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๑๐๖ ปี ธนาคารออมสิน
เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม

ธนาคารออมสิินถืือกำำาเนิดโดยพระราชประสิงค์ของพระบาทสิมเด็จพระมงกุำฎเกำล้้าเจ้าอย่�หััว รัชกำาล้ท่� ๖ ท่�ทรงตระหันักำถึืง 
ความสิำาคัญของกำารเก็ำบรักำษาทรัพยใ์ห้ัปล้อดภััยจากำโจรผู้่้ร้าย โดยทรงพระกำรุณาโปรดเกำล้้าฯ ให้ัตราพระราชบัญญัติจัดตั�ง 
คลั้งออมสิินขึ�น เมื�อวันท่� ๑ เมษายน พุทธศัักำราช ๒๔๕๖ ด้วยพระราชปณิธานท่�จะให้ัคลั้งออมสิินเป็นท่�เก็ำบรักำษาทรัพยสิ์ิน 
อย�างปล้อดภััย แล้ะฝึกึำฝึนใหั้ราษฎรร่้จกัำเกำ็บออมทรัพย์อย�างถื่กำวิธ่ ซึ่ึ�งคล้ังออมสิินไดย้ืนหัยัดในกำารทำาหัน้าท่�น่�ตล้อดมา 
โดยได้รับพระมหัากำรุณาธิคุณจากำพระมหัากำษัตริย์แหั�งพระบรมราชวงศั์จักำร่ทุกำพระองค์ แล้ะในปีพุทธศัักำราช ๒๔๘๙  
พระบาทสิมเด็จพระมหัาภ่ัมิพล้อดุล้ยเดชมหัาราช บรมนาถืบพิตร ทรงพระกำรุณาโปรดเกำล้้าฯ ให้ัยกำฐานะคลั้งออมสิินขึ�นเป็น  
“ธนาคารออมสิิน” โดยตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสิินขึ�นเพื�อรองรับกัำบความก้ำาวหัน้าของกิำจกำารคลั้งออมสิิน แล้ะ 
เปิดดำาเนินกำารในร่ปแบบธนาคารตั�งแต�เมื�อวันท่� ๑ เมษายน พุทธศัักำราช ๒๔๙๐ แล้ะจากำรากำฐานอันมั�นคงของคลั้งออมสิิน 
ส่ิ�กำารเป็นธนาคารออมสิิน จวบจน ๑๐๖ ปีในวันน่� ธนาคารได้ยึดมั�นดำาเนินงานโดยมุ�งพัฒนาบริกำารทางกำารเงินท่�ตอบโจทย์ 
ความต้องกำารของพ่�น้องคนไทยทุกำกำลุ้�ม แล้ะเป็นพล้ังขับเคล้ื�อนเดินหัน้าประเทศัไทยสิ่�กำารร�วมพัฒนาเศัรษฐกำิจฐานรากำ  
สิร้างโอกำาสิใหั้ทุกำอาช่พ สิ�งเสิริมภั่มิปัญญาท้องถืิ�น พัฒนาคุณภัาพช่วิตท่�ด่ขึ�นของคนไทยในทุกำด้าน เพราะความมั�นคง 
กำ้าวหัน้าของธนาคารออมสิินมิใช�ดำารงตนในฐานะสิถืาบันกำารเงินของประเทศัไทยเท�านั�น หัากำยังหัมายรวมถืึงสิถืาบัน 

กำารเงินของคนไทยท่�พร้อมทำาหัน้าท่�ให้ัสัิงคมไทยเป็นสัิงคมแหั�งความสุิขท่�ยั�งยืนตล้อดไป

106th Anniversary of the 
Government Savings Bank

Sustainable Growth, Making Contribution to Society

The Government Savings Bank (GSB) was established from the gracious intention of King Vajiravudh (King 
Rama VI) who realised the importance of keeping money and assets against thieves. King Vajiravudh 
enacted an Act establishing a “Savings Off ice” on 1 April 1913 with his intention to encourage his 
people to have a safe place for asset storage and learn to save. The Savings Off ice had continued 
its mission with the blessings and grace from each King of the Chakri dynasty. In 1946, King Bhumibol 
Adulyadej The Great enacted the Government Savings Bank Act thereby upgrading the Savings Off ice 
to the Government Savings Bank in order to accommodate the growth and expansion of the savings 
business. The Bank began its operations on 1 April 1947. The strong foundation of the Savings Off ice 
led to the stable growth of the Government Savings Bank. Until 106 years today, the Bank has been 
committed to continuing its development of f inancial services which correspond to the demands of 
all groups of the Thai people. The Bank aims to drive Thailand towards the development of grassroots 
economy, provision of opportunities for all, support of local wisdom, and enhancement of quality of 
life in all aspects. The progressive stability of GSB does not maintain its position as a f inancial institution 
of Thailand, but they also arise from being a f inancial institution of Thai people that is ready to move 

Thai society forward towards becoming a sustainable society of happiness. 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
About This Report

รายงานกำารพัฒนาอย�างยั�งยืนปี 2561 ของธนาคารออมสิินฉบับน่� 
จัดทำาขึ�นเป็นฉบับท่� 4 หัล้ังจากำท่�ได้จัดทำารายงานฉบับแรกำขึ�นในปี 2558  
(ธนาคารม่กำารจัดทำารายงานความรับผู้ิดชอบต�อสิังคมแล้ะสิิ�งแวดล้้อม  
แยกำออกำมาจากำรายงานประจำาปี ตั�งแต�ปี 2552 แล้ะเปล่้�ยนชื�อเป็น รายงาน 
กำารพัฒนาอย�างยั�งยืนในปี 2558) โดยม่วัตถุืประสิงค์เพื�อเปิดเผู้ยข้อม่ล้ทั�งในเชิง 
ข้อม่ล้ทั�วไปขององค์กำร แนวทางกำารบริหัารจัดกำาร แล้ะผู้ล้กำารดำาเนินงาน 
ท่�สิะท้อนผู้ล้กำระทบด้านความยั�งยืนของธนาคารอย�างต�อเนื�องเป็นประจำา 
ทุกำปี ครอบคลุ้มมิติเศัรษฐกิำจ สัิงคม แล้ะสิิ�งแวดล้้อม ต�อผู้่้ม่สิ�วนได้สิ�วนเส่ิย 
ท่�สิำาคัญทุกำกำลุ้�ม โดยจัดทำาแยกำออกำจากำรายงานประจำาปีธนาคารออมสิิน 
2561 (Annual Report 2018)

ขอบเขตก�รร�ยง�น
กำารเปิดเผู้ยข้อม่ล้ผู้ล้กำารดำาเนินงานครอบคลุ้มผู้ล้กำารดำาเนินงานของ 

ธนาคารในพื�นท่�สิำานักำงานใหัญ�แล้ะสิำานักำงานสิาขาทั�วประเทศั จำานวน 1,061 แหั�ง  
ระหัว�างรอบกำารรายงานตั�งแต�วันท่� 1 มกำราคม ถึืง 31 ธันวาคม พ.ศั. 2561 
อ้างอิงตามกำรอบกำารรายงานสิากำล้ Global Reporting Initiative (GRI) 
ฉบับ GRI Standards ใช้ร่ปแบบกำารอ้างอิง GRI Standards Reference 
โดยได้ระบุหัน้าแสิดงข้อม่ล้ตามรายกำารตัวช่�วัด GRI Standards ไว้ใน 
ตารางตัวช่�วัดของ GRI Content Index พร้อมทั�งได้นำาเสินอความ 
เชื�อมโยงระหัว�างกำารดำาเนินงานของธนาคารกัำบเป้าหัมายกำารพัฒนาท่�ยั�งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กำารสิหัประชาชาติ  
เพื�อแสิดงใหั้เหั็นความมุ�งมั�นท่�จะตอบสินองต�อความคาดหัวังของผู้่้ม่สิ�วนได้ 
สิ�วนเสิ่ยแล้ะเป้าหัมายสิำาคัญในกำารพัฒนาความยั�งยืนของประเทศัไทย 
แล้ะของโล้กำ

ก�รรับรองจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก
ข้อม่ล้ผู้ล้กำารดำาเนินงานทางกำารเงินในรายงานฉบับน่� ได้รับกำาร 

สิอบทานข้อม่ล้ทางกำารเงินระหัว�างกำาล้โดยผู้่้สิอบบัญช่แล้ะงบกำารเงิน  
สิำานักำงานกำารตรวจเงินแผู้�นดิน ประกำอบด้วยงบแสิดงฐานะกำารเงินท่�แสิดง 
เงินล้งทุนตามวิธ่สิ�วนได้เส่ิย แล้ะงบแสิดงฐานะกำารเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่� 
31 ธันวาคม พ.ศั. 2561 แล้ะงบกำำาไรขาดทุนแล้ะกำำาไรขาดทุนเบ็ดเสิร็จอื�น 
ท่�แสิดงเงินล้งทุนตามวิธ่สิ�วนได้เสิ่ย แล้ะงบกำำาไรขาดทุนแล้ะกำำาไรขาดทุน 
เบ็ดเสิร็จอื�นเฉพาะธนาคารว�า ม่ความถื่กำต้องตามท่�ควรในสิาระสิำาคัญตาม 
มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน

ข้อม่ล้กำารรายงานกำารจัดกำารพลั้งงานภัายในองค์กำร ได้รับกำารสิอบทาน 
โดยผู้่้รับผิู้ดชอบด้านพลั้งงานของอาคารควบคุม

สิ�วนผู้ล้กำารดำาเนินงานด้านกำารพัฒนาอย�างยั�งยืนของธนาคารท่� 
นำาเสินอในรายงานฉบับน่� เป็นข้อม่ล้ท่�อย่�ในความรับผิู้ดชอบของธนาคาร แล้ะ 
ผู้่้บริหัารธนาคารพิจารณาแล้้วเห็ันว�า ม่ความเก่ำ�ยวข้องแล้ะสิร้างคุณค�าให้ัแกำ� 
ผู้่้ม่สิ�วนได้สิ�วนเส่ิยทุกำกำลุ้�ม

The Sustainability Report 2018 is the fourth publication since 
the f irst report was published in 2015 (the Bank had produced 
separate Social and Environment Responsibility Reports since 2009. 
The report was then renamed the Sustainability Report in 2015). 
The objective of the report is to present the organisation’s general 
information, management approach, and operating performance 
that reflect the impact of the Bank’s sustainability on various 
aspects such as the economy, society, and the environment 
towards all important stakeholders. This report is published 
separately from the 2018 Annual Report. 

Scope of the Report
The report covers information on the operating performance 

of the GSB head off ice and its 1,061 branch off ices nationwide 
for the period 1 January to 31 December 2018, using the Global 
Reporting Initiative’s GRI Standards with GRI Standards Reference. 
The pages showing information according to indicators of GRI 
Standards are specif ied in the GRI Content Index indicator table. 
The linkages between the Bank’s undertakings and the Sustainable  
Development Goals (SDGs) are also present in order to reflect  
the commitment of the Bank towards the expectations of  
stakeholders and important goals in the sustainable development  
of Thailand and the world.

External Certification
The information on the interim f inancial operating 

performance in this report was audited by auditors of the State 
Audit Off ice of the Kingdom of Thailand. The information included 
the statement of f inancial positions showing investment funds by 
equity method and statement of f inancial position of the Bank 
on 31 December 2018, prof it and loss statement, other net prof it 
and loss statement which shows investment according to equity 
method, and other net prof it and loss statement of the Bank. 
Auditing was carried out to ensure the accuracy in terms of the 
substance in accordance with the f inancial reporting standard. 

Information on the organisation’s energy management 
has been verif ied by the personnel responsible for energy of 
controlled premises. 

The results of the Bank’s undertakings on sustainable 
development specif ied in this report are information that is under 
the responsibility of GSB. The Bank’s executives have considered 
and resolved that such information relates and adds value for 
all groups of stakeholders.
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ช่องท�งก�รเผยแพร่ร�ยง�น
• เว็บไซึ่ต์ www.gsb.or.th หัวัข้อ “เกีย่วกับธนาคาร” หัวัข้อย�อย “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื”
• เอกำสิารเผู้ยแพร�รายงานกำารพัฒนาอย�างยั�งยืนของธนาคารออมสิินประจำาปี 2561 พิมพ์ด้วย

หัมึกำพิมพ์จากำถัื�วเหัลื้องท่�ไม�เป็นอันตรายต�อสุิขภัาพแล้ะเป็นมิตรต�อสิิ�งแวดล้้อม ในร่ปแบบ
ภัาษาไทยแล้ะภัาษาอังกำฤษ จำานวน 2,000 เล้�ม

• สิื�ออิเล้็กำทรอนิกำสิ์ในร่ปแบบซึ่่ด่ จำานวน 100 แผู้�น

ผู้้�ติิดติ่อเก่ียวกับการจััดทำำารายงานและ 
การดำาเนินงานเพ่ือความย่ังยืน
ฝ่่ายพัฒนาสัิงคมและส่ิิงแวดล�อม ธนาคารออมสิิน
470 ถืนนพหัล้โยธิน เขตพญาไท  
กำรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8680  Call Center 1115 
อ่เมล้ CSR@gsb.or.th

Distribution Channels
• Website www.gsb.or.th Topic “Corporate Social Responsibility”, subtopic 

“Sustainability Report”
• The Government Savings Bank’s 2018 Sustainability Report is printed with soy ink  

which does not pose danger to your health and is environment-friendly.  
The Report is published in Thai and English totalling 2,000 copies.

• Electronic format in the form of CD totalling 100 copies.

Contact for the publication of and the 
Bank’s undertakings for Sustainability  
Social and Environment Development 
Department, Government Savings Bank
470 Phahonyothin Rd., Phayathai,
Bangkok 10400 
Tel. 0-2299-8680  Call Center 1115 
E-mail: CSR@gsb.or.th
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นายอำานวย ปรีมนวงศ์ 
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

Mr. Amnuay Preemonwong  
GSB Chairman of the Board of Directors

ธนาคารออมสิินเป็นรฐัวิสิาหักิำจในสัิงกัำดกำระทรวงกำารคล้งั ซึึ่�ง 
ม่บทบาทท่�สิำาคัญในกำารเป็นพลั้งขับเคลื้�อนตามกำรอบยุทธศัาสิตร์ 
ชาติในกำารแกำ้ไขปัญหัาความเหัลื้�อมล้ำ�าแล้ะสิร้างความเป็นธรรม 
ในสัิงคม กำารสิร้างความเข้มแข็งทางเศัรษฐกิำจใหั้เติบโตได้ตาม 
ศัักำยภัาพแล้ะม่เสิถ่ืยรภัาพ รวมทั�งกำารเพิ�มศัักำยภัาพชุมชนแล้ะ 
เศัรษฐกิำจฐานรากำใหัม่้ความเข้มแข็ง โดยม่เป้าหัมายกำารพัฒนาท่� 
ยั�งยืน (Sustainable Development Goals) ท่�มองกำารพัฒนา 
เป็นมิติของเศัรษฐกิำจ สัิงคม แล้ะสิิ�งแวดล้้อม ให้ัม่ความเชื�อมโยงกัำน 
แล้ะนำาไปส่ิ�กำารปฏิิบัติให้ัเกิำดผู้ล้สัิมฤทธิ�อย�างจริงจัง

ในปี 2561 ธนาคารได้กำำาหันดยุทธศัาสิตร์ เป้าหัมาย  
แล้ะทิศัทางกำารดำาเนินงาน เพื�อกำารพัฒนาท่�ยั�งยืน ภัายใต้ยทุธศัาสิตร์ 
ธนาคารออมสิินกัำบยทุธศัาสิตร์ชาติ แผู้นพัฒนาเศัรษฐกิำจแล้ะสัิงคม 
แหั�งชาติ ฉบับท่� 12 (พ.ศั. 2560 - 2564)  แล้ะนโยบายประเทศัไทย  
4.0 ท่�ม่ความเชื�อมโยงกัำน ทั�งน่�ธนาคารออมสิินได้มุ�งเน้นภัารกิำจ 
ท่�สิำาคัญในกำารเป็นสิถืาบันกำารเงินเพื�อกำารพัฒนา ในกำารสิร้าง 
โอกำาสิใหั้ประชาชนเข้าถึืงแหัล้�งเงินทุนอย�างทั�วถึืง เพื�อล้ดความ 

The Government Savings Bank (GSB) is a state-owned 

enterprise under the Ministry of Finance, with a crucial role in 

the realisation of the National Strategy concerning the problems  

of inequality and social justice, strengthening the economy to 

ensure stable growth according to the country’s potentials, 

as well as enhancing the potentials of and strengthening the 

community and grassroots economy. This role is guided by the 

Sustainable Development Goals that views development as 

encompassing economic, social, and environmental dimensions, 

all of which are interlinked and should be implemented into 

concrete outcomes.

In 2018, GSB formulated the strategy, goals, and operational 

direction on sustainable development, taking into account the 

GSB strategy, National Strategy, 12th National Economic and Social 

Development Plan (2017 - 2021), and Thailand 4.0, all of which 

are interconnected. GSB focuses on its core missions to be a 

f inancial institution for development, to create opportunities 

for people to access capital which will reduce social disparities; 
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เหัลื้�อมล้ำ�าในสิังคม ควบค่�กัำบกำารสิ�งเสิริมกำารออม กำารสิร้างวินัย 
ทางกำารเงิน แล้ะใหั้ความร่้ทางกำารเงิน (Financial Literacy)  
เพื�อสิร้างความเข้มแข็งของเศัรษฐกิำจฐานรากำ ตล้อดจนกำารพัฒนา 
ข่ดความสิามารถืในกำารแข�งขัน โดยกำารนำาเทคโนโล้ย่สิารสินเทศั 
แล้ะนวัตกำรรมมาประยกุำต์ใช้ในกำารบริหัารจัดกำารแล้ะให้ับริกำารทาง 
กำารเงนิ แล้ะกำารเตร่ยมความพร้อมด้านบคุล้ากำรให้ัสิามารถืรองรบั 
กำารเปล้่�ยนแปล้งด้านเทคโนโล้ย่ทางกำารเงินอย�างม่ประสิิทธิภัาพ 
ภัายใต้กำารบริหัารจัดกำารองค์กำรท่�มั�นคง โปร�งใสิ แล้ะยั�งยืน

ในนามคณะกำรรมกำารธนาคาร ผู้่้บริหัาร แล้ะพนักำงานธนาคาร 
ออมสิิน ม่ความมุ�งมั�น ตั�งใจในกำารดำาเนินงานตามกำรอบยุทธศัาสิตร์ 
ชาติเพื�อกำารพัฒนาประเทศัสิ่�ความมั�งคั�งแล้ะยั�งยืนท่�ตอบสินอง 
กำารพัฒนาในหัล้ายมิติ ทั�งด้านเศัรษฐกิำจ สัิงคม แล้ะสิิ�งแวดล้้อม  
ภัายใต้กำารบริหัารจัดกำารท่�ม่ธรรมาภิับาล้ แล้ะเป็นองค์กำรคุณธรรม

to promote savings, f inancial discipline, and f inancial literacy,  

in order to strengthen the grassroots economy; to enhance the  

ability to compete through the use and application of information  

technology and innovation in the management and provision  

of f inancial services; and to ready our personnel to effectively,  

transparently, and sustainably meet the challenges of changing 

f inancial technology (Fintech).

On behalf of the GSB Board of Directors, Executives, and 

off icers, it is our commitment and determination to operate GSB 

in accordance with the National Strategy, to develop Thailand 

into a prosperous and sustainable nation that can respond to 

multi-dimensional development needs – economic, social, and 

environmental, and doing so under sound management with 

good governance and as an ethical organisation.

(นายอำานวย ปร่มนวงศั์)  
ประธานกำรรมกำารธนาคารออมสิิน

(Mr. Amnuay Preemonwong) 
GSB Chairman of the Board of Directors
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จากำพระราชปณิธานของพระบาทสิมเด็จพระมงกุำฎเกำล้้าเจ้าอย่�หััว  
รัชกำาล้ท่� 6 ในกำารตั�งคลั้งออมสิิน เมื�อวันท่� 1 เมษายน พ.ศั. 2456 เพื�อทำา 
หัน้าท่�เป็นสิถืาบันกำารเงินเพื�อกำารออมของประเทศั ส่ิ�ปีท่� 106 ธนาคารออมสิิน 
ยงัคงยดึมั�นในกำารเป็นธนาคารท่�จะสิร้างความสุิขให้ัประชาชนชาวไทย ดำาเนิน 
ธุรกิำจด้วยความรบัผิู้ดชอบต�อสัิงคมแล้ะสิิ�งแวดล้้อม โดยตระหันกัำถึืงธรรมาภิับาล้ 
แล้ะกำารกำำากัำบด่แล้กิำจกำารท่�ด่

ในปี 2561 ภัายใต้เป้าหัมาย “GSB The Best & Biggest Local 
Bank in Thailand” มุ�งมั�นท่�จะเป็นธนาคารท่�ด่ท่�สุิด ยิ�งใหัญ�ท่�สุิด แล้ะม่ความ 
ล้ำ�าสิมัย ด้วยวิสัิยทัศัน์ในกำารเป็นผู้่้นำาในกำารสิ�งเสิริมกำารออม เพื�อกำารพัฒนา 
ประเทศัอย�างยั�งยืน เสิริมสิร้างความสิขุแล้ะอนาคตท่�มั�นคงของประชาชน น้อมนำา 
หัลั้กำปรัชญาเศัรษฐกำจิพอเพ่ยงของพระบาทสิมเดจ็พระมหัาภ่ัมพิล้อดุล้ยเดช  
มหัาราช บรมนาถืบพิตร มาใช้ในกำารดำาเนินกิำจกำาร แล้ะยังคงนำาเป้าหัมาย 
กำารพัฒนาอย�างยั�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
ขององค์กำารสิหัประชาชาติ มาใช้สิร้างโล้กำส่ิชมพ่ ด้วยหัลั้กำ 3 ออม คือ

ออมเศรษฐกิจ
ดำาเนินงานบนภัารกิำจด้านสิ�งเสิริมกำารออม แล้ะสิร้างวินัยทางกำารเงิน  

ใหั้ความสิำาคัญกัำบกำารปล่้กำฝึังกำารออมในกำลุ้�มเด็กำแล้ะเยาวชนผู้�านโครงกำาร 
ธนาคารโรงเร่ยนธนาคารออมสิิน ท่�ดำาเนินงานมายาวนานถึืง 20 ปี ยกำระดับส่ิ�  
Virtual School Bank ท่�จ่งใจใหั้เด็กำแล้ะเยาวชนคนรุ�นใหัม�ได้รับความร่้  
แล้ะสิามารถืออกำแบบกำารออมด้วยตัวเองได้ในโล้กำเสิมอืนจริง จนได้รับรางวลั้  

From the establishment of the “Savings Off ice” by His 
Majesty King Vajiravudh (King Rama VI) on 1 April 1913, as a f inancial 
institution for national savings, now in its 106th year, GSB remains 
committed to being a bank that brings happiness to the Thai 
people, conducting its business with social and environmental 
responsibility as well as corporate governance.

In 2018, the Bank sets its sight on the goal “GSB The Best 
& Biggest Local Bank in Thailand”, to become the best, biggest,  
and most innovative bank. We strive to achieve this through  
the vision of being a leader in promoting savings for national  
sustainable development, bringing happiness to and building  
a secure future for the people, and applying the suff iciency  
economy philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej  
The Great, to business operations. Moreover, the Bank continues  
to follow the United Nations’ Sustainable Development Goals  
(SDGs) to create the Pink World through 3 savings:

Savings Economy
Entails several aspects. It includes the Bank’s mission to 

promote savings and develop f inancial discipline, which focuses on 
instilling a savings habit in children and youth for 20 years through 
GSB School Banks. The project was reinvented and updated as 
“Virtual School Bank by GSB”, to entice new generations of 
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“High Commended” Best CSR Initiative จากำงาน 9th Annual Retail 
Banker International Asia Trailblazer Summit and Awards 2018 
ประเทศัสิิงคโปร์ ในปี 2560 แล้ะรางวัล้ชมเชย ด้านนวัตกำรรมระดับองค์กำร 
รางวัล้รัฐวิสิาหักิำจด่เด�น ประเภัทนวัตกำรรมด่เด�น ด้านนวัตกำรรม ประจำาปี 
2561

ยกำระดับใหั้ประชาชนทุกำกำลุ้�ม ทุกำช�วงวัย กำ้าวพ้นจากำความยากำจน  
โดยใช้กำล้ไกำ 3 สิร้าง ได้แกำ� 1. สิร้างรายได้/อาช่พ ผู้�านโครงกำารออมสิิน 
ยวุพัฒน์รักำษ์ถิื�น แล้ะโครงกำารมหัาวทิยาลั้ยประชาชน 2. สิร้างตล้าด ด้วยกำาร 
จัดตล้าดนัดวายุภัักำษ์ ตล้าดนัดประชารัฐส่ิชมพ่ ร้านค้าประชารัฐ Thailand  
Street Food แล้ะ e-Marketplace 3. สิร้างประวัติทางกำารเงิน โดยสิ�งเสิริม 
กำารรับชำาระเงินผู้�าน QR Payment (MyMo Pay แล้ะ GSB Pay)

สิ�งเสิริมแล้ะพัฒนาศัักำยภัาพผู้่้ประกำอบกำาร SMEs แล้ะ SMEs Startup  
ในทุกำด้าน ตั�งแต�สินับสินุนเงินทุนตั�งต้นธุรกิำจ รวมถึืงอบรมใหั้ความร่้เพื�อ 
พัฒนาธุรกิำจให้ัม่นวัตกำรรมนำาไปส่ิ�กำารพัฒนาประเทศั ผู้�านโครงกำารประกำวด  
“ออมสิิน จัากร�อยสิ้่เงินล�าน” ซึึ่�งจัดต�อเนื�องมาเป็นปีท่� 6 สินับสินุน 
กำารให้ับริกำารสิินเชื�อ แล้ะกำารร�วมทุน เพื�อให้ัผู้่้ประกำอบกำารสิามารถืดำาเนินธุรกิำจ 
ได้อย�างต�อเนื�อง โดยธนาคารได้ขยายศ่ันย์ธุรกิำจล่้กำค้า SMEs ทั�วประเทศั 
จำานวน 82 ศ่ันย์ ในปี 2561

ด่แล้กำลุ้�มผู้่้ส่ิงวัยรองรับกำารก้ำาวเข้าส่ิ� Ageing Society ของประเทศั  
โดยม่ธนาคารผู่้้ส่ิงวัยท่�ใหั้บริกำารทางกำารเงินท่�เหัมาะสิม ทั�งเงินฝึากำ  
สิินเชื�อ โดยเฉพาะสิินเชื�อ Reverse Mortgage ท่�เปิดให้ับริกำารเป็นแหั�งแรกำ 
ของประเทศั เพื�อช�วยใหั้ผู่้้ส่ิงอายุม่หัลั้กำประกัำนด้านรายได้อย�างมั�นคง  
ควบค่�กัำบกำารพัฒนาคุณภัาพช่วิต

ออมสังคม
“มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพ่ือสัิงคม” พร้อมสิร้างสิรรค์พัฒนา 

สัิงคมในทุกำด้าน เพื�อสิร้างความสุิขท่�ยั�งยืนให้ัแกำ�คนไทย ผู้�านโครงกำารต�าง ๆ  
ท่�ช�วยสินับสินุนให้ัเกิำดกำารพัฒนาคุณภัาพช่วิต สิร้างความอย่�ด่กิำนด่ สิร้างงาน  
สิร้างรายได้ สิ�งเสิริมภ่ัมิปัญญา แล้ะสิร้างคุณค�าของช่วิต เช�น โครงกำารค�ายพัฒนา 
ศัักำยภัาพเด็กำแล้ะเยาวชน ในความด่แล้ของกำรมคมุประพฤติ กำระทรวงยติุธรรม  

children and youth. With Virtual School Bank by GSB, they can 
design their own savings schemes similar to the real world. The 
project was awarded “High Commended” Best CSR Initiative 
at the 9th Annual Retail Banker International Asia Trailblazer 
Summit and Awards 2018, Singapore; and commendation prize 
for organisational innovation, in the category of outstanding 
innovation, at the State-Owned Enterprise Award 2018

The Bank aims to lift people of all groups and ages out 
of poverty using 3 mechanisms: 1. Creating incomes and jobs 
through projects such as GSB Yuwaphat Rakthin Project and 
People’s University; 2. Creating markets by organising Civil State 
Market Fair, Pink Public Market Fair, Thailand Street Food and 
e-Marketplace; 3. Creating f inancial prof iles by promoting the 
use of QR payment (MyMo and GSB Pay)

The Bank promotes SMEs and SMEs Startup and develops their 
potentials in all aspects, including providing seed funding; business 
development training on innovation for national development 
through the “GSB 100 to Million” competition, which has been 
organised annually for the past 6 years; and provision of loans 
and co-funding services, to enable entrepreneurs to run their 
businesses uninterrupted. In 2018, the Bank expanded 82 business 
centres for SME customers nationwide.

As Thailand is becoming an ageing society, banking for 
elderly people with suitable f inancial services, including savings 
and loans. The Bank is the f irst institution in Thailand to provide 
reverse mortgages, to ensure income security and better quality 
of life for senior citizens.

Savings Society
Underlines what it means to be “Beyond Banking, a Bank 

for Society”. The Bank is ready to improve every aspect of society 
for the Thai people’s sustainable happiness. There are several 
projects that promote better quality of life, better livelihoods, job 
creation, wealth creation, knowledge enhancement, and values of 



(ปีท่� 6) โครงกำารช�วยเหัลื้อคนพิกำาร โครงกำารพัฒนาศัักำยภัาพผู่้้ส่ิงอายุ  
โครงกำารชุมชนประชารัฐส่ิชมพ่ (ปีท่� 3) โครงกำารธนาคารภ่ัมิปัญญา ร�วมกัำบ  
16 สิถืาบันกำารศึักำษา พัฒนานวัตกำรรมจากำฐานภ่ัมิปัญญาท้องถิื�น ต�อยอด 
ส่ิ�โครงกำารออมสิินยุวพัฒน์รักำษ์ถิื�น แล้ะโครงกำารมหัาวิทยาลั้ยประชาชน  
ซึึ่�งม่สิถืาบันอุดมศึักำษากำว�า 30 แหั�ง เป็นเครือข�ายด่แล้สิ�งเสิริม แล้ะพัฒนา 
อาช่พให้ักัำบประชาชน เป็นต้น

ออมสิ่งแวดล้อม
สิร้างแล้ะสิ�งเสิริมจิตสิำานึกำในกำารด่แล้แล้ะรักำษาสิิ�งแวดล้้อม ใหั้กัำบ 

กำลุ้�มผู้่้ม่สิ�วนได้สิ�วนเส่ิยของธนาคาร เห็ันถึืงความสิำาคัญของกำารใช้ทรัพยากำร 
อย�างคุ้มค�าแล้ะรักำษาสิิ�งแวดล้้อม เช�น โครงกำารฟื้้�นฟ่ื้ทรัพยากำรธรรมชาติ 
แล้ะสิิ�งแวดล้้อม: กำารจัดกำารนำ�า กิำจกำรรมเยาวชนสัิมพันธ์ ปล่้กำฝัึงจิตสิำานึกำให้ั 
ตระหันักำถึืงความสิำาคัญของปัญหัาสิิ�งแวดล้้อมแล้ะกำารใช้ทรัพยากำรธรรมชาติ 
อย�างเหัมาะสิมให้ักัำบกำลุ้�มเยาวชน

ดำาเนินนโยบายเพื�อล้ดกำารใช้ทรัพยากำร ล้ดกำารส่ิญเส่ิย แล้ะล้ด 
ผู้ล้กำระทบต�อสิิ�งแวดล้้อม (Eco-Eff iciency) เช�น กำารออกำแบบใช้งานอาคาร 
นวัตกำรรมอนุรักำษ์พลั้งงาน กำารใช้ระบบโซึ่ล้าร์เซึ่ล้ล้์แบบ On-grid ช�วยล้ด 
อัตรากำารใช้พลั้งงานไฟื้ฟ้ื้าภัายในสิำานักำงาน แล้ะล้ดกำารปล้�อยก๊ำาซึ่เรือนกำระจกำ  
สินับสินุนกำารจัดซืึ่�อแล้ะกำารจัดหัาท่�ยั�งยืน (Green Procurement)

สิำาหัรับทิศัทางกำารดำาเนินงานในปี 2562 ของธนาคาร ภัายใต้แนวคิด  
“GSB WAY วิถีีออมสิิน เติิบโติ ย่ังยืน ติอบแทำนคืนส่้ิสัิงคม” โดยม่ค�านิยม  
“GSB WAY 2019 วิถีีออมสิินยุคใหม่ เติิมเติ็มสิังคมไทำย ก�าวไกล  
เหนือขีีดจัำากัด” ซึึ่�งประกำอบด้วย “เติิมเต็ิมสิร�างคุณค่าสิงัคมไทำย” “คิดใหม่  
ก�าวไกล ใฝ่่สิร�างสิรรค์” แล้ะ “มุ่งม่ันสิานต่ิอเหนือขีีดจัำากัด” ด้วยความพร้อม 
ทั�งทางด้านกำล้ยุทธ์ในกำารดำาเนินงาน แล้ะความตั�งใจของบุคล้ากำรทุกำระดับ  
ธนาคารขอให้ัสัิญญาว�า เราจะมุ�งมั�นแล้ะทุ�มเทเพื�อเป็นสิ�วนหันึ�งในกำารสิร้าง 
ความสุิข ความมั�นคง แล้ะความยั�งยืนใหั้แกำ�สัิงคมแล้ะประชาชนชาวไทย  
เราจะเป็นธนาคารท่�อย่�ในใจของประชาชนทุกำคน เพราะธนาคารออมสิิน  
เราด่แล้คุณมากำกำว�าใคร

life, such as the Children and Youth Development Camp, under 
the purview of the Department of Probation, Ministry of Justice (6th 
year); project to help people with disabilities; project to develop 
the potentials of senior citizens; Pink Public Community Project 
(3rd year); Wisdom Bank Project; collaborating with 16 educational 
institutions to spur innovation from applying local wisdom; GSB 
Yuwaphat Rakthin Project; and People’s University in which  
more than 30 higher education institutions participate and form  
a network that promotes and develops careers for the people.

Savings Environment
Means forging and fostering a conscience of environmental 

conservation for the Bank’s stakeholders, so that they recognise 
the importance of eff icient use of resources and environmental 
conservation. One example is the Bank’s project on natural 
resources and environmental restoration: water management 
and youth relations activities that raise their awareness about 
the gravity of environmental problems and the importance of 
eff icient use of natural resources.

The Bank has adopted an Eco-Eff iciency policy to reduce 
resource consumption, excesses, and environmental impact: for 
example, the use of energy-conserving innovation for building  
design and on-grid solar cells, which reduce the amount of  
in-house electricity consumption and greenhouse gas emission;  
and the implementation of Green Procurement.

The direction in 2019 for GSB is guided by the concept 
“GSB WAY: GSB Way, Growth, Sustainable, Giving Back to 
Society”. This is supplemented by the values “GSB WAY 2019: 
Modern GSB Way, Complementing Thai Society, Progressive 
and Beyond the Boundary” which are consisted of “Giving for 
the Greater Good”, “Seeking the Next Possibility” and “Brave 
Beyond the Boundary”. With our readiness both in terms of 
operational strategy and commitment of personnel at all levels, 
GSB promises to devote and dedicate our efforts to contribute to 
creating happiness, prosperity and sustainability for Thai society 
and Thai people. We will be a bank in everyone’s heart because 
at GSB, “We take better care of you than anyone else.”

(นายชาติชาย พยุหันาว่ชัย)
ผู้่้อำานวยกำารธนาคารออมสิิน

(Mr. Chatchai Payuhanaveechai)
GSB President and CEO





บร�หารจัดการโครงสร�างองค�กรและกระบวนการ 
Management of Organisation’s Structure and Processes1

บร�หารและพัฒนาบุคลากร
Management and Development of Human Resources2

จัดตั้งสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย�อย
Establish retail/micro loan approval offices

ออกแบบโครงสร�างธุรกิจ 

Digital Business 
and Fintech
Design business structure 
for digital business and fintech

บร�หารอัตรากำลังสู� 

Digi-Thai Banking 
(Workforce Transformation)

Workforce management 

towards Digi-Thai Banking 

(Workforce Transformation)

จัดตั้งศูนย�ย�อยธุรกิจลูกค�า SMEs
Establish SMEs customer hubs

18
แห�ง (offices)

82
ศูนย� (hubs)

• ฝ�กอบรม สัมมนา Trainings and seminars 42,388 คน/persons

• E-Learning 21,057 คน/persons 100 หลักสูตร/courses 

• Talent 76 คน/persons

• พัฒนาระบบงาน Mobile HR   Mobile HR system development

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2561
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ภาพรวมธนาคารออมสินในปี 2561 
2018 Key Performance Indicators

เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
Increase Capabilities of the Organisation’s Infrastructure to Cope with Changes in the Digital Era 

OVERVIEW



พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
Development of Information Technology to Support Business Undertakings3

แผนพัฒนาเคร�่องมือบร�หารความเสี่ยงและการตรวจสอบเชิงป�องกัน
Plan to Develop Risk-management Tools and Preventive Inspection4

แผนงานบร�หารจัดการและว�เคราะห� Big Data
Plan to Manage and Analyse Big Data5

• ระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment 
Work system to support National e-Payment

• ระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity 
Work system to support Digital Identity policy 

• จัดหาระบบ API Management 
Procurement of API management system 

• จัดหาระบบ Card M Pre-Production 
Procurement of Card M Pre-Production system

• ระบบงานสารสนเทศด�าน AML/CFT 
AML/CFT information system

• ระบบงานแบบจำลอง 
Credit Risk Rating  
(รองรับการเชื่อมโยงกับระบบพ�จารณาอนุมัติสินเชื่อ) 
Credit Risk Rating Model work system 
(accommodates linkages with loan approval system)

• แบบจำลอง Collection Scoring 
Collection Scoring Model

• แบบจำลอง Application Scoring 
(บัตรเครดิต/บัตรเง�นสด) 

Application Scoring Model (credit cards/cash cards)

• แบบจำลอง Credit Scoring 
(สำหรับลูกค�าสินเชื่อธุรกิจขนาดย�อม วงเง�นไม�เกิน 20 ล�านบาท) 
Credit Scoring Model 
(for small business loan customers with loan limit of 
no more than 20 million baht each)

• แบบจำลอง Behaviour Scoring 
Behaviour Scoring Model

• พัฒนาระบบงาน Data Virtualisation 
Development of Data Virtualisation work system 

• ปรับปรุงฐานข�อมูล Data Warehouse 
(เพ�่อให�มีฐานข�อมูลของลูกค�าจากธุรกิจที่ให�บร�การร�วมกับพันธมิตร) 

Data warehouse database development 
(in order to have a database of business customers who offer services with partner)

• พัฒนาเคร�่องมือสำหรับการว�เคราะห�ข�อมูลเชิงลึก  
Develop tools for in-depth data analysis BIG

DATA
SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank
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พัฒนาระบบ
บร�หารสินทรัพย�และหนี้สิน
Develop asset and debt 
management system 

บร�หารและพัฒนา
ระบบการบร�หารจัดการหนี้ 
Manage and develop debt 
management system 

จัดตั้งศูนย�ควบคุมและบร�หารหนี้ค�างชำระ
Establish centres to control and manage overdue debts

74 ศูนย�/centres 18 เขต/regions

ส�งเสร�มการตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� 

MyMo / Digital Banking
Promote electronic business marketing

• Digital Branch 

5 แห�ง/branches

• บร�การเป�ดบัญชีผ�านเคร�่อง 
Smart Device

 Account opening service 
through Smart Device 

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2561
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เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน  
Enhance Financial Strengths 

นวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล  
Financial Innovations in the Digital Era 

เศรษฐกิจ/Economy



พัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการ SMEs Startup/SMEs
Development of capabilities of SMEs Startup/SMEs

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�และบร�การทางการเง�นใหม� ๆ (Fintech)
Develop new financial innovations, products and services (Fintech)

เพ��มประสิทธิภาพการให�บร�การลูกค�า
Increase efficiency of customer services 

• โครงการ GSB Innovation Club 
GSB Innovation Club project

 - GSB Innovation Club by GSB Startup 20 แห�ง/clubs

 - กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 
 Smart Start Idea activities by GSB Startup

 - จัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup  
 Establishment of Smart Startup Company by GSB Startup 

 12 กิจการ/businesses

10
ทีม/teams

ออมสินจากร�อยสู�เง�นล�าน 

สร�างผู�ประกอบการรายใหม�

“GSB 100 to Million” - 

grooming new entrepreneurs

อบรมให�ความรู�ทางธุรกิจ

Business knowledge training

4,325
ราย/

participants

Pre-Screening Online
ผ�าน Line GSB Society

Application
GSB SMEs 4.0

E-Marketplace

• เสนอขายผลิตภัณฑ�ผ�านตัวแทนขายบุคคลภายนอก 
Offer products through third-party representatives

• บร�การตอบข�อซักถามผ�าน Call Center 
Query service through call center 

• ช�องทางรับฟ�งเสียงลูกค�าและบร�หารจัดการสื่อออนไลน� 
Customer feedback channel and management of online media 

• Queue Application

แผนสื่อสารธุรกิจ 
และภาพลักษณ�
ธนาคารออมสิน 
Business communication 
and GSB’s image plan 

• ผลิตและวางสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ� 
Produce and place 
advertising media 
for public relations 

• ส�งเสร�มการตลาด และ
 สร�างการรับรู� 

Marketing promotion 
and awareness raising 

SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank
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โครงการธนาคารโรงเร�ยน
School Bank Project

โครงการสานฝ�นเยาวชนสู�ความเป�นเลิศ Turning Dreams into Excellent Reality Project  

• เป�ดดำเนินการแล�ว Already in operation 

 1,258 แห�ง/school banks

• ธนาคารโรงเร�ยนเสมือนจร�ง/Virtual School Bank 
นักเร�ยนสมัครเพ��ม new student applicants 

131,094 ราย/persons

(สะสม 206,988 ราย) (Accumulated number of 206,988 participants)

• จัดแข�งขันฟ�ตบอล วอลเลย�บอล 
 บาสเกตบอล 
Soccer, Volleyball, 

and Basketball 

competition

• จัดประกวดดนตร� 
Music contests 

• สนับสนุนการจัดแข�งขันว�ชาการ 
Support academic competitions

สร�างเยาวชนสู�เส�นทางสายอาชีพ
Youths becoming 

professional athletes

10 คน/persons

สร�างเยาวชนสู�เส�นทางสายอาชีพ
Youths becoming professional 

musicians and singers 

12 คน/persons

เยาวชนเข�าร�วม
youth participants

22,150 คน/persons

นักเร�ยนเข�าร�วม
youth participants 

6,754 คน/persons
แบ�งเป�น the following categories:

นักเร�ยนเข�าร�วม
youth participants 

199,538 คน/persons
แบ�งเป�น the following categories:

Active

80.55%

6
ครั้ง/times

ประกวดขับร�องเพลงไทยลูกทุ�ง

Thai country song singing 

contest

6,114 คน/persons

ประกวด Symphonic Band

Symphonic band contest 

640 คน/persons

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ประวัติศาสตร� และพระพ�ทธศาสนา

Thai, English, History 

and Buddhism

11,366 คน/persons

คณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร� 
Mathematics and Sciences 

188,172 คน/persons

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2561
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การพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
Development towards Sustainability in Accordance with the Sufficiency Economy Philosophy

สังคม/Society



โครงการธนาคารภูมิป�ญญา Wisdom Bank Project โครงการพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ
Elderly Capacity

Development Project 

กิจกรรม “ออมสิน ขอดูแลรุ�นพ�่” 

“GSB Care for the Elders” activity

โครงการพัฒนากลุ�มองค�กรการเง�นชุมชน
เป�นสถาบันการเง�นชุมชน
Developing Community Financial

Organisations towards Community Financial Institutions 

แผนการบร�หารและพัฒนาหนี้นอกระบบพัฒนาศักยภาพกลุ�มลูกค�า
Plan to manage and improve the issue of informal debts increase capacities of customer groups 

• จัดเก็บข�อมูลภูมิป�ญญา Wisdom data collection  

 77 แห�ง/places

• กิจกรรม “เพ�่อชีว�ตที่มากกว�า” 

“Workshop for More Life” activity 

 4 แห�ง/places

• อบรมให�ความรู� พัฒนาศักยภาพกลุ�มองค�กรการเง�นชุมชน 

 Provide training to develop capacities of community financial 

organisations  

 2,776 กลุ�ม/organisations

• จัดกิจกรรมผ�านโครงการออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ�น 

Conduct activities through “GSB Yuwaphat Rakthin”

 105 ชุมชน/communities

• ลูกค�าที่เข�ากระบวนการฟ��นฟ� (Under-served) 
Under-served customers entering 

rehabilitation process

 5,925 ราย/customers

• ลูกค�าผู�มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ 
Customers with Government Welfare Cards

 24,599 ราย/customers

• ฝ�กอาชีพผ�านโครงการ

 มหาว�ทยาลัยประชาชน

 Vocational training through 

the People University Project

 22,299 ราย/customers

4
ครั้ง/times

มีผู�เข�าร�วม 

723 คน/participants

กิจกรรม GSB เติมฝ�นป��นดาว

คุณธรรมนำสู�รั้วมหาว�ทยาลัย

The GSB Moral Stars towards 
Universities attracted

นักเร�ยนเข�าร�วม
student participants 

3,421 คน/persons
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กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ� 
Youth relations activity

ในพ�้นที่ธนาคารออมสิน 
in the GSB

18 ครั้ง/times

18 ภาค/regions

เยาวชนเข�าร�วม youth participants  

1,259 โรงเร�ยน/schools 

จำนวน Total 5,400 คน/youths

โครงการฟ��นฟ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม: การจัดการน้ำ
Projects to revive natural 
resources and the environment: 
Water management

6 จังหวัด/provinces 

ผู�ได�รับประโยชน�จากโครงการ Total beneficiaries

25,000 คน/persons

กาฬสินธุ�
Kalasin

พัทลุง
Phatthalung

ราชบุร�
Ratchaburi

นครศร�ธรรมราช
Nakhon Si Thammarat

เชียงใหม�
Chiang Mai

กรุงเทพฯ
Bangkok

“ออมสินสร�างบ�านปลารักษาทะเลไทย”
ฟ��นฟ�ทรัพยากรสัตว�น้ำชายฝ��ง
ของชุมชนประมงพ�้นบ�าน จ.ป�ตตานี
“Fish Home Building to Preserve Thai Sea” 
Project to revive coastal aquatic animals of the local 

fishing community in Pattani 

ป� 2561
สนับสนุนปะการังเทียมชนิดแท�งคอนกร�ต

In 2018,
the project provided concrete artificial reefs 

เพ��มอีก/additional 400 แท�ง/pieces

รวม/a total of 2,151 แท�ง/pieces

ระยะทาง/contributing to the distance of 

3,025 เมตร/metres

มูลค�า/The total value of the project is 

11,399,700 บาท/baht

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2561
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การสร้างและส่งเสริมจิตสำานึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  
Creating and Promoting Consciousness in Caring and Preserving the Environment 

สิ่งแวดล้อม  
Environment



นโยบาย/มาตรการอนุรักษ�พลังงาน
Policies/measures to conserve energy 

สร�างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ให�แก�องค�กรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Foster eco-efficiency in the organisation and among stakeholders

• อาคารนวัตกรรมอนุรักษ�พลังงาน 

ธนาคารออมสินสำนักงานสาขามวกเหล็ก  

Energy-saving building 

GSB Muak Lek branch 

• โครงการระบบโซลาร�เซลล� 

แบบ On-grid (ไม�ใช�แบตเตอร�่) 

On-grid solar cell system 

(no battery used) 

ECO-
EFFICIENCY

บรรจ�ภัณฑ�ชนิดโฟม 100%
Styrofoam containers

ถุงพลาสติก บรรจ�ภัณฑ�พลาสติก

ใช�ครั้งเดียวทิ�ง
Plastic bags, single-use plastic containers

บรรจ�ภัณฑ�หร�อภาชนะที่ใช�ซ้ำได� 
เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
Packaging materials or containers that 

can be reused and are friendly to 

the environment. 
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ดำาเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency)  
Implement Policies to Reduce Resource Use, Losses, and Impacts on the Environment (Eco-Efficiency)





01GRI:  102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-7 | 
102-12 | 102-16 | 102-17 | 102-20 | 102-26 | 201-1 | 203-2 

เกี่ยวกับธนาคารออมสิน  
About Government Savings Bank

• ข้อมูลของธนาคาร / History

• วัตถุประสงค์การด�าเนินธุรกิจ / Operational Objectives

• วิสยัทศัน์ พันธกจิ และค่านิยมองค์กร / Vision, Missions, and Organisational Values

• ผลิตภัณฑ์และบริการ / Products and Services

• ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ / Significant Performances of the Bank

• รางวัลเกียรติยศแห่งปี 2561 / Awards of Prides in 2018



01 ส�งเสร�มการออมและ
สร�างว�นัยทางการเง�น 
Promote savings 

and create financial 

discipline. 

02 สนับสนุนการลงทุน 
และพัฒนาประเทศ 
Support investment 

and country development. 

03 ส�งเสร�มและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก และว�สาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย�อม 
ให�มีศักยภาพอย�างยั่งยืน 
Support and uplift grassroots 

economy and small and medium 

entrepreneurs for sustainable 

capability growth.

04 ให�บร�การทางการเง�นครบวงจร
ที่ล้ำสมัยและเหนือความคาดหวัง 
ภายใต�ความเสี่ยงที่ยอมรับได� 
Provide full-fledged modern 

financial services, 

beyond expectations, 

under acceptable risks.

05 เป�นธนาคารเพ�่อสังคม
ที่มีธรรมาภิบาล 
Be the Bank for society 

with the good 

governance. 

102-1 | 102-5
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ธนาคารออมสิน ถือกำาเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยทรงตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การใหป้ระชาชนรูจ้กัประหยดั เกบ็ออม ขณะเดยีวกนักต็อ้งมสีถานทีส่ำาหรบั 
เกบ็รกัษาทรพัยส์นิไดอ้ยา่งอุ่นใจและปลอดภยั จากพระราชประสงคด์งักลา่ว  
พระองคท์รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญัตจัิดตัง้คลงัออมสนิขึน้ 
เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2456 ด้วยพระราชปณิธานทีต้่องการใหค้ลงัออมสนิ 
เป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินได้อย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรเห็น 
ความสำาคัญและรู้จักเก็บออมทรัพย์สินอย่างถูกวิธี ซึ่งคลังออมสินได้ยืนหยัด 
ในการทำาหนา้ทีน่ีต้ลอดมา โดยไดรั้บพระมหากรุณาธคิณุจากพระมหากษตัรยิ ์
แหง่ราชวงศจ์กัรทีกุพระองค ์และอกีหนึง่หนา้ประวตัศิาสตรท์ีจ่ารกึไวน้ัน่คอื 
ใน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพติร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหย้กฐานะคลงัออมสนิ 
ขึน้เปน็ธนาคารออมสนิ โดยตราพระราชบญัญัตธินาคารออมสนิขึน้เพือ่รองรับ 
กับความก้าวหน้าของกิจการ

ธนาคารออมสินได้เปิดดำาเนินการในรูปแบบธนาคารครั้งแรกตั้งแต่ 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 มีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การกำากับดูแล 
ของกระทรวงการคลงั ซึง่การดำาเนนิงานในปจัจุบนัอยูภ่ายใต ้พ.ร.บ.ธนาคาร 
ออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยเป็นไปตามพันธกิจที่ระบุไว้ใน 
พระราชบญัญติั และแนวนโยบายของรัฐวสิาหกจิ (Statement of Direction)  
ซึง่กำาหนดให้ธนาคารออมสนิมุง่เนน้การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กช่มุชน เศรษฐกิจ 
ฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการด้วย 
ระบบข้อมูลและบุคลากรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ
1. เพ่ือส่งเสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนตระหนกัถงึความสำาคญั 

และประโยชนข์องการออม มคีา่นยิมและพฤตกิรรมทางการออม 
ทีเ่หมาะสม นำาไปสู่การมวีนัิยทางการเงนิและคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้  
รวมทั้งมีปริมาณเงินออมที่เพียงพอต่อการดำารงชีพและสร้าง 
หลักประกันสำาหรับประชาชนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

2. เพือ่ใหป้ระชาชนและชมุชนในระดบัฐานรากมโีอกาสเขา้ถึงแหลง่ 
เงินทุนในระบบ และได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะการบริหาร 
จัดการ การส่งเสริมการตลาดชุมชน พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับ 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็ง 
และมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียง

3. เพื่อเพิ่มและขยายขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ 
หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 
สามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธนาคารใน 
ระยะยาว รวมถึงรักษาและสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการใช้บริการตลอดช่วงอายุของลูกค้า

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพของ 
กระบวนการบรหิารจดัการภายในใหท้ดัเทยีมกบัสถาบนัการเงนิ 
อื่น และสร้างความเชื่อมั่นในกลไกการดำาเนินงานของธนาคาร 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

Government Savings Bank was established by His Majesty 
King Vajiravudh (King Rama VI), with the intention to encourage 
his people to realise the importance of saving and learn to 
save as well as the initiative to set up a safe place to store 
money and assets. Following His Majesty’s gracious intention, 
the Act on Savings Off ice was enacted on 1 April 1913. The 
Savings Off ice continued to serve the aforementioned purposes 
with the gracious support from all Kings of the Chakri Dynasty.  
The year 1946 was a new chapter in the history of the Bank when 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great transformed  
the Savings Off ice into the Government Savings Bank through  
the Government Savings Bank Act.

The Government Savings Bank began its f irst operation 
as a bank on 1 April 1947 with the juristic person status under 
the supervision of the Ministry of Finance. All conducts of the 
Bank are in line with the Government Savings Bank Act (Fourth 
Update) B.E. 2560 (2017) and are in accordance with the Bank’s 
missions stated in the Act and the Statement of Direction which 
determines that the Government Savings Bank emphasises on 
adding value to communities and grassroots economies as well as  
encourages people to save. The Bank has been run with data and 
human resource systems which are modern and eff icient.

Operational Objectives
1. To encourage children, youths, and the general public 

to realise the importance and benef its of savings and to 
have appropriate saving-related values and behaviours 
leading to f inancial discipline and good quality of life as 
well as suff icient savings for themselves. Savings also  
act as insurance for those entering the ageing society.

2. To provide opportunities for people and communities at 
the grassroots level to access formal capital, knowledge 
and management skills and to support community 
market as well as emphasising on environment 
protection in order to enhance quality of life on the 
basis of suff iciency.

3. To increase and expand f inancial services to offer more 
diverse, modern, and responsive services for all groups 
of customers in order to generate revenue, reduce 
costs and add values to the Bank in the long term, 
as well as building and maintaining relationships with 
targeted customers to instil continuous use of services 
throughout their lifetime.

4. To improve competitiveness and effectiveness in 
internal management to be on par with other f inancial 
institutions and to build conf idence in the Bank’s 
mechanisms to stakeholders.

ประวัติความเป็นมา
History



01 ส�งเสร�มการออมและ
สร�างว�นัยทางการเง�น 
Promote savings 

and create financial 

discipline. 

02 สนับสนุนการลงทุน 
และพัฒนาประเทศ 
Support investment 

and country development. 

03 ส�งเสร�มและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก และว�สาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย�อม 
ให�มีศักยภาพอย�างยั่งยืน 
Support and uplift grassroots 

economy and small and medium 

entrepreneurs for sustainable 

capability growth.

04 ให�บร�การทางการเง�นครบวงจร
ที่ล้ำสมัยและเหนือความคาดหวัง 
ภายใต�ความเสี่ยงที่ยอมรับได� 
Provide full-fledged modern 

financial services, 

beyond expectations, 

under acceptable risks.

05 เป�นธนาคารเพ�่อสังคม
ที่มีธรรมาภิบาล 
Be the Bank for society 

with the good 

governance. 
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วิสัยทัศน์
Vision 

เป็นผู้นำ�ในก�รส่งเสริมก�รออมเพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน
เสริมสร้�งคว�มสุขและอน�คตที่มั่นคงของประช�ชน  
To be the leader in the promotion of savings for sustainable development of  

the country as well as the promotion of happiness and stable future for the people. 

