the median annual 
total compensation for all 
employees (excluding the 
highest-paid individual);b. report 
the ratio of the percentage 
increase in annual total 
compensation for the 
organization’s highest-paid 
individual to the median 
percentage increase in annual 
total compensation for all 
employees (excluding the 
highest-paid individual); c. report 
contextual information necessary 
to understand the data and how 
the data has been compiled.

Information 
unavailable/
incomplete

It is under 
consideration to 
proceed in the next 
reporting cycle.

2-22 Statement on 
sustainable development 
strategy

SR 16-17, 20-21

2-23 Policy commitments SR 33-34, 57, 105, 135, 166, 
178, 183, 188, 191, 207, 209, 

224, 230, 234

SDG 16

2-24 Embedding policy 
commitments

SR 62

2-25 Processes to 
remediate negative 
impacts

SR 40, 58, 158-159, 203

2-26 Mechanisms for 
seeking advice and 
raising concerns

SR 40 SDG 16

2-27 Compliance with 
laws and regulations

SR 175

2-28 Membership 
associations

SR 70, 191

2-29 Approach to 
stakeholder engagement

SR 73-75

2-30 Collective 
bargaining agreements

SR 243 SDG 8

Material topics

GRI 3: Material Topics 
2021

3-1 Process to determine 
material topics

SR 5-9 A gray cell indicates that reasons for omission are not permitted for the disclosure or that a GRI Sector 
Standard reference number is not available.

3-2 List of material topics SR 10-11
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GRI  
STANDARD/ 

OTHER SOURCE
DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI SECTOR 
STANDARD 

REF. NO.

SDG 
LINKAGE TO 

DISCLOSURE
REQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

Digital Innovation

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 104-110

Creating opportunity to access to financial products/services

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 58, 110-121

Financial Services 
(FS)-Specific 
Information 
Disclosure of 
Financial Services 
Sector according to 
GRI (Local 
Communities)

FS13 Access points in 
low-populated or 
economically 
disadvantaged areas  
by type

SR 113-117 SDG 1,  
SDG 8, 
SDG 10

Financial literacy

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 121-127

Financial Services 
(FS)-Specific 
Information 
Disclosure of 
Financial Services 
Sector according to 
GRI (Product and 
Service Labeling)

Initiatives to enhance 
financial literacy by type 
of beneficiary (former 
FS16)

SR 121-127 SDG 1,  
SDG 8,  
SDG 10

Responsible lending and investment

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 128-133

Financial Services 
(FS)-Specific 
Information 
Disclosure of 
Financial Services 
Sector according to 
GRI (Product 
Portfolio)

Policies with specific 
environmental and social 
components applied to 
business lines (former 
FS1) 

SR 129-131 SDG 10

FS8 Monetary value of 
products and services 
designed to deliver a 
specific environmental 
benefit for each business 
line broken down by 
purpose

SR 132-133

Social investment and local development

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 134-153

Eco-efficiency

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 78-91

GRI 302:
Energy 2016

302-1 Energy 
consumption within the 
organization

SR 91 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 
13

302-3 Energy intensity SR 91 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 
13

302-4 Reduction of 
energy consumption

SR 85-87 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 
13
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GRI  
STANDARD/ 

OTHER SOURCE
DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI SECTOR 
STANDARD 

REF. NO.

SDG 
LINKAGE TO 

DISCLOSURE
REQUIREMENT(S) 

OMITTED
REASON EXPLANATION

Circular Economy

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 92-95

Customer satisfaction and good experience

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 156-163

Ethics and transparency in business operations

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 176-185

Cyber risk management

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR  40, 57-58, 185-190

GRI 418:
Customer Privacy 
2016

418-1 Substantiated 
complaints concerning 
breaches of customer 
privacy and losses of 
customer data

SR 190 SDG 16

Anti-corruption

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 164-166, 
191-206

GRI 205:
Anti-Corruption
2016

205-2 Communication 
and training about 
anti-corruption policies 
and procedures

SR 201-202 SDG 16

205-3 Confirmed 
incidents of corruption 
and actions taken

SR 206 SDG 16

Risk management

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 207-229

Investment in human Resources

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of 
material topics

SR 40, 57-58, 229-245

GRI 404:
Training and Edu-
cation
2016

404-1 Average hours of 
training per year per 
employee

SR 243 a. Average hours of training that 
the organization’s employees 
have undertaken during the 
reporting period, by: i. gender.