พันธกิจ 

Missions 

ธนาคารดำาเนินงานโดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ และพิจารณา 
การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ นอกจากนี้  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ  
กถ็อืเป็นหนึง่ในเป้าหมายการดำาเนนิงานใหเ้ปน็รปูธรรม ทัง้ยงั 
คำานึงถงึความสอดคลอ้งกับแนวนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)  
แผนรัฐวิสาหกิจภาพรวม มีการปรับปรุงองค์กรตามระบบ 
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อยกระดับการบริหาร 
จดัการสูส่ากล ทา่มกลางสภาวะการแขง่ขนั ทศิทางเศรษฐกิจ  
นวัตกรรม และพฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัล ฯลฯ ทั้งหมดคือ 
ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร์ทีธ่นาคารนำามาใช้กำาหนดทศิทาง 
การดำาเนินงานในปี 2561 - 2565 ดังนี้ 

The Bank has adopted the Suff iciency Economy Philosophy of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej The Great in its work. The undertakings of the Bank 
are also in line with government policies in various areas. Moreover, the United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs) constitute one of the targets 
of the Bank to provide concrete outcomes of the Bank’s operations. The Bank 
also takes into account the compatibilities between its conducts and policies 
as well as strategies related to specialised f inancial institutions, Statement 
of Direction, and overall state enterprise plans. The organisation has been  
developed and improved with the guidance of State Enterprise Performance 
Appraisal (SEPA) in order to enhance the management to be in line with 
the international standard amidst the competitive environment, current 
economic directions, innovation, and consumer behaviours in the digital era, 
etc. All of these are strategic challenges that the Bank has utilised in order 
to stipulate directions of the work in the years 2018 - 2022, as follows:

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
Vision, Missions, and Organisational Values



01

02

03

04

สร�างความเข�าใจในผลิตภัณฑ�และบร�การ
Promote understanding of the Bank’s products and services 

สร�างโอกาสในการเข�าถึงแหล�งเง�นทุนและบร�การทางการเง�น
Create opportunities of financial inclusion and services

แก� ไขป�ญหาหนี้สิน ปลูกฝ�งว�นัยทางการเง�น และส�งเสร�มการออม
Address debt issues, foster financial disciplines, and promote savings 

ให�ความรู�ทางการเง�นแก�ประชาชน
Provide financial literacy for the people

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561ธนาคารออมสิน
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ค่านิยมองค์กร
Core Values

S

A

V

E

SOCIAL  
RESPONSIBILITY
รับผิดชอบต่อสังคม

ACCOUNTABILITY 
อุทิศตนต่อหน้าที่เพื่อองค์กร

VIRTUE
ยืนหยัดในความถูกต้อง

EXCELLENCE 
สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

ปี 2561 - 2565 ธนาคารเน้นขับเคลื่อนภารกิจเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
มุ่งสู่การเป็น GSB New Century: Digi-Thai Banking “Digital for all Thais” โดยนำา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการ 
ให้บริการ เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ลูกค้าได้ใช้อย่างสะดวกสบาย  
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและฐานราก และยังเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประชาชนผ่านการสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐและรูปแบบ 
การดำาเนินงาน เช่น

In the years 2018 - 2022, the Bank emphasises on driving the Bank towards 
the second century with stability and sustainability, moving towards GSB New 
Century: Digi-Thai Banking “Digital for all Thais” by bringing in technology and 
innovation to develop f inancial products and services as well as service channels 
in order to deliver f inancial products and services to customers in a comfortable, 
quick, and safe manner especially for retail and grassroots customers. The Bank 
also enhance the strengths and sustainability to communities and the people 
through supporting projects in line with government policies and operational 
forms, for instance,

โดยทศิทางและนโยบายการดำาเนนิงานในป ี2561 ธนาคารดำาเนนิธรุกจิโดยมุง่เนน้ไปที่ 
กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าฐานราก และผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่ม Startup 
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อตามทิศทางการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจไทย (GDP) และเน้นขับเคลื่อนภารกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking 
ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

The directions and operational policies of the Bank in 2018 were focused 
on personal customers, grassroots customers, and small SMEs entrepreneurs 
especially startup groups to promote the growth of deposits and loans products 
in accordance with the directions of Thailand’s GDP growth. An emphasis was 
also placed on the move towards becoming Digi-Thai Banking which is in line 
with the government policies.



ด้านเงินฝาก  
Deposits

ด้านสินเชื่อ  
Loans

บริการทางการเงิน  
Financial Services

102-2 | 102-6 | 102-7

SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank

27

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
Products and Services

ธนาคารมผีลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิทีส่ำาคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นเงินฝาก ดา้นสินเชือ่ และบรกิารทางการเงนิ แตล่ะดา้นประกอบด้วย 
กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

GSB provides three major f inancial products and  
services are namely deposits, loans, and f inancial services. 
Each comprises a number of product and service groups;

ผลิตภัณฑ์และบริการ  
Products and Services

กลไกการส่งมอบ / ช่องทางการให้บริการ  
Service Delivery and Channels

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ  
Products and Services Groups
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ด้านเงินฝาก  
Deposits

เงินฝาก
Deposit

สลากออมสิน
Premium Savings Certif icate

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
Life Insurance

ด้านสินเชื่อ  
Loans

สินเช่ือลูกค้าธุรกิจและหน่วยงานรัฐ
Business and Public Sector 
Loans

สินเช่ือลูกค้าบุคคล
Personal Loans

สินเช่ือลูกค้าฐานรากและสนับสนุน
นโยบายรัฐ
Grassroots Customer and 
Government’s Policy 
Supporting Loan

บริการทางการเงิน  
Financial Services

ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Card Products

บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Financial Services

*ตัวแทนรับชำาระเงิน ได้แก่ Counter Service / Pay@Post / CenPay / Big C / Tesco Lotus
*Agent includes: Counter Service / Pay@Post / CenPay / Big C / Tesco Lotus



ธนาคารออมสิน
 ยืนหยัดให�บร�การ

Delivery Service

เร�อเคลื่อนที่
Mobile boats

รถเคลื่อนที่
Mobile vans

SUMO

Banking Agent

ศูนย�สินเชื่อทั่วประเทศ
Loans Centres Nationwide

Virtual Branch
ทั่วประเทศ 5 แห�ง
5 branches nationwide

7-11 ปตท.
PTT Group

ไปรษณีย� ไทย
Thailand Post

สถาบันการเง�นชุมชน
Community financial 

institutions

New Agent

SMEs   82  ศูนย�/centres 

รายย�อย/Retail 18 ศูนย�/centres

 Delivery Service  Banking Agent   ศูนย์สินเชื่อทั่วประเทศ (Loans Centres Nationwide)   Virtual Branch

102-3 | 102-4 | 102-6
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พื้นที่ก�รดำ�เนินธุรกิจและที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่  
Development towards Sustainability in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy

จำนวนสาขา
Total number of branches

1,061 แห�ง

มีหนวยใหบริการ1

Exchange booths 

24 แห�ง

มีเครื่อง Self-Service
(ATM / Passbook Update / ADM) 

8,536 เคร�่อง
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ธนาคารมีสาขาให้บริการ 
ทางการเงินอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 
ของประเทศไทย 

The Bank has branches  
to provide financial services 
in all regions of Thailand

ทั้งนี้ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ลูกคา้ของธนาคาร ตามแนวทางการยดึลกูคา้ 
เปน็ศนูยก์ลาง (Customer Centric) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ที่เหนือกว่า สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างโอกาสขยาย 
ความสมัพนัธก์บัลกูค้าปจัจบุนั มุ่งเนน้การมอบบรกิารทางการเงนิ 
ที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อพัฒนาสู่การเติบโตของ 
เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง โดยกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น

The above-mentioned services are in place to ensure that all groups 
of customers have a chance to access f inancial services in accordance 
with the customer centric. The Bank is able to respond to increasing 
demands, attract new customers, and create more opportunities to expand 
relationships with current customers. The Bank focuses on delivering f inancial 
services that are convenient, quick, and accurate which will lead to the 
comprehensive growth of grassroots economy. The groups of customers 
are divided into:

01 กลุ่มลูกค้าบุคคล  มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าได้ทุกช่วงอายุ (Customer Lifetime Value)
Personal Customers Group – the Bank focuses on responding to customers from all age groups (Customer Lifetime Value) 

02 กลุ่มลูกค้าฐานรากและนโยบายรัฐ  มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Grassroots Customers and Government’s Policies Supporting Group – the Bank focuses on fostering f inancial disciplines and 
improving their quality of life

03 กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ  มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการ 
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Business and Public Sector Customer Group – the Bank focuses on creating opportunities to access to f inancial inclusion 
and provide f inancial support for sustainable growth of entrepreneurs.

สำานักงานใหญ่ / Head Office
ท่ีต้ัง: เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  เน้ือท่ี 39 ไร่

Location: 470 Phahon Yothin Road, Samsen Nai,  
Phaya Thai, Bangkok 10400,  
In the area of 39 Rai.

1 หน่วยให้บริการสามารถให้บริการทุกรูปแบบเหมือนสาขา ยกเว้นการให้บริการด้านสินเชื่อ
 Exchange booths are able to provide all kinds of service except credit services.



ขยายตัวข�้น

จากป� 2557
by 22% from 2014

22%
ลูกค�ากลุ�มเป�าหมายที่เพ��มข�้น
Increased target customers

เพ��มข�้น
increased by

41%
เพ��มข�้น
increased by

23%
วัยเด็กเข�าสู�วัยนักศึกษา (อายุ 18 - 22 ป�)
Youth (aged 18 - 22 years)

วัยเร��มทำงาน (อายุ 23 - 30 ป�)
Working People (aged 23 - 30 years)

102-7 | 201-1 | 203-2
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
Significant Performances of the Bank

ในปี 2561 ภายใต้เป้าหมาย “GSB The Best & Biggest Local  
Bank in Thailand” สามารถผลักดันให้ธนาคารขยายตัวได้อย่างดีและ 
มีประสิทธิภาพ โดยปริมาณความต้องการสินเชื่อของลูกค้ายังมีต่อเนื่อง  
ขณะทีธ่นาคารสามารถเสนอผลติภณัฑ์ภายใตเ้ง่ือนไขทีต่รงกับความตอ้งการ 
ของลูกค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ทำาให้ 
ภาพรวมของลูกค้าในปี 2561 ขยายตัวดีขึ้น

In 2018, with the goal “GSB The Best & Biggest Local Bank 
in Thailand”, the Bank was able to grow eff iciently. There was  
a continued amount of customers’ demand for loans while  
the Bank was able to offer products with conditions that meet  
the needs of customers’ and launched the marketing activities  
that were suitable for each group. This caused the overall image  
of GSB customers in 2018 to grow better. 

ภ�พรวมของลูกค้�ธน�ค�รออมสิน ในปี 2561  
Overall Picture of GSB Customers in 2018

ภารกิจสำาคัญควบคู่การดำาเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

Major tasks that were conducted in parallel with the business in accordance with the government’s policies are:

 • แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ / Address informal debts problem

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / National welfare card

 • ส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน  / Financial literacy promotion

 •  การฝึกพัฒนาอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนและออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น / Vocational development to  
supplement income through People University and GSB Yuwaphat Rakthin

ส่งผลให้เกิดการเติบโตของ 
ดัชนีคุณภาพชีวิตลูกค้าฐานราก 
ของธนาคาร

These resulted in the growth  
of quality of life index of the Bank’s 
grassroots customers

เติบโตข�้น GROWTH

ป� 2559
2016

ป� 2561
2018

0.6285
0.7180



สินทรัพย�รวม/Total Assets 

2,710,350 
ล�านบาท/million baht

สินเชื่อรวม/Total Loans

2,111,899 ล�านบาท/million baht

เง�นรับฝากรวม/Total Deposits

2,298,412 ล�านบาท/million baht

สัดส�วนของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส�
(Electronic Transaction)
The proportion of electronic transaction 
amounted to

เพ��มข�้น 4.85% จากป� 2560
Increased by 4.85% from 2017
(97,776 ล�านบาท/million baht)

เพ��มข�้น 1.87% จากป� 2560
Increased by 1.87% from 2017
(42,100 ล�านบาท/million baht)

74%
ของ 
Transaction รวม
of the 
total transaction.

สูงเป�น
อันดับ 1
ของระบบธนาคารไทย
This ranked first 
in the Thai banking 
system.

203-2
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ภ�พรวมก�รเติบโตของธน�ค�รออมสิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2561  
Overall Growth of the Government Savings Bank as of 31 December 2018

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดม้กีารสง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ Startup  
และ SMEs ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ทำาให้ดัชนีความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลุ่มนี้ 
เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง อกีทัง้ยงัสนบัสนนุการเพิม่ข้ึนของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
ในระบบผ่านโครงการพิเศษ GSB Startup Academy ที่ร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษา ส่งผลดีต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บวกกับพัฒนาการ 
ด้านต่าง ๆ  ที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกัน นำามาซึ่งรางวัลต่าง ๆ  มากมาย  
(อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า 37)

At the same time, the Bank has continued to support 
startup and SMEs entrepreneurs in order to strengthen their growth 
resulting in the continued increase in conf idence index from this 
group of customers. The Bank also supports the increase of new  
entrepreneurs through GSB Startup Academy in collaboration 
with educational institutions, which produce positive effects on 
good performance in the past year and together with various 
developments from the efforts of all executives and personnel 
of the Bank until the Bank has got many awards. (more details 
can be found on page 37)



เป�ด 80 ศูนย�ย�อยเพ�่อควบคุมและบร�หารหนี้ทั่วประเทศ 
ส�งผลให�คุณภาพสินทรัพย�อยู�ในระดับดี
Opened 80 debt centres to control and manage debts nationwide 

resulting in asset quality being in a good level.

นำส�งรายได�แผ�นดิน ป� 2561
The Bank transferred as public revenues in 2018.

NPLs 2.15%(หนี้ที่ไม�ก�อรายได�)
(Non-Performing Loans) were at

ต่ำกว�าเมื่อเทียบกับภาพรวม
ระบบธนาคารพาณิชย�
This was lower than the overall 

commercial banking system.

20,054
ล�านบาท/million baht

สูงเป�นอันดับ 1 
ของสถาบัน
การเง�นของรัฐ
This ranked 
the first among 
state financial 
institutions

สูงเป�นอันดับ 4 
ของรัฐว�สาหกิจ
This ranked 
the fourth 
among 
state enterprises.

1 4
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โดยในปี 2561 ธนาคารยังมุ่งให้ความสำาคัญกับการบริหารสินเช่ือ 
ด้อยคุณภาพอย่างรัดกุม และเน้นประสิทธิภาพในทุกกระบวนการตามมาตรการ 
แก้ไขปัญหาหน้ี มีการแก้ไขตามลำาดับความสำาคัญและอายุหน้ี การเจรจา 
ไกล่เกล่ีย และการปรับโครงสร้างหน้ี มีการเปิดศูนย์ย่อยควบคุมและ 
บริหารหน้ีจำานวน 80 ศูนย์ท่ัวประเทศ ทำาให้เกิดความคล่องตวัในการบรหิาร 
จัดการหน้ีด้อยคุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับดี โดย ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เพียงร้อยละ 2.15  
ของสินเช่ือรวม ซ่ึงตำ่ากว่าเม่ือเทียบกับภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ และ 
มีความม่ันคงทางการเงินจากระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 14.8   
ขณะท่ีธนาคารได้นำาส่งรายได้แผ่นดินในปี 2561 จำานวน 20,054 ล้านบาท 
เป็นอันดับ 4 ของรฐัวิสาหกิจ และเป็นอนัดับ 1 ของสถาบนัการเงินของรัฐ

In 2018, the Bank also emphasised on strict management 
of Non-Performing Loans and eff iciency in all steps of debt 
measures. Debt problems were addressed in accordance with 
priorities, debt length, mediations, and debt restructuring. 80 debt 
centres to control and manage debts were established nationwide, 
allowing for flexibility in the management of Non-Performing 
Loans resulting in asset quality being at a good level. As of 31 
December 2018, the Bank’s NPLs accounted for only 2.15 per cent  
of the total loans. This f igure was lower than the overall commercial 
banking system. The Bank is also f inancially stable thanks to the 
proportion of fund per at-risk asset of 14.8 per cent while the Bank 
transferred 20,054 million baht as public revenues in 2018. This 
ranked the fourth among state enterprises and the f irst among 
state f inancial institutions.

ภ�พรวมก�รบริห�รสินเชื่อด้อยคุณภ�พของธน�ค�รออมสินในปี 2561  
Overall Management in Non-Performing Loans of GSB in 2018



ภาพรวมผลการดำาเนินงานอื่น ๆ
Overall Management in Non-Performing Loans of GSB in 2018

สินทรัพย�รวม ยอดคงเหลือ
Total Assets Balance 

2,710,350 ล�านบาท/million baht

สินเชื่อ (รวมสินเชื่อระหว�างสถาบันการเง�นและสหกรณ�ฯ) ยอดคงเหลือ
Deposits and bonds issued
(including deposits from financial institutions and cooperatives) balance

2,298,412 ล�านบาท/million baht

เง�นฝากและตราสารหนี้ที่ออก
(รวมเง�นรับฝากจากสถาบันการเง�นและสหกรณ�ฯ) ยอดคงเหลือ
Loans
(including loans among financial institutions and cooperatives) balance

2,111,899 ล�านบาท/million baht

เง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยงทั้งสิ�น
(ณ เดือนพฤศจ�กายน 2561)

Fund per at-risk assets
(As of November 2018)

ร�อยละ/per cent 14.82
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของธนาคารออมสิน
GSB's Financial Highlights

ปี 2558/2015 ปี 2559/2016 ปี 2560/2017 ปี 2561/2018

งบแสดงฐานะการเงิน / Statement of Financial Position

สินทรัพย์ / Assets 

% growth

2,400,468 

6.26

2,509,588 

4.55

2,663,828 

6.15

2,704,340 

1.52

เงินลงทุนสุทธิ / Net investments 

% growth

246,126 

(8.44)

283,604 

15.23

237,395 

(16.29) 

256,200 

7.92

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ / Loans 

% growth

1,919,659 

6.47

1,901,851 

(0.93)

2,014,123 

5.90 

2,111,899 

4.85

เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  / Deposits,  issued 

bonds, and loans 

% growth

2,082,706 

6.67

2,159,136 

3.67 

2,256,312 

4.50

2,298,412 

1.87

หนี้สิน / Debts 2,248,713  2,339,181  2,461,939  2,502,401 

ส่วนของเจ้าของ / The ratio which belongs to the owner 151,755  170,407  201,889  201,939 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ / Comprehensive Profit and Loss Statement

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) / Net interest income (NII) 58,066 60,248 57,884 64,191

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ / Fees and service income 5,022 5,368 6,461 7,104

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น / Other operating income 3,070 3,242 3,747 11,010

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น / Other operating expenses 34,985 32,776 31,938 33,315

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ / Bad debts, doubtful accounts 8,042 9,548 4,184 17,017

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net profits (loss) 22,699 25,946 31,210 30,842

อัตราส่วนทางการเงิน (%) / Financial Ratios (in percentage)

1. คุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทุน (%) / Quality of assets and funds

1.1  เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

  Capital adequacy ratio

10.80 11.54 12.47 14.72

1.2  สินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ 

  Non-Performing Loans (NPLs) per loans

1.61 2.04 2.05 2.81

1.3  เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

  Loans per deposits and issued bonds and loans

 92.15 88.06 89.25 91.86

2. ความสามารถในการทำากำาไร (%) / Ability to generate profits (%)

2.1  กำาไรสุทธิต่อรายได้รวม / Net profit margin 20.28 22.97 27.26 25.53

2.2  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม

  Fees and service income per total income

4.49 4.75 5.64 5.88 

2.3  ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 

  Net operating expenses per total income

53.35 48.14 47.44 41.01



SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank

35

ปี 2558/2015 ปี 2559/2016 ปี 2560/2017 ปี 2561/2018

3. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (ล้านบาท) / Operating Efficiency (million baht)

3.1  กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อจำานวนพนักงาน

  Net profit (loss) per number of employees

1.45  1.63  1.92  1.88 

3.2  เงินฝากต่อพนักงาน

 Deposits per number of employees

133.05  135.56  138.54  140.06 

3.3  สินเชื่อต่อพนักงาน 

Loans per number of employees

122.64 119.41 123.67 128.70 

ข้อมูลอื่น ๆ

พนักงาน / ลูกจ้าง

Staff / Employees

15,653/ 5,005 15,927/5,057 16,286/5,190 16,410/6,151

สาขา หน่วยให้บริการ รถและเรือเคลื่อนที่

Branches / service units / mobile vans and boats

1,043/30/133 1,056/21/133 1,059/27/133 1,061/29/133

ธนาคารโรงเรียน / School banks 1,086 1,206 1,256 1,256

เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง / self service machines 7,764 8,234 8,524 8,536

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินตราต่างประเทศ / 

Foreign exchange and transfer service units

1,060 1,083 741 742
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ผลการดำาเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐ 
ที่สำาคัญในปี 2561
Key Performances That Were Conducted in Accordance with  
Important Government Policies in 2018

1. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs Startup
 • สินเช่ือ SMEs Startup เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่เริ่มต้น 

กิจการ (เร่ิมวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559) ยอดอนุมัติสะสม 1,480 ราย 
เป็นเงิน 4,871 ล้านบาท

 • Venture Capital ลงทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs (เริ่ม 
วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558) ยอดร่วมลงทุนสะสม 13 ราย จำานวนเงิน  
297.7 ล้านบาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติร่วมลงทุน 11 ราย จำานวนเงิน 454.90 
ล้านบาท)

2.  โครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน ภายใต้โครงการ 
แก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

ขยายกรอบวงเงินโครงการเป็น 2 ระยะ วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท  
โดยขยายระยะเวลาดำาเนินการยื่นขอสินเชื่อและจัดทำานิติกรรมสัญญาให ้
แล้วเสร็จภายในวันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มยีอดอนมัุติสะสม 230,563 ราย  
เป็นเงิน 9,487.13 ล้านบาท

3. โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย
เพื่อลดภาระการผ่อนชำาระของลูกหน้ีดีที่มีประวัติการชำาระหนี้  

12 เดือนติดต่อกัน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - พฤศจิกายน 2560)  
โอนดอกเบี้ยคืนให้ลูกค้าแล้วจำานวน 605.75 ล้านบาท

4. โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
(เริ่มให้สินเชื่อผ่าน 19 ธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

มียอดอนุมัติสะสมเป็นเงิน 1,871.10 ล้านบาท

1. GSB SMEs Startup Loans Project
 • SMES Startup Loans were established to support 

entrepreneurs who have just started their businesses (the project 
began on 30 March 2016). The accumulated number of approved 
applicants was 1,480 amounting to 4,871 million baht.

 • Venture Capital, an investment to support SMEs 
entrepreneurs (the project began on 29 December 2015). The 
accumulated number of investors was 13 amounting to 297.7 
million baht (11 investors were in the process of applying for 
approval for joint investment amounting to 454.90 million baht). 

2.  Emergency Retail Loans under the Project to Solve 
Informal Debt Problems

The fund limit was expanded in 2 steps with the total 
fund of 15,000 million baht. The application period for loans  
and contract signing was extended until 31 March 2020.  
The accumulated number of approved applications are 230,563  
amounting to 9,487.13 million baht.

3. Reducing Interests for Retail Customers Project
In order to alleviate the burden of debt repayment of 

good debtors with continuous repayment of 12 months (between 
December 2016 - November 2017), the interests were transferred 
back to customers in the amount of 605.75 million baht.

4. Strength Transformation Loan Project
(Loans were provided through 19 banks on 29 March 2018). 

The total amount of approved loans was 1,871.10 million baht.
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รางวัลเกียรติยศแห่งปี 2561
Awards of Prides in 2018

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์กรท่ีร่วมผลักดันเป้าหมาย 
ผ่านการดำาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และตรวจสอบการกำากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้การตรวจสอบ 
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยในป ี2560 เพ่ือก้าวสู่มาตรฐานสากล ทำาใหเ้กดิ 
ผลสำาเร็จที่นำามาซ่ึงรางวัลเกียรติยศท้ังในระดับองค์กร ระดับผู้นำาองค์กร  
และผลติภณัฑ ์กอ่เกดิเปน็ความภาคภมูใิจและแรงผลกัดนัให้ธนาคารกา้วตอ่ไป 
บนเส้นทางของการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

From kind cooperation of every department in the 
organisation which have collectively driven the Bank towards  
the goals by conducting projects and various activities as well as  
risk management and good governance under the inspection 
of the Bank of Thailand in 2017 to move towards international 
standards. These undertakings have resulted in honourary awards 
at the levels of the organisation, leaders, and products. They have 
instilled pride and inspiration to drive the Bank forward on the 
path towards all dimensions of development for good quality 
of life of Thai people.
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รางวัลระดับองค์กร

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำาปี 2561

 • รางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม Virtual School Bank by GSB  
ระดับองค์กร

 • รางวัล “Thailand Top Company Awards 2018” ประเภท 
Top Business Strategy Award

 • รางวลั “Thailand’s Most Admired Brand 2018” และรางวลั 
“Brand Maker 2018”

 • รางวัล “Social Empowerment Award” จากโครงการ 
“ออมสินปรัะชำารััฐส่ชำมพูู”

 • รางวัล “Best Retail Bank of the Year 2018”

 • รางวัล “Highly Commended” Best CSR Initiative  
จากโครงการ Virtual School Bank

 • รางวัล “The Best Quality Leadership Award 2018”  
จาก European Society for Quality Research (ESQR)

รางวัลผู้น�าระดับสูง

 • รางวัล “ผู้นำาองิค์กรัด่เด่น” ประจำาปี 2561

 • รางวัล “บุคคลตััวอย่างิแห่งิปี” สาขาผู้บริหารดีเด่น CEO  
Asean Thailand 4.0 Awards

 • ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตััวอย่างิภาคธุรักิจแห่งิปี 2018”  
ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

 • รางวัลเกียรติยศ “นักการัเงิินแห่งิปี 2561 Financier of  
the Year 2018”

Organisational Awards

 • Excellent State Enterprise 2018 Award 

 • Virtual School Bank by GSB received an Honourable 
Mention Award in the area of Organisational innovation

 • “Thailand Top Company Awards 2018” in the area of 
Top Business Strategy Award

 • “Thailand’s Most Admired Brand 2018” and “Brand 
Maker 2018”

 • “Social Empowerment Award” from “GSB Pink  
Pracharat” Project

 • “Best Retail Bank of the Year 2018”

 • “Highly Commended” Best CSR Initiative from Virtual 
School Bank

 • “The Best Quality Leadership Award 2018” from  
European Society for Quality Research (ESQR)

High Leadership Awards

 • CEO Leader Award 2018

 • “Role Model of the Year Award” in the area of  
Excellent CEO in CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards 

 • Honourable mention of being a “Role Model in  
Business of 2018” in Financial Business and Banking. 

 • Prestigious Award of “Financier of the Year 2018”



แสดงความคิดเห็นผ�านสมาร�ทโฟน
ของคุณได�ทุกสาขาทั่วประเทศ
Share your opinions via mobile phones 

at any branch nationwide.

สแกน QR Code /

QR Code Scanning

หน�วยงานภายนอก / 

Outside Agencies

Email

Call Center: 1115 การสำรวจ / Surveys

 พนักงาน / Employees ทำหนังสือ จดหมาย / Letters

สื่อสาธารณะ / News Public

Social Network

Website

GSB Society 
(Facebook / Twitter / YouTube / Instagram)

Unit.CMng@gsb.or.th 
คลิกเดียวเร�่องถึงธนาคาร

The Bank is reachable with just one click!.

www.gsb.or.th /
www.gsbgen.com 

ข�าวประชาสัมพันธ� ประกาศธนาคาร

สอบถามข�อมูล แสดงความคิดเห็น
 เสนอแนะ ร�องเร�ยน

Ask questions, share opinions and

 suggestions as well as make a complaint.

สื่อสาธารณะ
News Public

สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตร� 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห�งประเทศไทย 
สตง. ค.ป.ท. ศูนย�ดำรงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) 

The Office of the Permanent Secretary, 

the Prime Minister’s Office, Ministry of Finance, 

Bank of Thailand, State Audit Office 

of the Kingdom of Thailand, Anti-Corruption 

Cooperation Committee, Damrongdhama 

Centre of the Ministry of Interior

สัมภาษณ�เชิงลึก 
แบบสอบถาม Focus Group

Focus Group in-depth interviews 

and surveys for the focus group

ทำหนังสือ จดหมาย 

ถึงผู�อำนวยการธนาคารออมสิน

Write letters to President & CEO 

of Government Savings Bank.

พนักงาน แสดงความคิดเห็น

เสนอแนะ และสอบถามรายละเอียดต�าง ๆ

Share opinions or suggestions

 and enquire on a number of matters.
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ช่องทางการติดต่อ
Contact Channels

ลกูคา้และประชาชนสามารถเขา้ถงึความรู ้ขอ้มลูผลติภณัฑ ์และบรกิาร 
ทางการเงินของธนาคารได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมท้ังแสดง 
ความคดิเหน็ เสนอแนะ ชมเชย และร้องเรียนผา่นช่องทางรับฟงัความคดิเหน็ 
ของธนาคารดังนี้

Customers and the general public can access knowledge, 
product information, and f inancial services as well as interact 
with the Bank in an inclusive and participatory manner through 
the following channels: 





02GRI:  102-6 | 102-10 | 102-12 | 102-15 | 102-20 | 102-21 | 
102-29 | 102-31 | 102-32 | 102-34 | 102-40 | 102-42 | 
102-43 | 102-44 | 102-46 | 102-47 | 102-48 | 102-49 | 
102-53 | 103-1 | 103-2

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
Sustainable Development 

นอกจากบทบาทในการเป็นสถาบนัการเงินเพื่อการออมของประเทศ ธนาคารออมสนิยังคงมุ่งม่ัน 
พฒันาสงัคมในมติิิต่ิาง ๆ ท่่สำาคัญ โดยปี 2561 ท่่ผ่่านมา ธนาคารได้ร่วมติอบสนองนโยบายรัฐบาล 
เพ่ือขับเคล่่อนกลไกทางเศรษฐกิจ การศึกษา และความเป็นอย่่ท่่ด่ข้�นของพ่่น้องประชาชน ภายใต้ิ 
การม่ส่วนร่วมของพนักงานทกุระดับท่่ขบัเคล่่อนการดำาเนนิงานต่ิาง ๆ ส่่เป้าหมายการพฒันาท่่ย่ังย่น  
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติิ โดยคำานึงถึงการสร้าง 
คณุค่าร่วมระหว่างธุรกจิกบัสงัคมไปพร้อมกนั เพ่ือการเดนิหน้าและเติบิโติอย่างย่ังย่น

In addition to being a financial institution for national savings, GSB is committed to social 
development in various aspects. In 2018, GSB operated in accordance with government policies to 
improve the economy, education and well-being of the people, through employee participation at all 
levels, to realise the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). This is done, bearing in 
mind the need to create shared value between the business and society, to move forward together and  
grow sustainably.
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ธนาคารมีการพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ และขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่าง ๆ  จากภายนอก 
ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน ได้แก่

1. การเปล่่ยนแปลงด้านเทคโนโลย่
ประเทศไทยก้าวสูยุ่คสงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ท�าให้รปูแบบ 

การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เปลี่ยนจากบัตรมาอยู่บนสมาร์ทโฟน  
เห็นได้จากปี 2560 จ�านวนผู้ใช้และมูลค่าการใช้จ่ายเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 34  
ประกอบกับแผนพัฒนา National e-Payment ของรัฐบาล ผ่านบริการ 
พร้อมเพย์ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้าน ID จ�านวนรายการสูงสุดกว่า  
100,000 รายการต่อวัน รวมทัง้มีการก�าหนดเป้าหมายตดิตัง้เคร่ือง EDC กว่า  
500,000 เครื่องให้กับร้านค้าทั่วประเทศ และสนับสนุนให้น�า QR Code  
มาใช้รับช�าระเงนิ ซึง่ง่าย สะดวก ปลอดภยั ต้นทนุถกู และตอบโจทย์พฤตกิรรม 
ของผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟน

ไม่เพียงเท่าน้ี การเข้ามาของ Fintech (Financial Technology)  
หรือกลุ่มธุรกิจท่ีผสานเทคโนโลยลี�า้สมัยในการให้บรกิารทางการเงนิรูปแบบใหม่  
ยังสร้างให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง Fintech กับธนาคาร และ Non-
Bank (สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร) มากข้ึน โดยเฉพาะบริษััท Fintechh  
รายใหญ่่ข้ามชาติท่ีแข็งแกร่งท้ังด้านเงินทุน นวัตกรรม ประสบการณ์์ และ 
ความเชี่ยวชาญ่ในตลาดรายย่อย ทว่าสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญ่ตามมาคือ  
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Threat) ธนาคารจึงต้องมีมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปัญ่หาที่รวดเร็ว พร้อมสร้างความรู้และความตระหนักในการใช้ 
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าทุกกลุ่ม

2. การเปล่่ยนแปลงด้านล่กค้า
เทคโนโลยีทีเ่ข้ามามีบทบาทในชวีติประจ�าวนัของลกูค้ามากขึน้ ท�าให้ 

การติดต่อสื่อสารท�าได้สะดวกรวดเร็ว และยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าหรอืบริการ เหน็ได้จากปัจจบุนัคนไทยเกอืบครึง่หนึง่ใช้โซเชยีลเนต็เวร์ิค  
และซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจ e-Commerce เติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง และการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking เติบโตอย่าง 
ก้าวกระโดด โดยในปี 2559 มีอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 122 จากปีก่อน

แผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่่ของภาครัฐ ท่ีขยาย 
ความเป็นเมืองไปสู่ภูมิภาค (Urbanisation) ก็เป็นส่วนส�าคัญ่ท่ีกระตุ้น 
การเจริญ่เติบโตทางเศรษัฐกิจ และการเพ่ิมข้ึนของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ่
ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีก�าลังซ้ือสูง ท�าให้ประชาชนในภูมิภาคท่ีส่วนใหญ่่ 
เป็นลูกค้าของธนาคารมีรายได้และความสามารถในการใช้จ่ายสูงข้ึน

3. การเปล่่ยนแปลงด้านกฎระเบ่ยบและมาติรฐาน
ธนาคารพัฒนาการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบญั่ชแีละ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TAS และ TFRS และเกณ์ฑ์การก�ากบัดแูล  
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง 
พระราชบัญ่ญั่ติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558  
ท่ีก�าหนดให้ SFIs ท่ีรับฝากเงินจากประชาชน ต้องน�าส่งเงินเข้ากองทุนฯ สูงสุด 

The Bank has improved its eff iciency, capability and ability 
to compete, in response to external changes that had an impact 
on the Bank’s operations:

1.  Technology Change due to Thailand is Moving 
towards a Cashless Society,

The e-Money services have been migrating from a physical 
card to a smartphone format. The f igures for 2018 show an increase  
of 34 per cent in terms of users and spending. The government’s 
National e-Payment development plan through the PromptPay, 
now there are more than 27 million registered IDs and more 
than 100,000 transactions daily. The target was set for installing 
more than 500,000 EDC machines for vendors nationwide and to 
promote the use of QR Code for payment transactions, which is 
easy, convenient, secure, cost-effective and responds to behavioural 
needs of consumers with smartphones.

In addition, the arrival of Financial Technology (Fintech) and 
the integration of advanced technology by enterprise groups in 
providing new f inancial services have also led to more alliances 
between Fintech, banks and non-banks. This is particularly true 
for major transnational Fintechs with their strength in capital, 
innovation, experience and expertise in the retail market. However, 
this change comes with a risk of Cyber Threats. Therefore, the 
Bank has put in place preventive and prompt corrective measures, 
educated the Bank’s staff and all customer groups as well as 
raising their awareness on how to use the technology safely 
and securely.

2. Customer Change
Technology has played a bigger role in the customers’ 

everyday life, making communication more convenient and 
influencing decision making to purchase a product or service. 
With almost half of all Thais using social networks and shopping 
online, e-commerce has consistently grown. Financial transactions 
through mobile banking have grown exponentially, with a 122  
per cent year-on-year growth in 2016.

The government’s urbanisation plan, investing in major 
infrastructure projects, is a centrepiece for stimulating the economic 
growth. The increase of large-scale department stores in areas 
of high potential and purchasing power has raised the income 
level and spending power of people in the provincial regions, 
many of whom are GSB customers.

3. Regulatory Change
The Bank has improved its operations to comply with Thai 

Accounting Standards (TAS) and Thai Financial Reporting Standards 
(TFRS); Bank of Thailand’s monitoring criteria for Specialized 
Financial Institutions (SFIs); Act on the Specialized Financial 
Institutions Development Fund B.E. 2558 (2015), which requires 

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในปี 2561
Significant Changes in 2018
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ไม่เกนิ 1% ของยอดเงนิ โดยปัจจบุนัก�าหนดการเกบ็เงนิเข้ากองทุนฯ ในอตัรา
ร้อยละ 0.25 (น�าส่งปีละ 2 ครั้ง) นอกจากนี้ ยังด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในประเทศ ได้แก่

3.1 นโยบายเศรษัฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ท่ี 
ต้องการให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกส�าคัญ่ในการ 
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของรัฐและประชาชน

3.2 นโยบาย National e-Payment ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ 
ให้เข้าสู ่ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่าง 
ครบวงจร โดยเฉพาะโครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) และการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของ 
หน่วยงานภาครัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

3.3 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษัฐกิจภาคตะวันออก (Eastern  
Economics Corridor Development: EEC) ในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม  
3 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ที่เช่ือมโยงด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดนักลงทุน

4. โอกาสและผ่ลกระทบ
จากปัจจยัการเปลีย่นแปลงภายนอก ท�าให้เห็นโอกาสและผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานของธนาคาร ดังนี้

4.1 นโยบายรฐับาลทีมุ่ง่เน้นพฒันาระบบ National e-Payment และ 
อตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้ของพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการท�าธรุกรรมผ่านช่องทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ ธนาคารจงึพฒันาผลติภณั์ฑ์และช่องทางการให้บรกิารแก่ลูกค้า 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าฐานราก ซึ่งส่วนใหญ่่ยังไม่เข้าถึงบริการทาง 
การเงินที่สะดวกแบบทุกที่ทุกเวลา (Anywhere, anytime)

4.2 การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของผูใ้ห้บริการนวตักรรมทางการเงนิ  
(Fintech) เช่น บริการ e-Money, Crowdfunding เป็นโอกาสให้เกิดการ 
ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ เช่น Fintech Startup พัฒนาผลิตภัณ์ฑ์ บริการ  
และช่องทางท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองพฤตกิรรมผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป

4.3 Social Media หรือสังคมออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการสื่อสาร
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็ว บ่อยครั้ง และต้นทุนต�่า ด้วยการพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานผ่านช่องทาง
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

4.4 การสนบัสนนุเงนิทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และตอบสนอง
มาตรการกระตุ้นเศรษัฐกิจของประเทศ ท�าให้เกิดการร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจมากขึ้น

4.5 การกระจายความเป็นเมืองไปสู ่ปริมณ์ฑลและภูมิภาค 
(Urbanisation) เป็นโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกรรม

SFIs that take deposits from the people to contribute to the Fund 
up to 1 per cent of the deposits. At present, the Bank contributes  
to the Fund at the rate of 0.25 per cent of its deposits (twice  
a year). In addition, the operations are in line with the policy  
to promote the use of domestic technology and digital media:

3.1 Digital Economy Policy – using ICT and communications 
as a key mechanism in every aspect of the state and the people.

3.2 National e-Payment Policy – emphasising national 
development towards a comprehensive e-Payment system, in 
particular through the PromptPay and State Welfare Registration 
Scheme, which form a database used for providing state welfare 
benef its to low-income earners.

3.3 Eastern Economics Corridor Development: EEC – an 
industrial zone covering 3 eastern provinces (Chon Buri, Rayong 
and Chachoengsao) aimed at infrastructure connectivity and 
attracting investments.

4. Opportunities and Impacts
The external changes factors have shown the opportunities 

and impacts on the Bank’s operations as follows:

4.1 The government’s policy to develop a National 
e-Payment system and consumers’ fast-changing behaviour 
towards using online transactions have led the Bank to develop 
more products and channels to provide services to our customers, 
particularly the grassroots customer group which is currently 
not yet able to access f inancial services anywhere, anytime.

4.2 The accelerated growth of Fintech services, such 
as e-Money and Crowdfunding, provides an opportunity for 
collaboration with partnerships, such as Fintech Startup, to 
develop diverse products, services and service channels that 
respond to changing consumer behaviours.

4.3 Social media has enhanced the ability to reach customer 
target groups faster, more frequently and at a low cost, through 
the development of proactive marketing strategy as well as mixed 
marketing communications over modern channels.

4.4 Providing capital needed for developing infrastructure 
projects and supporting national economic stimulus measures, 
promote better cooperation with other state agencies and state-
owned enterprises.

4.5 The process of urbanisation is an opportunity for 
expanding the customer base and increasing the transaction 
value. 

ธนาคารออมสินพัฒนาการดำาเนินงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี ลูกค้า กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเข้าสู ่

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้เกิด 

การสร้างนวัตกรรมในประเทศ 

GSB has improved its operations in response to technology, customer, regulatory and standard changes, as the country moves 
towards a full-fledged digital economy and society. Such improvements have also helped enhance the capability and ability  
of industries to compete and stimulate innovation domestically. 
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ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของธนาคาร 
GSB’s Operational Strategy

ปี 2561 - 2565 ธนาคารเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายนอก 
ที่ส�าคัญ่ทั้ง 3 ด้าน โดยเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การด�าเนินงานและกระบวนการ 
ส�าคัญ่ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์องค์กร (Organisation Performance) ที่ดีขึ้น  
ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์ บริการทางการเงิน  
และช่องทางการให้บริการ เพ่ือส่งมอบผลิตภัณ์ฑ์และบริการทางการเงินที่ 
สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย และปลอดภัย พร้อมสร้างความเข้าใจในผลิตภัณ์ฑ์ 
และบริการ สร้างความรู้ทางการเงินให้ลูกค้ามีความพร้อมในการใช้บริการ  
โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและฐานราก ขณ์ะเดียวกันก็สร้างโอกาสเข้าถึง 
แหล่งเงนิทนุและบรกิารทางการเงิน การแก้ไขปัญ่หาหนีส้นิ ส่งเสรมิการออม  
สร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐ 
อย่างต่อเน่ือง

From 2018 to 2022, in response to the three major 
external changes, the Bank has revised its operational strategy 
and key processes to reflect the improved organisation 
performance. This was achieved by adopting technologies and 
innovations to develop f inancial products, services and service 
channels, to deliver f inancial products and services which are 
convenient, accessible and secure. Moreover, the Bank seeks to  
create an understanding of products and services, and instil enough  
f inancial knowledge among the customers, particularly the retail 
and grassroots customers, to enable them to fully utilise such 
services. At the same time, the Bank has also engaged in creating 
opportunities for accessing capital and f inancial services, solving 
debt problems, promoting savings and f inancial discipline among 
youth and the general population, strengthening communities 
to be self-reliant, as well as consistently supporting government 
projects.
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HOUSE OF STRATEGY ปี 2561 - 2565
House of Strategy 2018 - 2022

ประกอบด้วยยุทธศาสติร์หลักในการดำาเนินงานท่่สำาคัญ 4 ด้าน ดังน่�
4 main operational strategies and strategic objectives:

1.  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน  
Financial Strengthening

มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้ธนาคารมีความม่ันคงและ 
ยัง่ยนืในระยะยาว โดยการบริหารเงินกองทุนตามกฎหมายเพ่ือรองรับการขยายธรุกิจของธนาคารได้อย่างต่อเน่ือง  
การบริหารทรัพยากรและคุณ์ภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม บริหารสัดส่วนธุรกิจ 
ให้มีอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์ 
ให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนของธนาคาร

This strategy aims to foster sustainable growth by consolidating the Bank’s f inancial 
position to be stable and sustainable in the long run. To achieve this end, the Bank manages its 
funds in accordance with the law, to support the Bank’s continued expansion of its operations; 
effectively manages the resources and asset quality as well as maintains them at an appropriate 
level; manages business portfolio at an acceptable level of risk that generates a reasonable 
rate of return; and effectively manages resources and assets, to reduce the Bank’s costs.

2.  ด้านการพัฒนาส่่ความยั่งย่นติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยง 
Sustainable Development: SD

มุ่งเน้นการยกระดับการเป็นธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล โดยปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมการออม
รวมถึงวินัยทางการเงินให้แกลู่กค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาความเข้มแข็งแก่เศรษัฐกิจฐานรากและชุมชน 
เพ่ือยกระดับสู่ธุรกิจเร่ิมต้นได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและด�าเนินโครงการท่ีสร้างคุณ์ค่าและ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเศรษัฐกิจ ด�าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อเศรษัฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามหลักปรัชญ่าเศรษัฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ มาใช้ในทุกมิติของการด�าเนินธุรกิจ  
ร่วมกับการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” ผ่านเป้าหมายการออม 3 ด้าน คือ  
ออมเศรษัฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม

The Bank strives to become a bank for society with good governance by instilling and 
promoting the value of savings and f inancial discipline among all target customer groups; 
strengthening the grassroots and community economy, to sustainably elevate them to the 
status of startup business; supporting government policies and implementing projects that 
create values and lead to economic sustainability; conducting all aspects of its business with 
good governance and responsibility to the economy, society, environment and stakeholders, 
in accordance with the Suff iciency Economy Philosophy and the United Nations Sustainable  
Development Goals (SDGs). This is done with the participation of everyone in the organisation,  
as well as the cooperation between the government, private sector and general public through 
activities/projects under the concept of “GSB Creates the Pink World”, to realise the 3 savings 
objectives: savings economy, savings society and savings environment.
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3.  ด้านการส่งมอบคุณค่าติลอดช่วงช่วิติของล่กค้า ด้วยนวัติกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล  
Customer Lifetime Value Proposition

มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณ์ฑ์และบริการท่ีมีนวัตกรรมล�้าสมัย โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer  
Centric) เพ่ือส่งมอบคุณ์ค่าแก่ 3 กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ  
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและหน่วยงานรัฐ ด้วยนวัตกรรมทางการเงินและการบริการท่ีเหนือความคาดหวังของลูกค้า 
การพฒันาหรอืแสวงหาความร่วมมอืกบัพนัธมติร เพือ่สร้างและส่งมอบประสบการณ์์ทีด่ใีห้กบัลกูค้าในทุกจดุสมัผสั 
(Touch Point) ทั้งรูปแบบ ช่องทางการให้บริการ กระบวนการให้บริการธุรกิจหลักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และปลอดภัย รวมทั้ง
สร้าง Engagement ของลูกค้า

GSB’s customer-centric commitment is focused on delivering innovative products and 
services that create value for 3 customer groups: personal customer group, grassroots customer 
and supporting government’s policies group, and business and public sector customer group. 
The Bank does this by employing f inancial innovation; delivering services which are beyond 
expectation; developing or searching for cooperation and partnership to build and deliver a 
good customer experience in all points of interaction – forms, service channels, business service 
operations that apply technology and innovation, and marketing communication in a digital age –  
to bring customers convenience, speed, accessibility, security and customer engagement.

4.  ด้านการเพิ่มศกัยภาพโครงสร้างพื�นฐานขององค์กรให้ทนัต่ิอการเปล่่ยนแปลงในยุคดจิิทลั  
Fundamental Capabilities

มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันที่สูงขึ้น และรองรับการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเน้นการปรับโครงสร้างองค์กร อัตราก�าลัง และ
กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่่ (Big Data) ควบคู่กับการบริหารประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับธุรกิจและสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการให้บริการ พร้อมยกระดับและบูรณ์าการการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมและการตรวจสอบภายในให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

GSB focuses on lifting the standard of organisational management and upgrading the 
infrastructure to enhance the ability to compete. The Bank is also prepared for business 
operations in the digital age, through corporate and manpower restructuring as well as reform 
in the management process and personnel development. Big Data management and analysis, 
together with effective information technology management, are needed to serve the needs of 
businesses and to ensure data security and provision of services. Better and more comprehensive 
monitoring, risk management, internal control and audit are instrumental for GSB to be an 
organisation with good governance and transparency.

ธนาคารมีกลยุทธ์การดำาเนินงานที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ด้วยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการทาง 

การเงิน และช่องทางการให้บริการ พร้อมสร้างความรู้ทางการเงิน เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางการเงินให้ลูกค้า 

และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

GSB’s operational strategy takes into account changes in the digital age. By applying relevant technologies and innovations, 
GSB develops the financial products and services as well as service channels, provides financial literacy, and gives better 
opportunity to access financial inclusion, which will strengthen the customers’ financial position and allow communities 
to be self-reliant.
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การสร�างคุณค�าให�กับองค�กร
Creating Values for the Organisation

Creating Values for the Society
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นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
Sustainable Development Policy

ธนาคารได้น�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ของสหประชาชาติ  
ร่วมกับผลประเมินการสร้างองค์กรที่มั่นคงและมีธรรมาภิบาล รวมถึงปัญ่หา
และอปุสรรคจากการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาผสานเข้าด้วยกนัและปรบัปรงุ
เป็นแนวทางการสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการพิจารณ์า 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ข้อมูลจาก 
ทั้งลูกค้าและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสมรรถนะหลัก 
และความมัน่คงในระยะยาว ประเดน็ความเสีย่ง ความได้เปรยีบเชงิยทุธศาสตร์ 
และความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์ทีส่่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร  
แล้วก�าหนดแนวทางในการสร้างองค์กรทีเ่ตบิโตได้ในระยะยาว โดยเน้นสร้าง
ความสมดุลใน 2 ด้าน คือ

GSB has adopted the United Nations SDGs, considered 
the outcome of the assessment of building a stable organisation 
with good governance, and reviewed operational problems and 
challenges of the previous year, to improve on how to systematically 
build a sustainable organisation. Other considerations include the 
needs and expectations of all stakeholders, customer data and 
other circumstances, factors that contribute to strengthening core  
competency and long-term stability, risk factors, strategic  
advantages and challenges that impact the organisation’s progress. 
The approach to build a sustainable organisation was then  
formulated by focusing on achieving a balance between: 
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1. การสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 
ส่งเสรมิการน�าระบบบริหารจัดการเพือ่สร้างมูลค่าเพ่ิมเชงิเศรษัฐศาสตร์ 

มาใช้ โดยมุง่เน้นลกูค้าเป็นศูนย์กลาง ก�าหนดเป้าหมายทีท้่าทาย และถ่ายทอด 
ยุทธศาสตร์ผ่านแผนวสิาหกจิ แผนแม่บท และแผนปฏิบตังิานประจ�าปี พร้อม 
จัดท�าตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล มีการติดตามผล 
การด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและคู่เทียบอย่างสม�่าเสมอ

2. การสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นประเด็นส�าคัญ่ของการพัฒนาประเทศ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่มีผลต่อความส�าเร็จของธนาคาร ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in 
process) และโครงการหรือกิจกรรมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after 
process) ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) ของสหประชาชาติ 17 ข้อ แนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วย 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ISO 26000 ขององค์การระหว่างประเทศ 7 เรือ่งหลัก 
(Core Subjects) ครอบคลมุผลกระทบด้านเศรษัฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม  
รวมถึงหลักปรัชญ่าเศรษัฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ์ ความมีเหตุผล  
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

นอกจากนี้ยังน�าภูมิปัญ่ญ่าท้องถ่ินผสานกับหลักวิชาการ พิจารณ์า 
วางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างรอบคอบ ตระหนักในคุณ์ธรรม ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต การใช้สติปัญ่ญ่า ความเพียรและความอดทน รวมถึงการ 
ช่วยเหลอืเกือ้กูล และความสามคัคใีนการด�าเนนิชีวติ เพือ่ให้เกดิการพฒันาที่
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ภายใต้แนวคิด 
“ออมสินสร้างโลกสีชมพู” ดังนี้

1. Creating values for the organisation 
the Bank has applied a management system to create 

economic value by placing customers at the centre; setting 
challenging objectives; implementing the strategy through an 
enterprise plan, master plan and annual operation plan; devising 
indicators that carry down from the organisational to individual 
level; and following up on the implementation against the goals 
by using pair comparison.

2. Creating values for the society and environment
GSB emphasises key elements of national development 

and corporate social responsibility that would have an impact 
on the success of the Bank, including both CSR in process and 
CSR after process with the stakeholders, in accordance with 
17 United Nations SDGs and 7 core subjects of international 
standard on social responsibility (ISO 26000), covering economic, 
social and environmental impact, as well as the Suff iciency 
Economy Philosophy that is moderation, reasonableness and 
self-immunity. 

In addition, the Bank applies local wisdom and academic 
principles to plan and operationalise with care, ethics, honesty, 
intellect, diligence, patience, mutual support and unity, to achieve 
a development that is balanced, stable, sustainable and ready  
to withstand any changes, under the concept “GSB Creates  
the Pink World”
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ออมสินสร้างโลกสีชมพูด้วยหลัก 3 ออม  
Implement Policies to Reduce Resource Use, Losses and Impacts on the Environment (Eco-Efficiency)

การขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” มียุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 3 ด้าน คือ ออมเศรษัฐกิจ ออมสังคม  
และออมส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 8 กลุ่ม เพ่ือรักษัาสมดุลและสร้างการเติบโตท่ีม่ันคง โดยมีการก�าหนดเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์การด�าเนินงานท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี

The strategy to achieve sustainable development under the concept “GSB Creates the Pink World” comprising  
3 components: savings economy, savings society and savings environment, which correspond to the needs of all  
8 stakeholder groups; to maintain a balance and ensure sustainable growth. The objectives of the operational strategy  
of the 3 savings are as follows:

ออมเศรษฐกิจ
• เป็นธนาคารที่พลิกฟื้นเศรษัฐกิจไทย
• ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาลท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการท�างานให้มีคุณ์ภาพ น�าไปสู ่
ความเข้มแข็งขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

• หลกีเลีย่งการด�าเนนิงานทีอ่าจก่อความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

• สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อประชาชน เพื่อเศรษัฐกิจประเทศไทย
• เป็นสถาบันเพื่อการออมและเป็นแหล่งเงินให้รัฐ
• แก้ไขความยากจน และยกระดับคณุ์ภาพชวีติประชาชนฐานรากให้เข้มแข็ง
• ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 
• ส่งเสริมการพัฒนาเศรษัฐกิจฐานราก และ SMEs ด้วยการให้ความรู ้

และการเข้าถึงแหล่งทุน
• สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
• มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และการตอบสนองต่อ 

ข้อร้องเรียน
• ด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Savings Economy
• Be a bank that revives the Thai economy.
• Operate according to the principles of good governance, 

transparency and fair practice, to develop effective performance 
leading to corporate sustainability.

• Avoid any undertaking that may cause a conflict of interest 
and is determined to counter all forms of corruption.

• Implement government policies to support Thai people 
and economy. 

• Be an institution of savings and a source of capital for  
the government. 

• Resolve poverty and improve the quality of life of the 
grassroots population. 

• Promote savings and create f inancial discipline. 
• Promote the development of the grassroots economy and 

SMEs through f inancial literacy and f inancial inclusion. 
• Support innovation development
• Provide a channel for receiving customer complaints and 

take appropriate actions. 
• Operate a business that is responsible to stakeholders.
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Savings Society
• Operate a business in compliance with international human 

rights standards. 

• Give communities affected by the business operations  
the right to express their opinion. 

• Promote and support community and social development. 

• Build community and society relationships.

• Support community participation through their local 
wisdom, focusing on co-thinking, co-implementation and 
co-maintenance. 

• Promote good deeds, virtues and ethics. 

• Promote youth potential.

• Develop and offer products and services that contribute  
to creating a good society.

• Carry out public interest and public charity work. 

• Policies and work processes that are cognizant of occupational 
health and safety.

• Fair monetary and non-monetary remuneration and  
benef its for staff/employees.

Savings Environment
• Promote, support and implement activities that  

positively contribute to the society and environment,  
by adhering to the Suff iciency Economy Philosophy. 

• Create and promote environmental consciousness.

• Implement policies to reduce resource consumption, waste 
and environmental impact (ECO-Eff iciency)

• Create awareness among the customers to recognise  
the importance of using society and environmental-friendly 
products.

ออมสังคม
• ด�าเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิมนุษัยชนตามมาตรฐาน 

สากล

• ให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็น

• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

• สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

• สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญ่ญ่าท้องถิ่น เน้น
การร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกันดูแลรักษัา

• ส่งเสริมการท�าความดี มีคุณ์ธรรม และจริยธรรม

• ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน

• การพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณ์ฑ์และบริการเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี 

• การด�าเนินงานสาธารณ์ประโยชน์และสาธารณ์กุศล

• นโยบายและกระบวนการท�างานที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย

• ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานและลูกจ้าง  
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ออมสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริม สนับสนุน และด�าเนินกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญ่าเศรษัฐกิจพอเพียง

• สร้างและส่งเสริมจิตส�านึกในการดูแลและรักษัาสิ่งแวดล้อม

• ด�าเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญ่เสีย และ 
การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-Eff iciency)

• สร้างความตระหนกัให้ลกูค้าเหน็ความส�าคญั่ของการใช้สนิค้าและบรกิาร 
ที่ค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินเน้นการพัฒนาท่ีสมดุล ม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักวิชาการ 

ร่วมกับแนวทางระดับสากล เพื่อสร้างองค์กรและสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทุกด้าน โดยยืนอยู่บนพื้นฐานด้านคุณธรรมและ 

ความรับผิดชอบในการดำาเนินชีวิต 

GSB emphasises development that is balanced, stable and sustainable. By combing the Sufficiency Economy Philosopy,  
local wisdom, academic principles, and international standards, GSB aspires to build an organisation and society that are 
ready for all changes, based on ethics and responsibility in life.
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การขยายผลด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
Expansion of Development Results to Sustainability

ในปี 2561 ธนาคารมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ 
ในองค์กร โดยปรับบทบาทจาก CSR after Process เป็นการเพ่ิมบทบาท  
“CSR in Process” เพ่ือสร้างคุณ์ค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม ดังน้ี

1. บทบาทผ่่้สนับสนุนทรัพยากรท่่จำาเป็น 
ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายขับเคล่ือนศักยภาพได้ เช่น เงินทุนตั้งต้น  

เงนิสนบัสนนุกจิกรรมหรอืโครงการ ความรูท้างการเงนิ รวมถงึทกัษัะทีจ่�าเป็น
ต่อลูกค้าและประชาชน

2.  บทบาทการเป็นตัิวกลางช่วยผ่ลักดันให้หน่วยงาน ล่กค้า  
และประชาชน 

พัฒนาศักยภาพหรือทักษัะอาชีพอย่างเหมาะสมผ่านโครงการ 
หรือกิจกรรม เช่น จัดประกวดและสนับสนุนการแข่งขัน เป็นส่ือกลาง 
ขยายช่องทางจัดจ�าหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

3.  แนวทางยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธนาคาร (CSR in 
Process) 

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2560 ธนาคาร 
มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาท้ังในมิติเศรษัฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ผ่านระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน ตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบ
ผลิตภัณ์ฑ์และบริการ ข้ันตอนการตลาดและการขาย ขั้นตอนการบริหาร 
ความสมัพนัธ์กับลกูค้า ขัน้ตอนการบริหารผลติภณั์ฑ์และบรกิาร และขัน้ตอน 
ในธุรกิจ Digital Banking ควบคู่ไปกับการสนับสนุนลูกค้า ประชาชน และ 
ภาคส่วนอืน่ให้ขบัเคลือ่นไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนืใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมาย 
ที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 4 การศึกษัาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 8  
การจ้างงานที่ีคุณ์ค่าและการเติบโตทางเศรษัฐกิจ และเป้าหมายที่ 10  
ลดความเหลื่อมล�้า 

ปี 2561 ธนาคารบูรณ์าการเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 
ในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิเพิม่อีก 4 เป้าหมาย คอื เป้าหมายที ่9 อตุสาหกรรม 
นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษัย์  
อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน และ 
เป้าหมายที ่13 การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่ให้สอดคล้อง 
กับการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
อย่างสมดลุใน 4 มติ ิได้แก่ ความมัง่คัง่ทางเศรษัฐกจิ การรกัษ์ัสิง่แวดล้อม การม ี
สงัคมทีอ่ยู่ดมีีสขุ และการเสรมิสร้างภมูปัิญ่ญ่ามนษุัย์ โดยมแีนวทางยกระดบั 
การด�าเนนิงานในองค์กรให้มัน่คงและสอดคล้องกนัรวม 8 เป้าหมาย ดงัภาพ

In 2018, the Bank encouraged the participation of employees 
at all levels of the organisation to transition their role from one 
of CSR after Process to focus more on CSR in Process, to create 
shared value for the business and society:

1. Role of Sponsors of Necessary Resources 
Helps the target groups to drive with potentials, such as 

initial capital, activity or project funding, f inancial literacy and 
necessary skills for customers and the people. 

2.  Intermediary role to encourage agencies, customers 
and the people 

Develops their potential and skills through projects and  
activities, such as organising a contest and supporting a competition,  
acting as an intermediary to expand sales channels for different  
customer groups.

3. CSR in Process 
It was enhanced to be in line with the SDGs in 2017. The 

Bank focused on achieving the SDGs in the economic, social and  
environmental dimensions. The efforts were made in its core 
and supporting work processes, including the phases of products  
and services design, marketing and sales, customer relations 
management, product and services management, and digital 
banking process. The Bank also supported its customers, the 
people and other sectors towards achieving the 4 SDGs, namely 
SDG 1 No Poverty; SDG 4 Quality Education; SDG 8 Decent Work 
and Economic Growth; and SDG 10 Reduced Inequalities. 

In 2018, the Bank integrated additional 4 SDGs into its  
business operations, namely SDG 9 Industry, Innovation and  
Infrastructure; SDG 11 Sustainable Cities and Communities; SDG 12  
Responsible Consumption and Production; and SDG 13 Climate 
change and impacts. This was in support of Thailand 4.0 policy, 
which aims to sustain development in a balanced manner in 4 
aspects, namely, economic prosperity, environmental protection, 
social well-being and raising human values. There are 8 targets to 
be achieved by raising the standard of organisational operations 
to be secure and coherent, as indicated in the infographic.



ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561

52

ขยายผ่ลผ่่าน
ยุทธศาสติร์ 
ด้านการพัฒนา 
ส่่ความยั่งย่น 
ติามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพ่ยง

มุ่งเน้น CSR in Process ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
CSR in Process in accordance with the SDGs (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development Goals: SDGs

แนวทางการดำาเนินงาน  
Process

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ 
ทุกสถานที่  
Eliminate poverty in all its forms, 
everywhere.

• การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการแก้ไขปัญ่หาหนี้นอกระบบ

• ออกแบบผลิตภัณ์ฑ์และบริการให้สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
ฐานรากและสนบัสนนุนโยบายรฐั เพือ่ให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงินทนุ เช่น สินเชือ่โครงการ
ธนาคารประชาชน โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs

• Implement government policies, such as Project to Solve Informal Debts 
Problem.

• Design products and services specif ically for different customer groups, 
especially the grassroots customer group and supporting government  
policies, to allow them to access capital, such as the People’s Bank Loan 
Project and Low Interest Loan Project for SMEs.

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียม
และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน  
Support equal and inclusive  
education; promote lifelong  
learning for all.

• การให้ความรูท้างการเงนิ (Financial Literacy) และทักษัะในการประกอบอาชพีแก่ลกูค้า
และประชาชนทั่วไป

• พัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการสานฝัน
เยาวชนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านดนตรี กีฬา วิชาการ)

• Offer f inancial literacy and career skills for customers and the general public. 

• Youth development and learning promotion, such as School Bank Project, 
and Youth’s Dream Project (in music, sports and academics).

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืืน 
การจ้างงานที่มีคุณค่า  
Promote continued, inclusive and 
sustainable economic growth, 
full and productive employment.

• น�าเสนอผลิตภัณ์ฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงโครงการที่กระตุ้นการ 
ขยายตัวของเศรษัฐกิจและการจ้างงาน เช่น โครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน  
โครงการตลาดนัดประชารัฐสีชมพู

• Introduce diverse f inancial products and services, including projects to 
stimulate economic growth and employment, such as GSB Home Loan 
Project, and the Pink Public Market Fair Project.
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development Goals: SDGs

แนวทางการดำาเนินงาน  
Process

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนและท่ัวถึง
และสนับสนุนนวัตกรรม  
Develop infrastructure that can 
withstand changes; promote  
adaptation towards sustainable  
and inclusive industry; and  
support innovation.

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนนวัตกรรมจากนโยบาย 
National e-Payment ที่ผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ทางการเงินสู่ Digital Banking

• Develop infrastructure that can withstand changes; support innovations of 
the National e-Payment policy which will propel Thailand to be a cashless 
society; innovate f inancial technology for digital banking solutions. 

ลดความเหลื่อมล้ำาทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ  
Reduce inequality domestically 

and internationally.

• ออกผลิตภัณ์ฑ์และบริการทางการเงินเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล�้า เช่น สินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน โครงการ Street Food

• การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

• Introduce f inancial products and services to reduce inequality, such as  
People’s Bank Loan Project, and Street Food Project.

• Implement government policies, such as Welfare Registration Scheme.

ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
Make cities and human  

settlements safe, inclusive, ready 

for changes and sustainable.

• ออกแบบผลิตภัณ์ฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย 
ท่ีปลอดภัย เช่น โครงการบ้านประชารัฐ โครงการสินเช่ือบ้านออมสิน

• ขยายช่องทางให้บริการทั่วประเทศและในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการพัฒนาช่องทางการ 
ให้บริการด้านดิจิทัล

• Design f inancial products and services that allow better access to safe 
habitats, such as Pracharat Project, and GSB Home Loan Project. 

• Expand service channels nationwide and in remote areas, including  
developing digital service channels.

รับรองแผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable consumption 

and production patterns.

• ออกผลิตภัณ์ฑ์และบริการทางการเงิน บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ เช่น โครงการอนรุกัษ์ัสิง่แวดล้อมโดยการลดและเลกิใช้สารท�าลายชัน้โอโซน

• Design f inancial products and services that mitigate the impact of climate 
change, such as the Environmental Conservation Project to reduce and 
phase out the use of ozone-depleting substances.

ดำาเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ  
Implement urgent measures  

to cope with climate change and  

its impact.

• ออกผลิตภัณ์ฑ์และบริการทางการเงิน บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เช่น โครงการอนรัุกษ์ัส่ิงแวดล้อมโดยการลดและเลกิใช้สารท�าลายช้ันโอโซน 

• การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด�าเนินนโยบาย 
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญ่เสีย และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-Eff iciency)  
เช่น ลดการใช้กระดาษั ลดการใช้พลังงาน ประกาศนโยบายเลิกใช้โฟมและพลาสติก

• Design f inancial products and services that mitigate the impact of climate 
change, such as The Environmental Conservation Project to reduce and 
phase out the use of ozone-depleting substances. 

• Manage in-house resources for maximum eff iciency, and implement policies 
to reduce resource consumption, waste and environmental impact (Eco- 
Eff iciency), such as reducing paper use, reducing energy consumption, 
announcement of policy of not using foam and plastic.
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การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม  
Operations on Responsibility to the Country and Society

01 CSR in Process พัฒนาแพลตฟอร์ม  
ทีี่�เช่�อมโยงกับกิจกรรมที่างด้้านสังคม  
 Develop platforms that are associated 
with social activities

 • พัฒนาช่องทาง Payment เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ผ่าน MyMo

 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผู้ใช้บัตรเครดิต (Point บุญ่)

 • กิจกรรมร่วมบริจาคเงินให้องค์กรการกุศล

 • พฒันาผลิตภณั์ฑ์เพือ่ส่งเสรมิการออมและสร้างวนิยัทางการเงนิแก่
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เช่น ผลิตภัณ์ฑ์ออมก่อนกู้

 • ขยายผลโครงการและต่อยอดธุรกิจโดยการให้สินเชื่อ

 • Develop a payment channel for donation to help victims 
of disaster through MyMo.

 • Marketing activities for credit card users (merit point).

 • Activities on donation to charitable organisations.

 • Develop products that promote savings and create 
f inancial discipline among grassroots customer group and supporting 
government policies group, such as “saving before borrowing”.

 • Approve loans for project and business expansion.

02 การด้�าเนินงานตามนโยบายรัฐ  
Implementing government policies 

 • โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนพัฒนา
ศักยภาพและร่วมพัฒนาผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

 • โครงการแก้ไขหน้ีสินนอกระบบร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการ
ไกล่เกลี่ยฟื้นฟูหนี้ สนับสนุนเงินทุนในระบบ

 • โครงการสนับสนุนสินเช่ือต้นทุนต�่าแก่ผู ้ประกอบการ SMEs  
และร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาศักยภาพ

 • GSB serves as a registrar for the State Welfare Scheme, 
to develop the potential of and taking part in the joint development 
through the People’s University Project.

 • Work with partner organisations to solve the informal 
debts problem through debt restructuring negotiations and inject 
capital to the system.

 • Provide low interest loans to SMEs and work with partner 
organisations to develop their potential.
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03 การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้  
Knowledge creation and 
dissemination

 • จัดเก็บองค์ความรู้ ธนาคารภูมิปัญ่ญ่า 77 องค์ความรู้

 • จดัเก็บองค์ความรูส้�าหรบัพฒันาสังคมและชมุชน (GSB Community 
Enterprise)

 • ส่งเสรมิแนวคดินวัตกรรมส�าหรบัเยาวชนผ่านโครงการ Innovation 
Club ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 • พัฒนาช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน YouTube Channel 
และเว็บไซต์ KM

 • Preserve 77 components of knowledge derived from 
the Wisdom Bank.

 • Preserve the knowledge of GSB Community Enterprise. 

 • Promote innovative ideas of youth through the Innovation 
Club Project, in collaboration with Universities. 

 • Develop channels of knowledge dissemination by using 
YouTube Channel and KM website.

04 การด้�าเนินการตามนโยบาย Eco-Effciency  
Implementing the eco-eff iciency 
policy

 • ประกาศเจตนารมณ์์ “ออมสินที่�าความดี้ด้้วยหัวใจ ลด้ภัย 
สิ�งแวด้ล้อม”

 • ปรับปรุงรูปแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน

 • สร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานแก่บุคลากรผ่านกิจกรรม 
และช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ

 • ส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
การท�าแปลงสาธิตระบบน�้าหยด

 • Announce the intention “GSB Doing Good with Our 
Heart to Reduce Environmental Impact”.

 • Improve building design to be energy-eff icient.

 • Raise awareness among GSB personnel about energy 
consumption through activities and other means of 
communication.

 • Promote natural resource and environmental restoration, 
for example, the drip demonstration plantation.
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การสนับสนุนชุมชนท่ีสำาคัญ  
Key Aspects of Community Support 

ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก
The Grassroots Economy Community

สมาชิกธนาคารโรงเรียน
School Bank Membership

 •  ขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษัาเป็น 69 แห่ง
ในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ�น” เพื่อพัฒนา
ต่อยอดภูมปัิญ่ญ่าท้องถิน่ให้กับกลุม่องค์กรชมุชน

 •  Expanded cooperation with institutions of 
higher education in the “Yuwaphat Rakthin”  
Project to 69 institutions, to support community 
organisations to build on their local wisdom.

 •  ขยายผลโครงการองค์กรการเงนิชมุชนต้นแบบเพิม่อกี  
24 แห่ง เพ่ือถอดองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบไปสู ่
ชุมชนอ่ืนและชุมชนโฮมสเตย์ต้นแบบ

 •  Expanded the project on model community 
f inancial organisations with additional 24 
locations, to apply the knowledge learned 
from a model community to other communities 
and a model homestay community.

 •  ขยายกลุม่การอบรมให้ความรูท้างการเงนิ ส�าหรับกลุม่ 
Unserved, Under-served และกลุม่ผูม้บีตัรสวสัดกิาร
แห่งรัฐ
-  โครงการให้ความรูท้างการเงนิแก่ผูม้รีายได้น้อย
-  โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
-  โครงการคลินิกสุขภาพทางการเงินเคลื่อนที่

 •  Expanded group lessons on f inance literacy 
for unserved and under-served groups, and 
holders of welfare cards:
- Financial literacy for low-income earners 
- People’s University Project
- Mobile Financial Health Clinic.

 •  พฒันาการให้บรกิารธนาคารชมุชน (Banking Agent) 
น�าร่อง 458 แห่ง ให้เป็นภาคีทางธรุกจิของธนาคาร

 •  Improved the services of 458 pilot community 
banks (Banking Agent) to be GSB’s business 
partners.

 •  ขยายผลโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้้าน 
ด้นตรี กีฬา วิชาการ” และพัฒนาต่อยอดให้เป็น
เยาวชนระดบัอาชพีและก้าวสูต่วัแทนระดบัประเทศ

 •  Expanded the “Promoting Youth Potential 
in Music, Sports and Academics” Project 
and encouraged youth in the programme to 
turn professional or to become national 
representatives.

 •  ขยายผลโครงการ “ธนาคารโรงเรียนต้นแบบ” เพิ่ม 
13 แห่ง เพื่อถอดบทเรียนและขยายผลสู่ธนาคาร
โรงเรียนอื่น ๆ

 •  Expanded the “Model School Bank” Project 
with additional 13 locations, to draw lessons 
from and apply them to other school banks. 

 •  พฒันาระบบงานธนาคารโรงเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual  
School Bank) โดยเพ่ิมห้องจริยธรรม คุณ์ธรรม  
ห้องศาสตร์พระราชา และห้อง Startup

 •  Improved the system of the Virtual School 
Bank, by adding classrooms on ethics, morality, 
the King’s Philosophy and startup.

 •  ต่อยอดสมาชกิธนาคารโรงเรยีน โดยกระตุน้การสะสม 
G Coin จากกิจกรรมใน Virtual School Bank และ
น�ามาแลกเป็นทุนการศกึษัาสะสมในบญั่ชกีารออม

 •  Expanded the School Bank membership by 
encouraging the collection of G Coins from 
activities in the Virtual School Bank and 
converting them into tuition scholarship in 
savings accounts.
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การก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ 
Determining Key Sustainability Issues

ปัจจยัความย่ังยนืทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิการเงนิ ครอบคลมุมติเิศรษัฐกจิ (การพฒันาเศรษัฐกจิและธรรมาภบิาล) มติสิิง่แวดล้อม และมติสิงัคม เป็นข้อมลู
ตัง้ต้นส�าหรบัพจิารณ์าคดัเลอืกปัจจยัความยัง่ยนืของธนาคาร ผ่านการประชมุเชงิปฏบิตั ิจ�านวน 3 ครัง้ ได้แก่ Identif ication, Prioritisation และ Validation

Sustainability issues relating to the f inance industry are multi-dimensional: economic (economic development and good 
governance), environmental and social. They are the basis for 3 workshops to determine GSB sustainability issues: identif ication, 
prioritisation and validation.

มาติรฐานความยั่งย่นท่่เก่่ยวข้องกับอุติสาหกรรมการเงินและติัวอย่างธนาคาร
Sustainabiltiy standard of the finance industry and bank model

SDGs ท่่เก่่ยวข้องกับอุติสาหกรรมการเงิน
SDGs relevant to the finance industry

CSV ท่่เก่่ยวข้อง 
กับอุติสาหกรรมการเงิน

CSV relevant to  
the finance industry

บริบทการดำาเนินงานของธนาคาร
ทั�งในปัจจุบันและอนาคติ

Present and future operational 

contexts of the Bank

ความคาดหวัง 
ของผ่่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย

Expectation of stakeholders
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การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญและกรอบการรายงาน  
Determining Key Sustainability Issues and Framework of the Report 

01

02

ระบุประเด็น
IDENTIFICATION

จัดลำาดับประเด็น
ความยั่งย่นท่่
สำาคัญ
PRIORITISATION

ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมน�าประเด็นความยั่งยืนท่ีส�าคัญ่ในปี 2560 มาพิจารณ์า 
ทบทวน โดยพิจารณ์าเทียบเคียงกับประเด็นความยั่งยืนท่ีเก่ียวข้องกับของธนาคาร (Relevant 
GSB issues) จากรายการเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองส�าหรับสถาบันการเงิน

The Social and Environment Development Department reviewed the key 
sustainability issues of 2017, by comparing them with the relevant GSB issues 
from the relevant financial issues.

เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
• ข้อกังวลและความคาดหวังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยากให้กิจการปรับปรุงเร่งด่วน หรือเป็น 

ข้อก�าหนดทางกฎหมาย หรือกรอบการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ
• ผลกระทบที่มีสาระส�าคัญ่จากการด�าเนินงานของกิจการหลัก รวมถึงมีขอบเขตผลกระทบ

ตามบริบทเชิงภูมิศาสตร์
• กลยทุธ์ระยะยาวขององค์กร ความเสีย่งและโอกาส รวมถงึห่วงโซ่อปุทานทีส่�าคัญ่ขององค์กร
• การขยายผลที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs)
• การน�าไปสู่การสร้างคุณ์ค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)

Consideration criteria 
• Issues of concern and expectation of the stakeholders which should be rectif ied 

urgently or legal requirements, or framework related to business operations.
• Impact of primary business operations, including having limits of the impact 

in accordance with the geographical context. 
• Long-term organisational strategy, risks and opportunities, including key  

organisational supply chains. 
• Expanding work that contributes to achieving the Sustainable Development 

Goals (SDGs). 
• Creating Shared Value (CSV).

พิจารณาจาก
• ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ผลกระทบทีส่�าคญั่จากการด�าเนนิงานขององค์กรทีม่ต่ีอเศรษัฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม 

Considerations
• Influence on stakeholder assessments and decisions.
• Signif icance of economic, environmental, and social impacts.

มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2

• สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณ์ค่า (Value Chain)  
ขององค์กรหรือไม่

• เกี่ยวเนื่องกับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Interest) หรือไม่
• เกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังของสังคม (Society’s Expectation) หรือไม่ ฯลฯ

Perspective of the stakeholders
• Aligned with the vision, mission, value and value chain of the organisation or not?
• Related to the stakeholder interest or not?
• Related to the society’s expectation or not?
• Etc.

2     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของธนาคาร ประกอบด้วย พนักงาน (ปัจจุบันและกลุ่มท่ีเกษีัยณ์อายุแล้ว) และลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของธนาคาร ประกอบด้วย ลูกค้า (ลูกค้ากลุ่มบุคคล  
ลูกค้ากลุ่มฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ลูกค้ากลุ่มธุรกิจและหน่วยงานรัฐ) รัฐบาล หน่วยงานก�ากับ ผู้ส่งมอบ (เช่น บริษััทพัฒนาระบบงาน บริษััทประเมินราคาหลักทรัพย์ บริษััทรับขนส่งเงินสด) คู่ค้า/
พันธมิตร (บริษััททิพยประกันภัย) คู่ความร่วมมือ (หน่วยงานตามข้อตกลงสินเช่ือ) ชุมชนส�าคัญ่ (ชุมชนนักเรียนของธนาคารโรงเรียน และชุมชนเศรษัฐกิจฐานราก)

2     Internal stakeholders of the Bank are employees (current and retired) and workers. External stakeholders of the Bank are customers, Government, regulator, deliverers, trading 
partners/allies, partners, important communities



ขอบเขตภายนอกองค�กร
ประกอบด�วย 

Scope external to
organisaion

ขอบเขตภายในองค�กร
ประกอบด�วย 

Scope internal to
organisaion

ชุมชนสำคัญ
Important

communities

ลูกค�า
Customers

 รัฐบาล
Government

ผู�บร�หาร
Executives

พนักงาน
Employees

ลูกจ�าง
Workers

คู�ความร�วมมือ
Partners

ผู�ส�งมอบ
Deliverers

หน�วยงานกำกับดูแล
Regulator

คู�ค�า
Trading partners

(ปัจจุบัน และกลุ่ม
เกษัียณ์อายุ)

(Current and 
Retired)
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มุมมองของธนาคารออมสิน
• สามารถสร้างโอกาสหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการด�าเนินการหรือจากการไม่ด�าเนินการ

ต่อประเด็นนั้นหรือไม่
• ประเด็นเหล่านั้นถูกหยิบยกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่
• สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นตามที่สังคมได้คาดหวังไว้หรือไม่
• ฯลฯ

Perspective of GSB 
• Create opportunity or risk from operation or non-operation?
• Issue raised by stakeholders or not?
• Able to take responsibility for impact as per society’s expectation or not? 
• All That to be obtained for The essence or the Materiality of quoation as follow.
• Etc.
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03

04

ติรวจสอบ
ประเด็น 
ความยั่งย่น 
ท่่สำาคัญ
VALIDATION

การทบทวน
ประเด็นความ
ยั่งย่นท่่สำาคัญ
REVIEW

เพ่ือน�าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื พร้อมท้ังน�าแนวทาง 
การระบปุระเด็นความยัง่ยนืท่ีส�าคัญ่ไปเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การด�าเนนิงานของธนาคารท้ัง 4 ด้าน  
เพือ่ควบรวมประเด็นความยัง่ยนืทีอ่ยูใ่นยทุธศาสตร์ด้านเดียวกันไว้ด้วยกัน เพือ่น�ามาก�าหนดเนือ้หา 
การรายงานในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร

The next step was to formulate a work plan on sustainability and link the  
determination of key sustainability issues with 4 components of the Bank’s  
operational strategy, which combine all sustainability issues in the same component 
of the strategy. This was then used to determine the contents of the Bank’s  
sustainability report. 

ธนาคารจัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมไปถึงจัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน 
แนบท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ 
ด�าเนนิงานและการเปิดเผยข้อมลูด้านความยัง่ยนืของธนาคาร ทัง้น้ี ธนาคารจะรวบรวมข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ  ทีไ่ด้รับมาเพ่ือใช้ปรับปรุงเน้ือหาและรูปแบบการเปิดเผยผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื 
ในรายงานฉบับต่อไป 

The Bank conducts regular reviews of processes relating to information and  
its publication in the Sustainability Report which can be accessed via various  
channels. The Bank has created a survey of stakeholders’ opinions and suggestions 
for improving the contents and channels of communication. The Bank will use  
these suggestions in order to improve the contents and formats of the subsequent 
sustainability reports.
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ระดับความสำาคัญมาก 
Level: High importance

ระดับความสำาคัญน้อย 
Level: Low importance

ระดับนัยสำาคัญของผลกระทบทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม
Level of significant impact on economy, and society environment
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ผลการประเมินกลุ่มประเด็นท่ีสำาคัญสามารถกำาหนดกลุ่มประเด็นท่ีสำาคัญต่อความยั่งยืนของธนาคารได้ตามภาพ  
Results of the evaluation of the key groups of issues key sustainability issues of the Bank can be 
organised as shown below:

ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญของธนาคาร
GSB’s Key Sustainability Issues

• ด้านเศรษฐกิจ / Economy • ด้านสังคม / Society • ด้านสิ่งแวดล้อม / Environment

1

23

3

4

5

2 1

1-3
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ประเด็นความย่ังยืนท่ีมีสาระสำาคัญของธนาคาร  
Key Sustainability Issues of GSB

ด้านเศรษฐกิจ  
Economy

ด้านสังคม  
Society

ด้านสิ่งแวดล้อม  
Environment

1. การก�ากับดูแล การบริหารความเส่ียง การควบคุม 
และการตรวจสอบภายในโดยมีธรรมาภิบาล

2. การพฒันานวตักรรม ผลิตภณั์ฑ์ บรกิาร และขยายธรุกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่สร้างและส่งมอบคุณ์ค่าและประสบการณ์์
ทีด่ใีห้กบัลกูค้า ด้วยช่องทางและการบรกิารทีเ่หมาะสม 

3. การพฒันาความเข้มแขง็แก่ประชาชนและเศรษัฐกจิฐานราก 
ตามหลักปรัชญ่าเศรษัฐกิจพอเพียง 

4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับและ
สนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การรกัษัาความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ยกระดบัการส่งเสรมิการออมและสร้างวนิยัทางการเงนิ

1. Corporate governance, risk management, internal 
control and audit with good governance

2. Development of innovation, products and services 
as well as expanding electronic transactions, to 
create and deliver value and good experience 
for the customers using suitable channels and 
services

3. Strengthening the people and grassroots economy 
according to the Suff iciency Economy Philosophy

4. Management of information and communications 
technology, to support businesses in the digital age, 
and enhancing the effectiveness of ICT security 

5. Elevating the promotion of savings and creation 
of f inancial discipline

1. การเพิม่ศักยภาพโครงสร้างพืน้ฐานของ
องค์กรให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในยคุ
ดิจิทัล

2. การพฒันาทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพือ่ให้ลกูค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย และปลอดภัย 

3. ด�าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดย 
รับผิดชอบต่อเศรษัฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม ตามหลกัปรัชญ่าเศรษัฐกจิ 
พอเพียง

1. Enhancing the potential of 
organisational infrastructure, 
in response to changes in the 
digital age

2. Development of technologies 
and innovations to provide the 
customers with convenient, fast, 
accessible, and secure service

3. Operating with good governance, 
being responsible for the economy, 
society and environment according 
to the Suff iciency Economy 
Philosophy

1. การสร้างและส่งเสริมจิตส�านึกในการ
ดูแลและรักษัาสิ่งแวดล้อม 

2. การด�าเนินนโยบายเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากร ลดการสูญ่เสีย และลด 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Eco- 
Eff iciency)

1. Instilling and promoting a 
consciousness of environmental 
protection and conservation

2. Adopting policies to reduce 
consumption of resources, waste  
and environmental impact  
(Eco-Eff iciency)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Participation of Stakeholders

ธนาคารให้ความส�าคัญ่กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุม 
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก  
เพือ่ให้เข้าใจถงึความต้องการ ความคาดหวัง และน�ามาวางแนวทางการปฏิบตัิ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจ 
เกดิขึน้จากการปฏบิตัไิม่เหมาะสม โดยส่งเสรมิการกระจายโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีร่วมตดัสนิใจหรอืแสดงความคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานทีอ่าจกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณ์ภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน 
หรือท้องถิ่น ในระดับต่าง ๆ ได้แก่

 • ระดับการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงได ้
ผ่านช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ระดบัการเปิดรับความคดิเหน็ผ่านกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ 
และน�าข้อเสนอแนะความคิดเห็นไปเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบายและ
พัฒนาการด�าเนินงานของธนาคาร

 • ระดบัการปรกึษัาหารือ เปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีร่วมก�าหนด
นโยบายและวิธีท�างาน ผ่านการจัดประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 • ระดับการวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมรบัผดิชอบในการวางแผนโครงการ และผลทีเ่กดิจากการด�าเนนิโครงการ

 • ระดับการร่วมปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารร่วมด�าเนิน
โครงการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ทั้งน้ี ธนาคารได้แบ่งกลุ่มลูกค้าตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
ด้านพฤตกิรรมของลกูค้า และด้านความต้องการและความคาดหวังเป็น 3 กลุม่ 
และก�าหนดกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียตามบทบาทหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกบัธนาคาร
เป็น 7 กลุ่ม เพ่ือประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  
ดังนี้

The Bank recognises the importance of good governance, 
including the participation of internal and external stakeholders, to 
understand their needs and expectations to formulate appropriate 
approaches to different stakeholder groups, to prevent the risk 
or impact of adopting improper approaches. Stakeholders are 
encouraged to take part in decision making or express viewpoints 
on operations that might cause varying levels of impact on the 
environment, health, quality of life and community or local 
ways of life:

 • Level of truthful, accurate and up-to-date information, 
which is accessible via communication channels between the 
Bank and stakeholders

 • Level of susceptibility to feedbacks through the feedback  
process, and adopting suggestions and opinions to improve  
the Bank’s policy formulation and operations

 • Level of consultation – stakeholders participate in policy 
and work process formulation through meetings or workshops

 • Level of joint planning – the Bank and stakeholders are 
jointly responsible for the project planning and outcome of 
project implementation 

 • Level of joint implementation – Joint implementation of 
the project by stakeholders and the Bank, to achieve target goals 

The Bank’s customers are categorised into 3 groups according 
to demographic factor, behavioural factor, needs and expectations. 
Stakeholders are categorised into 7 groups according to their roles 
in relation to the Bank, to effectively operate to achieve the  
pre-determined goals:
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ล่กค้า
และผ่่ม่้สว่นไดส้ว่นเส่ย  

Customers and 

Stakeholders

ความติ้องการ  
Needs

ความคาดหวัง  
Expectations

กลุ่มลูกค้า / Personal Customer

1. กลุ่มล่กค้าบุคคล
Personal Customer 
Group

• เงินฝากผลตอบแทนสูง
• สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่า อนุมัติรวดเร็ววงเงินสูง
• บริการทางอเิลก็ทรอนกิส์ทีป่ลอดภยัและใช้งานง่าย
• พนักงานมี Service Mind ให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว
• มีช่องทางให้บริการที่หลากหลายและใช้บริการได้ 

ทุกท่ี ทุกเวลา

• High interest savings 
• Low interest loan, fast approval, high credit 

limit 
• Secure and easy-to-use e-banking services
• Employees have service mind, providing accurate 

and prompt service 
• Diverse service channels which can be accessed 

anywhere and anytime

• ผลิตภัณ์ฑ์และบริการที่หลากหลาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
ของลูกค้า

• ช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการเทียบเท่า
สาขา

• ธนาคารมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวันนอกเหนือจาก
การให้บริการด้าน Financial

• Provide various products and services suitable  
for customers’ lifestyles 

• e-banking services capable of doing all in-branch 
transactions 

• GSB as part of everyday life beyond providing 
f inancial services 

2. กลุ่มล่กค้าฐานราก 
และสนบัสนุนนโยบายรฐั
Grassroots Customer 
and Supporting 
Government’s Policies 
Group

• บริการสินเช่ือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ 
อาชีพ

• วงเงนิกูส้งูเพยีงพอต่อความต้องการ อตัราการผ่อนช�าระน้อย 
อนุมัติเร็ว

• มีช่องทางการใช้บริการที่หลากหลาย
• รับฝากเงินนอกสถานที่

• Provide Working capital loan for doing business
• Suff icient credit limit, low instalment repayment, 

fast approval
• Provide various service channels
• Out-of-branch deposit service

• ไม่ต้องมีบุคคลค�้าประกันเงินกู้ 
• สนับสนุนช่องทางการตลาดและการขาย
• มีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

• Loan guarantor not required 
• Support marketing and sale opportunities 
• Provide training and f inancial literacy

3. กลุ่มล่กค้าธุรกิจ 
และหน่วยงานรัฐ
Business and Public 
Sector Customer 
Group

• บรกิารสนิเชือ่เพ่ือการลงทุนและเงนิทนุหมนุเวยีนในธรุกจิ 
โครงการภาครัฐ

• อนุมตัเิงนิกูเ้ร็ว และมอีัตราดอกเบีย้พเิศษัทีเ่หมาะสมกบั
ช่วงธุรกิจ

• Provide Investment loans and working capital 
for public projects 

• Fast approval and special interest rate suitable 
for business cycle

• พนักงานเป็นที่ปรึกษัาด้านการเงินและการประกอบ
ธุรกิจ

• สนับสนุนช่องทางและสร้างโอกาสการตลาด การขาย และ
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างลูกค้า 

• Employee can provide f inancial and business 
consultancy 

• Provide opportunities for marketing, sale and 
business matching
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ล่กค้า
และผ่่ม่้สว่นไดส้ว่นเส่ย  

Customers and  

Stakeholders

ความติ้องการ
Needs

ความคาดหวัง
Expectations

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholders

1. รัฐบาล
Government

• สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

• Support government policies

• การต่อยอดจัดท�าโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
• สร้างโอกาสให้กับประชาชนฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้มากขึ้น

• Expand projects based on government policies 
• Create opportunities for grassroots people to 

better access to capital

2.  หน่วยงาน 
กำากับด่แล
Regulator

• ปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั 
• เป็นสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คง เข้าถึงกลุ่มประชาชนฐานราก 

โดยเฉพาะเร่ืองการออมและการยกระดับคุณ์ภาพชีวิต
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับ Digital 

Banking

• Strictly comply with laws and regulations 
• Be a stable f inancial institution, accessible by 

the grassroots population, especially for savings 
to elevate living conditions  

• Develop ICT system for digital banking

• มีความโปร่งใส ไม่เกิดข้อผิดพลาด และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล

• Be transparent, error-free and adhere to Good 
Governance

3. ผ่่้ส่งมอบ
Deliverer

• ปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส 
และเป็นธรรม

• มีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ ์อย ่ างต ่อ เนื่ อง 
และให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน

• Treat all deliverers equally, transparently and 
fairly 

• Continuous communication and public 
relations, and cooperate with the Bank in  
its operations

• พัฒนากระบวนการท�างานของธนาคารให้มปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

• Develop internal work processes of the Bank to 
be more eff icient and effective

4. ค่่ค้า
Trading partner

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และ 
เป็นธรรม

• ให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานร่วมกนัอย่างเตม็ความ
สามารถ

• มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และให้ 
ความร่วมมือในการด�าเนินงาน

• Treat all trading partners equally, transparently 
and fairly

• Cooperate with the Bank in its operations to 
the fullest ability 

• Continuous communication and public relations, 
and cooperate with the Bank in its operations

• พัฒนากระบวนการท�างานภายในของธนาคาร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

• Develop internal work processes of the Bank to 
be more eff icient and effective
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ล่กค้า
และผ่่ม่้สว่นไดส้ว่นเส่ย  

Customers and  

Stakeholders

ความติ้องการ
Needs

ความคาดหวัง
Expectations

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholders

5. ค่่ความร่วมม่อ
Cooperation Partner

• มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และให ้
ความร่วมมือในการด�าเนินงาน

• Continuous communication and public relations, 
and cooperate with the Bank in its operations

• พัฒนากระบวนการท�างานภายในของธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

• Develop internal work processes of the Bank to 
be more eff icient and effective 

6. ชุมชนสำาคัญ
Community

6.1 ชุมชนนักเรียนของ 
“ธนาคารโรงเรียน”
Student Community of 
“GSB School Bank”

• ส่งเสริมและสนับสนุนวินัยการออม
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนา 

ศักยภาพในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์์ สังคม และ 
สติปัญ่ญ่า และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

• Promote and support savings discipline 
• Organise activities that promote and support 

students to improve physical, mental, emotional,  
social and intellectual capacity, and to spend  
free time productively

• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกธนาคารโรงเรียน
• กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังการออมท่ีมีรูปแบบทันสมัย 

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ สามารถเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) ในกลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษัาได้

• ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมของธนาคาร
ให้เข้าสู่การแข่งขันในระดบัประเทศและระดบัสากล สามารถ
ประกอบอาชีพได้

• ร่วมมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษัาในการต่อยอดความสามารถ
ด้านกีฬา ดนตรี และวิชาการ

• Privileges for School Bank members 
• Activities which promote and instil savings 

are modern, suitable for lifestyles, capable of 
connecting to social media and creating social 
media networks among students

• Promote and support participating students in 
GSB activities to enter national and international 
competition, and to have career opportunities

• Cooperate with higher education institutions 
to further improve sports, music and academic 
skills
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ล่กค้า
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6.2 
ชมุชนเศรษฐกิจฐานราก
Grassroots Economy  
Community

• สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และบริการทาง 
การเงิน

• สนบัสนนุความรูด้้านการบรหิารจัดการเงินและวิธีปฏิบตั ิ
งานแก่ชุมชนเศรษัฐกิจฐานราก

• สนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สร้างความแขง็แกร่งให้กบัสมาชิก 
ในชุมชน

• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างคุณ์ค่าให้กับชุมชน

• Create opportunities to access capital and 
f inancial services

• Support f inancial management literacy and 
business operations 

• Support activities that build resilience to 
community members

• Organise social activities that add value to 
community

• ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมชุมชนทีต่รงกบัความต้องการ
ของแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่อง

• กจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งและใกล้ชดิ
• ยกระดบัคณุ์ภาพชวีติและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน

อย่างยั่งยืน

• Regularly promote and support activities that 
meet the needs of each community 

• Continuous and close relationship-building 
activities 

• Sustainably elevate the quality of life and build 
community resilience

7. พนักงาน
Employees

• สวัสดิการ
• การได้รับการพัฒนา (Training)

• Welfare
• Training

• สวัสดิการ
• การได้รับการพัฒนา (Training)

• Welfare
• Training

ธนาคารได้สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แต่ละกลุ่มผ่านรูปแบบการสื่อสารและรับสารตามความเหมาะสม ได้แก่  
ลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานก�ากับดูแล ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ชุมชน
ส�าคญั่ และพนกังาน เน้นการสือ่สารแบบ 2 ทศิทาง ท้ังแบบเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ มีการทบทวนวิธีการและช่องทางสื่อสาร พร้อมทั้งก�าหนด 
แผนและรูปแบบการสื่อสารทุกปี รวมถึงก�าหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการส�ารวจมุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อธนาคาร ท้ังด้านการเป็นธนาคารเพื่อการออม  
ธนาคารเพื่อสังคมและประชาชน ธนาคารที่มีธรรมาภิบาล มีความทันสมัย  
และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของ 
ลูกค้าฐานราก พบว่า ผลการส�ารวจดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากความเชื่อมั่น 
ในศักยภาพของธนาคาร

The Bank has created channels for the participation of 
each stakeholders group through appropriate communication 
patterns, such as customers, government, regulators, deliverers, 
trading partners, cooperation partners, key communities and 
employees. The emphasis is on two-way communication, both 
formal and informal. Methods and channels of communication are 
regularly reviewed to formulate communication plans and formats  
annually, including designating a responsible person for  
communicating the Bank’s vision, missions and values to all 
stakeholders.

In addition, GSB, in cooperation with external parties, to 
survey on the opinion of the stakeholders towards different 
aspects of GSB, including being a bank for savings, a bank for 
the society and people, a bank with good governance, modern 
and adopting technologies to enhance accessibility to f inancial  
services for the grassroots customers. Compared to the previous  
year, the survey result shows an increase in conf idence in  
the Bank’s capability.



03GRI: 102-11 | 102-12 | 102-13 | 102-17 | 102-18 | 102-19 | 102-20 | 
102-22 | 102-23 | 102-24 | 102-25 | 102-26 | 102-27 | 102-28 | 
102-29 | 102-30 | 102-33 | 102-34 | 102-35 | 102-36 | 102-37 | 
103-1 | 103-2 | 201-1 | 201-2 | 201-3 | 201-4 | 203-1 | 203-2 | 
205-1 | 205-2 | 205-3 | 206-1 | 407-1 | 413-1 | 413-2 | 414-2 | 
416-1 

ออมเศรษฐกิจ  
Savings Economy

ธนาคารออมสนิ พร้อมเป็นส่วนหนึง่ของการขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย และเป็นสถาบนัการเงิน 
ที่ทุกคนวางใจ ด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย ผลิตภัณฑ์ บริการ  
และการด�าเนินงานที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน   
รวมถึงมีจริยธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่าง 
มั่นคง มีผลประกอบการที่ดี สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณค่าในระยะยาว 

The Bank is ready to play its part in driving Thai economy and be a reliable financial institution 
with good and effective governance through policies, products, services, and undertakings that foster 
confidence for customers, partners, and stakeholders in all sectors. Including being a bank with 
ethics, transparency, and accountable in order to attain stability, good performance, and sustainable 
growth in long term. 





การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
โดยมีธรรมาภิบาล
Corporate Governance, Risk Management,  
Internal Control and Audit with Good Governance

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565  
Long-term Sustainability Goal for 2022

“เป็นธนาคารที่มั่นคงเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน” น�ำองค์กรไปสู ่กำรเป็นองค์กรที่มี 
ธรรมำภิบำล มีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนำคำร เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ 
ประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน

“Being a secure bank for a sustainable society.” Drive the organisation 
towards good governance and trustworthiness that is able to add 
economic value and generate highest benef its to all stakeholders leading 
to sustainable development of the Nation.

เป้าหมายปี 2561 
Goals for 2018

1. ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุระดบัเข้ำรบักำรอบรมหลกัสตูรกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีดี่ 
จริยธรรมและจรรยำบรรณ

2. ธนำคำรได้รับผลคะแนนประเมิน ITA เพิ่มขึ้น

1. Executives and employees at all levels attend good governance 
trainings as well as on ethics and morality. 

2. The Bank receive higher ITA assessment scores.

ผลการดำาเนินงานปี 2561  
Performance in 2018

1. ผู้บริหำรและพนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ธนำคำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 91.20 และประพฤติปฏิบัติตำม 
ประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณธนำคำร ร้อยละ 92.30

2. ธนำคำรได้รับผลคะแนนกำรประเมิน ITA เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2557 - 2561  
โดยปี 2561 ธนำคำรได้รับผลคะแนน 96.68 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 3 จำก 54 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจและ 426 หน่วยงำนภำครัฐ

1. Executives and employees had a very good understanding of the 
Bank’s ethics and morality with 91.20 per cent of the total number 
of executives and employees. Also, 92.30 per cent of executives and 
employees adhered to and followed the Bank’s ethics and morality. 

2. The Bank had received higher ITA assessment scores over the period 
2014 - 2018. In 2018, the Bank attained the score of 96.68 ranking 3rd 
out of 54 state enterprises and 426 government agencies.

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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1. การก�ากับดูแลกิจการ
ธนำคำรยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นรำกฐำนในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ โดยถือเป็นบทบำทและควำมรับผิดชอบส�ำคัญของคณะกรรมกำร
ธนำคำรในกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีจริยธรรม ควบคู่กับกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่่ำย ด้วยตระหนักว่ำ 
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สีง่ผลตอ่กำรสรำ้งควำมเชือ่มัน่ทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
มีต่อธนำคำร และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือต่อผลประกอบกำรทำงกำรเงิน  
ตลอดจนส่งเสรมิภำพลักษณ์ท่ีดีและสร้ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืนให้แก่ธนำคำร 

1. Corporate Governance
The Bank adopts the principles of good governance as 

the foundation of conducting business. They form the important 
roles and responsibilities of GSB Board of Directors to govern 
the Bank towards transparency, accountability, and morality 
while looking after all stakeholders. The Bank is aware that good 
corporate governance affects the process of fostering conf idence 
towards the Bank among stakeholders, generating trust for the 
Bank’s f inancial performances, and promoting good image and 
sustainable values for the Bank.

SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน
Board of Directors

ผังโครงสร�างองค�กร 
Organisation Structure

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ�

Employee Relations 

Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
Good Governance 

Committee

คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทนผู�บร�หารระดับสูงและ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อยต�าง ๆ 
Senior Executives and 

Members of Sub-Committees 

Selection and Remuneration 

Determination Committee

คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพ�จารณาค�าตอบแทน
ของผู�อำนวยการธนาคารออมสิน
GSB President Performance 

Assessment and Remuneration 

Consideration Committee

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

กลุ�ม
ลูกค�าบุคคล
Personal 

Customer 

Group

*สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
*Office of Regional and Urban Development Fund

สายงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit
• ฝายตรวจสอบภายในสาขา
• ฝายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ
• ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝายตรวจสอบพิเศษ

สายงาน
เลขาธิการธนาคาร
Corporate Secretariat
• ฝายเลขานุการธนาคาร
• ฝายสื่อสารองคกร
• ฝายพัฒนาสังคม
  และสิ่งแวดลอม

สายงานกำกับ
และควบคุม
Compliance and 
Control
• ฝายกำกับการปฏิบัติงาน
• ฝายกำกับธุรกิจ
• ฝายกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ฝายสอบทานสินเชื่อ

 สายงานกิจการสาขา 1
Branch Operations 1
- ธนาคารออมสินภาค 1
Regional Office 1

- ธนาคารออมสินภาค 2
Regional Office 2

- ธนาคารออมสินภาค 3
Regional Office 3

 สายงานกิจการสาขา 2
Branch Operations 2
- ธนาคารออมสินภาค 4
Regional Office 4

- ธนาคารออมสินภาค 5 
Regional Office 5

- ธนาคารออมสินภาค 6
Regional Office 6

 สายงานกิจการสาขา 3
Branch Operations 3
- ธนาคารออมสินภาค 7
Regional Office 7

- ธนาคารออมสินภาค 8
Regional Office 8

- ธนาคารออมสินภาค 9
Regional Office 9

 สายงานกิจการสาขา 4
Branch Operations 4
- ธนาคารออมสินภาค 10 
Regional Office 10

- ธนาคารออมสินภาค 11
Regional Office 11

- ธนาคารออมสินภาค 12
Regional Office 12

 สายงานกิจการสาขา 5
Branch Operations 5
- ธนาคารออมสินภาค 13
Regional Office 13 

- ธนาคารออมสินภาค 14
Regional Office 14

- ธนาคารออมสินภาค 15
Regional Office 15

 สายงานกิจการสาขา 6 
Branch Operations 6
- ธนาคารออมสินภาค 16
Regional Office 16

- ธนาคารออมสินภาค 17
Regional Office 17

- ธนาคารออมสินภาค 18
Regional Office 18

• สายงานบริหาร
ธุรกิจลูกคาบุคคล
Personal 
Customer 
Business 
Management

• สายงานบริหาร
การขาย 
Sales 
Management

• สายงานปฏิบัติการ
ลูกคาบุคคล 
Personal Customer 
Operation

• สายงานลูกคา
รายยอยและ
องคกรชุมชน
Retail Customers 
and Community 
Organisation

• สายงานลูกคา
บุคลากรภาครัฐ
Government 
Officers 
Customers 

สายงานกิจการสาขา 1 - 6 รายงานผลการดำเนินงานต�อ / Branch Operations 1 - 6 reporting to

• กลุ�มลูกค�าบุคคล / Personal Customer Group

• กลุ�มลูกค�าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ / Grassroots Customer and Government’s Policy Supporting Group

• กลุ�มลูกค�าธุรกิจและหน�วยงานรัฐ / Business and Public Sector Customers Group

• กลุ�มยุทธศาสตร� / Corporate Strategy Group

11 กลุ�ม 31 สายงาน 18 ภาค 84 ฝ�าย 1 สำนักงาน

11 Groups, 31 Lines, 18 Regional Offices, 84 Departmets, 1 Office

 สายงานบังคับบัญชา / Line of command

 สายการรายงาน / Line of reporting

• สายงานลูกคา
ผูประกอบการ 
SMEs Startup
SMEs Startup 
Entrepreneurs

• สายงานลูกคา
ธุรกิจ SMEs 
SMEs Business

• สายงานลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ
และภาครัฐ 
Corporate and 
Public Sector

• สายงานปฏิบัติการ
ลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
Business and 
Public Sector 
Operation

• สายงานบริหาร
การเงิน
Financial 
Management

• สายงานการลงทุน 
Investment

• สายงานการเงิน
Finance

• สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย
Debt and Legal

• สายงาน
บริหารงานกลาง
General 
Administration

• สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร 
Policy and 
Strategy

• สายงานวิจัยและ
บริหารขอมูลลูกคา 
Research and 
Customers Data 
Management

• สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
Human 
Resources 
Management

• สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
Human Resources 
Development

• สายงานบริหาร
ความเสี่ยง
Risk Management

• สายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงสินเชื่อ
Credit Risk 
Analysis

• สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
IT Planning and 
Development

• สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information 
Technology

กลุ�ม
ลูกค�าฐานราก
และสนับสนุน
นโยบายรัฐ 

Grassroots 

Customer and 

Government’s 

Policy 

Supporting 

Group

กลุ�ม
ลูกค�าธุรกิจ
และภาครัฐ
Business 

and Public 

Sector 

Customers 

Group

กลุ�ม
ลงทุนและบร�หาร

การเง�น
Financial 

Management 

Group

กลุ�ม
ปฏิบัติการ

Credit and 

Operation 

Support 

Group

กลุ�ม
ยุทธศาสตร�
Corporate 

Strategy 

Group

กลุ�ม
ทรัพยากร

บุคคล 
Human 

Resources 

Group

กลุ�ม
บร�หาร

ความเสี่ยง
Risk 

Management 

Group

กลุ�ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Information 

Technology 

Group

คณะกรรมการ
บร�หารกองทุนพัฒนา

เมืองในภูมิภาค
Regional Urban 

Development Fund 

Committee

กลุ�มตรวจสอบ
Audit Group

ผู�อำนวยการธนาคารออมสิน
President & CEO

กลุ�มกำกับและธรรมาภิบาล
Compliance and 

Good Governance Group

102-18 | 102-19 | 102-20 | 102-22 | 102-23

1.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน
Board of Directors

ผังโครงสร�างองค�กร 
Organisation Structure

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ�

Employee Relations 

Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
Good Governance 

Committee

คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทนผู�บร�หารระดับสูงและ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อยต�าง ๆ 
Senior Executives and 

Members of Sub-Committees 

Selection and Remuneration 

Determination Committee

คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพ�จารณาค�าตอบแทน
ของผู�อำนวยการธนาคารออมสิน
GSB President Performance 

Assessment and Remuneration 

Consideration Committee

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

กลุ�ม
ลูกค�าบุคคล
Personal 

Customer 

Group

*สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
*Office of Regional and Urban Development Fund

สายงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit
• ฝายตรวจสอบภายในสาขา
• ฝายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ
• ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝายตรวจสอบพิเศษ

สายงาน
เลขาธิการธนาคาร
Corporate Secretariat
• ฝายเลขานุการธนาคาร
• ฝายสื่อสารองคกร
• ฝายพัฒนาสังคม
  และสิ่งแวดลอม

สายงานกำกับ
และควบคุม
Compliance and 
Control
• ฝายกำกับการปฏิบัติงาน
• ฝายกำกับธุรกิจ
• ฝายกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ฝายสอบทานสินเชื่อ

 สายงานกิจการสาขา 1
Branch Operations 1
- ธนาคารออมสินภาค 1
Regional Office 1

- ธนาคารออมสินภาค 2
Regional Office 2

- ธนาคารออมสินภาค 3
Regional Office 3

 สายงานกิจการสาขา 2
Branch Operations 2
- ธนาคารออมสินภาค 4
Regional Office 4

- ธนาคารออมสินภาค 5 
Regional Office 5

- ธนาคารออมสินภาค 6
Regional Office 6

 สายงานกิจการสาขา 3
Branch Operations 3
- ธนาคารออมสินภาค 7
Regional Office 7

- ธนาคารออมสินภาค 8
Regional Office 8

- ธนาคารออมสินภาค 9
Regional Office 9

 สายงานกิจการสาขา 4
Branch Operations 4
- ธนาคารออมสินภาค 10 
Regional Office 10

- ธนาคารออมสินภาค 11
Regional Office 11

- ธนาคารออมสินภาค 12
Regional Office 12

 สายงานกิจการสาขา 5
Branch Operations 5
- ธนาคารออมสินภาค 13
Regional Office 13 

- ธนาคารออมสินภาค 14
Regional Office 14

- ธนาคารออมสินภาค 15
Regional Office 15

 สายงานกิจการสาขา 6 
Branch Operations 6
- ธนาคารออมสินภาค 16
Regional Office 16

- ธนาคารออมสินภาค 17
Regional Office 17

- ธนาคารออมสินภาค 18
Regional Office 18

• สายงานบริหาร
ธุรกิจลูกคาบุคคล
Personal 
Customer 
Business 
Management

• สายงานบริหาร
การขาย 
Sales 
Management

• สายงานปฏิบัติการ
ลูกคาบุคคล 
Personal Customer 
Operation

• สายงานลูกคา
รายยอยและ
องคกรชุมชน
Retail Customers 
and Community 
Organisation

• สายงานลูกคา
บุคลากรภาครัฐ
Government 
Officers 
Customers 

สายงานกิจการสาขา 1 - 6 รายงานผลการดำเนินงานต�อ / Branch Operations 1 - 6 reporting to

• กลุ�มลูกค�าบุคคล / Personal Customer Group

• กลุ�มลูกค�าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ / Grassroots Customer and Government’s Policy Supporting Group

• กลุ�มลูกค�าธุรกิจและหน�วยงานรัฐ / Business and Public Sector Customers Group

• กลุ�มยุทธศาสตร� / Corporate Strategy Group

11 กลุ�ม 31 สายงาน 18 ภาค 84 ฝ�าย 1 สำนักงาน

11 Groups, 31 Lines, 18 Regional Offices, 84 Departmets, 1 Office

 สายงานบังคับบัญชา / Line of command

 สายการรายงาน / Line of reporting

• สายงานลูกคา
ผูประกอบการ 
SMEs Startup
SMEs Startup 
Entrepreneurs

• สายงานลูกคา
ธุรกิจ SMEs 
SMEs Business

• สายงานลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ
และภาครัฐ 
Corporate and 
Public Sector

• สายงานปฏิบัติการ
ลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
Business and 
Public Sector 
Operation

• สายงานบริหาร
การเงิน
Financial 
Management

• สายงานการลงทุน 
Investment

• สายงานการเงิน
Finance

• สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย
Debt and Legal

• สายงาน
บริหารงานกลาง
General 
Administration

• สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร 
Policy and 
Strategy

• สายงานวิจัยและ
บริหารขอมูลลูกคา 
Research and 
Customers Data 
Management

• สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
Human 
Resources 
Management

• สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
Human Resources 
Development

• สายงานบริหาร
ความเสี่ยง
Risk Management

• สายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงสินเชื่อ
Credit Risk 
Analysis

• สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
IT Planning and 
Development

• สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information 
Technology

กลุ�ม
ลูกค�าฐานราก
และสนับสนุน
นโยบายรัฐ 

Grassroots 

Customer and 

Government’s 

Policy 

Supporting 

Group

กลุ�ม
ลูกค�าธุรกิจ
และภาครัฐ
Business 

and Public 

Sector 

Customers 

Group

กลุ�ม
ลงทุนและบร�หาร

การเง�น
Financial 

Management 

Group

กลุ�ม
ปฏิบัติการ

Credit and 

Operation 

Support 

Group

กลุ�ม
ยุทธศาสตร�
Corporate 

Strategy 

Group

กลุ�ม
ทรัพยากร

บุคคล 
Human 

Resources 

Group

กลุ�ม
บร�หาร

ความเสี่ยง
Risk 

Management 

Group

กลุ�ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Information 

Technology 

Group

คณะกรรมการ
บร�หารกองทุนพัฒนา

เมืองในภูมิภาค
Regional Urban 

Development Fund 

Committee

กลุ�มตรวจสอบ
Audit Group

ผู�อำนวยการธนาคารออมสิน
President & CEO

กลุ�มกำกับและธรรมาภิบาล
Compliance and 

Good Governance Group

1.2 การก�ากับดูแลกิจการ

• คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมกำรธนำคำร แต่งตั้งโดยกระทรวงกำรคลัง มีอ�ำนำจหน้ำที่
ก�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรด�ำเนนิงำนของธนำคำร รวมถึงแต่งตัง้หรอืถอดถอน
ออกจำกต�ำแหน่ง ก�ำหนดอตัรำเงนิเดอืนของผูอ้�ำนวยกำรตำมควำมเหน็ชอบ
ของรัฐมนตรี รวมถึงก�ำหนดระเบียบและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรบริหำรและ
ด�ำเนินงำน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบงบประมำณ ประกำศงบแสดงฐำนะ 
กำรเงินและรำยงำนประจ�ำปี โดยให้ผู้อ�ำนวยกำรเป็นผู้จัดกำรธนำคำร  
มีอ�ำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรและงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ  
ข้อบังคับ ระเบียบและข้อก�ำหนดของธนำคำร และตำมท่ีคณะกรรมกำร 
มอบหมำย ครอบคลมุ 11 กลุม่ 31 สำยงำน 18 ภำค 84 ฝ่่ำย และ 1 ส�ำนกังำน  
โดยให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตำมที ่
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด

• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

จดัต้ังเพือ่เป็นกลไกในกำรเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงนำยจ้ำง
กับลกูจ้ำง บรหิำรโดยกลไกของระบบทวภิำค ีหรอืกำรมส่ีวนร่วมทีช่่วยให้กำร
ด�ำเนินงำนรำบรื่น ตรงตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และนโยบำย 
คณะกรรมกำรต้องมคีวำมรูด้้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล แรงงำนสมัพันธ์ 
และข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ เช่น ระงับข้อขัดแย้งต่ำง ๆ 
พิจำรณำค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้ำงหรือสมำพันธ์แรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์  
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในกำรท�ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ แต่งต้ังคณะท�ำงำน 
เพื่อกล่ันกรองงำน รวมถึงบริหำรควำมเสี่ยงและปฏิบัติตำมข้อกฎหมำย 
อย่ำงบูรณำกำร

• คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดต้ังขึน้โดยคณะกรรมกำรธนำคำรแต่งตัง้กรรมกำรในคณะกรรมกำร
ธนำคำรเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 1 คน กรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 2 คน (แต่ไม่เกิน 4 คน) 
โดยทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และอย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ด้ำน
บัญชีหรือกำรเงิน เพื่อสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมถึงต้องมี
ควำมรู้ด้ำนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริกำรของธนำคำร สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงโปร่งใส ตัดสินใจได้อย่ำงผู้ที่เข้ำใจหลักบริหำร วิเครำะห์แก้ไขปัญหำ
ได้ตรงประเด็น มีควำมซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วำงใจ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ได้ในทุกกำร
ด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
หลักธรรมำภิบำล

1.2 The Bank’s Corporate Governance

• GSB Board of Directors

GSB 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 salary 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, publicises statements of 
f inancial position and annual reports. The president and CEO is 
tasked to be the Bank’s manager with the power and duties to 
manage conducts and undertakings to be in line with the law, 
rules and regulations of the Bank and according to the Board’s 
assignments covering 11 Groups, 31 Lines, 18 Regional Off ices,  
84 Departments, and 1 Off ice. Chairman of the Board of Directors 
and Members of the Board are entitled to benef its as determined 
by the Cabinet.