Information 
unavailable/
incomplete

Improving the data 
collection process. 
The complete 
disclosure of 
information will report 
on the next reporting 
period

SDG 4, SDG 5, 
SDG 8, SDG 10

404-2 Programs for 
upgrading employee skills 
and transition assistance 
programs

SR 239-241 SDG 8

404-3 Percentage of 
employees receiving 
regular performance and 
career development 
reviews

SR 244 SDG 5, SDG 8, 
SDG 10

Remarks: AR – GSB Annual Report 2021
 SR – GSB Sustainability Report 2021 



แบบสอบถามความคิดเห็น็ของผู้้�อ่านรายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ประจำำาป ี2564 ธนาคารออมสิน
Questionnaire for Readers of Government Savings Bank Sustainability Report 2021

 1. ความเก่�ยวข�องของท่่านกับธนาคารออมสิน*
 Your relation with GSB* 
  ลิ่กค้า / Customer
  ห้น�วยงานราช่การ / Government Agency
  ห้น�วยงานกำกับด้่แลิธุรกิจธนาคาร / Banking Regulator
  ค่�ค้า / Business Partner
  ชุ่มช่นรอบสถ้านป็ระกอบการ / Surrounding Community
  พันักงาน / ลิ่กจ้าง / Officers / Employees
  นักวิช่าการ / Academia
  นักเร่ยน / นักศึกษา / Students
  สถ้าบันพัาณิช่ย์ / สถ้าบันการเงินอ่�น /
  Commercial Institution / Other Financial Institution
  ป็ระช่าช่นที่ั�วไป็ / General Public
  ส่�อมวลิช่น / Press
  อ่�น ๆ / Other………………………………………………

2. ท่่านเคยอ่านรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน 
 ของธนาคารออมสินมาก่อนห็รือไม่*
 Have you ever read GSB Sustainability Report?*
  เคย / Yes, I have.

  ไม�เคย / No, I have not. 

3. ท่่านอ่านรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ประจำำาปี 2564  
 โดยม่วัตถุประสงค์เพั่�อ*
 What is your purpose of reading GSB Sustainability Report 2021?*
  ที่ำความร่้จักธนาคารออมสิน / To get to know GSB
  ห้าข้อม่ลิป็ระกอบการตัด้สินใจเพั่�อการใช่้บริการ /
  To gather more information before deciding whether 
  to use any service provided by GSB
  การวิจัย / การศึกษา / To do reseach / Study
  เพั่�อที่ราบแลิะเข้าใจการด้ำเนินธุรกิจเพั่�อความยั�งย่นของธนาคาร /
  To acknowledge and understand Sustainable Business Operations
  อ่�น ๆ / Other………………………………………………

4. เนื�อห็ารายงานและการนำาเสนอข�อม้ลรายงาน*
 Content and Presentation of the Report*

5. ท่่านสนใจำประเด็นด�านความยั�งยืนของธนาคารออมสินในเรื�องใดบ�าง* (ตอบได้้มากกว�า 1 ข้อ)
 The topic (s) on GSB's sustainability you interested in*  (You may choose more than one answer.)

* จำเป็็นต้้องต้อบ / Required

 •  ที่�านที่ราบแลิะเข้าใจการด้ำเนินงานด้้านความรับผิด้ช่อบต�อสังคม 
เศรษฐกิจแลิะสิ�งแวด้ลิ้อมของธนาคารออมสินได้้มากยิ�งขึ�น

  You have more knowledge and understanding about GSB's

  responsibilities on the social, economic, and environment aspects.