• Relations Committee

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 members 
need to have good knowledge on human resource management, 
labour 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 synergically comply with provisions of the law.

• Audit Committee

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 independent members of the Board of 
Directors and at least 1 member needs to have good knowledge 
on accounting or f inance in order to conduct audit on f inancial 
statements as well as on the Bank’s business, products, and 
services. They have to discharge their roles in a transparent 
manner, be decisive with a good basis on management principles, 
be a problem solver, have integrity and be reliable. They are 
assigned to undertake all relevant roles in order to ensure that 
the Bank’s undertakings conform to the law and principles of 
good governance.
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• คณะกรรมการบริหาร

จดัตัง้ขึน้เพือ่เป็นกลไกในกำรพจิำรณำนโยบำย กลยุทธ์ และแผนด�ำเนนิ
ธุรกิจให้เป็นไปตำมทิศทำงและหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม ทั้งเรื่องกำรด�ำเนิน
ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงดูแลบริหำรทรัพยำกรบุคคล โครงสร้ำง
องค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง พัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของ 
องค์กรอย่ำงมีจริยธรรม โดยมีคณะกรรมกำรที่ธนำคำรแต่งตั้งอย่ำงน้อย  
3 คน (แต่ไม่เกนิ 5 คน) ซึง่ต้องมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกบัธรุกจิ ผลติภณัฑ์  
และบริกำรของธนำคำรออมสิน รวมถึงกำรบริหำรองค์กร บริหำรบุคคล  
และประสบกำรณ์อื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของธนำคำร เพื่อ 
ปฏิบัติหน้ำท่ีในภำพรวมท่ีส�ำคัญ ท้ังนโยบำย โครงสร้ำงองค์กร กลยุทธ์  
แผนธุรกิจ และบริหำรงำนควำมเส่ียง และประเด็นด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อ 
กำรเติบโตและมั่นคงของธนำคำร

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จดัตัง้ขึน้เพือ่เป็นกลไกในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีเ่ป็นรปูธรรม ซ่ึงกลุ่ม
ก�ำกับและธรรมำภบิำลเป็นหน่วยงำนภำยใต้คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร
ทีด่ ีมหีน้ำทีก่�ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับ ควบคมุ 
และรำยงำนกำรปฏบิตังิำน กำรก�ำกบักำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ กำรสอบทำน 
สินเชื่อ กำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น รวมถึง 
ควบคมุและติดตำมกำรด�ำเนนิงำนทกุกระบวนกำร ตลอดจนตรวจสอบระเบยีบ 
หลกัเกณฑ์ด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกิจกำรทีดี่เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำร  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิของธนำคำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อย 3 คน  
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

จดัตัง้ขึน้เพือ่ก�ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมถงึคณะกรรมกำร
ชุดย่อย เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ธนำคำรบริหำรงำนได้อย่ำงโปร่งใส มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมมำด�ำรงต�ำแหน่ง โดยธนำคำรได้แต่งตั้งกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทนฯ รวมถึงคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อย 3 คน  
คือ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน  
ควำมหลำกหลำยทำงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่เหมำะสมในด้ำน 
ต่ำง ๆ เช่น เพศ อำยุ ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำร เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อบังคับ รวมถึงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

• Executive Management Committee

The Executive Management Committee was established as 
a mechanism to consider policies, strategies, and business plans in 
line with appropriate directions and rules covering loan business 
and other types of business. The Committee is also responsible 
for the management of human resources, organisational structure, 
risk management, 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 organisation, human 
resources and other relevant experience that can contribute 
positively to the Bank’s undertakings. The Committee’s important 
duties in terms of policies, organisational structure, strategies, 
business plans, risk management, and other aspects will affect 
the growth and stability of the Bank.

• Good Corporate Governance Committee

The Good Governance Committee was established as a 
mechanism to ensure concrete results in terms of good governance. 
The Compliance and Good Governance Group is directly under 
the Good Governance Committee. The Committee is tasked to; 
determine policies and strategies in terms of supervising, controlling 
and reporting on operations; ensure that conducts of the Bank 
are in accordance with the rules, audit loans; and work on the 
efforts to combat and prevent corruption. The Committee is to 
be able to provide opinions, control and monitor all processes 
of the Bank’s conduct as well as examine rules and regulations  
on good governance to report to the Board of Directors. The  
qualif ied persons of the Bank appoint at least 3 members  
to the Committee comprising chairperson and members.

• The Nomination and Remuneration Committee for 
Executives and Directors in Various Sub-committees

The Nomination and Remuneration Committee for Executives 
and Directors in Various Sub-committees was established to 
determine the remuneration of senior executives and sub-committee 
members. It is a mechanism that supports transparency, eff iciency, 
and effectiveness of the Bank’s undertakings. The work of the 
Committee includes selecting and nominating qualif ied persons 
to various positions. The Bank appoints at least three members 
to the Committee comprising the chairperson and members, 
taking into account the proportion, number, and diversity of 
committee members based on gender, age, knowledge, skills, 
and experience, in line with the Bank’s business strategies, law 
and regulations as well as the principles of good governance.

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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• คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานและพจิารณาค่าตอบแทน
ของผู้อ�านวยการธนาคาร

จัดตั้งข้ึนเพื่อให้คณะกรรมกำรที่ประเมินผลปฏิบัติงำนและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนผูอ้�ำนวยกำรธนำคำร เข้ำใจวตัถปุระสงค์ ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ี  
และบทบำทควำมรับผิดชอบ เพื่อเป็นกลไกให้ประเมินผลปฏิบัติงำนของ 
ผู้อ�ำนวยกำรได้อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของธนำคำร รวมถึง 
พจิำรณำให้ผลตอบแทนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ถูกต้องตำมระเบยีบข้อบงัคบั 
ในด้ำนต่ำง ๆ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลปฏิบัติงำนจำกกรรมกำร 
ธนำคำรรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำร กลุ่มทรัพยำกรบุคคล 
เป็นเลขำนกุำรร่วมกันปฏิบตัหิน้ำทีใ่นกำรเสนอแนะหลกัเกณฑ์ วธิปีระเมนิผล 
ปฏิบัตงิำนให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำงกำรท�ำงำนในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรธนำคำร  
รวมถึงประเมินผลในด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำร 
ควำมเส่ียง กำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ให้บรรลุผล

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นกลไกในกำรก�ำกับดูแลและบริหำรควำมเส่ียงโดย 
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำส่ัง และนโยบำยท่ีเก่ียวข้องอย่ำงมี 
จริยธรรมและจรรยำบรรณ กรรมกำรธนำคำรออมสินแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียงจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีก�ำหนดนโยบำยเสนอต่อคณะกรรมกำรธนำคำร  
เพ่ือพิจำรณำกำรบริหำรควำมเส่ียงในประเด็นส�ำคัญต่ำง ๆ เช่น ควำมเส่ียง 
ด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ยง 
ด้ำนสภำพคล่อง ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติกำร ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ 
ช่ือเสียงของธนำคำร และควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงดูแล 
ภำพรวมกำรด�ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ อย่ำงบูรณำกำร เพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ใน 
ระดับที่เหมำะสม สำมำรถบริหำรจัดกำรได้

• Performance Evaluation and Remuneration of President 
and CEO

The committee was established to understand the objectives, 
scope of authority, and responsibility role as a mechanism to 
evaluate President and CEO in accordance with the direction and 
goals of the Bank. Including considering appropriate remuneration  
in accordance with various regulations. The Committee members  
are appointed from the Bank’s Board of Directors, at least 2 persons, 
comprising the chairperson and a qualif ied committee member. 
Senior Executive Vice President (Human Resources Group) serves 
as the secretary of the Committee. And to perform the duty in 
proposing criteria and assessment methods according to the 
employment contract in the position of President and CEO as 
well as to assess other aspects related to corporate governance, 
risk management, compliance with the law and regulations.

• Risk Management Committee

The Risk Management Committee was established as a 
mechanism to supervise and manage risks by complying with 
relevant law, rules, and regulations ethically and morally. GSB 
Board of Directors appoints at least 3 members of the Risk 
Management Committee comprising the chairperson and members. 
They determine and propose policies to the Bank’s Board of 
Directors in order for the latter to consider risk management in 
a number of important issues, for instance, strategic risks, credit 
risks, marketing risks, liquidity risks, operating risks, risks that may 
affect the Bank’s reputation, and information technology risks, 
as well as supervise the overall picture in an integrated manner 
in order for the risks to be in an appropriate level which can be 
managed.
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ส�ำหรับประเด็นเรื่อง “ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการธนาคารออมสิน” ที่ประกอบไปด้วยหัวข้อรำยงำน 
โครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรธนำคำร 
อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร คุณสมบัติของกรรมกำร
ธนำคำร ควำมเป็นอิสระของกรรมกำรธนำคำร กำรสรรหำ
คณะกรรมกำรและวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กำรประชุมและ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชดุย่อย 
กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำร กำรประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรธนำคำร แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดได้
จำกรำยงำนประจ�ำปี 2561 หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.” หน้ำ  
116 - 150

การกำากับดูแลและความสัมพันธ์ด้านการรายงานระหว่างคณะกรรมการกับผู้นำาระดับสูง  
Oversight and Reporting Relationship between the Board of Directors and High-level Leaders

Information on “Responsibilities of GSB 
Board of Directors” which consists of the report, 
structure and responsibilities of the Board of Directors, 
authority and qualif ications of the Board of Directors, 
the Board of Directors’ independence, recruitment 
of members of the Board of Directors and terms, 
meetings and remuneration of the Board of Directors 
and sub-committees, self-development and self-
assessment of the Board of Directors, succession 
plan, and roles of stakeholders can be found in 
the 2018 Annual Report under “Compliance with 
principles and approaches of good governance 
of the State Enterprise Policy Off ice (SEPO)” on 
pages 116 - 150.

การกำกับจากองค�กรภายนอก 
External Oversight

โครงสร�างและระบบการกำกับดูแลภายในองค�กร
Structure and Internal Oversight System

และหน�วยงานอื่น ๆ ตามข�อกำหนดด�านกฎระเบียบ
And other regulatory agencies

 รายงาน / Report แต�งตั้ง กำกับ ติดตาม / Appoint, Direct, Follow-up

กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance

สำนักงานการตรวจเง�น
แผ�นดิน (สตง.)
State Audit Office of 
the Kingdom of Thailand 
(SAO)

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส�งเสร�ม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
Office of Insurance 
Commission (OIC)

คณะกรรมการป�องกัน
และปราบปรามการทุจร�ต
แห�งชาติ (ป.ป.ช.)
National Anti-Corruption 
Commission (NACC)

กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

ธนาคารแห�งประเทศไทย 
(ธปท.)
Bank of Thailand (BoT)

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�
The Securities and 
Exchange Commission 
(SEC)

สำนักงานป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเง�น 
(ปปง.)
Anti-Money Laundering 
Office (AMLO)

สำนักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�
Office of the Electronic 
Transactions Commission

คณะกรรมการคุ�มครอง
ข�อมูลเครดิต
Committee for 
the Protection of 
Credit Information

คณะกรรมการธนาคารออมสิน | GSB Board of Directors

คณะกรรมการบร�หารด�านต�าง ๆ | Committees

ผู�อำนวยการธนาคารออมสิน
President and CEO

รองผู�อำนวยการธนาคารออมสิน
Senior Executive Vice President

ผู�ช�วยผู�อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา

Executive Vice President,
Branch Operations

ผู�อำนวยการภาค / เทียบเท�า
President, Regional Office or Equivalent

ผู�อำนวยการฝ�าย / เทียบเท�า
President, Department or Equivalent

รองผู�อำนวยการฝ�าย / เทียบเท�า
Vice President, Department or Equivalent

ผู�ช�วยผู�อำนวยการฝ�าย / เทียบเท�า
Assistant Vice President, 

Department or Equivalent

ระดับปฏิบัติการและลูกจ�าง
Operational Level and Worker

ผู�อำนวยการเขต / เทียบเท�า
President, Zonal Office or Equivalent

ผู�อำนวยการสาขา / เทียบเท�า
Branch Manager or Equivalent

ผู�ช�วยผู�จัดการสาขา
Assistant Branch Manager

ระดับปฏิบัติการและลูกจ�าง
Operational Level and Worker

ผู�ช�วยผู�อำนวยการธนาคารออมสิน  
ผู�ตรวจการสายงาน

Executive Vice President,
GSB Inspector General

คณะจัดการ
Management 
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แน

ะน
ำ ติ

ดต
าม

 ต
รว

จส
อบ

 / 
Re

co
m

m
en

d,
 F

ol
lo

w
-u

p,
 V

er
ify

รา
ยง

าน
ผล

กา
รด

ำเ
นิน

งา
น 

/ O
pe

ra
tio

n 
Re

po
rt

สแกนเพื่อเปิดไฟล์ 
รำยงำนประจ�ำปี  
2561

Scan for  
Annual Report  
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2. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
กำรน�ำ “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” มำใช้ในกำรบริหำรงำน 

คือสิ่งที่ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญ เพรำะธนำคำรเชื่อมั่นอยู่เสมอว่ำ กำรด�ำเนิน
ธรุกจิบนพืน้ฐำนของควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ มคีวำมซ่ือสตัย์ เป็นธรรม และ
ด�ำเนนิงำนอย่ำงถกูต้อง เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำย จะช่วยผลกัดนัให้
ธนำคำรเตบิโตได้อย่ำงแท้จรงิ นอกจำกนี ้ธนำคำรยังมกีำรส่งเสรมิวัฒนธรรม
ธรรมำภบิำลโดยคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรทกุระดบั เพือ่เป็นแบบอย่ำงแก่
พนกังำน ช่วยสร้ำงจติส�ำนกึและสำมำรถปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ที่ดีได้อย่ำงมีจริยธรรมและจรรยำบรรณ

2.1 เรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น

ในปี 2561 ทีผ่่ำนมำ ธนำคำรมกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยและปรับปรงุ
กระบวนกำรที่ส�ำคัญ เพื่อกำรก�ำกับดูแลที่มีควำมรับผิดชอบต่อประเทศชำติ
และสังคม ดังนี้

 • ทบทวนระบบกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและด�ำเนนิกำรให้สอดคล้อง
กบัหลกัเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
นโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) มีกำรทบทวนนโยบำย แผนแม่บท และปรบัปรงุ 
องค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ชดุย่อย และได้เพิม่ช่องทำงกำรร้องเรยีนหรอืแจ้งกำรไม่ปฏิบตัติำมกฎเกณฑ์  
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 • เพิ่มรำงวัลด้ำนจริยธรรมและจรรยำบรรณ เพื่อส่งเสริมและสร้ำง
ต้นแบบท่ีดีในด้ำนน้ี โดยปี 2561 ธนำคำรได้เพ่ิมรำงวัล ประกอบด้วยรำงวัล
จริยธรรมและจรรยำบรรณดีเด่น และรำงวัลจริยธรรมและจรรยำบรรณระดับ 
หน่วยงำนส่วนกลำง สำยงำนกิจกำรสำขำ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหำร  
พนักงำนประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมและจรรยำบรรณท่ัวท้ังองค์กร  
รวมท้ังเพ่ิมรำงวัลต้นกล้ำจริยธรรม เพ่ือรณรงค์ให้พนักงำนใหม่ปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีจรรยำบรรณและจริยธรรมในจิตใจ

 • พัฒนำกำรท�ำงำนด้ำนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ โดย 
ปรับปรุงคู่มือ (Compliance Manual) และก�ำหนดกระบวนกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์

 • สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้แก่ 
บุคลำกรทุกระดับ ดังน้ี

- จัดกิจกรรมวันก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG Day) ประจ�ำปี 2561 
ภำยใต้แนวคิด “CG@Heart” เพ่ือส่ือสำรและถ่ำยทอดแนวทำงบริหำรงำน 
ด้วยหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของผู้น�ำองค์กร สร้ำงควำมเช่ือม่ันและ 
ไว้วำงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนำคำร

2. Good Corporate Governance
GSB has adopted and implemented the principle of “Good 

Corporate Governance” in its management. The Bank has always 
been conf ident that conducting business based on transparency, 
accountability, integrity, fairness, and righteousness based on law 
and regulations will truly drive the Bank towards growth. Moreover, 
the Bank promotes the culture of good governance whereby all 
members of the Board of Directors and the executives are to 
be the role model and foster good conscience for employees 
in order for them to be able to follow the principles of good 
governance in an ethical and moral way.

2.1 Learning & Improvement

In 2018, the Bank underwent the following changes in 
policies and development in certain important processes in 
order to achieve good governance that is benef icial for the 
nation and society.

 • Reviewed the good governance system and ensured 
that the Bank’s conducts followed rules stipulated by the Bank 
of Thailand (BoT), State Enterprise Policy Off ice (SEPO), and 
Securities and Exchange Commission (SEC). Policies and master 
plans were reviewed. There were also efforts to improve the 
composition, qualif ications and responsibilities of sub-committees. 
Channels for lodging complaints or reporting non-compliance 
were added in order to ensure eff iciency in the Bank’s operations.

 • The number of morality and ethics awards were increased 
to promote and create role models in this aspect. In 2018, new 
awards included Excellent Moral and Ethical Award and Moral 
and Ethical Awards for the Central Off ice and Branch Operations 
to encourage executives and employees throughout the Bank to 
be moral and ethical. The Bank has also increased the number 
of Ethical Seedings Award to encourage morality and ethics among 
the new employees.

 • Improved the Compliance Manual and determine risk 
management processes in terms of compliance.

 • Generated learning process on good governance for all 
levels of employees:

- Organised 2018 Corporate Governance (CG Day) under 
the theme “CG@Heart” to communicate and pass on the good 
governance management approach for leaders of the organisation, 
foster conf idence and trust among all groups of the Bank’s 
stakeholders.
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- Promoted conscience of integrity and anti-corruption 
through “CG Day Tour” under the theme “Comply with the Rules”. 
Abide by the rules, reduce risks, avoid corruption. The programme also 
promotes employees at Branch Operations to develop the culture of 
good governance through their day-to-day work.

- Organised “White GSB” under the theme “Transparent 
and No-Corruption GSB” which organised annually.

- Developed leadership capabilities in the aspect of 
corporate governance. The Bank’s Board of Directors and executives 
attended trainings and seminars organised by various agencies, 
for instance, King Prajadhipok’s Institute.

- Senior executives and employees at all levels would 
attend a course on good corporate governance, morality and 
ethics. Various campaigns were organised to encourage all 
executives and employees to continuously follow the principles 
of good governance.

 • Monitored and assessed the performance by reviewing 
whether Bank’s conducts were in accordance with the GSB’s 
ethics and morality. The outcomes of the review were used to 
develop and improve the supervision process. It was found that 
91.40 per cent of executives and employees had very good 
understanding on ethics and morality of the Bank. 92.60 per cent 
of them followed the ethics and morality.

 • Developed media and channels to publicise the Bank’s 
ethics and morality. For instance, the manual’s format was 
adjusted to become more readable. The manual was made into 
pocket-sized document as well as digital format such as E-Book 
in order to quickly and comprehensively disseminate the manual 
among executives, employees, and all staff. Ethics and morality  
rules were also presented in the infographic format and were 
disseminated via all channels of communication within organisation 
as well as social media. Ethical courses were also organised, for 
example, ethics of employees to customers and general public, 
ethics of employees to the Bank, and ethics of executives to the 
Bank. These were to further emphasise the issues of ethics and 
morality among the personnel.

- สร้ำงจติส�ำนกึควำมซือ่สตัย์และหลกีเลีย่งกำรทจุริต ผ่ำนกจิกรรม 
“CG Day สัญจร” ภำยใต้แนวคิด “Comply with the Rules” ปฏิบัติตำมกฎ  
ลดควำมเส่ียง หลีกเล่ียงทุจริต ส่งเสริมให้พนักงำนสำยงำนกิจกำรสำขำ 
สร้ำงวัฒนธรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีผ่ำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

- จดัโครงกำร “ออมสินสีขาว” ภำยใต้แนวคดิ “ออมสิน โปร่งใส 
ไร้ทุจริต” ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

- พัฒนำศักยภำพผู้น�ำในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยคณะ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำรบักำรอบรมสัมมนำของหน่วยงำนต่ำง ๆ  
เช่น สถำบันพระปกเกล้ำ ฯลฯ

- ผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนทุกระดับจะได้เข้ำรับกำรอบรม 
หลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีจริยธรรมและจรรยำบรรณ รวมถึง 
มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนยึดถือ 
และปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง

 • ติดตำมและประเมินผลโดยสอบทำนกำรประพฤติปฏิบัติตำม 
ประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณธนำคำร จำกน้ันน�ำผลกำรสอบทำนมำใช้ 
พัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรก�ำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบัติ พบว่ำ ผู้บริหำร  
และพนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
ธนำคำรอยูใ่นเกณฑ์ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 91.40 และประพฤติปฏิบัติตำมถึง 
ร้อยละ 92.60

 • พฒันำสือ่และช่องทำงเผยแพร่ประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณ 
ธนำคำร เช่น ปรับปรุงคู่มือในรูปแบบท่ีน่ำอ่ำนมำกข้ึน เป็นฉบับพกพำ เพ่ือให้ 
ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงใช้ศึกษำเรียนรู้ มีควำมเข้ำใจและตระหนักถึง 
ควำมส�ำคัญ และจัดท�ำในรูปแบบดิจิทัล เช่น E-Book เพ่ือเผยแพร่คู่มือได้ 
อย่ำงรวดเร็วและท่ัวถึงย่อยข้อมูลเร่ืองข้อก�ำหนดจริยธรรมจรรยำบรรณ 
ในรูปแบบ Infographic เผยแพร่ผ่ำนส่ือทุกช่องทำงภำยในองค์กร รวมถึง 
ส่ือสังคมออนไลน์ และจดัท�ำหลักสูตรจรรยำบรรณ อำท ิจรรยำบรรณพนักงำน 
ต่อลูกค้ำและประชำชน จรรยำบรรณพนักงำนต่อธนำคำร และ 
จรรยำบรรณผู้บริหำรต่อธนำคำร เพ่ือตอกย�ำ้เร่ืองจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
ให้เข้ำถึงตัวบุคคลมำกข้ึน

102-20 | 102-25 | 102-26
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2.2 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยควำมมุ่งมั่นของธนำคำรท่ีน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช ้
ในองค์กร คณะกรรมกำรธนำคำรจึงก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) โดยประมวลหลักกำรส�ำคัญ 
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ดังนี้

 • หลักส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล 7 
ประกำร คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment,  
Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation คือ สิ่งที่ 
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนมุ่งม่ันน�ำมำใช้ โดยมีโครงสร้ำง 
บริหำรท่ีสัมพันธ์กันระหว่ำงคณะกรรมกำรกบัผู้บริหำรอย่ำงเป็นรูปธรรม

 • คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมทุ ่มเทและรับผิดชอบ  
มีควำมเป็นอิสระ และจัดแบ่งบทบำทหนำ้ท่ีระหว่ำงประธำนกรรมกำรและ 
ผู้อ�ำนวยกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน

 • กำรก�ำหนดวสิยัทัศน์ กลยทุธ์ นโยบำย และแผนงำนของธนำคำร คือ 
บทบำทส�ำคัญของคณะกรรมกำรทุกคน โดยต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเส่ียงและ 
วำงแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำรท่ีเหมำะสม รวมท้ังด�ำเนินกำรเพ่ือควำมม่ันใจ 
และน่ำเช่ือถือของระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชี

 • คณะกรรมกำรและผู้บริหำรต้องเป็นผู้น�ำและแบบอย่ำงในด้ำน
จริยธรรม รวมถึงกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  
เพ่ือดูแลกำรจัดกำร และกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน

 • คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้นตำมควำม 
เหมำะสม เพ่ือช่วยพิจำรณำ และกล่ันกรองงำนท่ีมีควำมส�ำคัญอย่ำง 
รอบคอบ

 • กำรประเมินผลตนเองรำยปี คอื สิง่ทีค่ณะกรรมกำรต้องจดัขึน้อย่ำง
มีประสิทธิภำพในทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร

 • พิจำรณำก�ำหนดจรรยำบรรณของธนำคำรโดยคณะกรรมกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนำคำร

 • เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของธนำคำร ทั้งข้อมูลกำรเงินและข้อมูล
อื่น ๆ อย่ำงเพียงพอ น่ำเชื่อถือ และทันเวลำ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนำคำรได้รบัข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีม รวมทัง้มหีน่วยงำนรบัผดิชอบกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ลูกค้ำและประชำชนทั่วไป

 • คดัสรรบคุลำกรทีเ่หมำะสมจะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งบรหิำร
ทีส่�ำคญัทกุระดบั ผ่ำนระบบและกระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใส เป็นธรรม

 • ก�ำกับดูแลให้มีกำรจัดท�ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำน
คอร์รปัชนัทีช่ดัเจน และสือ่สำรในทกุระดบัของธนำคำรและต่อบุคคลภำยนอก 
เพือ่ให้เกดิกำรน�ำไปปฏิบติัได้จรงิ และให้ควำมส�ำคญักบักำรต่อต้ำนกำรทจุรติ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

2.2 Good Corporate Governance Policy

With the Bank’s commitment to adopt the principle of 
good governance, Board of Directors has determined the Good 
Corporate Governance Policy which compiles and codif ies the 
following important principles and practices.

 • The 7 important principles in good corporate governance 
in accordance with the international standards are accountability, 
responsibility, equitable treatment, transparency, value creation, 
ethics, and participation. These are what members of the Board 
of Directors, the executives, and all employees are determined 
to implement. There is a governing structure that concretely 
connects the Board of Directors and the executives.

 • The Board of Directors works dedicatedly and responsibly 
while maintaining independence. The roles and duties of the 
Chairman of the Board of Directors and President and CEO are 
clearly separated.

 • Determination of the Bank’s vision, strategies, policies 
and plans are important role for all members of the Board of 
Directors whereby risk factors have to be taken into account to 
lay down appropriate management approaches as well as work 
to ensure conf idence and trust in the systems of accounting, 
f inancial reports, and auditing.

 • The Board of Directors and executives have to be leaders 
and role models in terms of ethics and compliance with good 
corporate governance approach in order to supervise, manage, 
and resolve conflicts of interests.

 • The Board of Directors may appoint specif ic committees 
as appropriate to help consider and screen various matters of 
importance in a careful manner.

 • Annual self-assessment needs to be organised eff iciently 
every year. It is to be used as a framework to monitor the 
performance of the Board of Directors.

 • Determine the Bank’s ethics through the committee of 
qualif ied persons. The outcome of which is to be followed by 
the Board of Directors, the executives, and all employees along 
with the Bank’s rules and regulations.

 • Reveal the Bank’s information including f inancial and 
other information in a suff icient, trustworthy, and timely manner. 
This is for the Bank’s stakeholders to equally receive information. 
There are also Department that is responsible for the dissemination 
of information for customers and the general public.

 • Recruit appropriate persons to be in important management 
positions at all levels through the recruitment system and process 
that are transparent and fair.

 • Supervise the production of clear policies and practices 
on anti-corruption. Such policies and practices are to be 
communicated to all levels and to the Bank’s third parties to 
ensure practicality. The policies and practices are to emphasise 
all kinds of anti-corruption efforts and conducts.
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นโยบายการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
Policy on the Implementation of Good Corporate Governance

ธนาคารออมสินดำาเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน เพื่อเป็นต้นแบบการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพราะถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 

ทำาให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า

GSB has clearly conducted its business based on the Good Corporate Governance Policy in order to become a model  
for transparent, accountable, ethical and moral business. This is considered part of the efforts towards continuous,  
comprehensive, and sustainable growth of the Bank.

ประกาศเจตจำานงสุุจริต

ตำมที่ธนำคำรออมสินได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ  
และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ โดยธนำคำร 
ได้ประกำศนโยบำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ และสอดคล้องกับ 
กรอบหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้ส�ำเร็จตำมพันธกิจ 
ของธนำคำรอย่ำงมีธรรมำภบิำล ตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนั ส่งเสรมิให้เกิด 
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม จึงก�ำหนดให้ผู้บริหำร พนักงำน  
และลูกจ้ำงธนำคำรออมสิน ยึดถือแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

Announcement of Good Faith

As the GSB’s signing of the memorandum of understanding on 
the implementation of the National Strategy on the prevention and 
suppression of corruption, third phase (B.E. 2560 - 2564 or 2017 - 
2021) with the Off ice of the National Anti-Corruption Commission, 
State Enterprise Policy Off ice, and state enterprises to promote 
and support enhancement of ethics and transparency in the 
businesses of state enterprises, The Bank has announced its Policy 
on Preventing and Suppressing Corruption, in accordance with the 
principle framework on ethics assessment and transparency of 
state enterprises together with the Bank’s commitment to succeed 
in its management in accordance with the Bank’s missions based 
on the principles of good governance, anti-corruption, promotion 
of transparent and fair businesses. The Bank hereby determines 
the following approaches for the compliance of GSB’s executives, 
personnel and employees:
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01 02 03 04 05
ด�านความโปร�งใส
ในการปฏิบัติงาน
Transparency

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
Announced on 30 March 2018

นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate 
Governance Policy

นโยบายการ
ป�องกันการทุจร�ต
Anti-Corruption 
Policy

นโยบายด�านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�
Compliance 
Policy

นโยบาย
ไม�ให� ไม�รับ
Don’t Give 
Don’t Receive 
Policy

ประมวลจร�ยธรรม
และจรรยาบรรณ
Ethics and 
Morality

นโยบายว��าด�วย
ความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�
Policy on Conflicts 
of Interest

ด�านความพร�อม
รับผ�ด

Accountability

ด�านความปลอด
จากการทุจร�ต
ในการปฏิบัติงาน

Corruption-Free

ด�านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค�กร
Integrity Culture

ด�านคุณธรรม
การทำงาน
ในหน�วยงาน

Work Integrity
มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของ
ธนำคำรและข้อมูลเกี่ยวกับกำร
จดัซือ้จดัจ้ำงอย่ำงตรงไปตรงมำ 
มคีวำมถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วน 
และเป็นปัจจบุนั ประชำชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนำคำร
สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำรของ
ธนำคำรได้อย่ำงสะดวกและ 
รวดเร็ว และเปิดโอกำสให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำ 
กำรด�ำเนนิงำนของธนำคำรและ 
มีกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน 
อย่ำงเป็นระบบ

Reveal the Bank’s information 
and information related to 
procurement in a direct, 
accurate, clear, comprehen- 
sive and updated manner. 
The general public and the 
Bank’s stakeholders can 
access news and information 
of the Bank quickly and 
conveniently. Stakeholders 
have the opportunity to 
participate through voicing 
their opinions to improve, 
correct or develop the Bank’s 
operations. There needs to 
be a systematic approach 
to resolve complaints.

ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี  
ให้บริกำรด้วยควำมเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักควำม 
เสมอภำค เท่ำเทียม และพร้อม 
รับผิดเม่ือเกิดควำมผิดพลำดต่อ 
กำรตัดสินใจและกำรปฏิบัติงำน

Undertake one’s roles 
and responsibilities with 
integrity, transparency, 
and accountability. The 
Bank adheres to have 
responsibility for their 
duties, provide service in 
fairness, to the principles  
of equality, and be ready  
to be held accountable  
when mistakes occur.

GSB is an organisation free 
from corruption policy and 
malpractices. One does 
not use one’s position for 
personal or any particular 
group’s gains. GSB is to 
adhere to and follow the 
ethics and morality code 
as well as the values of 
the Bank.

Values are fostered and 
encouraged to become 
part of the culture against 
corruption. Those who 
follow such culture do 
not tolerate corruption, 
be shameful and fearful 
of corruption, be able to 
separate common and 
personal interests. There 
need to be measures to 
prevent and suppress 
corruption as well as 
certain conducts to prevent 
conflicts of interest.

Follow manuals while 
adhering to the principles 
of righteousness and 
transparency at work. 
The emphas i s  has 
also been placed on 
systematic management 
and development of 
human resources as 
well as the principles of 
worthiness, transparency 
and accountability.

เป็นองค์กรทีป่รำศจำกกำรทุจรติ
เชิงนโยบำยและกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่ โดยไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้ำที่ 
ของตัวเองเพ่ือเอื้อประโยชน์แก ่
ตัวเองหรือพวกพ้อง ยึดมั่นและ 
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
และจรรยำบรรณธนำคำรและ 
ค่ำนิยมของธนำคำร

มกีำรปลกูฝั่งค่ำนยิมและสร้ำงให้ 
เกิดเป็นวัฒนธรรมในกำรร่วม 
ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรไม่ทนต่อ 
กำรทุจริต มีควำมละอำยและ 
เกรงกลัวที่จะกระท�ำทุจริต  
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวักับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม มมีำตรกำร 
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ  
รวมถึงมีกำรด�ำเนินงำนเพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติ
งำน โดยยึดหลักควำมถูกต้อง
และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัต ิ
งำน มุง่เน้นกำรบรหิำรจดักำร 
และพัฒนำทรพัยำกรมนษุย์อย่ำง 
เป็นระบบ ยึดหลักควำมคุ้มค่ำ  
มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
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ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
Promote and Support the Implementation of the National Strategy on the Prevention and 
Suppression of Corruption

3. การก�ากับการปฏิบัติงาน
กำรด�ำเนินงำนท่ีโปร่งใส ปลอดทุจริตในผลประโยชน์ คือเป้ำหมำย 

ส�ำคัญของธนำคำรที่ด�ำเนินกำรมำโดยตลอด ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ธนำคำร 
ก�ำกับกำรปฏิบัติงำนผ่ำนนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนในทุกมิติ เพื่อป้องกัน 
ปัญหำกำรทุจริตและขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
พนกังำนทกุระดบัเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของธนำคำร น�ำไปสู่ขีดควำมสำมำรถ
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. Supervision and Control
Transparent and corruption-free business has always 

been an important objective of the Bank throughout 2018.  
The Bank supervised and controlled its work through policies 
and undertakings in all dimensions to prevent corruption and 
conflicts of interest. Conducts of employees at all levels were 
to be in line with the rules and regulations of the Bank, leading 
to eff iciency and effective risk management.

87.24

2557 2558 2559 2560 2561

96.68
88.93 91.94 95.79

ธนาคารออมสินร�วมลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ
The Bank co-signed a Memorandum of Understanding (MOU) with

สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
การทุจร�ตแห�งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
Office of the National Anti-Corruption 

Commission (NACC)

สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐว�สาหกิจ
State Enterprise Policy 

Office (SEPO)

หน�วยงาน
รัฐว�สาหกิจ 55 แห�ง
55 State Enterprises

ผู�รับผ�ดชอบ
หลัก

The main 
agency

จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐตั้งแต�ป� 2557 ถึงป�จจ�บัน
Integrity & Transparency Assessment: ITA (2014 - 2018)

คะแนน ITA
ของธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2557 - 2561 
ITA Score of GSB 
(2014 - 2018)

ธนาคารได�รับผลคะแนนการประเมิน ITA

เพ��มข�้นทุกป�ตั้งแต�ป� 2557 - 2561
ป� 2561 ธนาคารได�รับผลคะแนน 
96.68 คะแนน
The Bank has received higher ITA score every year during the period 2014 - 2018. 
In 2018, the Bank received 96.68 scores

จัดเป�นอันดับที่ 3 
จาก 55 หน�วยงานรัฐว�สาหกิจ
และ 426 หน�วยงานภาครัฐ
GSB thus ranked third among 
55 state enterprises 
and 426 government sectors.

3
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3.1 การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

 • ธนำคำรมีนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เป็น 
ลำยลักษณ์อักษร เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นของคณะกรรมกำร 
ธนำคำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ทกุรูปแบบ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิกำรด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม

 • ธนำคำรมกีำรปรบัปรงุมำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต
ให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำต ิว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และคูม่อืแนวทำงกำรก�ำหนดมำตรกำรควบคมุ 
ภำยในที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคลในกำรป้องกันกำรให้สินบนเจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต่ำงประเทศ และเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำง 
ประเทศ ของส�ำนักงำน ป.ป.ช. แนวทำงกำรควบคุมภำยในของ COSO (The  
Committee of the Sponsoring Organisation of the Treadway  
Commission) หลักเกณฑ์จำกแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อต้ำน 
กำรคอร์รปัชนัของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (Thai Institute  
of Directors: IOD) โดยอ้ำงองิจำกแบบประเมนิตนเองต้นฉบบัหลกักำรธรุกจิ 
ขององค์กรเพื่อควำมโปร่งใสสำกล (Transparency International) และ 
กรอบกำรจัดกำรของสมำคมผู้ตรวจสอบทุจริตสำกล (Association of  
Certified Fraud Examiner: ACFE)

 • จ้างท่ีปรกึษา พฒันำระบบตรวจจบักำรทจุรติ (Integrated Fraud 
Management System and Method) เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลจำกเหตุกำรณ์
ต้องสงสยัหรอืเสีย่งต่อกำรทุจรติจำกแหล่งข้อมลูต่ำง ๆ  ของธนำคำรทีส่ำมำรถ
ตรวจจับได้ รองรับกำรใช้งำนของพนักงำนท่ีท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (Fraud Compliance 
Off icer: FCO) ผ่ำนระบบ Integrated Fraud Management System: 
IFMS โดยจัดให้มีกำรฝ่ึกอบรมพนักงำนที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

 • พัฒนากระบวนการดิจิทัลฟอเรนสิกส์ และกำรจัดกำรพยำน 
หลักฐำนดิจิทัล (Digital Forensic Process and Digital Evidence  
Handling) ซึง่มำพร้อมกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรท�ำงำนส�ำหรบัพนกังำน 
ในแต่ละบทบำท มีกำรออกแบบเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง พร้อมฝึ่กอบรมพนกังำน 
ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เพือ่ให้รูถ้งึประเภทข้อมลูและขัน้ตอนกำรจดักำรพยำน 
หลักฐำนดิจิทัลในเบื้องต้น

3.2 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ธนำคำรมีกำรจัดท�ำคู่มือ วิธีปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง พร้อมกับสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำร หลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนในข้ันตอน
ต่ำง ๆ  ได้อย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของธนำคำร

3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนำคำรมีนโยบำยป้องกัน 
ไม่ให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผูบ้รหิำร พนกังำน และ 
ลูกจ้ำงทุกคนต้องเปิดเผยรำยกำรที่เป็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ 
ผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำหน่วยงำน โดยมีกำรทบทวนควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเดือนธันวำคมของทุกปี หัวหน้ำหน่วยงำนต้องสรุปรำยงำน
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับช้ัน ไปจนถึงระดับหัวหน้ำกลุ่มงำนผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสิน และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นรำยไตรมำส
และรำยปี รวมถึงประเมินควำมเสี่ยง และสอบทำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
ส�ำคัญที่มีควำมเสี่ยงหรือโอกำสกำรเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สูง 
เช่น กระบวนกำรให้สินเชื่อ กำรใช้ข้อมูลธนำคำรที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
ด้ำนกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น

3.1 Prevention of Corruption

 • The Bank has codif ied policies to prevent and suppress 
corruption in order to demonstrate the intention and commitment 
of the Board of Directors, executives, employees, and stakeholders 
in uniting against all forms of corruption as well as promoting 
transparent and fair business.

 • The Bank has improved measures to prevent and suppress 
corruption accord with the National Strategy on the prevention 
and suppression of corruption, third phase (B.E. 2560 - 2564 or 
2017 - 2021), the National Anti-Corruption Commission’s Manual 
on the Determination of Appropriate Internal Control Measures 
for Juristic Persons to Prevent Bribery to State Personnel, Foreign 
State Personnel, and Personnel of International Organisations, 
Approach on Internal Control of the Committee of the Sponsoring 
Organisation of the Treadway Commission (COSO), Rules from 
Self-Assessment Document on Anti-Corruption Measures of the 
Thai Institute of Directors (IOD) based on the original self-assessment 
document for business by Transparency International, and the 
Management Framework of the Association of Certif ied Fraud 
Examiner (ACFE).

 • Hire a consultant to develop Integrated Fraud Management 
System and Method to analyse information from suspected or 
at-risk incidents of fraud from various detectable data sources 
of the Bank and accommodate the tasks assigned to Fraud 
Compliance Off icers (FCOs) through the Integrated Fraud 
Management System (IFMS). Training were regularly held for 
relevant off icers.

 • Digital Forensic Process and Digital Evidence Handling 
come with processes and steps of work for employees in each 
role. Relevant documents have been designed. Training have 
been held in order for employees to have thorough understanding 
and to have basic knowledge on types of information and the 
process of managing digital evidence and witnesses.

3.2 Prevention and Suppression of Money Laundering and 
Prevention and Suppression of Financial Support for Terrorism 
and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction The 
Bank has produced related operating manuals as well as foster 
knowledge and understanding on measures, rules and practices 
in order for executives and employees to be able to discharge 
their roles in accordance with the law and rules and regulations 
of the Bank.

3.3 Conflict of Interest The Bank has a policy to prevent 
conflict of interest whereby executives, employees and contractors 
need to reveal items which constitute a conflict of interest to their 
supervisor or a head of off ice. Conflict of interest is reviewed in 
December each year. Heads of Department are to report quarterly 
and annually to their respective supervisors up to executives, 
president and CEO of GSB, and Good Governance Committee. 
Risk assessment and reviews of important operations with high 
risks or chances for conflict of interest, for instance, provision of 
loans, use of the Bank’s data retrieved from securities business, 
and procurement process.
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3.4 Compliance Policy

Board of Directors, executives, and employees at all 
levels are to adhere to the framework of operations that is in 
accordance with the compliance policy in order for them to have 
good understanding and awareness of the importance of their 
duties and responsibilities in the aspect of compliance based on 
integrity, righteousness, rules, international standards, and practices 
that are in use with various transactions from the government or 
other regulators as well as customs, professional standards, and 
organisational ethics to achieve eff iciency at risk management. In 
2018, the Bank hired a consultant with expertise and experience 
to analyse and review compliance policy thus resulting in the Bank 
being more ready and being able to conduct their compliance 
work in an eff icient and timely manner. Should there be an 
incident causing direct and indirect effects to the organisation, 
the Bank will be able to timely monitor and address them.

3.4 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบั ต้องยดึถอืกรอบในกำร 
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับกำรปฏิบัติกำรตำมกฎเกณฑ์ เพื่อให้มี 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบต่อ 
กำรปฏิบตัติำมกฎเกณฑ์ โดยยดึหลกัควำมซือ่สตัย์ ควำมถกูต้อง หลกัคุณธรรม  
(Integrity) กฎเกณฑ์ มำตรฐำนสำกล และแนวทำงปฏิบัติที่ใช้บังคับกับ 
ธุรกรรมต่ำง ๆ ทั้งจำกทำงกำรหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่น รวมถึงประเพณี 
ที่ถือปฏิบัติ มำตรฐำนวิชำชีพ และจริยธรรมในองค์กร เพื่อให้กำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีศักยภำพ โดยในปี 2561 ธนำคำรได้จ้ำงบริษัท 
ท่ีปรึกษำผู้เช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์มำศึกษำวิเครำะห์และทบทวน 
นโยบำยกำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ส่งผลให้มีควำมพร้อมมำกข้ึน  
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว หำกมี 
เหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ธนำคำร 
สำมำรถก�ำกับ ติดตำม และแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที

ธนาคารออมสินถือว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการขัดแย้งทางผลประโยชน์  

มีความสำาคัญต่อการดำาเนินกิจการอย่างมาก จึงมุ่งเน้นการตรวจสอบทุจริตและควบคุมให้ทุกการดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อเป็น 
ต้นแบบที่ดีและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในสังคม โดยยึดถือความยุติธรรม ไม่มีการแบ่งแยก

The Bank believes that prevention and suppression of corruption, as well as prevention of money laundering and conflict 

of interest, are key to the Bank’s business. Hence the Bank emphasises in investigating corruption and ensuring that all 

conducts are transparent. The Bank envisages to become a role model and promote peace in society, adhering to fairness 

and non-discrimination
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4. การก�ากับธุรกิจ 
ท่ำมกลำงควำมรวดเร็วในกำรแข่งขันในยุคดิจิทัล ธนำคำรออมสิน 

ได้พัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนในหลำยมิติ โดยปี 2561 ที่ผ่ำนมำ  
หน่วยงำนก�ำกบัดูแลได้ปรบัปรงุพฒันำกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ให้สนบัสนุนกำรด�ำเนนิ 
ธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงและ 
คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ดังนี้ 

4.1 สนบัสนุนธรุกจิ SMEs ให้สำมำรถเข้ำถงึแหล่งเงินทุนของสถำบนั 
กำรเงนิได้มำกขึน้ โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรบัปรงุแนวนโยบำย
กำรท�ำธรุกรรมด้ำนสนิเชือ่ กำรลงทุนในหลกัทรพัย์ และกำรขำยสนิทรพัย์ของ
สถำบันกำรเงิน ช่วยให้แนวปฏิบัติในกำรให้สินเชื่อของสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ  
สอดคล้องและเหมำะสมกับศักยภำพของกิจกำร

4.2 ปรับปรุงมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำมำรถก�ำกับดูแล 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้อ�ำนำจ ธปท. ในกำร 
ออกหลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ แต่งตั้งพนักงำนเป็น 
ผู้ตรวจกำรสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ แก้ไขฐำนะกำรด�ำเนินงำนหรือระงับ 
กำรด�ำเนินงำนทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นกำรชั่วครำว และก�ำหนดบทลงโทษ 
กรณีฝ่่ำฝ่ืนหลักเกณฑ์ 

4.3 กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติระบบกำรช�ำระเงิน พ.ศ. 2560  
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันท่ี 16 เมษำยน พ.ศ. 2562 กระทรวงกำรคลัง และ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกประกำศก�ำหนดหลักกำรในกำร 
ก�ำกบัดแูล เพือ่ให้ผูป้ระกอบธรุกจิให้ควำมส�ำคญัด้ำนฐำนะกำรเงนิ ธรรมำภิบำล 
และกำรคุ้มครองผู้บริโภค จ�ำนวน 19 ฉบับ 

4.4 คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ได้มีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิต
และประกนัวินำศภยัให้เหมำะสมขึน้ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสำมำรถเข้ำถงึผลติภณัฑ์
ประกันได้อย่ำงวำงใจมำกขึ้น 

จำกควำมคบืหน้ำของกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลง กลุม่ก�ำกบัและ 
ธรรมำภิบำลธนำคำรได้ศึกษำถึงผลกระทบที่มีต่อธนำคำร เพื่อส่ือสำรไปยัง 
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ให้ทรำบถงึแนวทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิและ 
กำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมท่ีกฎเกณฑ์ภำยนอกก�ำหนดไว้ โดยเสนอแนะ 
ให้ปรับปรุงรูปแบบกำรปฏิบัติงำนและกฎเกณฑ์ภำยในให้สอดคล้องกัน  
โดยปี 2561 ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรกระบวนกำรท�ำงำน 
เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Governance) กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk 
Management) และกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย ระเบียบ ข้อ
บังคับ ประกำศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) โดยมุ่งเน้นกำรก�ำกับดูแล
ตำมหลกักำร 3 Lines of Defense ซึง่ช่วยสร้ำงให้เกดิควำมตระหนกัต่อควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบและค�ำสั่งของธนำคำรแก่บุคลำกร
ทุกระดับ เพื่อปฏิบัติงำนได้ตำมที่กฎเกณฑ์ก�ำหนด และลดข้อผิดพลำด 

กลุ่มก�ำกับและธรรมำภิบำลของธนำคำรได้จัดท�ำรำยงำนกำรก�ำกบั
กำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�ำปี 2561 
ขึ้น เพื่อให้เห็นภำพรวมกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ได้อย่ำงครบถ้วน 
ถูกต้อง ตั้งแต่กำรก�ำหนดแนวทำงเตรียมควำมพร้อม กำรสื่อสำรควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ตลอดจนกำรก�ำกับและติดตำมกำรด�ำเนินกำร
ของธนำคำรและผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง  
โดยน�ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ส�ำหรับ 
ปี 2562 ไว้ในรำยงำนฉบับดังกล่ำวด้วย

4. Business Regulation
Amidst the fast-changing nature of competition in the digital 

era, GSB has improved the eff iciency of its operations in many 
aspects. In 2018, the Bank’s regulators made changes to rules 
and regulations to support eff icient and effective businesses as 
well as to manage risks and protect users of the Bank’s f inancial 
services:

4.1 Supported SMEs to better access the capital of f inancial 
institutions whereby the Bank of Thailand (BoT) has adjusted the 
policy on loan transactions, investment in securities, and selling 
of assets of f inancial institutions thus making practices in the 
provision of loans of various f inancial institutions and appropriate 
to business potentials of entrepreneurs;

4.2 Amended Article 120 of the Financial Institutions 
Businesses Act B.E. 2551 (2008) to allow the Bank of Thailand 
(BoT) to supervise specialised f inancial institutions effectively. 
The Bank of Thailand was given the authority to issue rules to 
regulate specialised f inancial institutions, appoint personnel to be 
inspectors of specialized f inancial institutions, amend the status 
of operation or temporary suspend operations altogether or 
certain parts, and determine punishments in cases of offence;

4.3 Regarding the implementation of the Payment Systems 
Act B.E. 2560 (2017) which came into force on 16 April 2019, 
Ministry of Finance and the Bank of Thailand (BoT) announced 
19 regulating principles in order for entrepreneurs to attach 
importance on f inancial status, good governance and consumer 
protection; and

4.4 Off ice of Insurance Commission amended the rules on 
the conduct of life and f ire insurance brokers in order for consumers 
to access insurance products with conf idence and trust.

From the developments and changes in terms of various 
rules and regulations, the Compliance and Good Governance 
Group has studied their impact to the Bank to communicate to 
the Board of Directors, executives, and employees so that they are 
aware of the business approach and undertake their assignments 
in accordance with what external rules and regulations have 
stipulated. The Group recommended adjusting internal practices 
and regulations to be in sync. In 2018, the Bank emphasised the 
integration of work processes on governance, risk management, 
and compliance with the focus on 3 Lines of Defense. These were 
believed to foster awareness of responsibilities for all levels of 
employees. They would be expected to work in accordance with 
the rules stipulate and reduce faults and mistakes.

Compliance and Good Governance Group has published 
2018 Annual Compliance Report to provide an overall picture of 
compliance in a comprehensive, accurate from the determination 
of approaches for readiness, communication to raise awareness 
on compliance, as well as supervise and monitor the work of 
the Bank and practitioners in order to be fully compliant with 
rules and regulations in a comprehensive and accurate manner. 
Risk Management Plan on Compliance for 2019 has also been 
included in such report.

102-11 | 102-12 | 102-13 | 102-29 | 102-30 | 102-33 | 102-34 | 201-2 | 206-1 | 413-1 | 413-2 | 416-1 
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5. การบริหารความเสี่ยง
5.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคาร

ธนำคำรได้ยึดหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบูรณำกำรที่ครอบคลุม 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยก�ำหนดกรอบนโยบำยจำก 
คณะกรรมกำรธนำคำร รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
เพื่อให้ควำมเห็นในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับควำมเสี่ยงและประเด็นส�ำคัญต่ำง ๆ  
อย่ำงครบถ้วน สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำร 
ก�ำกับดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทยและกระทรวงกำรคลัง 

ควำมเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยงอยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของ 
“หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง” (Risk Owner) โดยมีกำรระบุและประเมิน
ระดับควำมเสี่ยง พร้อมทั้งก�ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกำรติดตำมผลพร้อมทั้งรำยงำนสถำนะ
ควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
เป็นผู้ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนเจ้ำของควำมเส่ียงให้ด�ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรธนำคำร และ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ยังปลูกฝ่ังให้กำร 
บรหิำรควำมเสีย่งเป็นสิง่ส�ำคญัท่ีพนกังำนทกุระดับตระหนกัรูถ้งึควำมส�ำคัญ 
และเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรทีข่ำดไปไม่ได้

5.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ธนำคำรก�ำหนดโครงสร้ำงที่ประกอบด้วยคณะกรรมกำรธนำคำร  
ซึง่ท�ำหน้ำทีก่�ำกับดแูลระดบักลยทุธ์และนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตดิตำม 
ผลกำรน�ำไปปฏิบัติของฝ่่ำยจัดกำร เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Governance) และกำรปฏิบัติ 
ตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และหลักเกณฑ์  
(Compliance) ประกอบด้วย

 • คณะกรรมกำรธนำคำร 

 • คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 • คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

 • คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 • คณะกรรมกำรบริหำร 

 • คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน 

นอกจำกนี้ยังมีคณะกรรมกำรท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่งในกำรด�ำเนนิธรุกิจหลัก อำท ิคณะกรรมกำรสินเช่ือ คณะกรรมกำร
ลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และคณะกรรมกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตของธนำคำร เป็นต้น 

5.3 การจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งของธนำคำรมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ที่ต้องท�ำให้ 
บรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพสูงสุด ธนำคำรจึงจัดท�ำแผนที่ควำมเสี่ยง  
เพื่อเป็นแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร โดยกลุ่มธุรกิจ (Business  
Unit) และกลุ่มสนับสนุน (Support Unit) ซ่ึงเป็นหน่วยงำนเจ้ำของ 
ควำมเส่ียง (Risk Owner) มีบทบำทส�ำคัญในกำรทบทวน วิเครำะห์ และ 
ระบุปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategy  
Map) ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน (KPIs) หลักของหน่วยงำนและของธนำคำร  
ก�ำหนดมำตรกำรเพื่อลดและควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจนบริหำรจัดกำรให ้
ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance)  
โดยปี 2561 ธนำคำรมี 12 ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ ดังนี้

5. Risk Management
5.1 Overall picture of the Bank’s Risk Management

The Bank has adhered to the principle of whole-of-
organisation integration whereby the Board of Directors is to 
determine policy frameworks and appoint risk management 
committee to provide opinions on matters related to risks and 
other important issues in a comprehensive with international 
standards, and in accordance with the regulation rules of the 
Bank of Thailand and Ministry of Finance.

Risks and assessment of risks are under the responsibilities 
of a “risk owner” whereby level of risk is stipulated and 
assessed. Measures on risk appetite are also determined. There 
are also follow-up and reports on the status of risks which are 
comprehensive and eff icient. Risk Management Line is the agency 
that coordinates and supports the risk owner to follow assigned 
policies and report to the Board of Directors and Risk Management 
Committee on a regular basis. Moreover, the Bank has fostered 
the knowledge on risk management as an important concept in 
which employees at all levels need to have good understanding 
about. It is an indispensable part of the organisational culture.

5.2 Structure of Risk Management

GSB has determined a structure that comprises the Board 
of Directors and various committees which supervise the policy 
and strategic level, follow up the results of implementation of 
the management in order for risk management to be in line with 
the principles of governance and compliance rules, regulations, 
and announcements.

 • Board of Directors

 • Risk Management Committee

 • Good Corporate Governance Committee

 • Audit Committee

 • Executive Committee

 • Asset and Debt Management Committee

There are other committees which are tasked with the 
duties to supervise risk management in core businesses, for 
instance, Loans Committee, Investment Committee, Business 
Continuity Management Committee, and Corruption Risk Prevention 
Committee.

5.3 Risk Mapping

GSB risk management needs to achieve its objective and 
reach the highest eff iciency in terms of risk management. Hence, 
the Bank has prepared a risk map to guide the practices of risk 
management of the Bank. Business Unit and Support Unit which 
are risk owners play important role in reviewing, analysing, and 
determining important risk factors that connect to the strategy 
map, key KPIs of units and the Bank, stipulating measures to 
reduce and control risks, as well as managing risks to be within 
the acceptable level. In 2018, the Bank had 12 important risk 
factors:

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2561 
Risk Map 2018
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นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดตัวชีวั้ดควำมเสี่ยง 
(Key Risk Indicators) เพื่อใช้แจ้งเตือนควำมเสี่ยง (Early Warning) ไปยัง
อีเมลของผู้บริหำรระดับกลุ่ม สำยงำน และฝ่่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน
ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำร และแผนจัดกำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจบุนั มีประสทิธภิำพ โดยค�ำนงึถงึต้นทนุกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
(Cost of Risk) ที่เหมำะสม 

5.4 การบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ในยุคท่ีดิจิทัลแบงก้ิง (Digital Banking) เข้ำมำแทนท่ีกำรท�ำธุรกรรม 
ทำงกำรเงินในรูปแบบเดิม ท�ำให้ธนำคำรเผชิญปัจจัยเส่ียงด้ำนกลยุทธ์จำกกำร 
แข่งขันท่ีมีลูกค้ำเป็นตวัแปรหลกั  องค์กรและบคุลำกรจงึต้องปรบัตัวให้ทันต่อ 
กำรเปล่ียนแปลง ส่งผลให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพ 
ต่อระบบบริหำรและกำรบริกำร ธนำคำรจึงปรับกลยุทธ์เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็น  
The Best & Biggest Local Bank in Thailand โดยปี 2561 ธนำคำรปรบัขนำด 
ธุรกิจของสำขำให้เหมำะสมกับศักยภำพในพ้ืนที่ (Re-size) ลดขนำดสำขำ  
ควบรวม หรือย้ำยสำขำไปยังพื้นที่ที่มีศักยภำพ (Re-locate) ปรับรูปแบบ 
สำขำให้เหมำะกบัลกูค้ำในพืน้ที ่(Re-model) และปรับรูปแบบธรุกิจของสำขำ  
มกีำรปรบัโครงสร้ำงให้มฝ่ี่ำยพัฒนำธุรกิจดิจทัิลแบงก้ิง เพ่ือพัฒนำนวตักรรม 
บริกำรทำงกำรเงิน คิดค้นกลยุทธ์กำรตลำดรูปแบบใหม่ ให้ควำมส�ำคัญ 
กบักำรจัดกำรหนีด้้อยคุณภำพ (NPLs) และบริหำรสภำพคลอ่งเพือ่ให้ต้นทนุ 
เงินฝ่ำกอยู่ในระดับที่เหมำะสม ท�ำให้ปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ธนำคำรมีผลกำร 
ด�ำเนินงำนโดยรวมสูงกว่ำเป้ำหมำย

5.5 การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ในปี 2561 ธนำคำรมีกำรบริหำรพอร์ตกำรลงทนุอย่ำงระมดัระวงัตำม 
นโยบำยกำรลงทนุ นโยบำยบรหิำรฐำนะในบญัชเีพือ่กำรค้ำ และนโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสีย่งทีก่�ำหนดโดยคณะกรรมกำรธนำคำร อกีท้ังมคีณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำที่อนุมัติระบบวัด ติดตำม เพื่อควบคุมควำมเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงมีคณะกรรมกำรบริหำร
สนิทรัพย์และหนีสิ้นดแูลกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบีย้และบรหิำรควำมเสีย่งอตัรำ
ดอกเบีย้ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ นอกจำกนีย้งัมกีำรตดิตำมสถำนะพอร์ต
กำรลงทุนและควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิด

5.6 การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ในปี 2561 ธนำคำรมส่ีวนสนบัสนนุสนิเชือ่แก่ภำครัฐและโครงกำรตำม
นโยบำยรฐับำลหลำยโครงกำร อำท ิสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุมำตรกำรพัฒนำผูม้ี 
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ สินเชื่อ GSB SMEs เสริมแกร่ง สินเชื่อ SMEs Startup  
ขณะที่ธนำคำรมีกำรเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝ่ำกที่กระจำยตัวในแต่ละช่วงอำยุ  
เพ่ือให้มีโครงสร้ำงสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมำะสม อำทิ เงินฝ่ำกเผื่อเรียก  
เผือ่เรยีกพเิศษระยะเวลำ 5 เดอืน 8 เดอืน 11 เดอืน รวมถงึออกสลำกออมสนิ 
พิเศษ 3 ปี และ 5 ปี เพื่อบริหำรจัดกำรต้นทุนและควำมเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับทิศทำงอัตรำดอกเบ้ียขำขึ้น ท�ำให้ธนำคำรสำมำรถจัดหำสภำพคล่องได้
เพียงพอที่จะรองรับกำรด�ำเนินกำรในแต่ละช่วงเวลำและมีควำมเสี่ยงด้ำน
สภำพคล่องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

Moreover, the Bank has also attached importance to the 
determination of Key Risk Indicators in order to provide early 
warning to emails of executives at the relevant groups, lines of 
work, and relevant departments in order for them to review risk 
levels, measures, and risk management plans in line with the 
current situations in an eff icient manner while taking into account 
appropriate costs of risk.

5.4 Management of Strategic Risk

In the digital era, digital banking is replacing conventional 
f inancial transactions, the Bank is facing a risk factor on competition 
strategy whereby consumers constitute the main variable. The 
organisation and its personnel therefore need to adjust to such 
change, leading to investment costs to develop the eff iciency 
of management and service systems. The Bank has therefore 
adjusted its strategy towards becoming the Best and Biggest 
Local Bank in Thailand. In 2018, the Bank resized its branches in 
order to be more appropriate to the potentials in particular areas. 
Branches were also relocated and remodelled as well as having 
the business patterns of branches reconsidered. The Bank also 
revamped its structure in order to have a department to develop 
digital-banking business. The tasks given to this department 
included the development of f inancial service innovations and the 
development of new forms of marketing strategies. The emphasis 
was given to the management of Non-Performing Loans (NPLs) 
and liquidity management in order to ensure that the deposit 
amount is still within an appropriate level. In 2018, the overall 
performance of the Bank exceeded its targets.

5.5 Market Risk Management

In 2018, the Bank carefully managed its investment portfolio 
in accordance with its 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. Moreover, investment portfolio and risks were 
closely monitored.

5.6 Liquidity Risk Management

In 2018, the Bank took part in the provision of loans 
to the public sector and many projects carried out following 
the Government’s policies, for instance, loans to support the 
development of holders of state welfare cards, GSB SMEs Loans, 
and SMEs Startup Loans. The Bank offered deposit products which 
were spread out across different age groups in order to achieve 
appropriate asset and debt structure. Such products included 
savings deposit, special savings deposit of 5, 8 and 11 months as 
well as GSB 3-year and 5-year Premium Special Savings Certif icates 
which were issued to manage costs and risks in accordance 
with the upward trend of the interest rate, thus allowing the 
Bank to have enough liquidity to accommodate operations  
in each time period while liquidity risk would be within  
an acceptable level.
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5.7 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ธนำคำรตระหนักถึงควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจและสังคม 
ในปัจจุบัน จึงติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดเพื่อน�ำมำปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ของกำรให้สินเชื่อและกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตให้เหมำะสม มุ่งเน้น 
พฒันำกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติอย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรฐำน 
กำรปฏบิติังำนทีดี่ มีกำรปรบัปรงุกระบวนกำรอ�ำนวยสนิเชือ่ พฒันำเครือ่งมือ 
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตของสินเชื่อและ 
เงินลงทุนอย่ำงมีคุณภำพ รวมทั้งติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5.8 การบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร (Operational Risk)

ในปี 2561 ควำมเสีย่งด้ำนปฏบิตักิำรของธนำคำรมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
จำกปัจจัยภำยนอกธนำคำร โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ทุจริตจำกบุคคลภำยนอก  
เช่น กลุ่มมิจฉำชีพสวมรอยน�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของบุคคลอื่นไปเปิด 
บัญชีเงินฝ่ำก และน�ำบัญชีเงินฝ่ำกไปล่อลวงให้บุคคลอื่นโอนเงินมำให้ ซึ่ง 
ปรำกฏเป็นข่ำวในสื่อต่ำง ๆ รวมถึงกำรทุจริตบัตรเดบิต บัตรเครดิต โดย 
กำรคัดลอกข้อมูลบัตร และติดต้ังเคร่ืองคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Skimmer) เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีกระทบต่อธนำคำรท้ังด้ำนท่ีเป็นตัวเงินและ 
ด้ำนภำพลักษณ์ ธนำคำรจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
ด้ำนปฏิบัติกำร โดยส่ือสำรให้พนักงำนทรำบถึงแนวปฏิบัติในกำรรับลูกค้ำ  
เปิดบัญชีเงินฝ่ำก กำรท�ำ KYC/CDD อย่ำงเคร่งครัด จัดให้มีระบบงำนในกำร 
พิสูจน์ตัวตนลูกค้ำ หรือระบบ Web Base Service ของกรมกำรปกครอง  
เพื่อลดระดับควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำรที่ส�ำคัญ และสำมำรถควบคุม 
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5.7 Credit Risk Management

The Bank realises the economic and social uncertainties at 
present. Situations have therefore been closely monitored in order 
to improve the rules and regulations on the issuance of loans and 
appropriate management of credit risks. The Bank emphasises on 
the development of systematic credit risk management process 
in accordance with good practice standards. The process of 
loan issuance has been improved. Credit risk management tools 
have been developed to support quality growth of loans and 
investment as well as monitor and control credit risks within an 
acceptable level.

5.8 Operational Risk Management

In 2018, the Bank’s operational risks were increased dued 
to external factors especially frauds. For instance, there were 
cases of fraudsters using ID cards of other persons to open savings 
accounts and swindling others to transfer money to them. Such 
incidents were reported in various media. Other cases included 
debit and credit card frauds whereby skimmers were installed 
to steal information from electronic cards. These incidents have 
affected the Bank both in f inancial and image terms. Hence, the 
Bank has given importance on operational risk management. 
The Bank has communicated to employees on the practice in 
receiving customers, opening savings accounts, adhering strictly 
to KYC/CDD, providing for work process in the area of customer 
identif ication or the Web Base Service system of Department 
of Provincial Administration to reduce the level of important 
operational risks and control risks within an acceptable limit.
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5.9 ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน 

หมำยถึงควำมเสี่ยงท่ีเงินกองทุนของธนำคำรอำจไม่เพียงพอต่อกำร 
ขยำยธุรกิจ หรือไม่เพียงพอที่จะรองรับควำมสูญเสียหรือผลขำดทุนที่ไม่ได ้
คำดหมำย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอรองรับกฎระเบียบของ 
ทำงกำรและสภำพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ธนำคำรจึงให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรจดักำรเงนิกองทนุอย่ำงมีประสิทธภิำพ โดยด�ำรงเงนิกองทนุไม่ต�ำ่กว่ำ 
หลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลเงินกองทุนส�ำหรับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ธนำคำรได้ศึกษำและเตรียมพร้อม 
น�ำกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital  
Adequacy Assessment Process – ICAAP) ตำมหลักเกณฑ์ Basel II  
Pillar II ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรปฏบัิติ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศฉบับที่ 9 (IFRS9)  
เพื่อประเมินผลกระทบที่อำจมีต่อควำมเพียงพอของเงินกองทุน และเตรียม 
รองรับได้อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ

ส�ำหรับประเด็นเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบภำยใน  
สำมำรถอ่ำนรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิได้จำกรำยงำนประจ�ำปี 2561 หน้ำ 92 - 111

6. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บทบำทหน้ำท่ีท่ีชัดเจนของพนักงำนทุกระดับ คือฟันเฟืองขับเคล่ือน 

กำรด�ำเนินงำนในทุกมิติให้มีประสิทธิภำพ ธนำคำรจึงก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ี 
ของพนักงำนภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กระบวนกำรบริหำร 
ควำมเส่ียง และระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล พร้อมท้ังจัดโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมในเร่ืองดังกล่ำว โดยแต่งต้ัง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรสอบทำน  
มีฝ่่ำยจัดกำรท�ำหนำ้ท่ีส่งเสริมและผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำย โดยมีแนวทำง 
ด�ำเนินงำน ดังน้ี

6.1 แนวทางการด�าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 

พันธกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบ 

 • กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนโดยยึดหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี

 • กำรตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพือ่ป้องกันหรอืลดควำมเสีย่งที่
มีนัยส�ำคัญอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

 • ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ของหน่วยงำนตำม Risk Based Audit

 • ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำอย่ำงมืออำชีพด้ำนกำรควบคุมภำยใน กำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรตรวจสอบภำยใน

 • น�ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมำใช้ในกำรพฒันำงำนตรวจสอบภำยใน

 • พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ รองรับยุคดิจิทัล 4.0

 • สนบัสนนุกำรปฏิบัตงิำนและประสำนงำนกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

6.2 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต

 • ปฏบัิตติำมนโยบำย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ และค�ำส่ังของธนำคำร  
รวมถึงนโยบำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรม และ 
จรรยำบรรณของธนำคำรอย่ำงเคร่งครัด

5.9 Capital Suff iciency Risk

Refers to the risk that the Bank’s capital may not be 
suff icient for business expansion or accommodation of losses 
or unexpected losses as well as for the support of changing 
government’s rules and regulations and other aspects. The 
Bank therefore emphasises on eff icient management of capital. 
Capital is kept at the level not lower than that stipulated by the 
Regulation on the Maintenance of Capital for Specialised Financial 
Institutions of the Bank of Thailand. In 2018, the Bank conducted 
studies and prepared to adopt the Internal Capital Adequacy 
Assessment Process (ICAAP) in line with the Basel II Pillar II of the 
Bank of Thailand and prepared for the implementation of the 
9th International Financial Reporting Standard (IFRS9) to assess 
effects on the adequacy of capital and prepare to appropriate 
and timely address such issue.

Further details on risk management and internal audit 
can be found in pages 92 - 111 of the 2018 Annual Report.

6. Internal Control and Audit
Clear roles of employees at every level contribute to 

the eff icient operations of the Bank in all aspects. The Bank 
therefore determines roles and duties of employees based 
on the principles of good governance, risk management, and 
effective internal control system. Management structure has been 
adjusted to support and promote such endeavours whereby the 
audit committee is tasked with duties and responsibilities with 
regards to reviewing and auditing with management department 
providing support. The practices that have been adopted can be 
specif ied as follows;

6.1 Internal Audit Practice

Main missions of the Audit Group

 • Conduct standard auditing whereby good governance 
principles are adhered to.

 • Conduct auditing and providing recommendations to 
prevent or reduce important risks morally and independently.

 • Assess the system of internal audit, eff iciency and effectiveness 
of the Bank’s bodies in accordance with Risk Based Audit.

 • Provide professional advice and recommendation on internal 
control, risk management, good governance, and internal audit.

 • Bring in modern technology to develop the work on 
internal audit.

 • Develop human resources to support the Digital 4.0 era.

 • Support the operations and coordination with 
stakeholders.

6.2 Practices that are in accordance with the Policy and 
Action Plan on Preventing and Suppressing Corruption

 • Strictly follow the Bank’s policies, rules, regulations, and 
orders as well as the policies on preventing and suppressing 
corruption, and on promoting ethics and morality.
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 • รำยงำนเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัย หรือพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้บังคับบัญชำ พนักงำน และบุคคลภำยนอก เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ ตลอดจน
กำรกระท�ำควำมผิดทีอ่ำจน�ำไปสู่กำรทุจริตตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 • เปิดเผยรำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับธนำคำรตำม 
หลักเกณฑ์ท่ีธนำคำรก�ำหนด

6.3 ผลการด�าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในที่ส�าคัญ

ในปี 2561 กลุม่ตรวจสอบได้ท�ำกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนและประเมนิ
ควำมเสีย่งด้ำนต่ำง ๆ  ในกระบวนกำรและระบบงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนกำร 
ลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรอนุพันธ์ กระบวนกำรปฏิบัติกำรสินเชื่อ 
กระบวนกำรให้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินด้ำนเงินฝ่ำก เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ยงัมีบทบำทให้ค�ำปรกึษำและสงัเกตกำรณ์ กรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงระบบงำน 
และผลติภณัฑ์ของธนำคำร เพ่ือให้ค�ำแนะน�ำปรกึษำด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และป้องกันควำมเสี่ยงหรือควำมผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน ซึง่
อำจส่งผลกระทบเชงิลบกับธนำคำร รวมทัง้ให้ควำมส�ำคญักับกำรพฒันำบคุลำกร
ทกุระดบัอย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือพัฒนำควำมรูแ้ละเพ่ิมประสทิธภิำพกำรท�ำงำน 

6.4 การติดตามผลการถ่ายทอดความรู้

จำกโครงกำรพัฒนำควำมรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน (Train the Trainer) มีจ�ำนวนผู้เข้ำอบรม 1,137 คน จำกจ�ำนวน 
คนตำมแผนท่ีวำงไว้ 1,061 คน (เกินจำกเป้ำหมำย 76 คน) โดยพนักงำน 
ท่ีผ่ำนกำรอบรมได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงสำขำอีก  
8,891 คน รวมเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงท่ีได้รับควำมรู้ 10,028 คน

 • Report suspected incidents or corruption behaviours of 
supervisors, employees, and external parties, for instance, trading 
partners and customers, as well as any wrongdoing that may 
lead to corruption to the audit committee.

 • Reveal items that constitute conflict of interest with the 
Bank, in line with the rules stipulated by the Bank.

6.3 Important Performance of Internal Audit

In 2018, the Audit Group performed inspections on the 
performance and assessed various risks in relevant processes and 
work systems, for instance, process of cooperatives loans and local 
government organisations, process of investment in bonds and 
derivatives, loan issuance, and savings account service process. 
Moreover, the Audit Group played a role in providing advice and 
observation in cases of change in the Bank’s work systems and 
products to provide recommendations on information technology 
and prevent risks or faults from operations which may have 
negative impact on the Bank. The Bank also attached importance 
to continuous development of employees at all levels to improve 
their knowledge and increase their work eff iciency.

6.4 Monitoring of Knowledge Transfer Results

Train the Trainers Programme attracted 1,137 participants. 
This f igure exceeded the target of 1,061 persons by 76. Employees 
who received the training had passed on their knowledge to the 
total of 8,891 employees and contractors at branches. Therefore, 
the total number of employees and contractors who have had 
the knowledge passed on was 10,028.
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การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 
บริการ และขยายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อสร้างและส่งมอบคณุค่าและประสบการณ์ 
ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยช่องทางและการบริการ
ที่เหมาะสม
Development of Innovations, Products, and Services  
and Expansion of Electronic Transactions to Create  
and Pass on Values and Good Experience to Customers  
through Appropriate Channels and Services

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565  
Long-term sustainabilty goal for 2022

มุ่งเน้นกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ โดยใช้ฐำนข้อมูลลูกค้ำมำ
วิเครำะห์เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริกำรทำงกำรเงิน และ
ช่องทำงให้บรกิำร เพือ่น�ำเสนอคณุค่ำทีแ่ตกต่ำงและเหมำะสมตลอดช่วงชวีติของลกูค้ำ 
ทั้ง 3 กลุ่มหลักของธนำคำร 

Emphasise on maintaining current customer base and expand to new 
customers by analysing customers’ database to create business opportunities, 
innovations, products, f inancial services, and service channels. These are  
to offer different and appropriate values throughout the lifespans of  
the three main customer groups of the Bank.

เป้าหมายปี 2561  
Goals for 2018

1. พัฒนำนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริกำร และขยำยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. สร้ำงและส่งมอบคณุค่ำและประสบกำรณ์ทีด่ใีนทกุ Touch Point ให้เหมำะสมกบั

กลุ่มลูกค้ำ
3. ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร
4. ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs Startup

1. Develop innovations, products, services, and expand electronic 
transactions.

2. Generate and pass on values and good experience in every touch 
point in a manner appropriate to customer groups.

3. Improve on the service process.
4. Support and develop SMEs Startup entrepreneurs.

203-1 | 203-2
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ผลการดำาเนินงานปี 2561  
Performance in 2018

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
1. Pre-Screening online ผ่ำน LINE GSB Society
2. Application GSB SMEs 4.0
3. ให้บริกำรฝ่ำก-ถอนเงินสดผ่ำนบัญชีทำงแอปพลิเคชัน Mobile Banking (MyMo)  

และท่ีเคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น
4. ส่งเสริมกำรรับช�ำระเงินผ่ำน QR Payment (MyMo Pay, GSB Pay, GSB  

Payment Gateway) ใน 157,060 ร้ำนค้ำ

ช่องทางการให้บริการ
1. Digital Branch 5 แห่ง ให้บริกำรด้วยเครื่องบริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินอัตโนมัติ 

(VTM) ในลักษณะ Self-Service ให้ลูกค้ำสื่อสำรกับพนักงำนผ่ำนหน้ำจอ VTM 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. พัฒนำระบบเปิดบญัชผ่ีำนเคร่ือง Smart Device ส�ำหรับให้บริกำรลกูค้ำนอกสถำนที ่
เพื่อเข้ำถึงลูกค้ำในพื้นที่ชุมชนอย่ำงทั่วถึง

3. เปิดให้บริกำร Queue Application เพิ่มควำมสะดวกให้ลูกค้ำในกำรติดต่อสำขำ
และลดระยะเวลำกำรรอคอย 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Startup
1. โครงกำรออมสินจำกร้อยสู่เงินล้ำน ผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน 10 ทีม เพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนเยำวชนอำยุ 16 - 25 ปี ให้สร้ำงสรรค์แนวคิดธุรกิจของคนรุ่นใหม่  
เรียนรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเป็นนักธุรกิจ

2. โครงกำร GSB Innovation Club จ�ำนวน 20 แห่ง เป็น Co-Working Space ใน
มหำวทิยำลยั พืน้ทีจ่ดักจิกรรม Smart Start Idea ส�ำหรบันกัศึกษำในกำรประกวด
ไอเดีย

Innovations on Financial Products and Services
1. Online system of Loan Pre-Screening through GSB Society LINE Account.
2. GSB SMEs 4.0 application
3. Provide services on cash deposits and withdrawals through mobile-

banking application (MyMo) and at Counter Service in 7-Eleven stores.
4. Promote QR payment (MyMo Pay, GSB Pay, GSB Payment Gateway) 

at 157,060 stores.
Service Channels
1. Five digital branches provide their services through automatic f inancial 

transaction service machines (VTM) in the form of self-service that 
allows customers to communicate to employees through VTM 
monitor 24 hours.

2. Develop the system to open bank accounts through Smart Device 
to provide f ield services to customers and to access to customers in 
various communities.

3. Launch Queue Application to increase convenience for customers 
when contacting the branches and reduce waiting time.

Promote and Develop SMEs Startup entrepreneurs
1. “GSB 100 to Million” Competition with 10 teams participating. The 

project has an objective of promote and support youths in the age 
range of 16 - 25 years to be creative in terms of their business thinking,  
and to have a chance to learn and experience what it is like to be  
a businessman/woman.

2. GSB Innovation Club in 20 places were set up as co-working space 
within universities to hold “Smart Start Idea” for students to compete 
with each other.
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การขยายฐานลูกค้าใหม่  
Expanding to New Customers

ธนำคำรพร้อมขยำยฐำนลูกค้ำใหม่และดูแลฐำนลูกค้ำเดิมในทุกกลุ่ม
เป้ำหมำย ด้วยกำรด�ำเนินงำนที่พัฒนำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรเงินได้ทุกรูปแบบ มีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

จำกวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ธนำคำรจึงได้มีกำรทบทวน ปรับปรุง และ 
พฒันำนวตักรรมผลติภณัฑ์ รวมถงึบรกิำรให้ครอบคลุมท้ังด้ำนเงนิฝ่ำก สินเชือ่  
และบริกำรทำงกำรเงิน โดยวิเครำะห์จำกกำรจ�ำแนกกลุ่มลูกค้ำ กำรรับฟัง 
เสียงลูกค้ำ กำรประเมินควำมพึงพอใจ กำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
และกำรระดมควำมคดิเห็น เพือ่สร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์และบรกิำรทำงกำรเงนิ 
ให้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำในยุคดิจิทัล และ 
มุ่งสู่กำรเป็น Digi-Thai Banking “Digital for All Thais” โดยมีผลกำร 
ด�ำเนินงำนในปี 2561 ดังนี้

1.  พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และขยายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ 

ผ่ำนกำรพฒันำผลติภณัฑ์ทัง้ในรปูแบบของกำรปรบัปรงุผลติภณัฑ์เดมิ
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อำทิ ผลิตภัณฑ์และบริกำร Fintech (Financial 
Technology) เพื่อสร้ำงควำมสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริกำร เช่น บริกำร 
อินเทอร์เน็ต แบงก้ิง (Internet Banking) ธรุกจิบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ ธรุกจิ 
สนิเชือ่ต่ำง ๆ  เพือ่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครอบคลมุ  
ครบครัน และสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ 

The Bank is ready to expand its customer base while looking 
after current customers in all groups with operations that enable 
customers to access all types of f inancial services, with a focus 
also on convenience, time, and safety.

From the above objective, the Bank has reviewed, improved, 
and developed its innovation of products as well as services to include 
savings, loans, and other f inancial services, utilising the categorisation of 
customer groups, customers’ voice, satisfaction assessment, management 
of complaints, and brainstorming of opinions to create f inancial products 
and services in response to the needs and expectations of customers 
in the digital age towards achieving Digi-Thai Banking “Digital for All 
Thais” with the performance in 2018 as follows;

1.  Development of Innovations, Products, and Services 
and Expansion of Electronic Transactions

1.1 Maintaining current customer base and expanding 
to new customers

Through development of products in the forms of 
improving current products and issuing new products, for instance,  
Fintech (Financial Technology) products and services to increase 
convenience for customers including internet banking, electronic 
card business, and various loans business in order to respond to 
the needs of customers in a comprehensive manner and in line 
with the government’s policies.

MyMo Debit Card Credit Card

เพ��มร�านค�ารับบัตร GSB Pay / EDC 
Increase the number of stores that accept GSB Pay / EDC cards

เป�ดให�บร�การบัตรเครดิต 
Mastercard

Launch Mastercard credit card 
service

พัฒนาระบบ 
Virtual Card

Develop Virtual Card 
System (virtual credit card)

พัฒนาระบบงาน
บัตรเดบิตให�ทำรายการ 

E-Commerce
Develop debit card system 

to accommodate 
E-commerce transactions

เป�ดให�บร�การ
บัตรเดบิต 2 App (2AID) 

Visa & Thai 
Standard

Launch 2 App (2AID) 
debit card service 

(Visa & Thai Standard)

พัฒนา Feature 
บน MyMo 
Video Teller / สามารถ 
Register ได�
Develop features on MyMo 
application support Video Teller / 
can be registered

Bio MyMo 
(Login / High Transaction) 
เพ��มความปลอดภัยในการ 
สแกนม�านตา ลายนิ�วมือ
Bio MyMo (Login / High Transaction) 
increases security by having iris and 
fingerprint scanning

จัดทำ Products Package / Bundle Products /
Promotion กระตุ�นการสมัครและการใช�จ�าย
ผลิตภัณฑ�ของธนาคาร (MyMo / บัตรเดบิต / 
บัตรเครดิต / GSB Pay / ร�านค�ารับบัตร MRTA)
Provide products package, 
bundle products, and promotions 
to stimulate applications and 
payments through the Bank’s 
products (MyMo / debit cards /
credit cards / GSB Pay / 
MRTA-accepted stores)
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ผลิตภัณฑ์และบริกำรอื่น ๆ ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ขั้นพื้นฐาน 

Savings Account to Access Basic 

Financial Services

ส�ำหรับลูกค้ำผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ หรือผู้ที่มีสัญชำติไทย อำยุ 65 ปีขึ้นไป

For state welfare cardholders or over-65 Thai nationals

บัตรออมสิน เดบิต เบสิค  

GSB Debit Basic Card

• ส�ำหรับบัญชีเงินฝ่ำกเพื่อกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินขั้นพื้นฐำน 
• ยกเว้นค่ำธรรมเนยีมแรกเข้ำ ค่ำธรรมเนยีมรำยปี และค่ำธรรมเนยีมออกบตัรใหม่กรณบีตัรหมดอำยุ

• For savings account to access basic f inancial services
• Free entry charge, annual fee, and fee for issuing new card in case of expiry

โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  

Project to Solve Informal Debts Problem

• สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

ส�ำหรับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มอำชีพอิสระท่ีจ�ำเป็นต้องใช้เงินยำมฉุกเฉิน เช่น เงินทุน 
ประกอบอำชีพ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเล่ำเรียน ฯลฯ โดยให้กู้ในวงเงินท่ีไม่สูงมำก มีอัตรำ 
ดอกเบ้ียท่ีต�่ำกว่ำกำรกู้เงินนอกระบบ

• Retail Loans for Emergency Expenditure

For low-income and freelance customers who need f inancial support during 
emergency, for example, for occupational, medical, and educational purposes. 
The loan limits are not very high with interest rates that are lower than those 
for informal debts.

สินเชื่อ QR รายวัน  

Daily QR Loans

ใช้เป็นเงนิทนุหมุนเวยีนในธรุกิจส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรรำยย่อย โดยต้องมีรำยกำรช�ำระค่ำสนิค้ำ
และบริกำรผ่ำน QR Code Payment ร้อยละ 5 ของยอดขำยเฉลี่ยต่อวันที่ผ่ำนบัญชี โดย
สำมำรถช�ำระสินเชื่อเป็นรำยวันได้

QR Loans are used to fund retail businesses whereby QR payment for goods 
and services needs to reach at least 5 per cent of the average sales through  
the account. Payment for loans can be made on a daily basis.

โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง

เพิ่มเครดิตการค้า  
Revolving Credit Project to Increase 
Liquidity and Commercial Credits

ช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SMEs โดยร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม  
(บสย.) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกำร SMEs ท่ีมีข้อจ�ำกัดด้ำนหลักประกันและ 
ขำดสภำพคล่องในกำรด�ำเนินธุรกิจ

It aimed to help SMEs entrepreneurs by cooperating with Thai Credit Guarantee 
Corporation (TCG) to provide revolving fund for SMEs entrepreneurs with limitations 
in terms of their guarantee and lack of liquidity in conducting businesses.

สินเชื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
Loans State Welfare Cardholders

• สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพหรืออำชีพเสริม โดยผู้กู้ต้องผ่ำน 
กำรอบรมจำกเจ้ำของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ และมีเจ้ำของแฟรนไชส์เป็นพ่ีเล้ียงดูแล

• สินเชื่อ Street Food
เพิ่มโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ โดยใช้ บสย.เป็นหลักประกัน

• Franchise loans
Increase opportunity of access to capital to earn a living or to do part-time job. 
Applicants need to be trained by franchise owners or rights providers. Franchise 
owners also need to be mentors for applicants.

• Street Food loans
Increase opportunity of access to capital to earn a living using Thai Credit 
Guaratee Corporation as guarantor.

Other Products and Services
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ธนาคารผู้สูงวัย  
Bank for Elderly People

• เงินฝ่ำกเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย 

• เงินฝ่ำกเผื่อเรียกประชำรัฐผู้สูงวัย 

• สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพกำรี 

• สินเชื่อประชำรัฐเพื่อผู้สูงวัย 

• สินเชื่อที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้สูงวัย (Reverse Mortgage)

• Special Savings Account for the Elderly People

• Pracharat Savings Deposit for the Elderly People

• Mortgage for Parents

• Pracharat Loans for the Elderly People

• Reverse Mortgage

e-Saving No Passbook บริกำรบัญชีเงินฝ่ำกโดยไม่มีสมุดบัญชี ผ่ำน VTM และ SUMO

Savings account service through VTM and SUMO without the need for passbooks

สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล)  
Loans for the Community Organisations 
(Individual Development)

เงินทุนส�ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจโฮมสเตย์ (GSB Homestay) และผู้ประกอบอำชีพหรือ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรโฮมสเตย์ เป็นสมำชิกของกลุ่มผู้ประกอบกำรโฮมสเตย์ท่ีข้ึน 
ทะเบียนกับกรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

Capital for homestay entrepreneurs (GSB Homestay) and those whose occupations 
or activities are related to homestay and are members of homestay entrepreneurial 
groups which have registered with Department of Tourism, Ministry of Tourism 
and Sports.
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การเติบโตของ MyMo (Mobile Banking) และผลิตภัณฑ์บัตร  
The Growth of MyMo (Mobile Banking) and Card Products

จำนวนผู�ใช�
MyMo 

สถิติการทำรายการทางการเง�น (Transaction) ของ MyMo ป� 2561
Transaction Statistics of MyMo in 2018

สถิติผู�ใช� MyMo 
(จากจำนวนลูกค�าของธนาคารออมสินทั้งหมด) 
Statistics of MyMo users 
(From the total number of GSB customers)

เร��มต�น 4.2 แสนราย ในป� 2558
Went from 420,000 in 2015

เติบโตเป�น 1 ล�านราย ในป� 2559
To 1 million (in 2016) 
เติบโตเป�น 2.1 ล�านราย ในป� 2560
To 2.1 million (in 2017)

สลากดิจ�ทัล (Digital Salak)
The Digital Salak 
(GSB Premium Savings Certificate)

ลูกค�าทำรายการ 
สูงถึง 3.6 แสนรายการ ในป� 2561
Had 360,000 transactions in 2018 

คิดเป�นเง�นฝากป�จจ�บัน 24,732 ล�านบาท
Amount to current savings figure of 
24,732 million baht. 

การขยายตัวอย�างรวดเร็วของ 
GSB QR Payment 
• GSB Pay, MyMo Pay (QR Payment) ทำหน�าที่รับเง�น 

จ�ายเง�น ชำระค�าสินค�าและบร�การ
• มีร�านค�ารองรับ QR Code 1.5 แสนร�านค�า ในป� 2561 
• GSB Pay 57,193 ร�านค�า  
• MyMo Pay 95,402 ร�านค�า  
• QR สาธุ ในวัดและมูลนิธิต�าง ๆ 2,550 แห�ง

Rapid Growth of 
GSB QR Payment  
• GSB Pay, MyMo Pay (QR Payment) receives 

payment, pays a sum of money, as well as 
pays bills.

• 150,000 stores accept QR Code in 2018
• GSB Pay 57,193 Stores
• MyMo Pay 95,402 Stores
• “QR Sathu” in 2,550 temples and foundations

MyMo My Card 
มีผู� ใช�งาน ณ ป� 2561 
6.2 ล�านราย 
Had 6.2 million users in 2018

อัตราการเติบโต 379% 
Achieve the growth rate of 379%. 
มีการเบิกเง�น 7,625 ล�านบาท 
Total amount of withdrawal was 7,625 million baht.

ผู�มีรายได�
น�อย

Low-income 
customers

นักเร�ยน 
นักศึกษา
Students

ผู�มีรายได�
ปานกลาง

Middle-income 
customers

ป� 2561 เติบโตเป�น 4.5 ล�านราย
To 4.5 million (in 2018) 

จำนวน 78 ล�านรายการ แบ�งเป�นการทำรายการทางการเง�นจากผลิตภัณฑ�ใหม�ที่คิดค�นผ�าน MyMo
Totaling                    million transactions also comprising financial transactions from new products in MyMo

30% 20% 16%โดยเติบโตกว�า
2 เท�า เกือบทุกป� 

The number of MyMo users 

Such growth 
amounts to more than 

twice almost 
every year.
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ธนาคารออมสนิมีการพฒันานวัตกรรมผลติภัณฑแ์ละบริการ เพือ่สร้างความสะดวกรวดเรว็และเพิม่โอกาสในการเข้าถงึบริการทางการเงนิใหก้บั 

ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยถือว่าเป็นส่วนสำาคัญต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่าง 

เท่าเทียม และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GSB has continued to develop innovations, products, and services in order to provide convenience and rapid services as 
well as to increase opportunity to access financial inclusion for all groups of customers who are regarded as vital part in 
continuously playing roles in promoting the nation’s economic growth for all in an equitable manner, leading to sustainable 
development.

เพิ่มจำานวนเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self-Service)  
Increase Self-Service Electronic Machines 

1.2 ขยายธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส์ ผ่านเครือ่งบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Self-Service) 

เพ่ือเป็นช่องทำงให้บริกำรทำงกำรเงินและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำ
และประชำชนทัว่ไป ข้อส�ำคญัคอื ขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึบริกำรทำงกำรเงิน
ให้กับประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล เช่น พื้นที่บนเกำะ พื้นที่ภูเขำ โดยมีข้อมูล
กำรให้บริกำร ดังนี้

1.2 Expanding electronic transactions through self-
service machines

This is to increase channels of providing f inancial services 
and convenience to customers and the general public. More 
importantly, it is a way of expanding access to f inancial services 
for those living in remote areas, for example, on islands and 
mountains. Details are as follows:

6 เคร�่อง Self-Service
หน�าสาขาของธนาคาร

บนพ�้นที่เกาะ

เคร�่องฝาก-ถอนเง�นอัตโนมัติ (ADM Recycle) 
ณ หน�วยให�บร�การ 7 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
ที่ไม�มีสถาบันการเง�นเป�ดให�บร�การ จำนวน 7 แห�ง
จังหวัดยะลา  > หน�วยให�บร�การกาบัง / หน�วยให�บร�การกรงป�นัง / 

  หน�วยให�บร�การธารโต

จังหวัดป�ตตานี  > หน�วยให�บร�การแม�ลาน / หน�วยให�บร�การกะพ�อ / 

  หน�วยให�บร�การทุ�งยางแดง

จังหวัดนราธิวาส  > หน�วยให�บร�การเจาะไอร�อง

20 เคร�่อง Self-Service
หน�าสาขาของธนาคาร

บนพ�้นที่ภูเขา

1. เกาะกูด จ.ตราด  Ko Kut, Trat Province  

2. เกาะช�าง จ.ตราด  Ko Chang, Trat Province 

3. เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี  Ko Samui, Surat Thani Province 

4. เกาะพะงัน จ.สุราษฎร�ธานี  Ko Pha-ngan, Surat Thani Province 

5. เกาะยาว จ.พังงา  Ko Yao, Phang-nga Province,   

6. เกาะลันตา จ.กระบี่  Ko Lanta, Krabi Province

1. จังหวัดตาก  Tak Province
 • อ.อ��มผาง / อ.แม�สอด / อ.ท�าสองยาง
  Districts of Umphang, Mae Sot, and Tha Song Yang

2. จังหวัดเชียงใหม�  Chiang Mai Province 
 • อ.อมก�อย / อ.ฮอด / อ.ดอยเต�า / อ.แม�แจ�ม / อ.ฝาง / อ.เชียงดาว / 
  อ.ไชยปราการ / อ.พร�าว / อ.แม�อาย / อ.เว�ยงแหง
  Districts of Omkoi, Hot, Doi Tao, Mae Chaem, Fang, 
  Chiang Dao, Chai Prakan, Phrao, Mae Ai, and Wiang Haeng

3. จังหวัดแม�ฮ�องสอน  Mae Hong Son Province 
 • อ.เมืองแม�ฮ�องสอน / อ.แม�สะเร�ยง / อ.ปาย / อ.แม�ลาน�อย / 
  หน�วยให�บร�การข�นยวม 
  Districts of Mueang Mae Hong Son, Mae Sariang, Pai, 
  Mae La Noi, and Khun Yuam service unit

4. จังหวัดนราธิวาส  Narathiwat Province 
 • อ.สุคิร�น  Sukhirin District

5. จังหวัดยะลา  Yala Province 
 • อ.เบตง  Betong District

6 self-service machines were installed 
in front of the Bank’s branches 
on various islands:

20 self-service machines were installed 
in front of the Bank’s branches 
in the mountainous areas:

เคร�่องถอนเง�นอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่
Field ATM Machines

บนพ�้นที่เกาะ จำนวน                  สาขา 
on islands               32  branches 

บนพ�้นที่ภูเขา จำนวน                  สาขา
on mountains          37 branches 

ADM Recycle Machines were provided at 7 Service Units 
in 7 districts in 3 southernborder provinces with no financial 
institutions, namely
> Yala Province Service Units in Kabang, Krong Pinang, and Than To

> Pattani Province Service Units in Mae Lan, Ka Pho, and Thung Yang Daeng

> Narathiwat Province Cho-airong Service Unit
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2.  สร้างและส่งมอบคณุค่าและประสบการณ์ที่ดีในทกุ Touch 
Point ให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้า 

ธนำคำรเพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินงำนเพื่อลูกค้ำ โดยพัฒนำรูปแบบ 
และช่องทำงกำรให้บริกำรทีม่ำกข้ึน เพ่ิมควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรผลติภัณฑ์ 
ของธนำคำรอย่ำงครอบคลุม อำทิ กำรขอสินเชื่อ กำรสมคัรบตัรเครดิต  
กำรขำยหน่วยลงทนุ ฯลฯ โดยมีแผนน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำปรับปรุง 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรของสำขำ มีกำรเปิดสำขำ Digital และ 
ปรับปรุงรูปแบบของสำขำที่มีอยู่เดิมให้เป็น “Sales & Service Model”  
สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลมำกขึ้น 

2.  Generate and Pass On Values and Good Experience 
at Every Touch Point for Each Customers Groups

The Bank enhanced its capabilities for customers including 
through developing new formats, increasing channels of services, 
increasing convenience for customers when using products and 
services of the Bank, for example, application for loans, credit card 
applications, and investment unit sales, etc. The Bank has a plan 
to bring in technology and innovation to improve and enhance 
quality of branch services. Digital branches will be launched and 
the current branches will be transformed into “Sales & Service 
Model” which is more appropriate for the digital lifestyle.

Q4/59

ATM
+41%

MyMo
+150%

Counter
-7%

Q2/60 Q4/60 Q2/61 Q4/61

ป� 2559 / In 2016 
การทำรายการทางการเง�น 
235 ล�านรายการ
The transactions were 
235 million items.

ป� 2561 / In 2018 
การทำรายการทางการเง�น 
305 ล�านรายการ
The transactions were 
305 million items.

การเติบโตของบัตรเครดิต (เป�ดตัวป� 2559) 
Growth of Credit Cards (launched in 2016)

มีจำนวนผู�ใช�บัตร 1 แสนคน
Initially there were 100,000 users.
เติบโตเป�น 2.3 แสนคน (ในป� 2560) 
The figure increased to 230,000 users (in 2017).

ในป� 2561 เติบโตเป�น  3.3 แสนคน 
In 2018, the number went up to 330,000 users. 

**เฉลี่ยเติบโตข�้นป�ละ 1 แสนคน
The average growth per year was 100,000 users.  

การเติบโตของบัตรเดบิต
Growth of Debit Cards

ป� 2558 มีจำนวนผู�ใช�บัตร 3.4 ล�านคน
In 2015, the number of debit card users was 3.4 million.
เติบโตเป�น 3.9 ล�านคน (ในป� 2559)
The number grew to 3.9 million (in 2016).

เติบโตเป�น 4.7 ล�านคน (ในป� 2560) 
Before reaching 4.7 million (in 2017).

ในป� 2561 เติบโตเป�น 4.6 ล�านคน 
In 2018, it grew to 4.6 million. 

41% 150% 7%

ATM โตข�้น 
grew by 

เคาน�เตอร�ธนาคาร 
ลดลง 

Bank’s Counter 
decreased

MyMo โตข�้น 
grew by 

กราฟแสดงการเติบโตของธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์หลังนโยบายฟรีค่าธรรมเนียม  
Graph Showing the Growth of Electronic Financial Transactions Following the Policy of Free Entry Charge

SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank

103



ระบบ Pre-screening 
Online Application 

ผู� ใช�บร�การ 26,871 ราย
Pre-screening Online 

Application System had 26,871 users.

ระบบ Chatbot
สนับสนุนการขายสินเชื่อ 

บัตรเครดิต บัตรเง�นสด อัตโนมัติ
Chatbot system is to support 

the issuance of loans, credit cards, 
and cash cards.

Application
GSB SMART SMEs 
หนึ่งในช�องทางการยื่นขอสินเชื่อ
Application GSB SMART SMEs 
is one of the alternative tools 

in applying for loans.

บร�การฝาก-ถอนเง�นสด 
ผ�านบัญชีและผ�านแอปพลิเคชัน 
Mobile Banking (MyMo) 

ณ เดือนธันวาคม 2561 
มีเง�นฝากรวม 150.29 ล�านบาท

Services for deposit and withdrawal 
of cash via account and via 

Mobile Banking (MyMo) as of 
December 2018, the total amount of 
savings reached 150.29 million baht.

การขอสินเชื่อ Online
Applying for Loans Online 

ช�องทางการให�บร�การ
Channels of Service

Digital Branch 5 แห�ง 
ให�บร�การด�วยเคร�่องบร�การธุรกรรม
ทางการเง�นอัตโนมัติ (VTM) 24 ชั่วโมง
5 Digital branches with 24-hour 
automatic financial transactions 
through VTM machines

ระบบเป�ดบัญชีผ�านเคร�่อง 
Smart Device 
ให�บร�การลูกค�านอกสถานที่ 
Providing off-site service for customers 
on mobile account opening via 
smart device machines

การพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ  
Development of Forms and Channels of Service

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startup 
ธนำคำรมุง่เน้นทีจ่ะส่งเสรมิและสร้ำงนวตักรรมทีด่ใีห้แก่ผูป้ระกอบกำร 

รุน่ใหม่ เพือ่สนบัสนนุกำรขยำยธรุกจิ SMEs ซึง่เป็นหนึ่งในรำกฐำนที่ส�ำคัญ 
ของระบบเศรษฐกิจผ่ำนกำรด�ำเนนิงำนในรปูแบบต่ำง ๆ อำท ิ จดัโปรแกรม 
อบรมพฒันำกำรให้สินเชือ่และร่วมลงทนุ โดยร่วมมอืกบัพนัธมติรในกำรพฒันำ 
อย่ำงบูรณำกำร ต้ังแต่กำรส่งเสริมนวัตกรรมและแนวคิดทำงธุรกิจ พัฒนำ 
ศักยภำพของผูป้ระกอบกำร ไปจนถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุน ส่งผลให้ดัชนี 
ควำมเชือ่มัน่ผู้ประกอบกำร Startup ค่อย ๆ ปรบัตัวสูงขึ้นตำมล�ำดับ

3. Promote and Develop Startup Entrepreneurs
The Bank is committed to promoting and creating good 

innovations for new generations of entrepreneurs in order to 
support the expansion of SMEs which are part of the important 
foundation of the economic system through various means 
including provision of trainings on loan issuance and co-investment 
by cooperating with development partners in an integrated 
manner from supporting innovation and business ideas, enhance 
capacities of entrepreneurs to providing support in terms of 
capital, resulting in the gradual rise of the conf idence index of 
startup entrepreneurs.
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ส�งเสร�มและพัฒนา
ผู�ประกอบการ Startup
Promote and Develop 
Startup Entrepreneurs

สนับสนุน
 แหล�งเง�นทุน
   Provision 
    of Capital 
      Source

พัฒนา
ศักยภาพ

ผู�ประกอบการ
Enhance   

 Capabilities of     
 Entrepreneurs        

ส�งเสร�มนวัตกรรม
และแนวคิดธุรกิจ

Promote Innovation 
and Business Ideas

สินเชื่อโครงการ PSA: SMEs Startup 
สินเชื่อ GSB SMEs Startup 

อนุมัติสินเชื่อแก�ผู�ประกอบการ SMEs 

และ Startup ไปแล�ว 47,697 ราย 

คิดเป�นวงเง�นสินเชื่อ 194,375 ล�านบาท 

และให�สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 
รวมกว�า 28,283 ราย 

เป�นเง�น 225,000 ล�านบาท

PSA: SMEs Startup Loans and 
GSB SMEs Startup Loans 

have approved loans for 47,697 SMEs 

and startup entrepreneurs 

amounting to 194,375 million baht. 
Soft loans were provided to 

28,283 entrepreneurs, amounting to 

225,000 million baht.

ลงทุนในกิจการร�วมทุน 
(Venture Capital Fund) 
อนุมัติร�วมทุนแล�ว 18 ราย 

เป�นเง�น 448 ล�านบาท

Invested in venture capital fund 

with approval granted to 

18 entrepreneurs amounting to 

448 million baht.

ต�อยอดโครงการ
ออมสินจากร�อยสู�เง�นล�าน 
Starting up together by GSB

Continue the GSB 100 to Million 

Competition and Starting up 

together by GSB projects

พัฒนาและสนับสนุนให�เกิด
ผู�ประกอบการใหม� ตั้งแต�
ในรั้วมหาว�ทยาลัยผ�านโครงการ 
GSB Startup Academy

Develop and promote 

new entrepreneurs starting 

in universities through 

GSB Startup Academy project.

อบรมความรู�ทางธุรกิจ
และให�คำปร�กษา 
SMEs & SMEs Startup

Provide business knowledge 

and advice for 

SMEs & SMEs Startup

สนับสนุนช�องทางการต�อยอด
ธุรกิจ GSB SMEs Startup 
Showcase & Best Shop

Support channels to continue 

businesses through 

GSB SMEs Startup Showcase & Best Shop

โครงการประกวด "ออมสินจากร�อยสู�เง�นล�าน" 
ประกวดสุดยอดแนวคิดธุรกิจ ผู�สมัคร
ทั่วประเทศกว�า 7,700 ทีม คิดเป�นจำนวน
ผู�เข�าร�วมกว�า 11,453 คน
“GSB 100 to Million” Competition: 

the project’s objective is to find the best 

of business creativity from more than 

7,700 teams across the country amounting 

to more than 11,453 participants.

พัฒนานวัตกรรมร�วมกับสถาบันการศึกษา
ในกิจกรรม GSB Innovation Club 
by GSB Startup ภายใต�โครงการ 
GSB Innovation Club จำนวน 20 แห�ง
Develop innovations in cooperation 

with educational institutions through 

GSB Innovation Club by GSB Startup 

with 20 GSB Innovation Clubs.

การประกวดผลงานด�าน Startup 
ผ�านกิจกรรม Smart Start Idea by 
GSB Startup ภายใต�โครงการ 
GSB Innovation Club มีผลงานที่น�าสนใจ
แล�วกว�า 1,060 ผลงาน จาก 28 มหาว�ทยาลัย
Startup competition through “Smart Start 

Idea by GSB Startup” under GSB Innovation 

Club. There are more than 1,060 interesting 

pieces of work from 28 universities.

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ�
ร�วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup 
University Model (Idea to Prototype) 
50 ผลงาน
Product Innovation Development Project 

with educational institutions “GSB Startup 

University Model (Idea to Prototype)” with 

50 pieces of work submitted.

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startup  
Promote and Develop Startup Entrepreneurs

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup  
Startup Enterpreneur Confidence Index [Startup Sentiment Index (SSI)]

Q1

62.16

60.85
61.55 61.75

67.52

Q2 Q3 Q4 3 เดือนข�างหน�า
3 months ahead

Startup 
Sentiment 
Index 
(SSI)
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เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565 
Long-term Sustainability Goal for 2022

มุ่งเน้นกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลที่ค�ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมสมดุลใน  
3 ด้ำน คอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ซึ่งสอดคล้องและเช่ือมโยงกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยผนวกควำมรับผิดชอบต่อสังคมเข้ำไปในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ

Focusing on business with good governance that takes into account the 
balance in 3 areas: the economy, society, and environment along with 
responsibilities for stakeholders. These are in line with and connected  
to the Suff iciency Economy Philosophy whereby social responsibility  
is incorporated into every business process.

เป้าหมายปี 2561 
Goals for 2018

1. พัฒนำควำมเข้มแข็งแก่เศรษฐกจิฐำนรำก เพ่ือยกระดับสูธ่รุกิจเร่ิมต้นได้อย่ำงยัง่ยนื 
2. พัฒนำกลุ่ม Unserved และ Underserved ให้เข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน 

(Financial Inclusion)
3. สนับสนุนนโยบำยรฐับำลและด�ำเนินโครงกำรทีส่ร้ำงคุณค่ำและก่อให้เกิดควำมยัง่ยืน 

ต่อเศรษฐกิจ

1. Strengthen grassroots economy to be able to start business in a 
sustainable manner.

2. Provide the Unserved and Underserved with access to f inancial services 
(Financial Inclusion)

3. Support government’s policies and carry out projects that create 
values and sustainability to the economy.

การพฒันาความเข้มแข็งแก่ประชาชนฐานราก
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
Strengthening Grassroots People in Accordance with  
the Sufficiency Economy Philosophy
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1 ดัชนีคุณภำพชีวิตของประชำชนฐำนรำก ปี 2561 (GSB Quality of Grassroots Life Index Year 2018: GLI)  เป็นควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น และควำมพึงพอใจของบุคคลในกลุ่มประชำชนฐำนรำก
ท่ีมีต่อควำมเป็นอยู่ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อม

GSB Quality of Grassroots Life Index Year 2018: GLI refer to the opinions and satisfaction of grassroots people on their daily life in the aspects of economy, society, 
and environment.

ผลการดำาเนินงานปี 2561 
Performance in 2018

ภาพรวมดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานรากของประเทศไทย

ปี 2561 มีค่ำเท่ำกับ 0.7180 โดยดัชนีคุณภำพชีวิตของประชำชนฐำนรำกโดยรวม 
ของกลุม่ทีเ่ป็นลกูค้ำของธนำคำร มีค่ำเท่ำกับ 0.71811

สร้างความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและ
อบรมให้ความรู้ทางการเงิน

1. ประชำชนฐำนรำกและผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 24,955 รำย
2. เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (คลินิกสุขภำพฯ) 41,226 รำย
3. พัฒนำกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำกระบวนกำรฟื้นฟู (Underserved) 5,925 รำย

พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จ�ำนวน 22,299 
รำย

สร้างช่องทางตลาดและส่งเสริมการขาย

1. จัดตลำดนัดประชำรัฐวำยุภักษ์รักประชำชน และตลำดนัดประชำรัฐออมสิน 
ทั่วถิ่นไทย มีร้ำนค้ำเข้ำร่วม 1,925 ร้ำนค้ำ 

2. GSB e-Marketplace พัฒนำระบบ O2O-Village Grocery sponsored by GSB  
ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลำงในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ

3. ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประกวด “GSB Smart Homestay” เพื่อ 
ยกระดบักำรท่องเทีย่วชุมชนให้เข้มแข็งและคนในชมุชนมีคณุภำพชีวติทีด่ข้ึีน

Overall of the GSB Quality of Grassroots Life Index Year 2018 was 
0.7180 whereby the index of grassroots people who were customers of 
the Bank stood at 0.71811

Foster f inancial literacy and develop occupational capabilities  
as well as conduct trainings to promote Financial Literacy:

1. Benef iting 24,955 grassroots people and state welfare cardholders
2. Providing f inancial advice (f inancial clinic) for 41,226 individuals
3. Developing 5,925 underserved customers

Develop occupational capabilities through People’s University Project 
benef iting 26,278 individuals

Create marketing channels and promote sales

1. Organised Pracharat Wayupak Rak Prachachon Market and Pracharat 
Om Sin Thua Thin Thai Market with 1,925 stores participated.

2. GSB e-Marketplace – developed O2O-Village Grocery System sponsored 
by GSB as a centre for goods distribution.

3. Promote ecotourism through “GSB Smart Homestay” contest to 
strengthen and enhance community tourism which will lead to better 
quality of life of the people in the community.

SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank

107



1. พัฒนาความเข้มแข็งแก่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก
ควำมเข้มแข็งของประชำชนฐำนรำกคือหนึ่งในตัวชี้วัดเศรษฐกิจ 

ธนำคำรจึงมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมโดยกำรยกระดับศักยภำพของผู้ประกอบกำร
รำยย่อย ขยำยโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้อย่ำง
ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งด้ำนกำรออม เงินทุน และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ 
เป็นส่วนหน่ึงของกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม ลดสถิติกำรพึ่งพำเงินกู ้
นอกระบบ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้มั่นคงทั้งทำงสังคมและเศรษฐกิจ 
ครวัเรอืน รวมถงึสนบัสนนุชมุชนในกำรดแูลสงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื  
ตำมแนวทำง Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Strengthen grassroots people and economy
The strength of grassroots citizens is one of the economic 

indicators. The Bank thus attaches importance to efforts to 
enhance them by improving potentials and capabilities of retail 
entrepreneurs, open up opportunities for people to access 
f inancial inclusions in a comprehensive manner including in terms 
of savings, capital and other f inancial services. These form part 
of the ways to reduce inequality, reduce reliance on informal 
loans, improve quality of life both socially and economically, as 
well as support communities in taking care of their society and 
environment in a sustainable manner in line with Sustainable 
Development Goals (SDGs).

ดัชนีคุณภาพชีวิตของบุคคลฐานรากลูกค้าธนาคารออมสิน 
GLI: GSB Quality of Grassroots Life Index

กลุ�มผู�มีรายได�น�อย
Low Income Group
ลูกจ�าง/พนักงานบร�ษัท ทั้งรายวัน

และรายเดือนที่มีรายได�ต่ำกว�า 

15,000 บาทต�อเดือน

Comprises daily and monthly 
employees with income of 
less than 15,000 baht/month.

กลุ�มอาชีพอิสระรายย�อย
Minor Independent Group
พ�อค�า แม�ค�า ที่เป�นรถเข็น หาบเร� แผงลอย 

รวมถึงอาชีพรับจ�างให�บร�การทั่วไป เช�น 

ซ�อมรองเท�า มอเตอร�ไซค�รับจ�าง ฯลฯ

Comprises traders, hawkers as well as 
those who are self-employed in general 
service career, for instance, shoe repairers, 
motorcycle taxi drivers.

กลุ�มผู�เร��มประกอบธุรกิจรายย�อย
Startup Group

ได�แก� เจ�าของธุรกิจ และมีเง�นฝาก

รวมทุกประเภทไม�เกิน 50,000 บาท 

และวงเง�นกู�ไม�เกิน 200,000 บาท 

อายุ 23 - 30 ป�

Comprises business owners with all 
savings amounting to 50,000 baht 
and the loan credit of not more than 
200,000 baht. Those who are in this 
group are in the age of 23 - 30 years.

กลุ�มองค�กรว�สาหกิจชุมชน
Community Enterprise Group

ได�แก� กลุ�มองค�กรชุมชนที่ชาวบ�านมีการ

รวมตัวกัน มีระบบการบร�หารจัดการที่ชัดเจน 

ทั้งที่ไม�เป�นนิติบุคคลและเป�นนิติบุคคล 

โดยร�วมกันดำเนินกิจการเพ�่อประโยชน�

ทางเศรษฐกิจและสังคม

Comprises community organisations 
with clear management system. 
Members can be juristic or non-juristic 
persons. They gather to collectively 
engage in businesses for the benefits 
of the economy and society.

กลุ�มบุคลากรภาครัฐ
State Personnel Group

ได�แก� ข�าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ�างประจำส�วนของราชการ 

พนักงานรัฐว�สาหกิจ ลูกจ�างรัฐว�สาหกิจ

Comprises civil servants, government 
employees, state enterprise officers 
and employees.

กลุ�มลูกค�านโยบายภาครัฐ
Government Policy Customer Group

ได�แก� กลุ�มผู�ลงทะเบียนสวัสดิการแห�งรัฐ 

และกลุ�มผู�ลงทะเบียนข�อมูลลูกหนี้นอกระบบ

Comprises those who are registered 
for state welfare and those who are 
registered in the list of informal debtors.

GLI
GSB Quality 
of Grassroots 
Life Index

ป� 2559
Year 2016

0.6285 0.7049 0.7180

ป� 2560
Year 2017

ป� 2561
Year 2018

เศรษฐกิจ / Economy
0.6309
• รายได�/เง�นทุน / Income/capital
• อาชีพมั่นคง / Stable occupation
• เง�นออม / Savings
• การชำระหนี้ / Loan payment

สังคม / Society
0.6767 
• ครอบครัว / Family
• เข�าถึงเทคโนโลยี /
 Access to technology
• มีส�วนร�วมในสังคม / 
 Social participation

สภาพแวดล�อม / Environment 
0.8464
• สิ�งแวดล�อม / Environment
• สิ�งอำนวยความสะดวก/สาธารณูปโภค / 
 Facilities/utilities
• ความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพย�สิน / 
 Safety both in terms of life and assets
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เป้าหมาย (SDGs)  
SDGs Goal

การพัฒนา/ขับเคลื่อน  
Efforts to develop/enhance

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกสถานที่ 
Eliminate in forms everywhere

พฒันำและยกระดบัศกัยภำพผูป้ระกอบกำรรำยย่อย โดยให้สนิเชือ่เพือ่เป็นเงนิทนุหรือเงนิทนุหมนุเวยีน
ในกำรประกอบอำชพี ควบคู่กบักำรส่งเสริมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ เมือ่มรีำยได้เพิม่ คุณภำพชีวติ
กด็ขีึน้

Develop and enhance capabilities of retail entrepreneurs by providing loans as 
capital or revolving capital together with promoting product distribution channels. 
With more income, quality of life will be better.

ลดความเหลื่อมลำ้าทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ  
Reduce inequality both within and 
among countries

เปิดโอกำสให้ผูค้้ำรำยย่อยทีไ่ม่มหีลกัประกนัในกำรกู้เงนิ เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุในสถำบนักำรเงนิในระบบ  
ด้วยอตัรำดอกเบีย้ทีเ่ป็นธรรม ต�ำ่กว่ำเงินกู้นอกระบบ พร้อมหำหลักประกนัเงนิกู ้เช่น ค�ำ้ประกันโดย 
บรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) แทนบคุคลค�ำ้ประกัน ออกผลติภณัฑ์สนิเชือ่ 
ทีห่ลำกหลำย เพือ่ช่วยเหลอืกลุม่ลกูค้ำฐำนรำก และให้บรกิำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เช่น
• สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชน
• สินเชื่อธุรกิจห้องแถว
• สินเชื่อ Street Food 
• สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
• สินเชื่อบัตรเงินสด People Card

Provide opportunities for retail traders without loan guarantees to access capital in 
the formal f inancial institutions with fair interest rates that are lower than those of 
informal credit providers. Loan guarantees such as Thai Credit Guarantee Corporation 
(TCG) are also provided instead of guarantors. A number of loan products are issued 
to help grassroots customers and to provide services that are in accordance with 
customers’ demands, for instance:
• People’s Bank Loans
• Row House Loans
• Street Food Loans
• Loans for Disaster Victims
• People Card Loans

ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
Make cities and human settlements  
safe and ready for change and  
sustainable development

ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำย Thailand 4.0 นโยบำยสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดย 
เปิดโอกำสให้ลูกค้ำรำยย่อยของธนำคำรได้เรียนรู้และสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่กับกำรใช้แอปพลิเคชัน  
GSB Pay / MyMo Pay กำรใช้ระบบ Thai QR Code ในกำรรับ-จ่ำยเงินแก่ผู้ค้ำและผู้บริโภค  
สร้ำงประวัติทำงกำรเงินให้ลูกค้ำรำยย่อยเพื่อควำมมั่นคงของครอบครัว ช่วยให้ผู้ค้ำมีเงินออม 
ฝ่ำกไว้ในบญัชธีนำคำร และเป็นข้อมลูในกำรแสดงรำยได้เพือ่ใช้ประกอบกำรยืน่เรือ่งกูก้บัธนำคำร

Promote and support Thailand 4.0 Policy and Cashless Society Policy by providing 
opportunities for retail customers of the Bank to learn and experience GSB Pay, 
MyMo Pay, and Thai QR Code System to receive and make payment to merchants 
and consumers, and to build f inancial history for retail customers in order for their 
families to have stability and savings as well as to have information on income 
when applying for loans with the Bank.

เป้าหมายการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลฐานราก  
Goals to Develop and Enhance Quality of Life of Grassroots People

ธนาคารออมสินมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่ประชาชนฐานราก ด้วยการสร้างความรู้ทางการเงิน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึง 

บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างงาน กระจายรายได้ ช่วยขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมล้ำา  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำาคัญ อันเป็นการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

GSB is committed to promote and strengthen grassroots people by fostering financial literacy and providing opportunities  
for all groups to equally access financial inclusion. These will lead to employment, distribution of income, reduction of 
poverty and inequality as well as improvement in the people’s quality of life based on the Sufficiency Economy Philosophy, 
thereby strengthening the grassroots economy in a sustainable manner.
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1 2 3
4 5 6

ปรับปรุงภูมิทัศน�และความสะอาด
ของพ�้นที่ขาย
Improve landscape and cleanliness 
of vendor areas.

ให�ความรู�เพ�่อพัฒนาคุณภาพอาหาร
ทั้งโภชนาการและรสชาติ
Provide knowledge to improve 
food quality both in terms of 
nutrients and taste.

รับรองรสชาติที่ผ�านเกณฑ�
ด�วยป�ายสัญลักษณ�
Issue certificates to certify food 
that passes criteria.

ให�สินเชื่อ Street Food แก�ผู�ค�าร�มทางและ
ผู�ค�าในตลาดสด โดยให�กู�สูงสุด 3 ล�านบาท
ต�อราย ระยะเวลาผ�อนชำระ 10 ป�
Provide Street Food Loans for street 
vendors and market merchants with 
the maximum of 3 million baht per 
vendor. The loan period is 10 years.

นำระบบ QR Code มาใช�เพ�่อความสะดวก
และสร�างประวัติทางการเง�นให�แก�ผู�ค�า
Adopt QR Code system to provide 
convenience and to create financial 
history for traders.

ประชาสัมพันธ�ส�งเสร�มการท�องเที่ยว
ในระดับนานาชาติ
Publicise and promote tourism 
at the international level.

Thailand Street Food by GSB 
เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ อุดหนุนเศรษฐกิจฐำนรำก ผลักดันเศรษฐกิจไทย และยกระดับผู้ค้ำขำยอำหำรริมทำง  

รวมถึงพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรรำยย่อยร่วมกับพันธมิตร 5 หน่วยงำน

Increases income and supports grassroots economy to drive Thai economy and improve the livelihood 
of street food vendors as well as enhance capabilities of retail customers with 5 partners.

1.1 พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ 
รายย่อย

• โครงการ Thailand Street Food by GSB ใน 
77 จังหวัด 

ช่วยส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ของผู้ค้ำขำยอำหำร 
ริมทำง โดยยกระดับศักยภำพในด้ำนต่ำง ๆ ธนำคำรร่วม 
ลงนำมควำมร่วมมือกับ 5 องค์กรพันธมิตร ผลักดันโดยใช ้
กลไกด้ำนกำรเงินเพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงทำงอำชีพ ท้ังยัง 
สนับสนุนนโยบำย Thailand 4.0 และนโยบำยสังคมไร้เงินสด  
(Cashless Society) ของรัฐบำลผ่ำนกำรช�ำระเงินท่ีอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้แก่ท้ังผู้ค้ำและผู้บริโภค

1.1 Developing and enhancing capabilities of retail entrepreneurs

• Thailand Street Food by GSB in 77 provinces Project

Increases income of street food vendors by enhancing their capabilities in a number of aspects. The Bank signed Memorandum 
of Understanding with 5 partners to drive f inancial mechanisms for occupational stability. The Bank also supports the government’s 
Thailand 4.0 and Cashless Society policies through payment system that provides convenience for both merchants and consumers.

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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• เพื่อส่งเสริมศักยภำพของกลุ่มองค์กรชุมชน
• พฒันำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรกลุม่กำรพัฒนำผลติภณัฑ์

ให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม สำมำรถเข้ำสู่ตลำดกำรค้ำได้
• เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำนร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิด 

สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงกลุ่มองค์กรชุมชน สถำบัน 
กำรศึกษำ และธนำคำรออมสิน

• เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้กำรท�ำงำน
เป็นกลุ่ม กำรน�ำควำมรู้สมัยใหม่มำต่อยอดองค์ควำมรู้ 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น

• ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพตัวเอง
เมื่อออกสู่ตลำดแรงงำน

• สร้ำงควำมมั่นคงของรำกฐำนสังคมจำกพ้ืนฐำนควำม
เข้ำใจของคนรุ่นใหม่

• Increase capabi l i t ies of community 
organisations

• Improve the management of product 
development group in order to add value and 
be able to compete in the market.

• Foster collective learning and working which 
will lead to good relations between community 
organisations, educational institutions, and 
GSB.

• Promote experience in terms of group work, use 
of modern knowledge to continue building on 
local wisdom and knowledge.

• Foster experience on self-development before 
entering the labour market.

• Foster security and stability in social foundations 
from the understanding of new generations.

ธนำคำรร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนทุกภูมิภำค ครอบคลุมทั่วประเทศ

The Bank cooperates with public and private higher education institutions from across the country.

• ยทุธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนกำรพฒันำสูค่วำมยัง่ยนื ตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง (Sustainable Development)

• กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดควำมมั่งคั่ง ยั่งยืน

• Strategy Number 2 Sustainable development in accordance with the Suff iciency Economy 
Philosophy.

• Initiative / Initiative Number 2 Strengthen community organisations towards prosperity and 
sustainability.

โมเดลออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
GSB Yuwapatrugthin Project Model

• กิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย คือสิ่งที่ธนำคำร 
ด�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2557 โดยมกีำรขยำยผลกจิกรรมระหว่ำง 
ธนำคำร คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
ภำยใต้ชื่อ “ออมสิน-ธรรมศาสตร์ โมเดล” โดยผลสัมฤทธิ์ในปี 2559  
ได้มุ่งเน้นพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกลุ่มองค์กรชุมชนที่เป็นผู้ผลิตสนิค้ำ 
เพ่ือจ�ำหน่ำย อำทิ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP  
องค์กรชุมชน กลุ่มอำชีพในชุมชน 

ในปี 2561 ธนำคำรขยำยผลกิจกรรมดังกล่ำวไปยงัสถำบันอุดมศึกษำ 
16 แห่ง ทุกภูมิภำค ภำยใต้ช่ือ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน” เพ่ือศักยภำพ 
ในกำรแข่งขันของกลุ่มองค์กรชุมชน ต่อเน่ืองไปจนถึงองค์ควำมรู้ท่ีพัฒนำข้ึน  
และยังเป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ให้นักศึกษำได้ตระหนักถึงควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
และมีจิตส�ำนึกรักประเทศชำติ

• GSB Yuwapatrugthin Project

The Bank has continued this project to promote and develop 
Thai local wisdom since 2014. Activities between the Bank and 
Thammasat Business School have expanded and become “GSB-
Thammasat Model”. In 2016, the project aimed to enhance 
capabilities of community organizations which produces goods 
for sales including community enterprises, OTOP entrepreneurs, 
and occupational groups in communities.

In 2018, the Bank expanded such activities to 16 higher 
education institutions in all regions under the “GSB Yuwapatrugthin 
Project” in order to enhance competitive potentials of community 
organisations as well as the knowledge base. The project has also 
contributed to increasing experience for students. Under this 
project, they are groomed to be aware of their responsibilities 
towards communities, society, and the environment while taking 
into account the greater benef its and the nation.

1.
วัตถุประสุงค์
Objectives

2.
จำานวนสุถาบััน 
อุุดมศึกษา
The number of  
higher education  
institutions

3.
นโยบัายธนาคาร 
อุอุมสุิน 
GSB’s Policy
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ธนาคารออมสินส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการระดับฐานรากและ SMEs รวมท้ังพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน สร้างความร่วมมือกัน 

จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล 

GSB promotes activities to strengthen grassroots entrepreneurs and SMEs as well as develop and promote local wisdom 
through cooperation with various sectors and educational institutions to reflect the power of partnership and cooperation 
from local level to national level and onwards to international level.

 • ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กลุ่มองค์กรชุมชนสำมำรถลดรำยจ่ำย หรือมีรำยได ้
เพ่ิมข้ึนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  
ก่อนเสร็จส้ินโครงกำร

 • ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ด้ำน
1. ด้ำนเศรษฐกิจ

- เกดิกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี สร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชกิ 
ในชุมชนเพ่ิมข้ึน

- มีกำรจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเพิ่มขึ้น มีผลิตภำพ 
(Productivity) เพ่ิมข้ึนและปริมำณกำรขำยเพ่ิมข้ึน

2. ด้ำนสังคมและชุมชน
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กำรช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
กำรจัดสวัสดิกำรเพ่ือประโยชน์ชุมชน เพ่ือคุณภำพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน

3. ด้ำนควำมยั่งยืน
ชุมชนเกิดกำรเรียนรู้ มีควำมเข้ำใจ ตระหนักถึง 
ควำมส�ำคัญและสำมำรถน�ำไปคิดต่อยอดองค์ควำมรู้ได้

• Quantitative Indicators
Community organisations are able to reduce their 
expenses or increase their income from product 
sales of not less than 50 per cent before the end 
of the project.
• Qualitative Indicators  comprises three dimensions:
1. Economic Dimension

- Increase employment and income for members 
of the community.

- There is an increase in record-keeping income 
and expenses accounts, increase in productivity 
and sales volume.

2. Social and Community Dimension
Participation of members in the community, help 
and assistance in community, and welfare for the 
benef its of community for better quality of life.

3. Sustainability Dimension
Communities learn, understand, and be aware 
of the importance (of sustainability) and be able 
to build on such knowledge.

4.
ตัวชี้วัดความสุำาเร็จ
Success Indicators

• กลุม่องค์กรชมุชน: พัฒนำผลติผลให้มมีลูค่ำทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่ 
กลุ่มองค์กรชุมชน สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด ส่งผลต่อ 
ควำมเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยัง่ยนื

• สถำบันอุดมศกึษำ: สำมำรถเป็นแหล่งเรยีนรูท้ำงวทิยำกำร
สมัยใหม่ สำมำรถสร้ำงประโยชน์เป็นรูปธรรม โดยวัด
และประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน

• นักศึกษำ: ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำของ
ทรัพยำกรและภมูปัิญญำท้องถิน่ สำมำรถฝึ่กทกัษะอำชพี
เลี้ยงตนเองได้

• ธนำคำรออมสิน: สำมำรถพัฒนำธุรกิจของธนำคำรได้
อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ ท�ำให้ลดควำมเสี่ยง
ด้ำนสินเชื่อและมีฐำนลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้น

• Community organisations: Develop products 
to have more economic values, create more 
values in products and services for community 
organisations, create marketing opportunities 
which lead to sustainable strengths of grassroots 
economic system.

• Higher education institutions: Become sources 
of modern knowledge and technology which 
are able to generate tangible and measurable 
benef its.

• Students: Have good knowledge and 
understanding, and realise the values of local 
resources and wisdom as well as be able to 
improve skills for their respective careers.

• GSB: Be able to develop businesses with quality 
and effectiveness, thus reducing credit risks  
and having larger customer base.

5.
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น
Benefits

• สถำบันอุดมศึกษำน�ำเสนอโครงกำรใหญ่และนักศึกษำน�ำเสนอโครงกำรย่อย (1 โครงกำรย่อย คือ 1 กลุ่มองค์กร
ชุมชน)

• นักศึกษำรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่ำ 7 - 10 คนต่อโครงกำรย่อย โดยมีควำมหลำกหลำยขององค์ควำมรู้ นักศึกษำมีกำร 
แบ่งหน้ำท่ีกำรท�ำงำนอย่ำงชัดเจนตำมควำมเหมำะสม โดยมีอำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ�ำโครงกำร

• Higher education institutions propose major projects while students propose minor projects (1 minor 
project for 1 community organisation).

• At least 7 - 10 students per one minor project with diversity in terms of knowledge. Students are 
to divide their tasks clearly and appropriately. A supervisor will be assigned to each project.

6.
กลไกสุำาคัญต่อุ 
การเสุริมสุร้าง 
และพััฒนา
Important Mecha- 
nisms to Further  
Develop the  
Project
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ผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินงาน “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี 2561  
Outcomes of the 2018 “GSB Yuwapatrugthin Project”

รายได�เพ��มข�้น

เฉลี่ย 300 %
Income increased by 

an average of 300%

อาหารและเคร�่องดื่ม

50 กลุ�มชุมชน
Food and beverage 

50 community groups

ของใช� ของตกแต�ง

31 กลุ�มชุมชน
Housewares and decorations 

31 community groups

สมุนไพร สปา สิ�งของสวยงาม

12 กลุ�มชุมชน
Herbs, spa, 

and beauty-related goods 

12 community groups

ท�องเที่ยวและชุมชน

7 กลุ�มชุมชน
Travel and community 

7 community groups

มีการกระจายรายได� ทำให�เกิดการสร�างงาน 
สร�างอาชีพให�แก�สมาชิกชุมชนและประชาชนใกล�เคียง

จำนวน 2,500 ครัวเร�อน
Distribution of income and employment 

to 2,500 households of community members 

and nearby residents

การรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถิ�น

 5 กลุ�มชุมชน
Conservation of 

local traditions and customs 

5 community groups

ทำให�เกิดการรักษา
ภูมิป�ญญาที่กำลังจะสูญหาย
ผ�านสื่อ องค�ความรู� งานว�จัย 

ถอดบทเร�ยนเพ�่อเผยแพร� 
สู�สังคมต�อไป

Conservation of 

endangered wisdom through 

the media and researches to be 

publicised further in society

สถาบันอ�ดมศึกษา
16 แห�ง
ทั่วประเทศ

Higher education institutions 
16 Places 

throughout the country

กลุ�มองค�กรชุมชน
ที่เข�าร�วม

105 โครงการ
(105 ชุมชน)

Number of community 
organisations participated

105 projects 
(105 communities)

จำนวนนักศึกษาที่เข�าร�วม
1,150 คน

(เฉลี่ย 10 คนต�อกลุ�ม)
Number of students participated 

1,150 students 
(approximately 

10 students per group)

จำนวนผู�รับผลประโยชน�
ประมาณ 3,500 

ครัวเร�อน
(เฉลี่ย 30 ครัวเร�อนต�อกลุ�ม)

Number of benefactors 
around 3,500 households 

(approximately 
30 households per group)

จำนวนสมาชิก
กลุ�มองค�กรชุมชน ประมาณ 

950 ครัวเร�อน
(เฉลี่ย 9 ครัวเร�อนต�อกลุ�ม)

Number of members of 
community organisations 
around 950 households 

(approximately 
9 households per group)

ประเภทผลิตภัณฑ�และบร�การ
Types of Products and Services
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1.2 ส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า

 • พัฒนำช่องทำงกำรขำย Marketplace Online  โดยร่วมพัฒนำระบบ “O2O-Village 
Grocery sponsored by GSB” เปลีย่นสนิค้ำจำกร้ำนโชห่วย กองทนุหมูบ้่ำน โอทอป ให้มศีกัยภำพ
ในกำรจ�ำหน่ำยบนตลำดออนไลน์ ตลำดนัดประชำรัฐสีชมพู

 • โครงกำร “ตลาดนดัประชารฐัออมสินทัว่ถิน่ไทย” เปิดโอกำสโดยจัดพืน้ท่ีให้ผูค้้ำรำยย่อย
ทัว่ประเทศค้ำขำยได้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย เพือ่ส่งเสรมิช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย กระตุ้นเศรษฐกจิให้คกึคกั
เติบโต สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ผู้ประกอบกำรชมุชนและสังคมในระดบัฐำนรำก รวมถึงผูป้ระกอบกำร 
SME เพือ่น�ำไปสูป่ระโยชน์ท่ีแท้จรงิ นัน่คือ ควำมเข้มแขง็และคุณภำพชวีติทีด่ข้ึีน

 • จัดงำน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน” ตำมนโยบำยกระทรวงกำรคลัง  
และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินของรัฐท่ีต้องกำรแบ่งเบำภำระและช่วยเหลือ 
ผู้มีรำยได้น้อย ผู้ค้ำรำยย่อย และลูกค้ำสถำบันกำรเงินของรัฐ เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีประกอบอำชีพและ 
เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

1.2 Promote product distribution 
channels

 • Develop Marketplace Online by 
supporting the system development of “O2O-
Village Grocery sponsored by GSB”, thereby 
making products sold in local grocery stores, 
village funds, and OTOP to have potentials to 
be sold on the online market and Pink Pracharat 
Market.

 • “Pracharat Om Sin Thua Thin Thai 
Market” provides opportunities for small 
vendor throughout the country to sell their 
products without fees to promote the channels 
to sell products, stimulate the economy, and 
strengthen community entrepreneurs and 
society at the grassroots level as well as the 
SMEs entrepreneurs, leading to the benef its 
of being strengthened and having better quality 
of life.

 • Organise “Pracharat Wayuphak Rak 
Prachachon Market” in accordance with the 
policy of the Ministry of Finance and resolution 
of the meeting of the Committee of Government 
Financial Institutions to alleviate the hardship 
and help low-income citizens, retail merchants, 
and customers of government f inancial 
institutions so that they have opportunity to 
earn their livings. It is also a way of stimulating 
the economy.

ตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ�นไทย
Pracharat Om Sin Thua Thin Thai Market

ร�านค�าเข�าร�วม
1,501 ร�านค�า

1,501 participating shops

ผู�เข�าร�วม

39,000 คน
39,000 participants

ยอดขายรวม

9.5 ล�านบาท
Total sales of 

9.5 million baht

ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ�รักประชาชน
Pracharat Wayuphak Rak Prachachon Market

เป�าหมาย
1,500 ร�านค�า

Target: 1,500 shops

ผู�เข�าร�วม
25,500 คน

25,500 participants

จัดเป�ดตลาดจำนวน

8 ครั้ง
ร�านค�าเข�าร�วม

437 ร�านค�า
Organised 
8 times, 

437 participating 
shops

ยอดขายรวม
11.74 ล�านบาท
Total sales of 

11.74 million baht
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1.3 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายรัฐ

หน้ีนอกระบบเป็นปัญหำเร้ือรังท่ีสร้ำงควำมทุกข์ใจให้แก่ลูกหน้ี  
หน่ึงในสำเหตุส�ำคัญของกำรเป็นหน้ีนอกระบบคือ ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำร 
ทำงกำรเงินที่เป็นธรรมได้ ธนำคำรจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรแก้ปัญหำหนี ้
นอกระบบอย่ำงบูรณำกำร โดยเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงสนิเชื่อในระบบ จัดตั้ง 
หน่วยธรุกจิ (Business Unit) เพือ่รับผดิชอบภำรกิจนีโ้ดยเฉพำะ มกีำรออกแบบ 
และพัฒนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน พร้อมทั้งก�ำหนดให้แยก
บญัชธีรุกรรมนโยบำยรฐั (PSA) ให้ค�ำปรกึษำปัญหำหนีน้อกระบบท่ีสำขำของ
ธนำคำร ช่วยน�ำลูกหนี้นอกระบบเข้ำสู่กลไกกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อ
ให้เกดิมลูหนีท้ีเ่ป็นธรรม ก่อนทีธ่นำคำรจะพจิำรณำรไีฟแนนซ์หนีน้อกระบบ
เข้ำสู่ระบบตำมศักยภำพของลูกหนี้แต่ละรำย พร้อมทั้งจัดตั้ง “ฝ่ายบริหาร
และพฒันาหนีน้อกระบบ” โดยในปี 2560 กระทรวงกำรคลงัได้มอบนโยบำย 
ให้ธนำคำรช่วยเหลือประชำชนผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐที่เป็นหนี ้
นอกระบบ และด�ำเนินมำตรกำรพัฒนำผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ภำยใต้ 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบอย่ำงบรูณำกำรและยัง่ยนืตำมนโยบำย 
รัฐบำล 5 ด้ำน ดังนี้

 • กำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 
กำรพฒันำคณุภำพชีวติทีด่ ีเกดิจำกกำรบรูณำกำรแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำง 
ยัง่ยนื รำยได้ทีเ่พิม่ขึน้จงึไม่ใช่ทำงออกเดียวของกำรแก้ปัญหำ หำกแต่ควำมรู้ 
ที่จ�ำเป็น รวมถึงทักษะอำชีพที่ต้องพัฒนำอยู่เสมอ คือหนทำงสู่คุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้นอย่ำงแท้จริง ตำมแนวนโยบำยมำตรกำรของรัฐบำลที่ออกมำเป็นมติ 
ครม. (วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2561)

1.3 Project to solve informal debts problem in accordance 
with the government’s policy

Informal debts constitute a chronic problem that creates much 
hardship to debtors. One of the main reasons for debtors resorting to 
informal debts is the inability to access fair f inancial services. The Bank 
therefore attaches importance to solve informal debts in an integrated 
manner by increasing access to formal loans, setting up a business unit 
to be specif ically responsible for this task, designing and developing loan 
products with lenient conditions, stipulating the separation of Public 
Service Account (PSA), and providing advice on informal debts at the 
Bank’s branches, and bringing informal debtors into the mechanism 
of debt mediation and composition before the Bank is considering 
ref inancing such informal debts into formal debts in accordance with 
each debtor’ capabilities. The Bank also established “Informal Debt 
Recovery Management Department”. In 2017, the Ministry of Finance 
had issued a policy asking the Bank to help debtors who registered for 
state welfare and conduct measures to develop citizens with state 
welfare cards under the 5 following approaches to solve the problem 
of informal debts in an integrated and sustainable manner.

 • Implement the project to improve quality of life of  
state welfare cards holders – good development of quality of 
life results from the integration of sustainable approaches to 
solve the problems with regards to the matter at hand. Hence, 
increase in income is not the only solution but it also involves 
necessary knowledge as well as occupational skills which need 
to be constantly improved. These are in line with the government’s 
measures which had been incorporated into the resolution of 
the Cabinet (9 January 2018).
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แนวทางแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน (มติ ครม. วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559)  
Integrated and Sustainable Solutions to the Problem of Informal Debt (the Cabinet’s resolution of  
4 October 2016)

ดำเนินการอย�างจร�งจังกับเจ�าหนี้นอกระบบที่ผ�ดกฎหมาย1. Conduct serious measures against illegal informal creditors

เพ��มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ4. Increase capabilities of informal debtors

สนับสนุนการดำเนินงานแก� ไขป�ญหาหนี้นอกระบบของหน�วยงานภาครัฐและองค�กรการเง�นชุมชนที่เกี่ยวข�อง5. Support the efforts to solve informal debts problem of the related government agencies and community financial organisations

 เพ��มช�องทางการเข�าถึงสินเชื่อในระบบ2. Increase access to formal loans

 ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล�เกลี่ยประนอมหนี้3. Reduce debt of informal loans by mediation and composition of debts

ประชาสัมพันธ�ให�เจ�าหนี้มาร�วม
ไกล�เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
Publicise for creditors to 
enter into the process of 
informal debt mediation and 
composition.

กำหนดให�ผู�ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย�อยระดับจังหวัดภายใต�การกำกับ (สินเชื่อพ�โกไฟแนนซ�) ให�ประชาชนกู�ยืมเพ�่อใช�จ�ายอเนกประสงค� 
ในวงเง�น 50,000 บาทต�อราย อัตราดอกเบี้ยไม�เกินร�อยละ 36 ต�อป�
Stipulated non-bank retail credit entrepreneurs at provincial level under the supervision of the Bank (Pico Finance Loans) 
to issue 50,000 baht limit loan each to applicants with the interest rate not exceeding 36 per cent per annum.

ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดตั้งหน�วยธุรกิจด�านการแก� ไข
ป�ญหาหนี้นอกระบบ
• ผลิตภัณฑ�สินเชื่อที่มีเง�่อนไขผ�อนปรน
• ให�คำปร�กษาเร�่องหนี้นอกระบบและให�ความรู�ด�านการเง�น
• พัฒนาศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
• พัฒนาศักยภาพขององค�กรการเง�นชุมชน เพ�่อเป�น 
 SFI’s Banking Agents และเพ��มช�องทางการเข�าถึง
 แหล�งเง�นทุนให�ผู�มีรายได�น�อย

GSB and Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) established 
business units to solve informal debts problem with the following features:
• Provision of loan products with lenient conditions
• Provision of advice on informal loans and financial literacy
• Improvement of capabilities of informal debtors
• Improvement of capabilities of community financial organisations to become 
 SFI’s Banking Agents as well as increasing of access to capital for 
 low-income people.

เป�ดช�องทางให�เจ�าหนี้นอกระบบ
จดทะเบียนเป�นผู�ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย�อย (Non-Bank)
Provide channels for informal 
creditors to register as non-bank 
retail credit entrepreneurs.

เร�งรัดร�าง พ.ร.บ.ห�ามเร�ยกดอกเบี้ย
เกินอัตรา เพ��มอัตราโทษกับเจ�าหนี้นอกระบบ
ที่เร�ยกเก็บดอกเบี้ยเกินกว�าอัตราที่กฎหมาย
กำหนด (พ.ร.บ.มีผลบังคับใช�แล�วเมื่อวันที่ 
16 มกราคม พ.ศ. 2560)
Expedite the drafting of the 
Excessive Interest Rate Prohibition 
Act (the Act was effected on 
16 January 2017).

มีจ�ดให�คำปร�กษาหนี้นอกระบบ ณ สาขาธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. พร�อมประสานในการนำลูกหนี้เข�าสู�กลไกของคณะอนุกรรมการไกล�เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบใน 77 จังหวัด ก�อนพ�จารณาสินเชื่อตามศักยภาพของลูกหนี้แต�ละรายต�อไป
The Bank provides informal debt advice points at GSB and BAAC branches. Such points stand ready to bring debtors into the 
mechanisms of sub-committee on mediation and composition of informal debts in 77 provinces before considering loans 
according to the capabilities of each debtor.

พัฒนาเคร�อข�ายองค�กรการเง�นชุมชนให�สามารถ
แก�ป�ญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชนอย�างเหมาะสม
Develop networks of community financial 
organisations to be able to solve the informal 
debts problem within their respective 
communities in an appropriate manner.

ลูกหนี้นอกระบบที่ไม�มีศักยภาพในการชำระหนี้ หร�อมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ จะได�รับการสนับสนุนด�านการฟ��นฟ�อาชีพผ�านกลไกของคณะอนุกรรมการฟ��นฟ�
และพัฒนาศักยภาพการหารายได�ของลูกหนี้นอกระบบใน 77 จังหวัด
Informal debtors without capabilities in debt payment or with low capabilities in debt payment would be supported in terms of career 
rehabilitation through mechanisms of the sub-committee on rehabilitation and development of income-generating capabilities of informal 
debtors in 77 provinces.

เผยแพร�ความรู�และทักษะ
ทางการเง�นแก�ประชาชน
Disseminate financial 
knowledge and skills 
to the people.

จัดทำฐานข�อมูล
หนี้นอกระบบ
Create database of 
informal debts.
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4 มิติ
Dimensions

1
การมีงานทำ
Employment

2
การฝ�กอาชีพ
และการศึกษา
Vocational 

trainings and 

education 

4
การเข�าถึง
สิ�งจำเป�น
พ�้นฐาน

Access to basic 
needs 

3
การเข�าถึงแหล�งเง�นทุนในระบบ

Access to formal capital 

1. จัดหางานที่เหมาะสมและส�งเสร�มการประกอบอาชีพ
  1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผู�ประกอบการ
  ธุรกิจแฟรนไชส� โดยความร�วมมือกับกระทรวงพาณิชย� 
  1.2 โครงการบูรณาการแผนการพัฒนากับ
  หน�วยงานภาคีในการพัฒนาอาชีพ

1. Employment / appropriate provision of jobs and the support for occupations
 1.1 The project to develop and enhance franchise entrepreneurs, cooperated 
  with the Ministry of Commerce
 1.2 The project to integrated development plans with partner agencies in 
  developing careers

2.  ฝ�กทักษะ ให�ความรู� และทำให�เข�าถึง
 การศึกษาอย�างเท�าเทียม
 2.1 โครงการมหาว�ทยาลัยประชาชน

 2.2 โครงการให�ความรู�ทางการเง�น 

  (Financial Literacy)

 2.3 โครงการพัฒนาและยกระดับ

  ผู�ประกอบการธุรกิจ

  แฟรนไชส� โดยความร�วมมือ

  กับกระทรวงพาณิชย�

2. Vocational trainings 
 and education / 
 promotion of knowledge, 
 skills, and ensure equality 
 in terms of access to 
 education
 2.1 People’s University 
  Project
 2.2 Project to provide 
  financial literacy
 2.3 Project to develop and 
  enhance franchise 
  entrepreneurs, with cooperation 
  from the Ministry of Commerce

4.  การเข�าถึงสิ�งจำเป�นพ�้นฐาน 
 เช�น ที่อยู�อาศัย ที่ดินทำกิน 
 การออมเพ�่อวัยเกษียณ 
 ฯลฯ
 เง�นฝากเผ�่อเร�ยกพ�เศษ

 สวัสดิการแห�งรัฐ

4. Access to basic 
 needs, e.g. 
 accommodation, 
 land, and retirement 
 savings, etc.
 State Welfare Special 

 Savings

3.  เข�าถึงสินเชื่อและแก� ไขป�ญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการ
 3.1 โครงการสินเชื่อผู�มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ

 3.2 โครงการสินเชื่อ GSB Homestay

 3.3 โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส�

 3.4 โครงการสินเชื่อ Street Food

 3.5 โครงการคลินิกสุขภาพทางการเง�น

 3.6 โครงการสินเชื่อรายย�อยเพ�่อใช�จ�ายฉุกเฉิน

3. Access to formal capital / access to loans and integrated solutions to informal 
 debts problem
 3.1 Loans for State Welfare Cards Holders
 3.2 GSB Homestay Loans
 3.3 Franchise Loans
 3.4 Street Food Loans
 3.5 Financial Health Clinics
 3.6 Personal Loan for Emergency Expenditures
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ผลิตภัณฑ์สินเชื่อในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายรัฐ 
Loan Products under the Project to Solve Informal Debts Problem in Accordance with 
the Government’s Policy

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุุกเฉุิน 
Personal Loan for Emergency 
Expenditures

เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้มีรำยได้น้อยท่ีจ�ำเป็นต้องใช้จ่ำย
ฉกุเฉนิ โดยต้องไม่เป็นกำรรไีฟแนนซ์หนีใ้นระบบ

To provide loans for low-income earners in 
need of money to pay for emergency expenses 
without ref inancing formal debts.

• วงเงินกู้: ไม่เกินรำยละ 50,000 บำท (ระยะเวลำช�ำระไม่เกิน 5 ปี) 

• อัตรำดอกเบี้ย: คงที่ ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

• เงื่อนไขพิเศษ: เป็นโครงกำร PSA มีกำรชดเชยควำมเสียหำย กรณีเกิด NPLs จำกรัฐบำล และ
ไม่ค�ำนวณรวม NPLs เพ่ือกำรประเมินผลตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ 

• Credit limit: not more than 50,000 baht per applicant (payment period of not 
more than 5 years)

• Interest rate: f ixed rate at not more than 0.85 per cent per month

• Special condition: constitutes a PSA project. Compensation is provided by 
the government in the case of NPLs. Loans calculations are not included the 
NPLs for assessment in accordance with the Agreement on State Enterprise 
Performance Assessment

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำาหรับ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
Loans under the People’s Bank Project 
for State Welfare Cards Holders

เพื่อเป็นทุนประกอบอำชีพให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยที่ม ี
บตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั โดยใช้ บสย.ค�ำ้ประกันทุกรำย

To provide capital for occupational purposes 
of low-income earners with State Welfare 
Cards with Thai Credit Guarantee Corporation 
as guarantor for every applicant.

• วงเงินกู้: ไม่เกินรำยละ 50,000 บำท (ระยะเวลำช�ำระไม่เกิน 5 ปี) 

• อัตรำดอกเบี้ย: คงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

• Credit limit: not more than 50,000 baht per applicant (payment period of not 
more than 5 years)

• Interest rate: f ixed rate at 0.75 per cent per month

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อ
แก้ ไขหนี้นอกระบบ  
Loans under the People’s Bank Project 
to Solve Informal Debts Problem

กลุ่มลูกค้ำ Unserved & Underserved และประชำชน 
ที่มีป ัญหำหนี้นอกระบบ เพื่อแก้ไขปัญหำหนี ้
นอกระบบ โดยต้องไม่เป็นกำรรไีฟแนนซ์หนีใ้นระบบ

Aimed at unserved and underserved customers 
as well as those with informal debts in order 
to solve informal debts problem without 
ref inancing formal debts.

• วงเงินกู้: ไม่เกินรำยละ 50,000 บำท (ระยะเวลำช�ำระไม่เกิน 5 ปี)

• อัตรำดอกเบี้ย: คงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือน 

• Credit limit: not more than 50,000 baht per applicant (payment period of not 
more than 5 years)

• Interest rate: f ixed rate at 1 per cent per month

ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงปัญหาของการไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในลูกค้ากลุ่มฐานราก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญของปัญญาหนี้ 

นอกระบบ จึงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขโดยขยายและเปิดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการเงินอย่างถูกต้อง 

ผ่านบริการ โครงการ และกิจกรรม เพื่อเป็นการฟื้นฟู แก้ไข และเยียวยาสถานการณ์ทางการเงินไปสู่การใช้ชีวิตที่พอเพียงได้ในที่สุด

GSB sees the problem of not being able to access financial services among grassroots customers thus contributing to a 
major cause of informal debts. The Bank therefore aims to solve the informal debts problem by expanding and providing 
opportunities to access fair financial services. The Bank emphasises in providing correct financial knowledge through 
services, projects, and activities to rehabilitate, resolve, and alleviate financial situations towards sufficient ways of life.

201-4 
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2.  พัฒนากลุ่ม Unserved (มีอาชีพแต่รายได้ ไม่เพียงพอ) 
และ Underserved (ไม่มีอาชีพ) ให้เข้าถึงบริการ 
ทางการเงิน 

ปัญหำกำรไม่สำมำรถเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงินทีด่ ีไม่ได้เกดิขึน้เฉพำะ
กลุ่มคนท่ีไม่มีอำชีพเท่ำนั้น กลุ่มคนมีอำชีพแต่รำยได้ไม่เพียงพอก็ประสบ
ปัญหำเช่นกนั จำกกำรวเิครำะห์ฐำนข้อมลูผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรลงทะเบยีนเพือ่ 
สวัสดิกำรแห่งรัฐผ่ำนธนำคำรในปี 2560 พบว่ำ กลุ่มคนในช่วงอำยุไม่เกิน  
60 ปี ส่วนใหญ่มีเงินฝ่ำกกับสถำบันกำรเงิน แต่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงสินเช่ือ 
ในระบบ และมีสินเชื่อนอกระบบอยู่จ�ำนวนหนึ่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของ 
ผูท่ี้ได้รบัสทิธิส์วัสดกิำรแห่งรัฐทีล่งทะเบยีนผ่ำนธนำคำร ซึง่จัดเป็นกลุม่ลกูค้ำ  
Unserved (มีอำชีพแต่รำยได้ไม่เพียงพอ) และ Underserved (ไม่มีอำชีพ) 
ธนำคำรจงึมีแผนพฒันำควำมเข้มแขง็แก่ประชำชนและเศรษฐกจิฐำนรำกผ่ำน 
“กลไก 3 สร้าง” ซ่ึงจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันท่ีดีในด้ำนกำรเงิน และน�ำไปสู่
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

1.4 Expansion of service channels

 • Community banking agents – the Bank’s commitment 
to providing comprehensive and equitable access to f inancial 
services has led to the development of a system that allows 
community f inancial organisations that are in cooperation with 
the Bank to be equipped with modern technology to respond 
to expectations of the people in communities. The Bank of 
Thailand has allowed community f inancial organisations and 
community f inancial institutions with potentials to become 
banking agents for electronic payment in order to provide f inancial 
services to customers in communities. The Bank is ready to 
support such undertakings so that they are providing services 
with high standards and security, allowing communities to equally 
access f inancial services.

1.4 ขยายช่องทางการให้บริการ

 • บริกำรธนำคำรชุมชน (Banking Agent) ด้วยควำมมุ่งมั่นของธนำคำรที่ต้องกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้อย่ำงทั่วถึงและ
เท่ำเทียม จึงพัฒนำระบบเพื่อให้องค์กรกำรเงินชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อนงำนกับธนำคำรมีเทคโนโลยีทันสมัย รองรับควำมคำดหวังของคนในชุมชน โดยธนำคำร
แห่งประเทศไทยได้อนุญำตให้องค์กรกำรเงินชุมชนและสถำบันกำรเงินชุมชนท่ีมีศักยภำพ เป็นตัวแทนให้บริกำรกำรช�ำระเงินทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ 
ให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำในชุมชน โดยธนำคำรพร้อมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีมำตรฐำนและปลอดภัยสูง ช่วยให ้
ชุมชนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน

2.  Develop the unserved (those with occupations 
but not having enough income) and the 
underserved (those with no occupations) to be 
able to access financial services

The issue of not being able to access good f inancial services 
does not occur only to those without occupations, but also 
affects those with occupations but not having enough income. 
From the analysis of the database of those who participated in 
the State Welfare Registration Scheme through the Bank in 2017, 
it has been found that most of those under the age of 60 years 
had their savings with f inancial institutions but could not access 
formal loans while 30 per cent of those with state welfare rights 
who registered through the Bank had informal loans. They are 
considered the unserved customer group (those with occupations 
but not having enough income) and the underserved (those with 
no occupations). The Bank’s plan is therefore to strengthen the 
grassroots people and economy through the “Three Creations 
Mechanism” which will increase f inancial immunity, ultimately 
leading to good quality of life.
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การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ด้วยกลไก 3 สร้าง 
Enhancing Grassroots Economy and Communities through the “Three Creations Mechanism”

สร�าง
ความรู�
และอาชีพ
Creation of 
Knowledge and 
Occupations

สร�าง
ตลาด
และรายได�
Creation of 
Markets 
and Income

สร�าง
ประวัติ
ทางการเง�น
Creation of 
Financial 
History

90,000 ราย
persons

90,000 ราย
persons

ผู�มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ
State Welfare Cards holders

หนี้นอกระบบ
Informal debts

ประชาชนฐานราก
Grassroots people

• ให�ความรู�ทางการเง�น
 Provide financial literacy 

 24,955 ราย
 persons 
• เป�นที่ปร�กษาทางการเง�น
 Be a financial advisor 

 41,266 ราย
 persons 
• มหาว�ทยาลัยประชาชน
 The people’s university 

 22,299 ราย
 persons 

•  FL Plus 

 2,618 ราย
 persons

•  บัญชีครัวเร�อน
 Household accounts  

 1,841 บัญชี
 accounts

สนับสนุนแหล�งเง�นทุน ธุรกิจแฟรนไชส� อนุมัติ  18 ราย  วงเง�น 1 ล�านบาท
 GSB Homestay  อนุมัติ  40 ราย  วงเง�น 5 ล�านบาท
 GSB Street Food  อนุมัติ  558 ราย  วงเง�น 24 ล�านบาท
Capital Support Franchises  18 approvals  totalling 1 million baht
 GSB Homestay  40 approvals totalling 5 million baht
 GSB Street Food 558 approvals totalling 24 million baht

สินเชื่อรายย�อย
เพ�่อใช�จ�ายฉุกเฉิน

Personal loan for 
emergency expenditures

ระยะที่ 1: 5,000 ล�านบาท 
 อนุมัติ 119,592 ราย 
 จำนวน 4,989 ล�านบาท

Phase 1: 5 billion baht 
 119,592 approvals 
 totalling 4.989 billion baht

ระยะที่ 2: 10,000 ล�านบาท 
 ป� 2561 5,000 ล�านบาท
 อนุมัติ 106,605 ราย
 จำนวน 4,500 ล�านบาท
Phase 2:  10 billion baht

 In which 5 billion baht was allocated 
 to the year 2018

 106,605 approvals, 
 totalling 4.5 billion baht.

• ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ�รักประชาชน 8 ครั้ง 437 ร�านค�า ยอดขายรวม 12 ล�านบาท 

 (รายได�เฉลี่ย 20,000 บาทต�อร�านค�าต�อครั้ง)
• Pracharat Wayuphak Rak Prachachon Market 8 times, 435 shops with total sales of 12 million baht 
 (average income 20,000 baht per store per time)

• ตลาดประชารัฐออมสินทั่วถิ�นไทย 1,501 ร�านค�า ยอดขายรวม 9.5  ล�านบาท 
 (รายได�เฉลี่ย 6,300 บาทต�อร�านค�า)
• Pracharat Om Sin Thua Thin Thai Market 1,501 shops with total sales of 9.5 million baht 
 (the average of 6,300 baht per shop)

• GSB Street Food  880  ร�านค�า
• GSB Street Food 880 shops

• ออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ�น ร�วมกับมหาว�ทยาลัย 17 แห�ง องค�กรชุมชน 105 กลุ�ม 
 กลุ�มเคร�่องดื่ม/เคร�่องใช�/สมุนไพร จำนวน 93 กลุ�ม รายได�เพ��มข�้นเฉลี่ย ร�อยละ 300
• GSB Yuwaphat Rakthin together with 17 universities, 105 community organisations, and 

 93 beverage/utility/herb groups contributing to the average increase in income of 300 per cent
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เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565  
Long-term Sustainability Goal for 2022

กำรเพิ่มศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนขององค์กรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
(Fundamental Capabilities)

Enhance fundamental capabilities in response to changes in the digital 
era

เป้าหมายปี 2561  
Goals for 2018

1. พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นดิจิทัล  (Digital Products & Services)
2. เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรไปสู่ Digital Banking (People)
3. เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและลดควำมเสี่ยงด้ำน IT (Security)

1. Develop digital products and services
2. Prepare personnel towards Digital Banking People
3. Enhance IT security and reduce IT risks

ผลการดำาเนินงานปี 2561  
Performance in 2018

• พัฒนำระบบงำนรองรับนโยบำย National e-Payment 

• พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศด้ำน AML/CFT

• พัฒนำแบบจ�ำลอง Collection Scoring

• พัฒนำแบบจ�ำลอง Application Scoring (บัตรเครดิต/บัตรเงินสด)

• พัฒนำแบบจ�ำลอง Credit Scoring (ส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดย่อมวงเงิน 
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท)

• พัฒนำแบบจ�ำลอง Behaviour Scoring

• พัฒนำระบบงำนรองรับ IFRS9

• Develop work systems to support National e-Payment

• Develop AML/CFT system

• Develop Collection Scoring Model

• Develop Application Scoring Model (credit card/cash card)

• Develop Credit Scoring Model (for customers of small business loans 
within 20 million baht limit)

• Develop Behaviour Scoring Model 

• Develop work system to support IFRS9

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้รองรับและสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Managing Information Technology to Accommodate and 
Support Businesses in the Digital Era and Enhancing  
the Efficiency of Information Technology Security

203-1 | 203-2 | 416-1
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Product & Service
ใชเทคโนโลยีสงมอบผลิตภัณฑและบริการ
Using technology to deliver products and services
• National e-Payment
• Digital Branch
• LIIMs
• LOPs
• MyMo
• GSB Pay
• SUMO
• GSB Money

Competency
เพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
Enhance capabilities of employees at all levels
• MEMo
• M Search
• E-Meeting
• Document Management System
• IT Competency

Infrastructure & Security
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
IT infrastructure and IT security
• Data Center
• PCI DSS
• NOC/SOC
• VDI
• Cloud Based Services
• API Management
• Card M Pre-Production
• IT Infra & Security
• Computer Systems & Network Replacement
• ITSM
• Version Control
• IFRS9
• ERP-FIS/HRIS
• ALM
• Digital Virtual Agent
• ISO 27001:2013
• VM Server
• Mobile Device Management

Customer Experience
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา
Increase efficiency of services for customers
• CRM
• Contact Center
• Bank Agent
• Chatbot

Monitoring
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Increase efficiency of management
• GIS
• Data Virtualisation
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Digital Banking in 5 Years
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1.  บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับ 
และสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล

วสิยัทศัน์ของธนำคำรคอื กำรพฒันำกลยทุธ์ธรุกจิผ่ำนกำรด�ำเนนิงำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิำรทีท่�ำให้ชวีติของ
ผูใ้ช้บรกิำรทกุกลุม่ง่ำยขึน้ สะดวก รวดเรว็ และมคีวำมปลอดภยัสงู สอดคล้อง 
กับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล เพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันขององค์กร 
ที่พร้อมต่อทุกกำรเปลี่ยนแปลง

1.  Manage information technology to support 
businesses in the digital era

The Bank’s vision is to develop business strategies through 
information technology in order to deliver products and services 
which will make the life of users of all groups easier, more 
convenient, fast, and highly secure, in line with the lifestyle in the 
digital era. The Bank also aims to enhance its competitiveness, 
that is ready for every change.

102-11 | 102-30 | 102-33 | 201-2 | 203-1 | 203-2 | 407-1 | 414-2 | 416-1
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COMO

My money My mobile: MyMo
ลูกคาสามารถทำรายการ Financial Transaction 
ไดงาย ปลอดภัย และทุกที่ทุกเวลา
Customers were able to make financial transactions 
easily and securely in anytime and anywhere.

Sales and Services Unit on Mobile: SUMO
เครื่องมือในการใหบริการลูกคานอกสถานที่ 
เชน เปดบัญชีเงินฝาก สมัคร MyMo
Equipment to provide customers outside services 
such as opening bank accounts and registering for MyMo

Collection on Mobile: COMO
เครื่องมือใหพนักงานสามารถติดตามหนี้และบันทึกขอมูล
ลูกหนี้นอกสถานที่ไดสะดวก รวดเร็ว
Portable equipment for employees to follow up 
on debt payment and record information 
of debtors in a convenient and quick manner

Modern Employee on Mobile: MEMo
- ระบบวัดผลการดำเนินงานของสาขา โดยแสดงผล
 การดำเนินงานเปนรายวัน
- ระบบบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล
- Branch performance measurement system 
 by showing daily performance
- Human resources management system

ผลการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561  
Information Technology Performance in 2018

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือเป็นรากฐานของการดำาเนินงานท่ีเพ่ิมความสะดวก  

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยสูง และยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทัลให้กับลูกค้า 

ทุกระดับ 

GSB attaches importance to information technology and supports innovation as the foundation of the Bank’s undertakings 
that are highly convenient, efficient, and secure. Information technology and innovation also contribute to the development 
of relevant infrastructures to prepare for the changes in the digital era for all levels of customers.
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2.  Increase efficiency in information technology 
security

Security in information technology is what the Bank has 
attached its utmost importance. Every year, the Bank enhances 
eff iciency and improves various processes of the relevant systems. 
In 2018, the Bank:

2.1 determined the process of Windows Patches update 
for computers in branches and agencies outside the Head Off ice 
and restricted access to the IT system. Computers at the head 
off ice were already joined to domain and updated Windows 
Patch by IT security department. This was in order to prevent 
the installation of software that had not been approved and  
the possible external attacks.

2.2 had gone through the ISO/IEC 27001:2013 certif ication 
for information technology security in order to provide Core Banking 
System (CBS) including the Mobile Banking system (MyMo) and 
BAHTNET & ICAS system.