 •  ความสมบ่รณ์ของเน่�อห้า / Completeness of the content

 •  การกำห้นด้ป็ระเด้็นของรายงาน / Determination of topics in the report

 •  เน่�อห้าน�าสนใจ / Attractiveness of the content

 •  เน่�อห้าอ�านเข้าใจง�าย / Understandability of the content

 •  ร่ป็เลิ�มสวยงาม / Attractiveness of report's appearance

 •  ความพัึงพัอใจต�อรายงานในภัาพัรวม / Overall satisfaction

มาก
High

ปานักลูาง
Moderate

นั้อย
Low

ค้วรปรับปรุง
Improvement

E ด�านสิ�งแวดล�อม (Planet) ด�านเศรษฐกิจำ (Profit) 

ด�านสังคม (People) 

G

S

  ป็ระสิที่ธิภัาพัเช่ิงนิเวศ / Eco-efficiency
  เศรษฐกิจห้มุนเว่ยน / Circular Economy

   ความพัึงพัอใจของลิ่กค้าแลิะป็ระสบการณ์ที่่�ด้่ / 
  Customer's Satisfaction and Good Experience

   การกำกับด้่แลิกิจการ / Corporate Governance

   จริยธรรมแลิะความโป็ร�งใสในการด้ำเนินธุรกิจ / 
  Ethics and Transparency in the Conduct of Businesses

   การจัด้การต�อความเส่�ยงจากภััยคุกคามที่างไซึ่เบอร์ / 
  Management of the Risks from Cyber Threats

   การต�อต้านทีุ่จริต / Anti-corruption Efforts

   การบริห้ารความเส่�ยง / Risk Management

   การลิงทีุ่นในที่รัพัยากรบุคคลิ / Investment in Human Resources

  อ่�น ๆ / Other………………………………………………........

  นวัตกรรมด้้านด้ิจิที่ัลิ / Digital Innovation

   การสร้างโอกาสในการเข้าถ้ึงผลิิตภััณฑ์์ที่างการเงิน /
  Creating opportunities to Access Financial Products

   การให้้ความร่้ที่างการเงิน / Financial Literacy
   การลิงทีุ่นแลิะการให้้สินเช่่�ออย�างรับผิด้ช่อบ / 
  Responsible Investment and Lending

   การลิงทีุ่นที่างสังคม แลิะการพััฒนาที่้องถ้ิ�น /  
Social Investment and Local Development



ตราไปรษณียากร  
Stamp

ฝ่่ายพััฒนาเพั่�อความยั�งยืน ส่วนยุท่ธศาสตร์เพั่�อความยั�งยืน
ธนาคารออมสิน สำานักงานให็ญ่่
470 ถนนพัห็ลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพัญ่าไท่ กรุงเท่พัฯ 10400
Sustainable Development Department, Sustainable Development Strategy Section, 
GSB Head Office 
470 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

6. ข�อคิดเห็็นห็รือเสนอแนะอื�น ๆ
 Other opinions or suggestions

ข�อคิดเห็็นของท่่านจำักเป็นประโยชน์ยิ�ง ต่อธนาคารออมสิน
ท่่�จำะม่ส่วนร่วมรับผู้ิดชอบต่อเศรษฐกิจำ สังคม และสิ�งแวดล�อมไท่ย 
จำึงขอขอบพัระคุณในความร่วมมือของท่่าน มา ณ โอกาสน่�
Your views are highly valueble to Government Savings Bank 
which will strive to contribute to the Thai economy, society and 
environment. We wish to take this opportunity to express out 
sincere thanks for your kind cooperation.

อีกหนึ่งช่องทางในการแสดงความคิดเห็น 
เพึียั่งสแกน QR Code เพึื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์
Another way to express your view is by scanning

the QR Code to do the online questionnaire.



www.gsb.or.th   Call Center 1115

ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ธนาคารออมสิน 
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2299 8894

Sustainable Development Department, Government Savings Bank
470 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Telephone: +66 2299 8894
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ธนาคารเพื่อสังคม บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564
SUSTAINABILITY REPORT 2021