2.  เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือสิ่งท่ี 
ธนำคำรให้ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ยวด ในทกุปีธนำคำรจะมกีำรเพิม่ประสทิธิภำพ 
และพัฒนำกระบวนกำรต่ำง ๆ ในระบบที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยปี 2561  
ได้ด�ำเนินกำรดังนี้

2.1 ก�ำหนดกระบวนกำร Update Patch Windows เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ของสำขำและหน่วยงำนภำยนอกส�ำนักงำนใหญ่ ก�ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำน  
โดยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีหน่วยงำนภำยในส�ำนกังำนใหญ่มีกำร Join Domain  
และ Update Patch Windows จำกฝ่่ำยควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
แล้ว เพื่อป้องกันกำรติดต้ังโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญำตและเป็นช่องทำง 
กำรโจมตีจำกภำยนอก 

2.2 ตรวจรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหำร 
จดักำรควำมมัน่คงปลอดภัยสำรสนเทศ ส�ำหรบัให้บรกิำรระบบธรุกจิหลกัของ 
ธนำคำร “Core Banking System” (CBS) ระบบ “Mobile Banking” 
(MyMo) และระบบงำน BAHTNET & ICAS

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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ยกระดับการส่งเสริมการออม  
และสร้างวินัยทางการเงิน
Promoting Savings and Creating Financial Discipline

 201-1 | 203-1 | 203-2 

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565 
Long-term Sustainability Goal for 2022

มุง่เน้นกำรส่งเสริมกำรออม กำรสร้ำงวนิยัและควำมรู้ทำงกำรเงนิ (Financial Literacy) 
ในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในกลุ่มเด็ก เยำวชน ประชำชนฐำนรำก และประชำชนท่ัวไป 
อย่ำงต่อเนื่อง

Focus on the promotion of savings, f inancial discipline and f inancial 
literacy in various levels among children, youths, grassroots people as 
well as the general public continually

เป้าหมายปี 2561 
Goals for 2018

ยกระดับกำรส่งเสริมกำรออม กำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินในทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

Enhance savings promotion and create f inancial disciplines among all 
target groups

ผลการดำาเนินงานปี 2561 
Performance in 2018

ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิธนำคำรออมสินแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี  
และส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน 
ในประเทศไทย

• กลุ่มเด็กและเยาวชน
1. เปิดธนำคำรโรงเรียน 1,256 แห่ง เงินออม 978 ล้ำนบำท
2. เปิดธนำคำรโรงเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual School Bank) 1,457 แห่ง มนีกัเรยีน 

เข้ำร่วม 206,988 คน โดยนกัเรียนท่ีเข้ำใช้งำนในระบบผ่ำนกจิกรรมต่ำง ๆ  ได้รบัเงนิ 
เสมอืนจรงิ (G Coin) และแลกรบัทนุกำรศกึษำ 1,795 คน เป็นเงนิ 1.78 ล้ำนบำท

• กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จดัอบรมกำรให้ควำมรูท้ำงกำรเงนิ (Financial Literacy) แก่ข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ�ำนวน 1,120 คน

• กลุ่มประชาชนฐานรากและประชาชนทั่วไป
1. จัดอบรมให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) แก่ประชำชนฐำนรำกและ 

ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 24,955 รำย
2. เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (คลินิกสุขภำพฯ) 41,226 รำย
3. พัฒนำกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำกระบวนกำรฟื้นฟู (Underserved) 5,925 รำย
4. อัตรำส่วนลูกค้ำฐำนรำกที่ท�ำบัญชีครัวเรือนอย่ำงสม�่ำเสมอต่อลูกค้ำที่ผ่ำน 

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) อยู่ที่ร้อยละ 14  

• กลุ่มผู้สูงวัย
1. ผลิตภัณฑ์เงินฝ่ำก ได้แก่ เงินฝ่ำกเผื่อเรียกประชำรัฐผู้สูงวัย และเงินฝ่ำกเผื่อเรียก

พิเศษผู้สูงวัย มีผู้ใช้บริกำร 54,377 รำย
2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพกำรี สินเชื่อประชำรัฐเพื่อ 

ผู้สูงวัย และสินเชื่อที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้สูงอำยุ (Reverse Mortgage) มีผู้ใช้บริกำร  
2,340 รำย

3. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวม 723 คน
4. กจิกรรมออมสนิดแูลรุน่พี ่“GSB Healthy & Happy Society” มผีูเ้ข้ำร่วมจ�ำนวน 

114,922 รำย
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Signed MoU with the German Savings Banks Association and Fiscal Policy 
Off ice (FPO) to develop a f inancial literacy system in Thailand.

• Children and Youths
1. Launched 1,256 school banks with the total savings of 978 million baht.
2. Launched 1,457 virtual school banks with 206,988 students participating. 

There were 1,795 students who received virtual money (G Coin) which 
could be redeemed for scholarships of 1.78 million baht.

• Teachers at State Schools and Educational Personnel

Provided to promote f inancial literacy training courses for teachers at 
state school and educational personnel of 1,120 persons.

• Grassroots People and the General Public
1. Provided f inancial literacy training courses for grassroots people and 

state welfare cards holders of 24,955 persons.
2. Provided f inancial advice (f inancial health clinics) for 41,226 persons.
3. Improved skills of 5,925 underserved customers who had gone through 

the rehabilitation process.
4. The proportion of grassroots customers who regularly kept household 

accounts per customers who had gone through f inancial literacy 
training was at 14 per cent.

• The Elderly
1. Savings products including Pracharat Savings Account for the Elderly 

and Special Savings Account for the Elderly. The total number of 
customers was 54,377.

2. Loan Products included Mortgage for Parents, Pracharat Loans for the 
Elderly, and Reverse Mortgage. The total number of customers was 2,340.

3. Activities to enhance the capabilities of the elderly were attended 
by 723 persons.

4. “GSB Taking Care of the Elderly, GSB Healthy & Happy Society” 
activities were attended by 114,922 persons.

วิสัยทัศน์ของธนำคำรคือ “เป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออมเพื่อ 
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื เสริมสร้างความสขุและอนาคตทีม่ั่นคงของ 
ประชาชน” ธนำคำรจึงยกระดับกำรส่งเสริมกำรออมและสร้ำงวินัยทำง 
กำรเงนิแก่ลกูค้ำทกุกลุ่มเป้ำหมำย โดยน้อมน�ำหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร มำปรับใช้ในกำรด�ำเนินงำน นั่นคือ รู้ตัวตน พอประมำณ  
เหลอืเกบ็ แบ่งปัน และย่ังยนื โดยด�ำเนนิงำนผ่ำนแผนส่งเสริมกำรออม ดงันี้

1. เด็กและเยาวชน 
ส่งเสริมกำรออมและสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน ในฐำนะธนำคำรเพื่อเด็ก

และเยำวชน โดยด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับยุคสมัย อำทิ GSB Generation 
ส่งเสรมิเยำวชนยคุดจิทิลัให้เข้ำถงึกำรออมทีส่ะดวกข้ึน ด�ำเนนิงำนผ่ำนเวบ็ไซต์ 
www.gsbgen.com มุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้ ไอเดีย ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์
แก่เยำวชนผ่ำนเน้ือหำในรูปแบบท่ีน่ำสนใจ ท้ังข่ำวสำร เทรนด์ กิจกรรม 
น่ำสนุก และชมรมต่ำง ๆ เพ่ือให้เยำวชนเติบโตมำพร้อมนิสัยรักกำรออม  
และมคีวำมคดิทีก้่ำวทนัต่อโลก ปัจจุบนัมสีมำชกิกว่ำ 1.2 ล้ำนรำย นอกจำกนี ้
ยงัมกีำรจดักจิกรรมโครงกำรประกวดควำมสำมำรถพเิศษ เช่น GSB Campus 
Star, GSB GEN LIVE GENIUS, รำยกำรเกรียนอัจฉริยะ เป็นต้น และได้
พัฒนำผลิตภัณฑ์เงินออมเฉพำะเด็ก “GSB Youth Savings” ซึ่งมำพร้อม

The Bank’s vision is to “Be the leader in the promotion 
of savings for sustainable development of the country as 
well as enhancing the happiness and stable future for the 
people”. To this end, the Bank has enhanced the promotion of 
savings and creation of f inancial disciplines among every group 
of customers by adopting the Suff iciency Economy Philosophy 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great which can 
be summarised as “knowing oneself, living in moderation, 
savings, sharing, and sustainability”. The Bank’s undertakings in 
this respect have been carried out through the following savings 
promotion plans:

1. Children and Youths
The Bank promotes savings and f inancial discipline as a 

bank for children and youths. The Bank’s conducts have been 
suitably adapted to the present era. For examples, GSB Generation 
promotes more convenient access to savings for youths in the 
digital era. The website www.gsbgen.com is provided knowledge, 
ideas, and creative skills for youths through interesting approaches, 
be it news, information on various trends, activities and clubs 
so that, youths will grow up together with the habit of savings,  
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อัตรำดอกเบ้ีย 1.25% ต่อปี โดยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเกินกว่ำ 1 ล้ำนบัญชี  
จำกกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวท�ำให้ลูกค้ำเป้ำหมำยกลุ่มวัยเด็กที่จะ 
เข้ำสูว่ยันกัศกึษำ (อำย ุ18 - 22 ปี) เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 41% จำกปี 2557

โดยในช่วง 4 ปีทีผ่่ำนมำ ธนำคำรได้ด�ำเนนิโครงกำรท้ังด�ำเนนิกำรเอง 
และร่วมมือกับพันธมิตรในภำคส่วนต่ำง ๆ ดังนี้

1.1 โครงการธนาคารโรงเรยีนธนาคารออมสนิ (ปีที ่20)

นับต้ังแต่ปี 2541 เป็นต้นมำ เป็นเวลำกว่ำ 20 ปีแล้วท่ีธนำคำรสบืสำน 
ปณิธำนด้ำนกำรออมของพระบำทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซ่ึงสอดคล้อง 
กับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “โครงการธนาคารโรงเรียน”  
คือหน่ึงในผลผลิตท่ีขับเคล่ือนด้วยแนวคิดกำรจ�ำลองสำขำของธนำคำรไว ้
ในสถำนศึกษำ โดยให้นักเรียน นักศึกษำเป็นผู้ด�ำเนินงำนด้วยตนเอง  
ภำยใต้กำรดูแลของธนำคำร นอกจำกเป็นกำรใช้เวลำว่ำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวมแล้ว โครงกำรน้ียังสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวินัยควำมรับผิดชอบและนิสัย 
รักกำรออม ซ่ึงจะกลำยเป็นรำกฐำนท่ีดีต่อชีวิตในอนำคตของเยำวชนทุกคน

and any ideas. There are now more than 1.2 million members. 
The Bank has also been conducting various contests such as GSB 
Campus Star, GSB GEN LIVE GENIUS, and Genius “Grian”. The Bank 
has developed savings products especially for children called 
“GSB Youth Savings” with an interest rate of 1.25% per annum. 
It has seen more than 1 million accounts. From such activities 
and products, there was a clear growth increased by 41 per cent 
in terms of customers who were youths entering university (Aged 
18 - 22 years) compared to the year 2014.

In the past 4 years, the Bank has carried out the following  
projects, both by the Bank itself and by cooperation between  
the Bank and our partners in various sectors as follows:

1.1 GSB School Banks (20th year)

It has been more than 20 years since 1998 that the Bank 
has continued the gracious intention of His Majesty King Vajiravudh 
which conformed to the Suff iciency Economy Philosophy of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great. One outcome of 
the aforementioned undertakings is the “School Banks Project” 
which has been driven by simulating the Bank’s branches within 
schools and allowing students to run the branches themselves 
under the Bank’s supervision. This has not only encouraged 
students to spend their free time usefully, but it has also fostered 
discipline, responsibilities, and the habit of savings which would 
lead to good foundation for all the youths in the future.

103-1 | 103-2 | 201-1 | 203-1 | 203-2
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ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน 
GSB School Banks

1.2 ส่งเสริมการออมผ่านธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual 
School Bank)

ปลกูฝั่งนสิยัรกักำรออมผ่ำนธนำคำรโรงเรยีนเสมือนจรงิ (GSB Virtual 
School Bank) ที่พัฒนำขึ้นให้สอดรับกับยุคดิจิทัลแบงกิ้ง 4.0 ส่งเสริม 
ให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเห็นควำมส�ำคัญของกำรออมผ่ำนรูปแบบที่น่ำสนุก  
ด้วยสือ่ออนไลน์แบบสำมมติ ิ(Virtual 3D) และส่ือมัลตมิเีดยีอ่ืน ๆ ท่ีเชือ่มโยง 
กับสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่ำงปลอดภัย อัดแน่นไปด้วยควำมรู้และกิจกรรม 
น่ำสนุกในโปรแกรม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลที่มีประโยชน์ ปัจจุบันมี 
สมำชิกกว่ำ 2.2 ล้ำนคน

1.2 Promote savings through GSB Virtual School Bank 
Project

This project has been developed in line with the era of 
Digital Banking 4.0. It seeks to promote students’ learning and 
realising the importance of savings through interesting and engaging 
activities such as Virtual 3D media as well as other multimedia 
that connects with the social media in a secure way. The software 
is full of knowledge and fun activities, appropriate for the digital 
lifestyle. At present, there are 2.2 million members.

เร��มดำเนินการมาตั้งแต�ป� 2541 จนถึงป�จจ�บัน (สิ�นป� 2561)
Started operation since 1998 until present (at the end of 2018) 

ธนาคารโรงเร�ยนมีจำนวน
Total

1,256  school banks

มีบัญชีเง�นออม
Savings account       

2,357,568   accounts
บัญชี

มีนักเร�ยนที่เป�นสมาชิกจำนวน
Student membership

2,314,323  students
คน

เง�นออมสะสมในโครงการทั้งหมด
Total amount of savings in all branches of School Banks is 

975,995,029.42  baht
บาท

แห�ง 
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ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง 
Virtual School Bank

รางวัล Highly Commended 
“Best CSR INITIATIVE”

The project received 
the Highly Commended 

“Best CSR INITIATIVE” Award.

รางวัลชมเชยระดับองค�กร
ในประเภทรางวัล

นวัตกรรมดีเด�นด�านนวัตกรรม
The project received 

the honourable mention award 
for Outstanding Innovation Award 

at the organisational level.

มีการจำลองการเป�นพนักงานเทลเลอร�
Simulation of the role of bank tellers

ห�องสมุดออนไลน�
Online library

ติวสอบเข�ามหาว�ทยาลัย
University admission tutorials

บทเร�ยนให�ความรู�เกี่ยวกับการใช�งาน
ระบบบัญชีพ�้นฐาน

Courses on how to use 
the basic accounting system

การคำนวณดอกเบี้ยจากการฝากเง�น
เสมือนจร�ง

Calculation of interest from 
virtual money deposit

การให�ความรู�ด�านสถานที่สำคัญ
ของประเทศไทย

Educating about important places 
in Thailand

บทบาทหน�าที่และความสำคัญของ
อาชีพต�าง ๆ ที่มีต�อสังคม

The roles, responsibilities, and 
the importance of various 

occupations towards society

ห�องเพ�่อการศึกษาเสมือนจร�ง ได�แก� 
ห�องจร�ยธรรมคุณธรรม 

ห�องศาสตร�พระราชา และห�อง Startup
Virtual education rooms: 

the Morality Learning Room, 
The King’s Philosophy Learning Room, 

and Startup Room

ติวการเร�ยนการสอนระดับ ม.1 และ ม.4
Tutorials for students in 

grades 7 and 10

ป� 2561 มีโรงเร�ยนเข�าร�วม 1,457 แห�ง
 สมาชิกรวม 206,988 คน
In 2018, there were 1,457 participating schools 
with a total of 206,988 members.

นักเร�ยนเข�าใช�งานในระบบผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ได�รับเง�นเสมือนจร�ง (G Coin)
แลกรับทุนการศึกษา 1,795 คน เป�นเง�น 1.78 ล�านบาท
Students who log in and participate in various activities will receive virtual money 

(G Coin) which can be redeemed for scholarships. There were 1,795 students 

who were eligible for redemption of the total amount of 1.78 million baht.
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1.3 สร้างและขยายผลธนาคารโรงเรียนต้นแบบ

โครงกำรท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวินัยกำรออมและเผยแพร่ควำมรู้ 
ด้ำนกำรเงินให้แก่เยำวชน ทั้งยังเป็นกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  
กำรปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม และยกระดับชมุชนในพืน้ทีต่่ำง ๆ ให้เป็นชมุชน 
ต้นแบบของกำรออม โดยปี 2561 ธนำคำรมีกำรพิจำรณำโรงเรียนที่ได้รับ 
รำงวลัส่งเสรมิกำรออมระหว่ำงปี 2556 - 2560 ซึง่มสีมำชกิธนำคำรโรงเรยีน 
ที่ร่วมส่งเสริมและปลูกฝ่ังวินัยกำรออม รวมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเงนิ  
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำสู่ควำมยัง่ยนื ตำมหลัก 3 ออม โดยธนำคำรได้คดัเลอืก
ธนำคำรโรงเรยีนต้นแบบทีเ่หมำะสมประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 13 แห่ง คือ 

1.3 Create and expand the model school banks

The project was launched to promote savings discipline 
and disseminate f inancial literacy among the youths as well as 
morality and ethics, one’s conducts for the benef its of society, and 
elevation of communities to become model savings communities. 
In 2018, the Bank considered and selected 13 schools that 
received Savings Promotion Awards between 2013 - 2017 to 
become Model School Banks. The following schools have been 
selected based on their efforts in promoting and fostering savings 
discipline as well as disseminating f inancial knowledge according 
to the sustainable development guideline and the concept of 
“Three Savings”.

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในปี 2561 ธนำคำรออมสินได้ด�ำเนินยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสู ่

ควำมยั่งยืน ซึ่งต่อเนื่องจำกปีก่อน โดยได้น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรอบรม ประกอบด้วย 

2.1 โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก ่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหลักสูตร “การบริหารเงินตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชีวิต เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน” และหัวข้อ  
“การจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 โครงการจ้างทีป่รกึษาวางแผนทางการเงนิ ส�าหรบัข้าราชการครู 
เพื่อส่งเสริมเรื่องวินัยในกำรบริหำรเงิน ทั้งกำรออม กำรก่อหนี้ กำรช�ำระหนี้  
และกำรท�ำบัญชีครัวเรือน บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยส่วนบุคคล โดยเน้นเนื้อหำ 
เก่ียวกับกำรวำงแผนทำงกำรเงินและกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคล 
ตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหน้ำที่ของผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน  
กำรจดักำรหนีส้นิ และกำรจดัท�ำบญัชีรำยรบั-รำยจ่ำย ทัง้น้ี เพ่ือให้ผูเ้ข้ำรบักำร 
อบรมได้รบัควำมรูแ้ละเพิม่พนูทกัษะทำงกำรเงนิ และสำมำรถน�ำควำมรูท่ี้ได้รับ 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน หรือน�ำไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงิน  
เช่น กำรลด ละ เลิกกำรใช้จ่ำยท่ีฟุ่มเฟือย และมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
ที่ชัดเจน เป็นต้น รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินและกำรออมผ่ำนกำร 
จดัท�ำบญัชรีำยรบั-รำยจ่ำย เพือ่สร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงรำยได้กบัค่ำใช้จ่ำย  

2.  Teachers at State Schools and Educational 
Personnel

In 2018, GSB implemented its strategy of sustainable 
development which was a continuation of the implementation in the 
previous year. The Bank adopted the Suff iciency Economy Philosophy 
as an approach to conduct activities and training which included:

2.1 Financial Literacy Project – whereby teachers at 
state schools and educational personnel were invited to attend 
the courses on “Financial Management in accordance with 
the Suff iciency Economy Philosophy – guiding your life for 
sustainable happiness” and on “Financial Management under 
the Suff iciency Economy Philosophy”

2.2 Provision of f inancial advisers for Teachers at State 
Schools – the project aims to promote f inancial management 
disciplines in terms of savings, loan application, loan payment, 
keeping household accounts, and keeping personal income-expense 
account by emphasising on f inancial planning and personal f inancial 
management in accordance with the Suff iciency Economy Philosophy, 
rights and duties of users of f inancial services, debt management,  
and keeping income-expense accounts. These are in order to  

• โรงเร�ยนสุเหร�าแสนแสบ กรุงเทพฯ 
Surao Saensaep School, Bangkok

• ว�ทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจ�ตรพณิชยการ กรุงเทพฯ
Tangtrongchit Commercial Technological College, Bangkok

• โรงเร�ยนบ�านหมอ “พัฒนานุกูล” จ.สระบุร� 
Ban Mo Phatthananukul School, Saraburi

• โรงเร�ยนพนัสพ�ทยาคาร จ.ชลบุร�
Phanatpittayakarn School, Chon Buri

• โรงเร�ยนลาซาล จ.สมุทรปราการ
La Salle School, Samut Prakan

• โรงเร�ยนธนาคารออมสิน จ.ประจวบคีร�ขันธ� 
Thanakhan Oomsin School, Prachuap Kiri Khan

• โรงเร�ยนสวนผ�้งว�ทยา จ.ราชบุร�
Suan Phueng Witthaya School, Ratchaburi

• โรงเร�ยนคุรุราษฎร�รังสฤษฏ� จ.ราชบุร� 
Kururatrungsarit School, Ratchaburi

• โรงเร�ยนอนุกูลนาร� จ.กาฬสินธุ� 
Anukoolnaree School, Kalasin

• โรงเร�ยนนครสวรรค� จ.นครสวรรค� 
Nakhonsawan School, Nakhon Sawan

• ว�ทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท 
Chainat Technical College, Chai Nat

• โรงเร�ยนพร�าวว�ทยาคม จ.เชียงใหม� 
Phraowittayakom School, Chiang Mai

• โรงเร�ยนพ�ร�ยาลัย จ.แพร� 
Piriyalai School, Phrae
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อนัจะส่งผลให้มสีขุภำพทำงกำรเงนิทีเ่ข้มแขง็ สำมำรถพึง่พำตนเองได้อย่ำงมัน่คง 
ตลอดจนสำมำรถเป็นแบบปฏิบัติและตัวอย่ำงที่ดีแก่เยำวชนได้อีกด้วย    

ท้ังน้ี มีผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรรวมท้ังส้ิน 1,120 คน และจำก 
กำรทดสอบควำมรู้พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมร้อยละ 92.32 มีกำรพัฒนำควำมรู้ 
ทำงกำรเงินท่ีดีข้ึน และมีกำรจัดท�ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย จ�ำนวน 130 บัญชี  
โดยได้รับประโยชน์จำกกำรจัดท�ำบัญชีหลำยประกำร เช่น ท�ำให้ทรำบสถำนะ 
ทำงกำรเงินของตนเองในแต่ละวัน สำมำรถวำงแผนกำรใช้จ่ำยได้อย่ำง 
เหมำะสม มเีงนิฝ่ำกในธนำคำรมำกขึน้ ไม่เป็นหนี ้และได้ฝึ่กลกู ๆ  ให้ท�ำบญัชี 
รำยรับ-รำยจ่ำย เป็นต้น 

3. ประชาชนฐานรากและประชาชนทั่วไป
ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มประชำชน 

ฐำนรำกและประชำชนทั่วไป จึงได้จัดอบรมกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน  
(Financial Literacy) เพรำะควำมรู้ทำงกำรเงินที่ดีและโอกำสในกำรเข้ำถึง 
บรกิำรทำงกำรเงนิทีเ่ป็นธรรม จะช่วยให้ควำมเป็นอยูใ่นภำพรวมของประชำชน
มแีนวโน้มทีด่ขีึน้ ส่งผลต่อดชันเีศรษฐกจิทีเ่ป็นไปในด้ำนบวก ส�ำหรบัปี 2561 
ธนำคำรได้ด�ำเนินยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนต่อเนื่องจำกปีก่อน 
โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรให้ควำมรู้
ทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำกลุ่มต่ำง ๆ ดังนี้

3.1 ลูกค้ารายย่อย ประชาชนฐานราก ประชาชนทั่วไป และ 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน 
ส่วนบุคคล สร้ำงวินัยทำงกำรเงิน เพื่อน�ำไปสู่กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน 
ในระบบได้ รู้เท่ำทันกลโกงในยุคปัจจุบัน เข้ำใจในสิทธิและหน้ำที่ของ 
ผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน สำมำรถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
กับตนเอง วำงแผนบริหำรจัดกำรหนี้สินและบริหำรกำรเงินของครอบครัว 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

3.2 ลูกค้าองค์กรชุมชน 

ยกระดับควำมเป็นอยู่ท่ีดี มีควำมสุข ลดกำรพึ่งพำแหล่งเงินกู้ 
นอกระบบด้วยโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินในระบบ สร้ำงสมดุล 
ระหว่ำงรำยได้กบัค่ำใช้จ่ำย น�ำไปสูเ่งนิเกบ็ออมไว้เป็นหลกัประกนัของครอบครวั  
พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำมรู้ด้ำนกำรเงิน โดยมีวัตถุประสงค์  
ดังนี้

 • เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจทำงกำรเงิน สำมำรถบริหำรจัดกำร 
กำรเงินส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม รู้จักวำงแผนกำรออม จดบันทึกบัญชี 
รำยรับ-รำยจ่ำย เข้ำใจสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน เลือกใช้ 
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกับตัวเอง วำงแผนบริหำรจัดกำรหน้ีสินและ 
บริหำรกำรเงินของครอบครัวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เศรษฐกิจ 
ในชุมชนพัฒนำอย่ำงมั่นคง

the participants have knowledge and enhance their f inancial skills 
as well as adapt the knowledge they receive to their daily lives or 
their spending behaviours. For instance, they may reduce, refrain 
from spending lavishly and start keeping clear spending plans. The 
project also fosters f inancial and savings discipline through keeping 
income-expense accounts, striking a balance between income and 
expenses which will lead to strength in f inancial health, self-reliance, 
and a good model for youths.

There were 1,120 attendees who participated in the project. 
The examination showed that 92.32 per cent of the attendees 
had seen improvement in terms of their f inancial knowledge. 130 
income-expense accounts were made. The attendees received 
a number of benef its from keeping such accounts, for instance, 
being able to keep track of their f inancial status, being able to 
plan their expenses accordingly, having more money in their 
bank accounts, refraining from being in debt, and being able to 
train their children to keep similar income-expense accounts.

3. Grassroots People and the General Public
The Bank attaches importance to all groups of customers 

especially the grassroots people and the general public. In this regard, 
the Bank has conducted f inancial literacy trainings with a belief that  
good f inancial literacy and opportunities to access fair f inancial services 
will bring about better living quality of the people which will result in 
positive economic index. For 2018, the Bank continued to implement 
its strategy on sustainable development by adopting the Suff iciency 
Economy Philosophy as an approach to provide f inancial knowledge 
to various groups of customers:

3.1 Retail customers, grassroots people, the general 
public, and state welfare cards holders

The training was held to promote knowledge and 
understanding on individual f inancial management, foster f inancial 
discipline which will lead to access to formal f inancial services, 
update the public on current techniques of fraud, promote 
understanding of rights and duties of f inancial service users thus 
allowing customers to choose appropriate f inancial products 
for themselves, plan their debt management, and manage their 
families’ f inances with greater eff iciency.

3.2 Community organisations customers

The Bank aims to enhance the good quality of life and 
happiness, reduce reliance on informal loans by increasing 
opportunities to access formal f inancial services, promote balance 
between income and expenses leading to savings for the family 
as well as to promote awareness on the importance of f inancial 
knowledge. Objectives of the project are as follows:

 • To promote f inancial understanding which leads to 
appropriate management of personal f inance, savings plans, 
keeping income-expenses accounts, having a good understanding 
on rights and duties of f inancial service users, appropriate selection 
of f inancial products, eff icient management of debts and family 
f inance, leading to the stable development of economy within 
communities.
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 • เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเกดิแรงจงูใจในกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ทำงกำรเงิน สำมำรถน�ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

 • เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำเดิม พร้อมทั้งเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ด ี
ระหว่ำงลูกค้ำกับธนำคำร มีกำรพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ ์ 
และเสรมิสร้ำงเครอืข่ำยซึง่กนัและกนั

 • To inspire attendees to adjust their f inancial behaviours 
and adapt the knowledge gained to their daily life.

 • To maintain the current customer base as well as promote 
good relations between customers and the Bank with meetings, 
exchanges of knowledge and experience, and networking 
activities.

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบความรู้ทางการเงินก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 
Diagram Showing the Comparison on Financial Knowledge Before and After Trainings

กลุ�มผู�ประกอบอาชีพ
อิสระรายย�อย
For retail freelance 
customers

กลุ�มองค�กรการเง�นชุมชน
For community financial 
organisations

65.0% 15.2% 47.8% 37.0%

11.4% 42.1% 46.5%

ก�อนเข�ารับการอบรม
Before training ไม�ทำเลย

None

ไม�ทำเลย
None

ทำประจำ/สม่ำเสมอ
Regular

ทำประจำ/สม่ำเสมอ
Regular

ทำบ�าง/นึกได�ก็ทำ
Sometimes/
when needed

ทำบ�าง/นึกได�ก็ทำ
Sometimes/
when needed

หลังเข�ารับการอบรม
After training

ก�อนเข�ารับการอบรม
Before training

หลังเข�ารับการอบรม
After training

84.8%

53.8%

88.6%

ที่มา: ฝ�ายบร�หารลูกค�าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

Source: Department on the Management of Grassroots Customer and Government’s Policy Supporting Group
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4. ธนาคารผู้สูงวัย 
ปริมำณผู้สูงอำยุท่ีเพ่ิมมำกข้ึนในปัจจุบัน ท�ำให้สังคมไทยก้ำวสู ่

กำรเป็น “สังคมผู้สูงวัย” มำกขึ้น ธนำคำรเล็งเห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่ำว จึงพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์กลุ่ม 
ลูกค้ำผู้สูงวัย ท้ังเงินฝ่ำก สินเช่ือ ควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต อำทิ  
กำรสร้ำงอำชีพท่ีผู้สูงอำยุสำมำรถท�ำได้ กำรดูแลสุขภำพกำยและใจ 
ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ  ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “GSB Aging Family ออมสินขอดูแล 
รุ่นพี่ Be Healthy & Happy” เช่น กิจกรรมรักษ์สุขภำพ กิจกรรม 
ให้ควำมรู ้กจิกรรมนนัทนำกำร ฯลฯ ซ่ึงในปี 2561 ได้จดักิจกรรมทัว่ประเทศ 
กว่ำ 70 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมกว่ำ 1 แสนคน นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำงฐำนข้อมูล 
กลุ่มผู้สูงวัยผ่ำนช่องทำง LINE Business Connect ท้ังหมดนี้ เพื่อให้ 
ผูส้งูอำยุสำมำรถด�ำเนนิชวีติโดยมสีถำนะทำงกำรเงนิทีม่ั่นคง พร้อมกบัสขุภำพ 
กำยและใจที่แข็งแรง เป็นสังคมผู้สูงวัยท่ีเต็มไปด้วยควำมสุข ลูกหลำน 
อุ่นใจ

4. The Elderly’s Bank
The increasing number of the elderly in Thailand 

at present means that Thailand is becoming an “ageing 
society”. The Bank has realised such changes and therefore 
developed new products and f inancial services that respond 
to the needs of the elderly customers both savings and 
loans products together with the development of quality 
of life, for example, creating jobs for the elderly, taking care of 
physical and mental health through various activities under the 
concept “GSB Aging Family, GSB Taking Care of the Elderly, 
Be Healthy & Happy” such as activities to promote good health, 
to provide knowledge, and to provide entertainment. In 2018, 
there were more than 70 activities held across the country with 
over 100,000 participants. Moreover, the Bank also set up the 
database for the elderly through LINE Business Connect. All these 
are carried out in order to the elderly can continue living their 
lives with stable f inancial status and good physical and mental 
health. The ageing society will be full of happiness.
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ข้อมูลการดำาเนินงานธนาคารผู้สูงวัย 
Information on the Implementation of the Elderly’s Bank Project

201-3

ผลิตภัณฑ�/บร�การ
Products/Services

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ�และบร�การ
Growth Rate of Products and Services

เง�นฝาก
Savings

เง�นฝาก
Savings

เพ��มข�้น                                      ราย
increase of 12,570 accounts 
(25,250  ล�านบาท / million baht)

ป� 2561                                   ราย
Year 2018 54,377 accounts

ป� 2560
Year 2017

836 million baht

สินเชื่อ
Loans

สินเชื่อ
Loans

เพ��มข�้น                           ราย
increase of  986  accounts 

ป� 2561                                ราย
Year 2018  2,340  accounts

ประชารัฐผู�สูงวัย
Pracharat Elderly

เคหะกตัญูดูแลบุพการ� 
Mortgage for Parents

เคหะกตัญูดูแลบุพการ� 
Mortgage for Parents

ประชารัฐผู�สูงวัย
Pracharat Loans for the Elderly

สินเชื่อที่อยู�อาศัยสำหรับผู�สูงวัย
Reverse Mortgage

พ�เศษผู�สูงวัย
Special Elderly

เผ�่อเร�ยกประชารัฐผู�สูงวัย
Pracharat Elderly Savings

ป� 2561
Year 2018

907 million baht
ล�านบาท

ล�านบาท

ป� 2560
Year 2017

18,261 million baht

เผ�่อเร�ยก
พ�เศษ
ผู�สูงวัย
Special 
Elderly 
Savings ป� 2561

Year 2018

25,250 million baht
ล�านบาท

ล�านบาท

ป� 2560
Year 2017

274 million baht

ป� 2561
Year 2018

430 million baht
ล�านบาทล�านบาท

เติบโต
Increased by  57%

เติบโต
Increased by 

8%

เติบโต
Increased by 

38%

ประชารัฐผู�สูงวัย
Pracharat Loans for the Elderly 2

ป� 2560
Year 2017

98 million baht

ป� 2561
Year 2018

153 million baht
ล�านบาทล�านบาท

เติบโต
Increased by  56%

สินเชื่อที่อยู�อาศัยสำหรับผู�สูงวัย
Reverse Mortgage

ป� 2560
Year 2017

   -    million baht

ป� 2561
Year 2018

231 million baht
ล�านบาทล�านบาท

39,527 
ราย / accounts 

25,250
ล�านบาท / million baht 

(97%)

14,850 
ราย / accounts 

907 
ล�านบาท / million baht 

(3%)

209 
ราย / accounts 
430 
ล�านบาท / million baht 

2,060 
ราย / accounts 
153 
ล�านบาท / million baht 

71 
ราย / accounts 
231 
ล�านบาท / million baht 

53%

19%

28%
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GSB Aging Family
“ออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy”

“GSB Taking Care of the Elderly, Be Healthy & Happy”

จัดกิจกรรม 70 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 1 แสนคน ทั่วประเทศ
70 times with 100,000 participants nationwide

ธนาคารออมสินมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า ต้ังแต่กลุ่มเด็กและเยาวชนไปจนถึงกลุ่มผู้สูงวัยอย่างเท่าเทียม 

และทั่วถึง พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการการเงิน รู้จักการออม และเข้าถึงบริการ 

ทางการเงินที่ต่อยอดไปสู่ความพอเพียง อันเป็นการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม 

GSB aims to promote knowledge, understanding, and financial disciplines to customers from youths to the elderly in a 
comprehensive and equal manner. At the same time, the Bank promotes lifelong learning for all by emphasising the need 
for the public to be able to manage their finance, save, and access financial services that lead to sufficiency which is a way 
to eliminate poverty and reduce inequality in society.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ดูแลสุขภาพ พัฒนาจิตใจ 
Improvement to the Quality of Life for the Elderly Creating Jobs, Increasing Income, Taking care 
of Health, Improving Mental Health

กิจกรรมรักษ์สุขภาพ 
กิจกรรมให้ความรู้

Activities to  
promote good health  

and knowledge  
promotion activities

กิจกรรม
นันทนาการ
Entertainment 
activities

สร้างฐานข้อมูล 
กลุ่มผู้สูงวัย ผ่าน  
Line Business Connect
Creating database of the 
elderly through  
LINE business connect
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04GRI:   102-41 | 202-1 | 202-2 | 203-1 | 203-2 | 401-1 | 401-2 | 403-1 | 
403-2 | 403-3 | 403-4 | 404-1 | 404-2 | 404-3 | 405-1 | 405-2 | 
406-1 | 408-1 | 409-1 | 410-1 | 412-1 | 412-2 | 412-3 | 413-1 | 
416-1 | 416-2 | 417-1 | 417-2 | 417-3 | 418-1

ออมสังคม  
Savings Society

การพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้เคร่ืองมือส�าคัญ นั่นคือพลังจากบุคลากร 
ทุกระดบั ธนาคารออมสนิจึงมุง่เน้นการบริหารจดัการบุคลากรอย่างบูรณาการ ต้ังแต่การสรรหา 
ไปจนถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เทคโนโลยี และสังคม  
รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีในจิตใจ เพื่อความพร้อมในการส่งมอบสิ่งดงีามสูส่งัคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการด�าเนินงาน การบริการ และการสร้างคุณค่าแก่สังคมผ่านกิจกรรม 
รวมถึงโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยความจริงใจ

Effective social development requires a key tool that is the power of personnel at all levels. Thus, 
GSB has focused on comprehensive personnel management, from recruitment to capacity building 
and development, in order to cope with changes in the world, in technology and society, as well as 
instilling morality and ethics to deliver diverse forms of goodness to the society including through 
operations, services, and creating value with social activities and conscience-driven projects. 



การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
Enhancing the Organisation’s Fundamental Capabilities in 
Response to Changes in the Digital Age

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565  
Long-term Sustainability Goal for 2022

มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัล สร้างความเช่ือม่ันและความเชื่อถือให้แก ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกลไกการด�าเนินงานของธนาคาร และผลักดัน 
ให้การด�าเนินงานของธนาคารบรรลุเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคาร 
ได้อย่างยั่งยืน

Achieve effective management that meets international standards; enhance 
the ability to compete in the digital age; build trust and conf idence among 
stakeholders in the Bank’s work process; promote the Bank’s operations 
to achieve the goal of sustainably creating added value.

เป้าหมายปี 2561 
Goals for 2018

1. การปรบัโครงสร้างองค์กรอตัราก�าลงัและกระบวนการท�างานให้รองรบัการด�าเนนิ
ธุรกิจยุคดิจิทัล (Restructuring & Reprocess)

2. บรหิารและพฒันาบคุลากรให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในยคุดิจทิลัและรองรบั GSB 
New Century

1. Organisational manpower restructuring and reprocessing in response 
to doing business in the digital age.

2. Personnel management and development in response to changes in 
the digital age and to prepare for GSB New Century.

ผลการด�าเนินงานปี 2561  
Performance in 2018

GEN Y  
อายุ/Age 22 - 35 ป� (Yrs.)

บุคลากร
Officer 46.65% 
ลูกจ�าง
Employee 83.22%

GEN X  
อายุ/Age 36 - 50 ป� (Yrs.)

บุคลากร
Officer 37.67% 
ลูกจ�าง
Employee 14.43%

Baby Boomer  
อายุ/Age 51 - 60 ป� (Yrs.)

บุคลากร
Officer 15.67%
ลูกจ�าง
Employee 2.34%
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ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคลและการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2561 
Statistics on Personnel and Human Resource Operations in 2018

Mobile HR 
- ระบบติดตามประเมินผลฯ 
 ระดับหน�วยงาน (Point by HR) 
 Performance monitoring system 
 for work unit level

- Human resource

GEN Y 56%
12,084

คน / persons

GEN X 32%
6,915
คน / persons

Baby Boomer 12%
2,638
คน / persons

การดำเนินงาน
ด�านการสร�างความ
ผูกพันแก�พนักงาน
Activities on Officer 
Relation

- โครงการ Senior Health Care                คน
 Senior Health Care Project  116  persons 

- เชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุ                คน 
 Retirement Commendation   129  persons

- โครงการ GSB Fit & Furious             ภาค 
 GSB Fit & Furious Project   18  regions 

- โครงการ GSB We Can                คน 
 GSB We Can Project  115  persons 

กิจกรรมสำหรับพนักงานและลูกจ�างที่สนใจ
Activities for Interested Officers and Employees 

- ให�ความรู�เร�่องการช�วยชีว�ตเบื้องต�น (CPR & AED)                คน 
 Educate about first aid (CPR & AED)              240 persons

- กิจกรรมเพ�่อสังคม (GSB CSR)                       คน 
 Social activities (GSB CSR)  1,699  persons

- GSB ธนาคารสุขภาพดี            ภาค 
 GSB Healthy Bank     18  regions 

- ผู�บร�หารสื่อสารสร�างสัมพันธ�กับพนักงาน                      คน 
 Execxtives-officers relationship building 630 persons

การดูแลด�านสิทธิประโยชน�พนักงานที่พ�งได�รับ
Officer Benefits 
- ปรับปรุงหลักเกณฑ�การจ�ายโบนัสตามผลงานให�สอดคล�องกับ KPIs
 Revised bonus payment criteria to pay-per-performance 
 in line with KPIs

- ปรับปรุงระบบเลื่อนขั้นเง�นเดือนกรณีพ�เศษแบบ Forced Ranking 
 Revised special system of pay increase to that of forced ranking 

สร�างความผูกพัน
แก�พนักงานและครอบครัว
Activities on Officer 
and Family Relations

- โครงการ GSB Happy Family                คน
 GSB Happy Family Project   237 persons

- ค�ายความรู�บุตรพนักงาน
 Knowledge Camp for 
 Officer Children Project   100  persons

คน
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1.  ปรับโครงสร้างองค์กร อตัราก�าลัง และกระบวนการท�างาน 
ให้รองรับ Digi-Thai Banking

• โครงสร้างและอัตราก�าลัง

ธนาคารมีการปรบัโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�างานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล โดยมีนโยบายและกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- โครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�างานท่ีรองรบัการเปล่ียนแปลง
โดยมุ่งเน้น Lean Process Improvement

- บริหารจัดการบคุลากรอย่างมีศกัยภาพ ทัง้อตัราก�าลงั การสรรหา
บุคลากรให้ตรงกบัลกัษณะงาน (Put the right man on the right job)

- พฒันาบคุลากรทกุระดบั ทกุต�าแหน่ง ให้มศีกัยภาพในการปฏิบตัิ
งานอย่างเต็มที่ และกระตุ้นให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

- มุง่เน้นให้บคุลากรปฏบิตังิานโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลและถูกต้อง
ตามระเบียบค�าสั่ง

- รกัษาคนเก่ง คนด ีด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดใีนการท�างาน  
มีค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้า สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม  
โดยต้องไม่เป็นภาระผูกพันต่อธนาคารในระยะยาว

- ยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลด้วย 
Mobile HR และน�าระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

• กลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)

ธนาคารใช้หลักการ Balanced Scorecard หรือระบบบริหารงาน 
ที่อาศัยการก�าหนดตัวช้ีวัด (KPIs) เป็นกลไกส�าคัญโดยมีตัวชี้วัดอย่างเป็น 
รูปธรรมใน 5 มิติ คือ

403-4 | 408-1 | 409-1 | 412-1 | 412-2 | 412-3

1.  Organisational and Manpower Restructuring and 
Reprocessing in Response to Digi-Thai Banking

• Structure and Manpower 

The Bank has undergone organisational restructuring and 
reprocessing in response to changes in the digital age. The policy 
and operational strategy for human resource management are  
as follows:

- Organisational structure and work process which are 
adaptable, focusing improvement to achieve a lean process;

- Effective personnel management both in terms of 
manpower and putting the right man on the right job;

- Develop personnel at all levels and positions to reach 
their full potential and stimulate self-improvement; 

- Encourage personnel to apply good governance to 
their work and fully comply with regulations and orders;

- Retain talents and good people by creating a good 
working environment, providing fair remuneration, career 
advancement, decent welfare and benefits, without being 
financially burdensome for the Bank in the long run; 

- Elevate human resource operations through Mobile 
HR and better integrate IT into HR operations. 

• Human Resource Strategy

The Bank’s core mechanism is the Balanced Scorecard 
or a management system that is based on KPIs. There are 5 
substantive KPIs:

มิติด�านการเร�ยนรู�
และการพัฒนา

Learning and Growth
 Perspective

มิติด�านกระบวนการภายใน
Internal Process Perspective

มิติด�านลูกค�า
Customer Perspective

มิติด�านการเง�น
Financial Perspective

มิติด�านสังคม
Social Perspective

ตัวชี้วัด 5 มิติ  
KPIs on 5 Dimensions
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- จากตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติ ธนาคารได้น�ามาก�าหนด 7 กลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่า ดังนี้

กลยทุธ์ที ่1: พฒันาสมรรถนะขององค์กรให้รองรับ Digi-Thai Banking 
เพิม่ขดีความสามารถในการใช้บคุลากรให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ผ่านระบบ
สรรหา คดัเลอืก และวางต�าแหน่งศกัยภาพของบคุลากรทีต่รงกบัลกัษณะงาน
เพื่อสมรรถนะขององค์กรที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาความพร้อมของผู้บริหารและพนักงานเข้าสู่ 
Digi-Thai Banking เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของธนาคาร ด้วยระบบ
เรยีนรูท้ีพ่ฒันาผูบ้รหิารและบคุลากรให้เช่ียวชาญ พร้อมต่อการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีด้านการเงินทุกรูปแบบที่ตอบสนองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

กลยทุธ์ที ่3: พฒันาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู เตรยีมพร้อมเพือ่ทดแทน 
ต�าแหน่งและเตรียมผู้น�าในอนาคต เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ลด 
ผลกระทบกับองค์กรในกรณีที่ต�าแหน่งส�าคัญว่างลง และกรณีที่ธุรกิจมีการ 
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 4: ยกระดับการประเมินผลปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
ค่าตอบแทน สร้างแรงจูงใจในการท�างานให้แก่บุคลากร เพ่ือขับเคล่ือนองค์กร 
ให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ท่ี 5: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน พัฒนา
พฤตกิรรมของบคุลากร เพือ่ให้เกิดการปฏิบตัติามวัฒนธรรมองค์กร สร้างความ 
ผูกพันต่อบุคลากรผ่านการส่ือสารและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะบุคลากร 
รุ่นใหม่ เพื่อก่อให้เกิดความรักและภักดีต่อองค์กรอย่างแท้จริง

กลยทุธ์ที ่6: พฒันาระบบการจดัการความรู ้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรมท่ียัง่ยนื โดยปรบัปรงุกระบวนการคดิทีส่ร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร ส่งเสริมวฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกนั เพือ่ให้เกดินวตักรรม
ใหม่ ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ บริการ และการด�าเนินงาน

401-1 | 405-1

From the KPIs on 5 dimensions, the Bank formulated  
7 strategies for human resource management and development:

Strategy 1: Develop the organisation’s potential in 
preparation for Digi-Thai Banking; enhance personnel capability 
to their fullest extent through the recruitment process and  
putting the right man on the right job, in order to strengthen  
the organisation’s competency.

Strategy 2: Ensure that the executives and officers are 
ready for Digi-Thai Banking; enhance the Bank’s ability to compete 
by using a learning system that familiarises the Bank’s executives 
and personnel with various changes in financial technology that 
respond to the needs of consumers in the digital age.

Strategy 3: Develop high-potential personnel who 
are ready for promotion and leadership role in the future, to 
ensure business continuity as well as reducing the impact to  
the organisation when key positions become vacant or when 
business environment changes.

Strategy 4: Revise performance assessment to be in 
line with remuneration, to create an incentive to propel the 
organisation towards success.

Strategy 5: Strengthen organisational culture and relations; 
condition personnel behaviour to adhere to the organisational 
culture; forge personnel relationship, in particular among new 
generations of employees, through communication and activities, 
to foster genuine love for and loyalty to the organisation.

Strategy 6: Develop a knowledge management system, to 
become an organisation of sustainable innovation, by adopting 
a mindset that is creative and conscious of the interest of 
organisation; encourage a culture of exchanges and learning 
from others, to stimulate new innovations which add value to 
the products, services and operations.
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102-41 | 202-1 

กลยทุธ์ที ่7: ยกระดับขดีความสามารถการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพือ่
รองรับ Digi-Thai Banking โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (HR Digitisation) 
เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วที่มากขึ้น

• อัตราก�าลังและจ�านวนบุคลากร

ธนาคารประเมินความต้องการด้านอัตราก�าลังอย่างรอบด้าน โดยรับฟััง 
เสียงของลูกค้า เพ่ือน�ามาวิเคราะห์และมองให้เห็นถึงศักยภาพท่ีแตกต่างกัน  
เพือ่สามารถพฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  
รองรับการเป็น Digital Banking รวมถึงทบทวนแผนบริหารอัตราก�าลัง 
ให้สอดคล้องกับปริมาณและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งเป็นแนวทางสร้าง 
อตัราก�าลงัทีม่ขีดีความสามารถตอบสนองนโยบายของธนาคาร และสามารถ 
ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตาม 
ที่หน่วยงานก�ากับธนาคารได้ก�าหนดไว้

Strategy 7: Enhance human resource management capability  
in preparation for Digi-Thai Banking, by applying HR Digitisation,  
for more eff icient and faster operations.

• Manpower and Personnel Workforce

The Bank takes into account several factors when assessing 
its manpower requirement. Customer’s opinion is considered in 
the analysis to reveal various potentials and develop the Bank’s 
personnel for present and future needs as well as the digital 
banking trend. The manpower management plan is regularly 
reviewed and revised in light of the number of personnel and 
related costs. This is an approach of building a workforce capable 
of implementing the Bank’s policies and capable of providing 
customers with accurate and secure f inancial services, in accordance 
with banking regulatory requirements.

จ�ำนวนบุคลำกรและลูกจ้ำง (ปี 2557 - 2561)
Officer and Employee Numbers (2014 - 2018) 

ปี 
Year

บุคลากร (คน) 
Officers (persons)

ลูกจ้าง (คน) 
Employee (persons)

จ�านวนรวม (คน) 
Total (persons)

อัตราการเติบโต (%) 
Increase (%)

2557/2014 15,366 4,847 20,213 3.85

2558/2015 15,653 5,037 20,690 2.36

2559/2016 15,927 5,056 20,983 1.42

2560/2017 16,286 5,190 21,476 2.35

2561/2018 16,410 6,152 22,562 5.06

บุคลำกรจ�ำแนกตำมช่วงวัย (Generation) (ปี 2561)
Personnel Data by Age Groups (2018)

GEN Y  
อายุ/Age 22 - 35 ป� (Yrs.)

บุคลากร
Officer 46.65% 
ลูกจ�าง
Employee 83.22%

GEN X  
อายุ/Age 36 - 50 ป� (Yrs.)

บุคลากร
Officer 37.67% 
ลูกจ�าง
Employee 14.43%

Baby Boomer  
อายุ/Age 51 - 60 ป� (Yrs.)

บุคลากร
Officer 15.67%
ลูกจ�าง
Employee 2.34%
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บุคลำกรจ�ำแนกตำมอำยุงำน (ปี 2561) 
Personnel Data by Length of Employment (2018)

กลุ่ม/ประเภท
ของผู้ปฏิบัติงาน 
Group/Type  
of personnel

กลุ่มอายุงาน (ปี)  
Length of employment (Year) รวม 

Total
<=5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >=36 

พนักงาน (คน) 

Officer (persons)
4,011 5,428 1,700 1,256 1,310 1,977 629 99 16,410

ลูกจ้าง (คน) 

Employee (persons)
5,072 783 148 111 33 5 - - 6,152

บุคลำกรจ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ (ปี 2561)
Personnel Data by Position and Education (2018) 

ระดับการศึกษา  
Education

กลุ่มต�าแหน่งงาน  
Position

รวม  
Total

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 
Ratio 

(percent)
กลุ่ม 

อ�านวยการ
Executives

กลุ่มบริหาร 
ระดับสูง
Senior  

Managers

กลุ่มบริหาร 
ระดับกลาง
Mid-level  
Managers

กลุ่มบริหาร 
ระดับต้น

Entry-level  
managers

กลุ่ม 
ปฏิบัติการ
Operation

บริการ
Officers

วิชาการ
Technical

ลูกจ้าง
Employeees

ปริญญาเอก 
Doctoral

1 1 4 6 5 - 1 - 18 0.08

ปริญญาโท  
Master’s

33 92 344 2,974 4,368 - 41 765 8,617 38.19

ปริญญาตรี  
Bachelor’s

7 14 95 1,795 6,101 1 11 4,565 12,589 55.80

ต�่ากว่าปริญญาตรี  
Below Bachelor’s

- - 1 72 385 58 - 822 1,338 5.93

รวม  
Total

41 107 444 4,847 10,859 59 53 6,152 22,562 100

ธนาคารออมสินจ้างงานพนักงานและลูกจ้างในทุกระดับการศึกษา โดยให้เหมาะกับเพศ วัย และสามารถเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีต้องการ 

ได้มีการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งพนักงานต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานร่วมกับธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ 

การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

GSB employs officers and employees with diverse educational backgrounds. There are positions for people of all genders and  
ages in the location of their choice. The Bank also employs people with disabilities and foreign officers to serve international  
business operations, contributing to sustainable economic growth.
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ข้อมูลสัดส่วนอัตรำก�ำลังส่วนกลำงและสำยงำนกจิกำรสำขำแบ่งตำมเพศ 
Personnel Data of Head Office and Branch Operations by Gender

ธนาคารออมสินมีการจ้างงานบุคลากรเพศหญิงทั้งในส่วนพนักงานและลูกจ้างมากถึง 15,049 คน หรือ 66.7% โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิสตรี  

มอบโอกาสการปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียม รวมถึงปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความเท่าเทียมทางเพศผ่านการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ อยู่เสมอ  

เพื่อเป็นหนึ่งในการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

GSB employs 15,049 female officers and employees, representing 66.7% of the entire workforce. The Bank considers women  
rights to be of great importance. Work assignment is based on gender equality. The Bank promotes gender equality as  
a value through various means of communications, contributing to moving the society towards gender equality.

202-1 | 202-2 | 405-2 | 406-1

 ชาย / Male หญิง / Female รวม / Total

จำนวนพนักงาน
Number of officers
สาขา / Branch 3,473 8,317  11,790
ส�วนกลาง / Head office 1,599 3,201  4,620
รวมทั้งหมด / Total 5,072 11,338 16,410

 ชาย / Male หญิง / Female รวม / Total

จำนวนลูกจ�าง 
Number of employee
สาขา / Branch 2,134 3,267 5,401
ส�วนกลาง / Head office  307 444 751
รวมทั้งหมด / Total 2,441 3,711 6,152

รวมสัดส�วนบุคลากรและลูกจ�าง 
Officers and Employee Ratio

หน�วย : คน / Unit : Persons

รวมทั้งหมด / Total
22,562

ส�วนกลาง / Head office 
5,731

สาขา / Branch
17,191

76% 24% 100%

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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2.  Personnel Recruitment and Development in 
Response to Changes and Preparation for GSB 
New Century

In an age when changes occur rapidly, despite having highly 
advance tools and technologies, users and controllers of such 
tools and technologies remain the most crucial factor. The Bank 
recognises the need to develop its personnel’s capacity to be 
ready for all kinds of change and remain competitive. Therefore, 
the following have been implemented:

2.1 Personnel capacity, skill and competency 
development

Using competency gap benchmark to develop individual 
personnel development plan and applying various tools, such as

 • Non Training – in 2018, the Bank provided personnel 
learning through the online learning tool “GSB WISDOM” which 
combines the Learning Management System (LMS) or e-learning  
and Knowledge Management System (KMS) or KM. 

 • Training, such as seminars, small group meetings, case 
studies and presentations, have led to more eff icient and effective 
performance, and gradual reduction of the personnel competency 
gap.

2.2 Personnel and senior leadership development 
process

A good leader leads a team and organisationto success. The 
Bank’s senior personnel and leadership development encompass 
both Head Off ice and Branch Operations. The curriculum includes 
organisational leadership development, successor development, 
talent development, GSB IDEA project, individual development 
plan (IDP), using a myriad of tools and techniques. 

2.  สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและ
รองรับ GSB New Century

ในยคุทีก่ารเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเรว็ แม้จะมีเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั แต่กลไกส�าคญัทีส่ดุคอืบุคลากรทีเ่ป็นผูใ้ช้และควบคมุ  
ธนาคารจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่พร้อมต่อ 
ทุกสภาวะของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ดังนี้

2.1 พฒันาขดีความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะของบุคลากร

โดยน�าผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะบุคลากร (Competency 
Gap) มาจัดท�าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และพัฒนาผ่านเครื่องมือ
ต่าง ๆ อาทิ

 • Non Training ในปี 2561 ธนาคารสนบัสนนุการเรยีนรูข้องบคุลากร 
ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (GSB WISDOM) ซึ่งรวมระบบบริหาร 
การเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System: LMS หรือ  
e-Learning) และระบบบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge Management  
System: KMS หรือ KM)

 • Training เช่น การฝึกอบรม การประชมุกลุม่ย่อยการใช้กรณศีกึษา  
และการน�าเสนอ ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏบิติังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล ท�าให้ช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) ของ 
บุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง

2.2 กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น�าระดับสูง

ผู้น�าที่ดีย่อมน�าพาทีมและองค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย  
การพัฒนาบุคลากรและผู้น�าระดับสูงของธนาคารจึงครอบคลุมตั้งแต่ 
ส่วนกลางไปจนถงึกจิการสาขา หลกัสตูรประกอบด้วยการพฒันาผูน้�าองค์กร  
การพฒันาผู้สืบทอดต�าแหน่ง การพฒันาพนักงานรุ่นใหม่ (Talent) โครงการ  
GSB IDEA การพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) ผ่านเครื่องมือและเทคนิค 
การพัฒนาที่หลากหลาย

102-41
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1. ประเมินความจำเป�นในการพัฒนาบุคลากร
และผู�นำระดับสูง
Needs assessment for personnel and senior leadership 
development 

2.  วางแผนพัฒนาบุคลากรและผู�นำระดับสูง 
Personnel and senior leadership development 
planning 

3. ตรวจสอบแผนการพัฒนาบุคลากรและผู�นำระดับสูง
Review of personnel and senior leadership 
development plan 

4. เสนอคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร
Submission to the Personnel Development 
Committee 

5. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรและผู�นำระดับสูง
Proceed according to the personnel and senior leadership 
development plan 

6. การประเมินและวัดผลการพัฒนาบุคลากรและผู�นำระดับสูง
Assesment and evaluation of personnel and senior leadership development 
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ทฤษฎีในการกำหนดสัดส�วนการเร�ยนรู�และการพัฒนาบุคลากร
Theory of proportion in learning and personnel development

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย                ชั่วโมง/คน

on average                        33 
hours/person 

• กลุ�มอำนวยการ 501 คน / persons 
Executives

• กลุ�มบร�หารระดับสูง  1,304 คน / persons 
Senior managers

• กลุ�มบร�หารระดับกลาง 2,529 คน / persons 
Mid-level managers

• กลุ�มบร�หารระดับต�น 12,835 คน / persons 
Entry-level managers 

• กลุ�มปฏิบัติการ 23,918 คน / persons 
Operations

• กลุ�มลูกจ�าง 1,301 คน / persons 
Employees

กลุ�มอำนวยการ
Executives

กลุ�มบร�หารระดับสูง
Senior managers 

กลุ�มบร�หารระดับกลาง
Mid-level managers

กลุ�มบร�หารระดับต�น
Entry-level managers

กลุ�มปฏิบัติการ
Operations

กลุ�มลูกจ�าง
Employees

ชั่วโมงการอบรมทั้งหมด / Total training duration 
726,737 ชั่วโมง / hours 

เฉลี่ย 33 ชั่วโมง/คน / 33 hours/person on average

บุคลากรที่ได�รับการอบรม / Trained personnel 

Non training 70% training 30%

404-1 | 404-2 | 404-3

กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น�าระดับสูง  
Personnel and Senior Leadership Development Process
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146



2.3 การวางแผนสบืทอดต�าแหน่งและพัฒนาผู้น�าในอนาคต

การเตรยีมผูน้�าเพือ่รองรบัต�าแหน่งส�าคญัในอนาคต คอืหนึง่ในกลยทุธ์ 
ที่ธนาคารด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง  
(Successor) ส�าหรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ประกอบด้วย

 • พัฒนาผู้บริหาร โดยพัฒนาระดับรองผู้อ�านวยการ เพื่อรองรับ
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการธนาคาร และพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
เพื่อรองรับต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการธนาคาร โดยอบรมกับสถาบันฝึกชั้นน�า
ระดบัประเทศ เช่น มลูนธิิสถาบันวจิยัและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) สมาคม
สถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงนิไทย สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจักร สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ฯลฯ

 • พฒันาผูส้บืทอดต�าแหน่งระดับฝ่าย/ภาค เพือ่รองรับต�าแหน่ง ชธส.  
โดยพัฒนาภายใต้หลักสูตร “Transition to Leadership” ส�าหรับ 
ผูอ้�านวยการฝ่ายและผูอ้�านวยการภาค เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร 
งานในต�าแหน่งที่สูงขึ้น เพิ่มศักยภาพให้องค์กรพร้อมต่อการแข่งขัน

 • การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง ระดับรองฝ่าย/เขตเพื่อรองรับ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย/ภาค โดยพัฒนาภายใต้หลกัสูตร “GSB’s Transformative 
Leadership Development Program” ส�าหรับรองผู้อ�านวยการฝ่าย 
และผู้อ�านวยการเขต

2.4 การสรรหา ว่าจ้าง วางต�าแหน่ง และรักษาบุคลากร  
(Recruitment, Employment, Assignment and Treatment of  
Human Resource)

ธนาคารมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนิน 
ธุรกิจ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนและรองรับธุรกิจใหม่ ๆ  
โดยให้ความส�าคญักับการสรรหาภายในเป็นอนัดบัแรก กรณทีีต้่องการทกัษะ 
ความเชี่ยวชาญใหม่ จะมีการด�าเนินการสรรหาจากภายนอก

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาบุคลากรและลูกจ้างโดยเน้นความ 
หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม ไม่มีการจ�ากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ช่วงวัย  
และสถาบันการศึกษา โดยธนาคารได้ก�าหนดสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร จ�านวน  
12 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารธรุกิจ บญัชี การเงินการธนาคาร การตลาด  
การจดัการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ 
และนเิทศศาสตร์ ใช้วธิคีดัเลอืกโดยสอบข้อเขยีนเพือ่ทดสอบความรู ้ความถนดั 
ทัศนคติ ภาษาอังกฤษ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และทดสอบความรู้ตามกลุ่มลักษณะ ส�าหรับ 
การสอบสัมภาษณ์จะใช้วิธี Competency-Based Interview (CBI) โดยมี 
ผู้แทนจาก HR และ Line Manager เข้าร่วมเป็นกรรมการ มีการทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้มีประสิทธิผล เพ่ือ 
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถได้ตรงตามลักษณะงาน ท้ังยัง 
เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าท�างานในต�าแหน่งและลักษณะงานที่เหมาะสม  
(ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  
และกฎกระทรวง) ซ่ึงจะมีการน�าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา 
คณุภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. 2554 ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ปัจจุบันธนาคาร 
มีการจ้างงานผู้พิการทั้งสิ้นจ�านวน 31 คน

2.5 การรักษาบุคลากรใหม่

ธนาคารมกีารพฒันาระบบพีเ่ลีย้งและวธิรีกัษาพนกังานใหม่ให้อยู่กับ
ธนาคาร โดยตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ได้จดัท�าแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล 
(Individual Development Plan: IDP) เพ่ือพัฒนาและฝึกอบรมผ่านกจิกรรม 
และเครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่

2.3 Successor planning and future leader development

Preparing future leaders to succeed key positions is one of 
the strategies that the Bank has fully implemented to develop 
successor for new types of business: 

 • Executive development – prepare Senior Executive Vice 
Presidents for the position of President and CEO; and prepare Executive 
Vice Presidents for the position of Senior Executive Vice President. 
Training is provided by leading institutions, such as the Institute of 
Research and Development for Public Enterprises (IRDP), Thai Institute 
of Banking and Finance Association, King Prajadhipok’s Institute, 
Thailand National Defence College, Thai Bond Market Association 
(ThaiBMA), Thai Institute of Directors (IOD), etc. 

 • “Transition to Leadership” programme for Senior Vice 
President in central off ices / regional off ices Directors to enhance 
their management ability in a higher position as well as enhancing 
the organization’s competitive advantage. 

 • “GSB’s Transformative Leadership Development 
Programme” for Vice President in central off ices / zonal off ices 
in preparation for the position of Senior Vice President in central 
off ices / regional off ices. 

2.4 Recruitment, Employment, Assignment and 
Treatment of Human Resource

The Bank has the employee’s business capability analysis, 
including a recruitment process for replacement and new businesses, 
giving priority to internal selection. In case of needs for new skill 
sets and expertise, then external recruitment is resorted to.

The Bank’s off icer and employee recruitment process is 
characterised by a diversity of opinion, culture, gender, nationality, 
religion, age and education institution. Application is open to 12 
f ields of educational background: business management, accounting, 
f inance and banking, marketing, management, economics, law, 
computer, statistics, engineering, political science and communication 
arts. Applicants take a written examination to test their knowledge, 
skills, attitude, English language, general knowledge about f inance 
and banking including changes in the digital age, and specif ic group 
knowledge test. The interview round is modelled on the Competency-
Based Interview (CBI), with human resource team and line managers 
participating as interviewers. The personnel recruitment and selection 
process is periodically reviewed and revised to remain effective in 
recruiting qualif ied candidates for the job. The Bank also provides 
employment opportunities for people with disabilities to work in 
suitable positions [in accordance with the Empowerment of Persons 
with Disabilities Act, B.E. 2550 (2007) and Ministerial Regulations], 
and contributes to the Empowerment of Persons with Disabilities  
Fund, B.E. 2554 (2011) as required. Currently, the Bank employs  
31 persons with disabilities. 

2.5 Retaining new recruits

The Bank has developed a mentor system and adopted 
measures to retain new recruits. Since 2009, each recruit has 
his or her individual development plan (IDP) comprising various 
activities and tools:
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 • ปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมองค์กรให้เกดิความผูกพันและมุง่มัน่
ในการท�างาน

 • มอบงานทีท้่าทายและจัดโครงการเสรมิศกัยภาพความคดิสร้างสรรค์ 
และสร้างผู้น�าที่มีนวัตกรรม

 • มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

 • อบรมและให้ความรู้ในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติงาน และเรียนรู้ผ่าน
สื่อออนไลน์

 • พัฒนาระบบพี่เลี้ยงในการสอนงาน โดยคัดเลือกสาขาน�าร่องเพื่อ
เป็นสาขาพีเ่ลีย้งในการพฒันาและฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บคุลากรใหม่
มีความรู้ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

 • จัดท�าโครงการยกย่องชมเชยพนักงานในมุมมองของหัวหน้าและ
เพือ่นร่วมงาน โดยมอบประกาศนยีบัตรและเผยแพร่ให้ทราบท่ัวท้ังองค์กร

 • จดัท�าโครงการให้ผูบ้รหิารระดบัผูอ้�านวยการเขตและผูจ้ดัการสาขา 
ร่วมแบ่งปันหลกับรหิารท่ีประสบความส�าเรจ็และการบรหิารจดัการด้านต่าง ๆ  
ที่ท�าให้งานบรรลุเป้าหมาย และทีมงานมีความสุขในการท�างาน รวมถึง 
การสร้างสมดุลในชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว

 • วิเคราะห์สาเหตุการลาออกด้วย Exit Interview เพื่อน�าข้อมูลมา
ประกอบแนวทางการรกัษาบคุลากรใหม่ให้อยู่กบัองค์กร โดยในการปฐมนเิทศ
พนกังานใหม่จะมกีารเน้นย�า้และสร้างความเข้าใจเรือ่งความก้าวหน้าในอาชพี  
และการประเมินผลปฏิบัติงาน มีศูนย์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าความก้าวหน้า 
ทางอาชีพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพได้อย่างเหมาะสม

2.6 ก�าหนดกระบวนการจดัการผลปฏบัิติงานของบุคลากร เพื่อ
ก�าหนดค่าตอบแทนตามผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 • การประเมินผลงาน (Performance Evaluation) ด้วยเครื่องมือ 
Performance Agreement หรือการจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า
มาใช้

 • การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) แบ่งเป็น  
3 ส่วน คอื สมรรถนะหลกั สมรรถนะผูน้�า และสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน

ผู้ประเมินต้องพิจารณาการประเมินผล (KPIs) ทั้ง 2 ส่วนตามสัดส่วน 
ที่ธนาคารก�าหนด โดยผลการประเมินจะถูกน�าไปเชื่อมโยงกับผลตอบแทน 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ทั้งยังเป็นการสร้าง 
แรงจูงใจและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.7 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร

เพื่อความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการด้านขีดความ
สามารถและอตัราก�าลงั โดยธนาคารมกีารทบทวนและปรบัปรงุทกุปี ดงันี้

 • โครงการเกษยีณอายกุ่อนก�าหนด (Early Retirement) เปิดโอกาส
ให้บคุลากรทีไ่ม่สามารถปรบัเปลีย่นวธิที�างานให้เข้ากบัยคุดจิทิลั ผูท้ีม่ปัีญหา
สุขภาพจนส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน หรือบุคลากรที่ต้องการประกอบ 
อาชีพอื่น สามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยม ี
สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนพิเศษ

 • เตรียมพร้อมขีดความสามารถของบุคลากร รองรับนโยบายมุ่งสู่ 
การเป็น GSB New Century: Digi Thai Banking “Digital for All Thais”  
โดยปรับลดจ�านวนบุคลากร แต่เพ่ิมสัดส่วนลูกจ้างทดแทน โดยมุ่งเน้นสรรหา 
ลูกจ้างท่ีมีความรู้ความสามารถและค่านิยมท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่ง ปรับปรุง 
ระบบประเมินผลปฏิบัติงานของลูกจ้างในเชิงคุณภาพมากข้ึน เพ่ือให้ลูกจ้าง 

 • Embedding organisational value and culture to build 
work commitment and determination 

 • Assigning challenging work and instituting programmes 
on capacity building, creativity and innovative leadership 

 • Career path

 • In-class training and learning, workshop and e-learning

 • Developing a mentor system, by selecting a pilot area 
for continuous development and training, allowing new recruits 
to acquire knowledge and reducing errors at work

 • Organising events on off icer recognition from both 
supervisor’s and co-worker’s perspectives as well as awarding 
certif icates and made known throughout organization-wide 

 • Organising programmes for Vice Presidents of zonal 
off ices and Branch Managers to share best management practices 
and management techniques on achieving goals, teamwork and 
work-life balance

 • Analysing reasons why new recruits leave the organisation  
by using exit interviews and the compiled data to better retain 
new recruits with the organisation; emphasising and explaining 
about career advancement as well as performance assessment 
at the induction of new off icers; providing a career advancement 
advisory service to appropriately develop their potential and 
capacity.

2.6 Determining the process of performance 
management to set remuneration based on performance – 
consisting of 2 parts: 

 • Performance Evaluation – using a Performance Agreement 
or advanced employment agreement 

 • Competency Evaluation – 3 components: core competency, 
leadership competency and job-specif ic competency 

Evaluators must apply both sets of KPIs at the appropriate 
proportion as set by the Bank. The evaluation will be linked 
to various aspects of remuneration to foster organisational 
aff iliation, create motivation and more effective human resource 
development. 

2.7 Personnel Change Management

In preparation for change, competency and manpower 
demands, GSB reviews and revises its approach annually:

 • Early Retirement – providing an opportunity to those 
who cannot adapt their work process to the digital age, those 
with debilitating health problems, and those who wish to pursue 
a different career, to opt for early retirement at the age of 55, 
with special benef its and remuneration. 

 • Building personnel capacity for implementing the policy 
of GSB New Century: Digi Thai Banking “Digital for All Thais”, 
by reducing the number of off icers and employing more contractors. 
The focus will be to recruit qualif ied contractors whose values 
are suited for the positions, and to move towards more qualitative 
evaluation of contractors. This will allow contractors, who are 
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ท�างานแทนบุคลากรท่ีลดจ�านวน โดยท�าสัญญาจ้างรายปี ซ่ึงการปรับลด 
บุคลากรน้ีเพ่ือเตรียมมุ่งสู่การเป็น Digital Banking เต็มรูปแบบ

 • บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล  
(Competency) โดยทบทวนและปรบัปรงุระบบบรหิารฐานสมรรถนะทรพัยากร 
บคุคล ทัง้สมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้น�า และสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน

 • ว่าจ้างบคุคลภายนอกเพือ่ท�างานทีไ่ม่ใช่ธรุกจิหลกัของธนาคาร เช่น  
พนักงานขาย พนักงานแนะน�าการท�ารายการและผลิตภัณฑ์ พนักงาน Call  
Center พนักงานตรวจสอบเอกสารและป้อนข้อมูล ฯลฯ เพ่ือลดต้นทุน 
ด้านบุคลากร และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

 • เตรียมพร้อมสรรหาบุคลากรในกรณีเร่งด่วน เพื่อรองรับนโยบาย 
จากภาครัฐ เช่น บุคลากรดูแลโครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

2.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน

ธนาคารมุ่งเน้นให้สภาพแวดล้อมการท�างานมีคุณภาพถูกสุขอนามัย 
ปลอดภยั โดยมกีารทบทวนตามมาตรฐาน ISO 18001 และ ILO-OSH 2001  
อยู่เสมอ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ประจ�าส�านักงานใหญ่ และสาขาทั้ง  
18 ภาค ด้วยแนวทางบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
ขั้นต�่าตามกฎหมาย

กรณเีกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยั คณะกรรมการจะท�างานร่วมกบั 
ทีมงานจัดการเหตุขัดข้อง (Incident Response Working Team: IRWT)  
และคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity  
Plan: BCP) พร้อมรายงานให้ธนาคารทราบทันที เป้าหมายคือ สถิติ 
การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานถึงข้ันหยุดงานติดต่อกัน 3 วันเป็นศูนย์  
มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงแรงงาน

contracted on an annual basis, to work in place of the reduced 
off icers. This personnel downsizing is in preparation for a Full-
Fledged Digital Banking. 

 • Reviewing and revising Human Resource and Competency 
Management System in all 3 components: Core Competency, 
Leadership Competency and Job-Specif ic Competency. 

 • Outsourcing the Bank’s non-core business, such as sales 
representatives, service and product representatives, call centre 
agents, document processing and data input, etc., to reduce 
personnel costs and increase management flexibility. 

 • Preparing for urgent recruitment to implement government 
policies, such as those responsible for projects to better the 
quality of life of State Welfare Card Holders

2.8 Safety, Occupational Health and Working 
Environment

The Bank is committed to having a good, hygienic and safe 
working environment. The ISO 18001 and ILO-OSH 2001 standards 
are regularly reviewed. Safety, Occupational Health and Working 
Environment Committees were set up at the Head Off ice and 
branches in all 18 regions, applying a systematic management 
no less than the minimum legal standard. 

In case of an unsafe incident, the Committee will work 
together with the Incident Response Working Team (IRWT) and 
the Committee on Business Continuity Plan, and promptly report 
to the Bank. The goal is to have zero incident that leads to  
a suspension of operations for 3 consecutive days. There is  
external monitoring in place, such as by the Ministry of Labour. 

แนวทางบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
Systematic Management Approach

ใช�กล�องวงจรป�ด

ทุกสาขา 
Use CCTV in 
all branches

บูรณาการแผนด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงานให�สอดคล�องกับแผนบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร 

Integrate the plan on safety and occupational health and work environment with the Bank’s business continuity plan.

จัดการเร�ยนรู�ด�านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
(e-Learning)

Organise an e-Learning 
session on safety and 
occupational health

การตรวจว�เคราะห�คุณภาพ

ของแสงสว�างในสถานที่ทำงาน 

Analyse light quality 
in workplace

จัดทำระบบงานแจ�งซ�อมแซม
อาคารสถานที่ทางอินทราเน็ต 

Set up a building 
maintenance 
request system via 
the intranet

กำหนดมาตรฐานเพ�่อให�เกิด
ความปลอดภัยในการทำงาน 
เช�น มาตรฐาน 5 ส

Set a safety standard 
in workplace, such as 
5-Sor

รณรงค�โดยการจัดกิจกรรม
สัปดาห�ความปลอดภัย 
(Safety week) 

Organising a Safety Week

จัดทำสื่อด�านความปลอดภัย
เพ�่อเป�นแนวทางปฏิบัติของ
ทุกส�วนงาน 

Produce safety 
information materials 
for all to adhere to in 
their work

จัดทำแผนรองรับภัยพ�บัติ
ตามแต�ละพ�้นที่ 

Formulate a disaster 
response plan for 
each area

ติดฟ�ล�มนิรภัยและประตู

ตรวจจับอาว�ธในสาขา

พ�้นที่เสี่ยงภัย 
Install safety film and 
weapon detector gates 
in branches located in 
high risk areas

ตรวจสุขภาพประจำป�
สำหรับบุคลากร 

Annual medical 
checkup for all 
personnel

อบรม ฝ�กซ�อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟเป�นประจำ
ทุกป� 

Annual fire safety briefing, 
fire extinguishing and 
evacuation drill 

กำหนดเวลาเป�ด-ป�ด

ให�เหมาะกับสถานการณ�

ความปลอดภัย 

Set the opening and 
closing time to suit 
the security situation
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2.9 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน

พ้ืนฐานของการด�าเนินงานและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดจากคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี ธนาคารจึงด�าเนินกิจกรรมยกระดับ 
คุณภาพชีวิตการท�างานท่ีตอบสนองนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างานมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2550 จนถงึปัจจบุนั  
ประกอบด้วย

 • กิจกรรม 5 ส ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน และลดความเสี่ยง 
ในการท�างานท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและลูกจ้าง 
โดยยกระดับกิจกรรม 5 ส ให้เป็นรูปแบบกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 • กิจกรรม Clean and Clear of Work life สร้างความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจัดระเบียบภายในหน่วยงาน  
โดยปี 2561 ธนาคารร่วมกบัส�านกังานเขตพญาไท จดักจิกรรม “Big Cleaning 
Day ท�าหน้าบ้านให้น่าอยู่” พัฒนาพื้นท่ี ท�าความสะอาดและทาสีบาทวิถ ี
ถนนพหลโยธิน บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินส�านักงานใหญ่ถึงบริเวณ 
สี่แยกสะพานควาย

2.10 ด้านการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยใน 
การท�างาน

• กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงจากอัคคีภัย ธนาคารได้มีการก�าหนด
ผูร้บัผดิชอบเพือ่จดัท�าแผนด�าเนนิการทัง้ก่อนเกดิเหตุ ขณะเกิดเหต ุและหลงั
เกิดเหตุ พร้อมทั้งฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟัเป็นประจ�าทุกปีทั้งใน
ส�านักงานใหญ่และสายงานกิจการสาขา ตามข้อก�าหนดของกฎกระทรวง 
ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�าเนินการด้านความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเก่ียวกับการปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 โดยในปี 2561 ธนาคารได้ก�าหนดให้ธนาคารใน
สังกัดภาค เขต และสาขาทั่วประเทศ ด�าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟัให้ครบทุกส�านักงาน ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและลูกจ้าง 
ทุกคนเป็นอย่างดี

2.9 Enhancing the quality of life at work

The basis of effective operations and management is a 
good quality of life at work. Since 2007, the Bank has continually 
organised activities aimed at improving the quality of life at work, 
in accordance with the policy on Safety, Occupational Health 
and Working Environment: 

 • 5-Sor Activity helps to improve work eff iciency and 
reduce work-related risks that might affect the health of off icers 
and employees. It is expected that this activity will be revamped 
into a format or approach that produce concrete outcomes. 

 • Clean and Clear of Work Life promotes safety and reduces 
accidents in the workplace through internal organisation of work 
units. In 2018, the Bank and Phayathai District Off ice co-organised 
the “Big Cleaning Day, Clear Your House Front” to improve 
the area, and clean and repaint the pavement along Phahonyothin 
Road, from GSB head off ice to the Saphan Khwai junction. 

2.10 Management of safety standard system in the 
workplace

• Fire extinguishing and evacuation drill

To prevent f ire, the Bank has designated a person responsible 
for formulating pre-incident, incident and post-incident plans. 
Fire extinguishing and evacuation drills are carried out annually 
at the Head Off ice and branches. In accordance with Section 
30 of the Ministerial Regulation Determining the Standards of 
Management, Administration and Operations on Safety, Occupational 
Health and Working Environment relating to Fire Prevention and 
Extinguishment, B.E. 2555 (2012), in 2018 the Bank instructed 
all its regional off ices and branches nationwide to conduct f ire 
extinguishing and evacuation drills. The off icers and employees 
have been very cooperative. 
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• การตรวจสอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน

ด้านสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ จ�านวน 7 ข้อ

Working environment aspect  
7-point checklist

• ไม่วางวัสดุสิ่งของที่มีน�้าหนักมากบนหลังตู้หรือที่สูง
• พื้นที่ท�างานมีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะสม
• หลอดไฟัท�างานได้ปกติ ไม่ช�ารุด
• ไม่ใช้เสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน
• เครื่องปรับอากาศมีสภาพสมบูรณ์ ท�างานได้ปกติ และท�าความสะอาดอยู่เสมอ
• พัดลมระบายอากาศมีสภาพดี ท�างานได้ปกติ
• ท�าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ

• Do not put heavy items on top of a cabinet or any high place. 
• Work area has suff icient and suitable lighting. 
• Lights are in good working conditions.
• Do not make loud noises in the work area. 
• Air-conditioners are in good working conditions and regularly cleaned. 
• Ventilation fans are in good working conditions. 
• All equipment is regularly cleaned.

ด้านสุขอนามัย  
ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ จ�านวน 6 ข้อ

Health aspect  
6-point checklist

• เก้าอี้มีที่พักแขนและมีความสูงที่เหมาะสม
• ถังขยะรวมนอกพื้นที่ส�านักงานต้องมีฝาปิด
• พื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีกลิ่นเหม็นหรืออับชื้น
• ไม่เก็บสิง่ของบริเวณระเบยีงหรือพ้ืนทีส่่วนกลาง
• วัสดุอุปกรณ์ในห้องน�้าไม่ช�ารุดเสียหาย
• จัดเก็บถังขยะภายในห้องน�้าอย่างสม�่าเสมอ

• Chairs have armrests and are of appropriate height.
• Outdoor garbage bins must have lids. 
• Work areas do not have unpleasant or stuffy odour.
• Do not store items at balcony or in common areas.
• Toilet equipment is in good working conditions.
• Toilet bins are regularly emptied.

• Monitoring of safety, occupational health and working 
environment 
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ด้านอัคคีภัย 
ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ จ�านวน 19 ข้อ

Fire safety aspect  
19-point checklist

• สายไฟัของอุปกรณ์ไฟัฟั้าอยู่ในสภาพดี ไม่ช�ารุด
• ไม่วางปลั๊กพ่วงบนกระดาษหรือวัสดุติดไฟัง่าย
• ใช้ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น
• มีถังดับเพลิงเพียงพอต่อการระงับเหตุเบื้องต้น
• ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเสมอ
• มีธงน�าอพยพประจ�าหน่วยงาน/ชั้น
• สวติช์แจ้งเหตอุยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ห่างจากพืน้ทีท่�างานไม่เกนิ 30 เมตร ไร้สิง่ของวางกดีขวาง
• ตู้สายฉีดน�้าดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไร้สิ่งของกีดขวาง
• มีป้ายทางออกและทางหนีไฟัมากเพียงพอ
• มีผังแสดงเส้นทางอพยพของอาคารและจัดเก็บที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
• ตู้ระบบไฟัฟั้าต้องไม่มีวัสดุสิ่งของวางอยู่ภายในหรือวางกีดขวาง
• ไม่มีวัสดุสิ่งของอื่น ๆ ภายในห้องระบบไฟัฟั้า
• สวิตช์ไฟัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช�ารุด
• ทางหนีไฟัต้องมีความกว้างไม่ต�่ากว่า 90 เซนติเมตร
• ไม่มีสิ่งของกีดขวางประตูหรือทางอพยพหนีไฟั
• ประตูหนีไฟัต้องไม่ล็อก สามารถเปิดได้ตลอดเวลา
• บันไดหนีไฟัและราวบันไดอยู่ในสภาพสมบูรณ์
• เส้นทางหนีไฟัต้องมีระบบไฟัฟั้าฉุกเฉินเพียงพอและใช้งานได้ปกติ
• ประตูหนีไฟัสุดท้ายต้องเปิดสู่ที่โล่งนอกอาคาร

• Electrical appliance power cables are in good working conditions.
• Do not place electric plugs on paper or flammable materials. 
• Only use industry-standard power extension strips. 
• There are enough f ire extinguishers for initial response. 
• Fire extinguishers are regularly inspected.
• There is an evacuation flag for each unit/floor. 
• Fire alarm switches are in good working conditions, located less than 30 metres 

from work areas and are not obstructed. 
• Fire hoses are in good working conditions and are not obstructed. 
• There are enough exit and f ire escape signs. 
• A map detailing the evacuation route of the building is kept with security off icers. 
• Nothing must be kept in the electrical system box or obstruction-free. 
• An electrical system room must be clear of non-related items. 
• Electrical switches are in good working conditions. 
• A f ire escape route must be at least 90 cm wide. 
• Fire exits and f ire escape route must not be obstructed. 
• Fire exit doors must not be locked and can be opened at all time. 
• Fire escape stairs and rails are in good working conditions. 
• A f ire escape route must have enough emergency power system and is in good 

working conditions. 
• A f inal f ire exit door must lead to an open space outside the building.
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2.11 กิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา

 • หลกัสตูรการฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ต้น ธนาคารจัดให้พนกังานและลกูจ้าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เข้ารบัการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น พร้อม
ก�าหนดเป็นหลกัสตูรเฉพาะส�าหรบัพนกังานใหม่ทีต้่องเข้ารบัการฝึกอบรมทกุคน

 • หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานส�าหรับลกูจ้างทัว่ไปและลกูจ้างเข้าท�างานใหม่ ธนาคารด�าเนนิการ
จดัให้พนกังานและลกูจ้างทุกคนเข้ารบัการอบรมหลักสตูรด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามต�าแหน่ง พร้อมก�าหนด
เป็นหลกัสตูรเฉพาะส�าหรับพนักงานใหม่ท่ีต้องเข้ารบัการฝึกอบรมทกุคน

 • หลกัสตูรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน โดยคณะกรรมการฯ ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ต้องรบัการอบรมเพ่ือทราบถึง
บทบาทและหน้าทีต่ามกฎกระทรวงทีก่�าหนดมาตรฐานด้านการบรหิารจดัการ 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ครบถ้วน  
โดยจดัให้อบรมในกรณทีีค่ณะกรรมการฯ มกีารเปลีย่นแปลงตามพืน้ทีท่ีส่งักดั  
ซ่ึงปี 2561 ส�านกังานใหญ่ได้ด�าเนนิการจดัอบรมให้คณะกรรมการฯ จ�านวน  
5 ท่าน พร้อมแจ้งต่อส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว

 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหารและ
ระดบัหวัหน้างาน ธนาคารด�าเนนิการจัดให้พนกังานระดบับรหิารและหวัหน้างาน 
เข้าอบรมและแต่งตัง้ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554  
มาตรา 13 ซ่ึงก�าหนดให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างาน  
บุคลากร หน่วยงาน หรอืคณะบคุคล เพ่ือด�าเนนิการด้านความปลอดภัยฯ  
ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

2.12 สิทธิประโยชน์ส�าคัญ ข้อก�าหนดพิเศษด้านสุขภาพและ 
ความปลอดภยั

ธนาคารมีนโยบายการจัดสวัสดิการ บริการ และสิทธิประโยชน์ 
ให้สอดคล้องกบักลุม่บคุลากร โดยจดัสวัสดกิารนอกเหนือจากทีก่�าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคลากรน�าไปสู่ความผูกพัน แรงจูงใจ และความมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันเป็นตัวชี้วัดและ
น�ามาใช้เป็นข้อมลูป้อนกลบัส�าหรบัพฒันาแนวทางบรกิารและสทิธปิระโยชน์ 
ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น จัดตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพ่ือรับ 
ข้อเสนอและข้อร้องเรียนของบุคลากร อาทิ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ 
จัดท�าเว็บไซต์เพ่ือรับข้อร้องเรียนจากบคุลากรท่ัวประเทศ นอกจากน้ี ธนาคาร 
ยังปรับปรุงนโยบายด้านบริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร เพ่ือรองรับ 
ความต้องการท่ีหลากหลาย เช่น

 • สวัสดิการรักษาพยาบาลส�าหรับบุคลากรและครอบครัว สามารถ
เข้ารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกนอกเวลา รวมถึงโรงพยาบาลของภาครัฐ
และเอกชน

 • ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ค่าเครื่องแบบ ค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือ
และค่าเล่าเรียนบุตร

 • สวสัดกิารเงนิกูแ้ก่บคุลากรในอตัราดอกเบีย้ต้นทนุเฉลีย่ เพือ่แบ่งเบา 
ภาระค่าใช้จ่าย

 • เงนิช่วยเหลือบคุลากรและลูกจ้างในกรณีประสบภัยพบิติั

 • เงนิเพิม่พเิศษและประกนัอบุติัเหตกุลุม่ส�าหรบับคุลากรและลูกจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ฯลฯ

2.11 Training and seminars

 • Basic f ire extinguishing training programme – at least 40 
per cent of the Bank’s off icers and employees underwent a basic 
f ire extinguishing training programme. This is a required training 
programme that all new off icers must take. 

 • Safety, occupational health and working environment 
programme for employees and new employees – all off icers and 
employees undergo a training programme on safety, occupational 
health and working environment specif ically designed for their positions. 
This is a required training programme that all new off icers must take. 

 • Committee on Safety, Occupational Health and Working 
Environment programme – the Committee must undergo training 
to understand its roles and functions pursuant to the Ministerial 
Regulation Determining the Standard of Management on Safety, 
Occupational Health and Working Environment. Training is organised 
whenever there is a change in the membership of the Committee. 
In 2018, the Head Off ice organised the training for 5 members 
of the Committee and subsequently notif ied the Off ice of Labour 
Protection and Welfare. 

 • Programme for security off icers working at the management 
and supervisor level – the Bank’s off icers at the management and 
supervisor level undergo training and, in accordance with Section 
13 of the Safety, Occupational Health and Working Environment 
Act, B.E. 2554 (2011), are designated as security off icers. 

2.12 Key benef its, special requirements on health 
and safety 

The Bank’s welfare, services and benef its, designed for 
different groups of personnel, are more than what is required 
by the State Enterprise Labour Relations Act, B.E. 2543 (2000). 
This is to create a good quality of life, organisational aff iliation, 
motivation and determination. The evaluation of satisfaction 
and aff iliation are used as indicators and input for improving 
human resource services and benef its, such as setting up the 
Committee on Business Relations to receive recommendations 
and complaints relating to welfare and benef its; a website for 
receiving complaints of employees from all over the country; 
and revision of the policy on services and benef its for personnel 
to cater to diverse needs, for example:

 • Healthcare welfare that allows personnel and their  
family members to receive treatment at after-hours clinics,  
both at government and private hospitals; 

 • Support for housing rent, uniforms, maternity expenses, 
and school tuition fees; 

 • Welfare loans for personnel to alleviate their f inancial 
hardship;

 • Financial support for off icers and employees suffered 
from a disaster;

 • Special f inancial support and accident insurance for  
off icers and employees working in high-risk areas of the  
3 southernmost provinces.

401-2 | 403-1 | 410-1
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2.13 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร

 • ส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบคุลากรเพ่ือน�ามาพฒันา 
ปรับปรุงนโยบาย รวมถึงแผนงานต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร

 • ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากรอย่างสม�่าเสมอในรูปแบบต่าง ๆ  สร้าง
แรงจงูใจในการเป็นผูน้�ายคุใหม่ มีการถ่ายทอดความรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
เพื่อความผูกพันอันดีระหว่างผู้น�ากับทีมงาน

2.14 การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากร

 • ตอบแทนความดีบคุลากรทีท่�างานมานานจนเกษยีณอายุ โดยปี 2561 
ธนาคารเชิดชูเกียรติผ่านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

 • เสริมสร้างก�าลังใจด้วยโครงการ GSB Awards มอบรางวัลให้แก่ 
ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสายงาน กิจการสาขา 1 - 6 ท่ีบริหารงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและผลงานตรงตามเป้าหมาย

 • งานมอบประกาศนียบัตรก�ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 
ของท่ีระลึกให้แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานครบ 25 ปี 30 ปี  
35 ปี และ 40 ปี

2.15 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

 • สร้างช่วงเวลาดี ๆ ระหว่างครอบครัวของบุคลากรกับธนาคาร  
ในกิจกรรม “GSB Happy Family” เดิน วิ่ง ใช้เวลาว่างร่วมกันเพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 • ค่ายความรู้บุตรพนักงาน GSB Kids’ Camp 2018 ภายใต้ช่ือ  
“GSB KIDS จิตอาสา” ให้บุตรของบุคลากรและลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง  
7 - 15 ปี ได้เรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

2.13 Improving personnel relations

 • Conducting surveys on personnel satisfaction and  
organisational aff iliation, to improve policies and work plans,  
with a view to strengthening personnel’ organisational aff iliation. 

 • The Bank’s management regularly communicates, through 
different channels, with employees, to motivate them to become 
a new generation of leaders, to pass on the knowledge and 
exchange experiences, with a view to building good working 
relations between the leadership and teams. 

2.14 Morale boosting and moral support to personnel

 • Reward personnel who have stayed with the organisation 
until retirement. In 2018, the Bank organised several events 
including health promotion activity, farewell session, commendation 
activities. 

 • Providing moral support with GSB Awards for the executives 
and work units under Branch Operations 1-6 who have performed 
effectively and reached the set goals. 

 • Presentation of certif icates accompanying royal insignia 
and souvenirs for personnel who have been in service for 25, 30, 
35 and 40 years. 

2.15 Relationship building in families

 • “GSB Happy Family” walk and run encouraged family 
members of GSB personnel and the Bank to have shared moments 
of happiness, to foster a relationship, and to spend their free 
time healthily. 

 • GSB Kids’ Camp 2018 under the theme “GSB KIDS 
volunteer” encouraged children of the off icers and employees 
aged 7 - 15 to learn and develop various skill sets. 
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2.16 Health-conscious activities

 • “GSB Fit & Furious” presentation on health and f itness 
was given to Gen Y employees in 18 regions of the branch 
operations. 

 • “Senior Health Care” presentation on health was given 
and health booths were set up at events, to raise the personnel’s 
quality of life and promote good physical and mental health. 

 • The management, off icers and employees participated 
in the “Healthy Bank” sports event, to promote the health 
benef it of sports, as well as fostering unity, organisational aff iliation 
and relationship with colleagues. 

 • First Aid (CPR & AED) training programme was organised 
for representatives from work units at the Head Off ice, to enable 
them to better understand and correctly perform the procedure 
in real situations. 

 • A manual on giving assistance to emergency patients 
was provided, to enable off icers and employees to properly and 
promptly help emergency patients. 

 • An annual medical checkup for basic health assessment 
is arranged for off icers and employees, to allow them to better 
take care of their health and prevent illness.

2.17 sports and recreation activities

 • Sports Day was organised to promote participation, 
teamwork, discipline, forgiveness, unity, sportsmanship and good 
health. 

 • Supporting social clubs for off icers and employees to 
use their free time on activities of their choice. Currently, there 
are 25 clubs, such as Football club, Tennis club, Badminton club, 
Dancing art club, Chess club, Ballroom dance club, Yoga club, 
Recreation club, Golf club, etc.

 • Supporting activities and sports competition with external 
agencies to promote good health and foster a good working 
relationship. 

 • Providing sports and recreation centre both indoor and 
outdoor to promote good health and healthy habits. 

2.18 CSR activities

The management, off icers and employees are encouraged 
to be responsible for the community, society and environment 
through activities, such as “GSB CSR”, “Big Cleaning Day, Clear 
Your House Front”, and instilling a conscience of public volunteer 
and organisational aff iliation.

2.16 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

 • “GSB Fit & Furious” บรรยายให้ความรูด้้านสขุภาพและการ 
ออกก�าลงักายแก่พนกังาน Gen Y ในสงักดัสายงานกจิการสาขา จ�านวน 18 ภาค

 • “Senior Healthy Care” บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพและ 
จัดบูธกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรและส่งเสริมให้มีสุขภาพ 
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 • “ธนาคารสขุภาพดี” โครงการกีฬาท่ีให้ผูบ้รหิาร บคุลากร และ 
ลูกจ้าง ได้สร้างเสริมสุขภาพที่ดีจากการออกก�าลังกาย รวมทั้งสร้างความรัก 
และสามัคคี มีความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

 • จดัอบรมหลกัสตูร “การช่วยชวีติเบือ้งต้น (CPR & AED)” ให้แก่ 
ตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 • จดัท�าคูมื่อในการช่วยเหลอืผูป่้วยฉกุเฉนิ เพือ่ให้บคุลากรและลกูจ้าง
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 • การตรวจสุขภาพประจ�าปี เพ่ือตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
ให้บุคลากรและลูกจ้างสามารถดูแล ป้องกันการเจ็บป่วย และรักษาสุขภาพ 
ของตนเองได้อย่างดี

2.17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

 • จัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
การท�างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างมีวินัย และรู้จักให้อภัย ปลูกฝัง 
ความสามัคคี มีน�้าใจนักกีฬา และส่งเสริมการมีสุขภาพดี

 • สนบัสนนุกจิกรรมชมรมต่าง ๆ เพ่ือให้บคุลากรและลกูจ้างใช้เวลาว่าง 
ในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ โดยมีจ�านวน 25 ชมรม เช่น ชมรมฟุัตบอล 
ชมรมเทนนิส ชมรมแบดมินตัน ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมหมากกระดาน ชมรมลลีาศ  
ชมรมโยคะ ชมรมนันทนาการ ชมรมกอล์ฟั เป็นต้น

 • สนับสนุนการเล่นและแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก เพื่อ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานภายนอก

 • ศนูย์กฬีาและนนัทนาการทัง้แบบ Indoor และ Outdoor ส่งเสรมิ 
ให้บคุลากรมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง และปลูกฝังพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ที่ดี

2.18 กิจกรรมส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างมีส่วนร่วม 
ในการรบัผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “GSB CSR” 
กิจกรรม “Big Cleaning Day ท�าหน้าบ้านให้น่าอยู่” ปลูกฝังการม ี
จติสาธารณะต่อสงัคมส่วนรวมและเป็นการสร้างความผูกพันภายในองค์กร

ธนาคารออมสนิใหค้วามส�าคัญกบัการส่งเสริมกจิกรรมทีส่ร้างความสมัพนัธภ์ายในองค์กรและภายในครอบครัว และสร้างเสริมสขุภาพของบุคลากร 

และลูกจา้งทกุระดบัใหแ้ข็งแรง รวมถงึคนในครอบครัวทีส่ามารถเขา้มามส่ีวนร่วมได ้ดว้ยรูปแบบกจิกรรมทีส่่งเสริมใหเ้กดิความสุข สง่ผลดต่ีอสขุภาพ  

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี น�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

GSB recognises the importance of activities that promote relationship building within organisations and families, good  
health for all officers and contractors, as well as allowing their family members to participate. Those activities are aimed at  
promoting happiness and good physical and mental health for everyone in the organisation, leading to long-term decent  
quality of life. 
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การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว  
เข้าถึงง่าย และปลอดภัย
Technology and Innovation Development for Customer 
Convenience, Speed, Easy Access and Security

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565 
Long-term Sustainability Goal for 2022

• พัฒนากระบวนการธุรกิจหลักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับ 
ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และปลอดภัย 

• พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล เพื่อสร้าง Engagement 

• พัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
ในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) ได้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า

• Improve core business process using technologies and innovations for 
customers’ convenience, speed, easy access and security.

• Develop marketing communication innovation in the digital age to 
foster engagement.

• Develop appropriate formats and channels of service, to deliver good 
experience to different customer groups in every Touch Point.

เป้าหมายปี 2561 
Goal for 2018

• น�าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการธรุกจิหลกั เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการใช้บริการ 

• ปรับปรุงรูปแบบสาขาให้เป็น Sales & Services Model

• พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล เพื่อสร้าง Engagement 

• Use technologies in core business process for customer’s convenience 
as well as fast and secure services.

• Re-branch to the Sales & Services Model.

• Develop marketing communication innovation in the digital age to 
foster engagement.

203-1 | 203-2
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    ผลการด�าเนินงาน ปี 2561 Performance in 2018

Branding

ใช� Music กับ Sport ทำการตลาด + e-Sports
Using music and sports (e-Sports) in marketing 

บร�หารจัดการโครงสร�างองค�กร 
Organisational structure management 

จัดตั้ง 
Set up

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย�อย 
Office of Retail Loan Approval

18 locations 
แห�ง

ศูนย�ย�อยธุรกิจลูกค�า SMEs
SMEs Business Sub-Center

82 locations 
ศูนย�

ศูนย�ควบคุมและบร�หารหนี้ค�างชำระ 
Outstanding Loans Control and 
Management Center

ออกแบบโครงสร�างธุรกิจ 
Digital Business 
and Fintech
Design of Digital Business 
and Fintech business structure 74 18 

ศูนย�
locations

เขต
areas

ปรับปรุงกระบวนการใหม�ให�มีประสิทธิภาพ
Making the process more efficient 

ช�องทางใหม�เพ�่อความสะดวกของลูกค�า
New channels for customer’s convenience 

ปรับปรุงรูปแบบสาขา (Re-branch)
Re-branch Model

End to End ProcessACMOChatbot

Pre-Approve 
Online

Pre-ScreeningLean & 
Automated

RE-SIZE
ปรับขนาดธุรกิจให�เหมาะสมกับศักยภาพพ�้นที่

RE-LOCATE
ควบรวมหร�อย�ายสาขาไปยังพ�้นที่ที่มีศักยภาพ

RE-MODEL 
ปรับรูปแบบสาขาให�เหมาะกับพ�้นที่

ปตท.
PTT

7-11 

ไปรษณีย� ไทย
ThaiPost Banking Agent

+
พันธมิตร

ด�านประกันและการลงทุน 
Insurance and investment 

allies
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1

2

3

4

56

7

8

9

วัฒนธรรมองค�กรและบทบาทหน�าที่ของกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง
Organisational culture and role of members of the Board 

and senior management

การพัฒนาผลิตภัณฑ�และการจัดกลุ�มลูกค�า
Product development and customer 
categorisation 

การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน
Operations and operational plans

การควบคุม กำกับ
และตรวจสอบ

Control, supervise and audit

การแก� ไขป�ญหาและการจัดการ
เร�่องข�อร�องเร�ยน

Problem solving and dealing

with complaints

การดูแลข�อมูลลูกค�า
Safeguarding customer data

การบร�หารจัดการ
ระบบงาน

Work System 
Management 

การจ�ายค�าตอบแทน 
Remuneration

กระบวนการขาย 
Sales process

การสื่อสารและให�ความรู�พนักงาน 
Communication and educating employees

1. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ธนาคารได้เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อ 

การเปลีย่นแปลงในยคุดจิทิลั (Fundamental Capabilities) โดยผลักดันให้ 
ลกูค้าใช้บรกิารผ่านช่องทางดจิทิลัมากขึน้ มกีารยกระดบัทกัษะความสามารถ
ของบุคลากรให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยกลยุทธ์ส�าคัญ ดังนี้ 

1.1 ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการให้บรกิารของสาขา ใช้กิจกรรม
ทบทวนคูมื่อการสนทนากบัลกูค้า (Dialogue) จดักลุม่บคุลากรตามขนาดของ
สาขา และพฒันาระบบ Queue Application เพือ่ให้ลกูค้าได้รับความสะดวก  
ลดเวลาการรอคอย ส่งเสริมภาพลักษณ์และตอบโจทย์บริการยุคดิจิทัล  
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

1.2 พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการขายให้สาขา ระบบ Lead  
Management System Support Cross-selling ช่วยเพิ่มช่องทางด้าน
ธรุกรรมการเงนิ ตอบสนองความต้องการท่ีสอดคล้องกับไลฟ์ัสไตล์ยุคใหม่ 

1.3 พัฒนา Application Processing System (APS) เพื่อ 
ลงทะเบียนและอนุมัติร้านค้าที่รับบัตร เพิ่มประสิทธิภาพการเสนอขาย 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1.4 พัฒนาระบบการคืนเงินให้ลูกค้า (Centralize EJ &  
Reconciliation) ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบเครื่องเอทีเอ็ม

1.5 พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินรายตัว (E-Receive) เพื่อ 
ลดต้นทุน ลดข้อร้องเรียน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแกลู่กค้ำอย่ำงเป็นธรรม
Fair Customer Service Management

1. Improving Service Process
The Bank has enhanced the organisation’s fundamental 

capabilities in response to changes in the digital age, by steering 
more customers towards digital service channels and training its 
personnel with new skill sets required for using new technologies. 
Key strategies are: 

1.1 Raising the quality standard of branch services – by 
reviewing the manual on dialogues with customers, employee 
grouping according to branch size, and introducing GSB Queue 
Application, with a view to bringing customer convenience and 
satisfaction, reducing wait time, promoting the Bank’s image and 
responding to services in the digital age. 

1.2 Develop sales support tools for branches – Lead 
Management System Support Cross-sell adds more channels 
for f inancial transactions, in response to a modern lifestyle. 

1.3 Develop Application Processing System (APS) to register 
and approve stores that accept card payment, and to increase 
the eff iciency of product and service sales. 

1.4 Develop a system for refunds to customers (Centralize 
EJ & Reconciliation) in case of ATM machine errors. 

1.5 Develop a system for issuing individual receipts 
(E-Receive) to reduce costs and complaints as well as enhancing 
customer satisfaction. 

417-1
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2.  เพิ่ม Engagement ลูกค้า ด้วยการสื่อสารการตลาด 
ที่สอดรับกับยุคดิจิทัล 

2.1 CRM & Engagement พฒันาระบบซือ้ขายบนเวบ็ไซต์ Market 
Place Online พฒันาระบบ Wealth Management เพือ่วเิคราะห์ผลติภณัฑ์
ให้ทนัสมยัและมมีาตรฐาน สามารถให้บรกิารวางแผนทางการเงนิส่วนบคุคล 
และ GSB Aging Family สร้างความสัมพันธ์ ให้ค�าปรึกษา วางแผนการเงิน 
และส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุ

2.2 Loyalty Program โครงการ GSB Coin (Point System)  
ภายใต้ระบบ Blockchain เพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนธุรกรรมดิจิทัลต่อ 
ธุรกรรมรวม ผ่านการสะสมพอยท์จากการท�าธุรกรรมของลูกค้า 

2.  Enhancing Customer Engagement by Using 
Marketing Communication Methods Suitable for 
the Digital Age

2.1 CRM & Engagement – develop an online marketplace 
via the website “Market Place Online”; develop a wealth 
management system to analyse products, so as to keep them 
updated and up to standard; provide personal f inancial planning; 
and GSB Aging Family which fosters relations, gives advice on 
f inancial planning and savings for the elderly. 

2.2 Loyalty Program – GSB Coin (Point System), using 
blockchain technology, is aimed at increasing the ratio of digital 
transactions to overall transactions. Customers get point from 
digital transactions. 

ผลด�าเนินงานด้านการรับฟังเสียงของลูกค้าธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2561  
Performance on Uptaking Gsb Customers’ Feedback in 2018 

ไตรมาส 
Quarter

ร้องเรียน 
Complaints

ขอความอนุเคราะห ์
Requests

เสนอแนะ 
Recommendations

ชมเชย 
Commendations

จ�านวน 
No.

ด�าเนินการแล้ว 

Processed

จ�านวน 

No.

ด�าเนินการแล้ว 

Processed
จ�านวน 

No.

ด�าเนินการแล้ว 

Processed
จ�านวน 

No.

ด�าเนินการแล้ว 

Processed

1 61 61 598 598 897 897 114 114

2 85 85 571 571 752 752 124 124

3 52 52 519 519 684 684 143 143

4 57 57 582 582 776 776 146 146

รวม 
Total

255 255 2,270 2,270 3,109 3,109 527 527
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3. การรับฟังลูกค้า
ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า คอืข้อมลูส�าคญัทีธ่นาคาร

น�ามาทบทวนแนวทางการรับฟัังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งก�าหนดช่องทางการ
รับฟัังอย่างเหมาะสม เพื่อน�าข้อมูลต่าง ๆ  มาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ 
บริการและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพในยุคดิจิทัล 
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

ตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารได้เพิ่มช่องทางการรับฟัังเสียงผ่าน QR Code  
รองรับรูปแบบการใช้บริการของกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก 
รวดเรว็ในการเข้าถึง รวมทัง้พฒันาระบบการรบัฟัังเสยีงของลกูค้าและบริหาร 
จัดการข้อร้องเรียน (VOC & Complaint Tracking) ให้รองรับการเชื่อมโยง 
ข้อมูลจาก QR Code เข้าสู่ระบบแบบเรียลไทม์ และเพิ่มช่องทางรับฟัังเสียง 
ของลูกค้าผ่าน “LINE Off icial” แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ การร้องเรียน  
การขอความอนุเคราะห์ ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อค�าถาม และการชมเชย  
โดยผลทีไ่ด้จะน�ามาเป็นข้อมลูส�าหรับปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไปให้ดยีิง่ขึน้ 
นอกจากนี้ ยังน�าระบบ “ZANROO” ที่ใช้จับเสียงลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย  
แบบเรียลไทม์ สามารถน�ามาประกอบการวิเคราะห์คุณภาพบริการและ 
การด�าเนินงาน โดยจ�าแนกประเภทของเสียง บันทึกเข้าสู่ระบบ จากนั้น 
ส่งต่อไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการทนัท ีพร้อมกับมคีณะกรรมการ 
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องของธนาคารใน 
โซเชียลมีเดีย ซ่ึงท้ังหมดมีตัวช้ีวัดท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�าคัญ

4. การสนับสนุนลูกค้า 
ธนาคารมีการก�าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน 

(Service Level Agreement: SLA) โดยมุง่มัน่ท่ีจะให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า  
สามารถทราบถึงการด�าเนินงานของธนาคาร ภายใต้การค�านึงถึงความ 
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริง และ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือ 
ของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกันได้  
และ/หรือเหตุการณ์ท่ีธนาคารต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่องของธนาคารเป็นรายกรณี

3. Obtaining customer feedback
Customer needs and expectations are valuable information 

from which an approach to obtaining feedback of customers and 
stakeholders are reviewed, to develop targeted products and 
services. Channels for obtaining feedback are designated for data 
analysis and improving the quality of product and services, so 
that the Bank can effectively compete in the digital age and bring 
real benef it to the customers and stakeholders. 

Since 2017, the Bank has added another channel for obtaining 
feedback through a QR Code, targeted at new generations of 
customers who prefer services that are fast and easy to access. 
The VOC & Complaint Tracking system was developed for linking 
the data from the QR Code to a real-time system. Another channel 
introduced was through “LINE Off icial” which categorised feedback 
into 4 types: complaints, requests, recommendations/Q&A, and 
commendations. The feedback data obtained is used to improve 
the process in the following year. Moreover, the Bank uses 
“ZANROO” to capture in real time the voice of customers on 
social media, which are then analysed for the quality of services 
and operations. The voice of customers is grouped, recorded  
and forwarded to relevant work units for immediate action.  
A new Committee was established to monitor and address the 
problem of misinformation about GSB on social media. The KPIs 
of the abovementioned components are primarily focused on 
the satisfaction of all customer groups and stakeholders. 

4. Customer support
The Bank sets the standard of service time in providing 

f inancial services (Service Level Agreement: SLA). The Bank is 
committed to providing eff icient services and being responsive 
to customers’ needs. For their convenience, GSB customers can 
access the Bank’s operational information that is factually accurate 
and complete, and/or data including customers’ cooperation, 
incidents of force majeure beyond the Bank’s control, and/or 
incidents which the Bank must follow the Business Continuity 
Plan on a case-by-case basis. 

1. ไม�หลอก ให�ข�อมูลว�าผลิตภัณฑ�เป�นของฟร� ของแถม หร�อไม�มีค�าใช�จ�าย
Don’t misinform / present products as free, give-away or 
without a cost

2. ไม�บังคับ ขายประกันภัย 
Don’t force / insurance sales

3. ไม�รบกวน เสนอขายทางโทรศัพท� รบกวนความเป�นส�วนตัว 
Don’t disturb / telephone sales, disturbing privacy

4.  ไม�เอาเปร�ยบ โดยบอกเฉพาะข�อดีของผลิตภัณฑ�และกดดันให�ลูกค�าเชื่อ 
Don’t take advantage / especially by informing a customer 
only about benefits and putting pressure on him or her 
to believe

4 ไม� ที่ผู� ให�บร�การทางการเง�นห�ามทำ
Don’ts for financial service providers

สแกนเพื่ออ่าน 
รายละเอียดเพิ่มเติม

Scan for  
more information
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5. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยได้ตั้งแต่ปี 2543  

โดยจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ซึง่ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มีสถานทีส่�าหรบัประชาชน  
เพ่ือใช้ค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ นอกจากนี้ยังเป็นการให้ 
ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือ 
หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในกรณีท่ีข้อมูลนั้น ๆ  
ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ เจ้าหน้าที่ของธนาคารพร้อมอ�านวยความสะดวกแก ่
ประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูล โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น G  
(อาคารสลาก) ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่ สามารถติดต่อใช้บริการได้ 
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 0-2299-8533 ในเวลาราชการ หรอื Call Center 1115 ตลอด 24 ช่ัวโมง

5. Information Service Centre
The Bank established GSB Information Service Centre 

since 2000 for non-classif ied information, pursuant to Section 9 
of the Off icial Information Act, B.E. 2540 (1997), which requires 
government sectors to set up a channel where the public can 
search and study off icial information. It is a means of providing 
customers with comprehensive and accurate information on GSB 
products and services, to avoid any conflict of interests. Where 
the requested information is not readily available, GSB off icers 
are ready to facilitate. The Centre is located at Building 2, Ground 
Floor (Salak Building), GSB Head Off ice, and can be contacted 
during off icial off ice hours (08.30 - 16.30 hrs.). For enquiries please 
call 0-2299-8533 or Call Center 1115.

ขั้นตอนติดต�อ ร�องขอข�อมูลข�าวสาร
Steps for Requesting for Information

1. แสดงความจำนงต�อพนักงานประจำศูนย�ฯ 
State your intention to Centre’s staff.

2. กรอกแบบฟอร�มขอรับบร�การข�อมูลข�าวสารธนาคารฯ (ยกเว�นการขอเอกสาร
ประชาสัมพันธ�) โดยระบุประเภทการขอรับบร�การ “เพ�่อ - ตรวจดู - ขอสำเนา - 
ศึกษาค�นคว�า - ขอสำเนาที่มีผู�รับรอง” 
Complete the form requesting the Bank’s information services 

(except requests for promotional documents) by specifying the type of service required whether to “check - 
have a copy - study - have a certified copy”.

3. ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีขอสำเนาข�อมูลข�าวสาร 
Pay a fee at a rate determined by the Bank in the case of a request for photocopies of documents. 

4. กรณีจำเป�นหร�อเร�งด�วน สามารถขอสำเนาข�อมูลข�าวสารธนาคารฯ ด�วยวาจาหร�อโทรสารได� 
In case of emergency, it is possible to request copies of the Bank’s documents verbally or through fax.

6. การจัดการข้อร้องเรียน
ธนาคารให้ความส�าคญัต่อการจดัการเรือ่งร้องเรยีน เพือ่น�าข้อมลูส�าคญั

ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงการด�าเนินงานให้ตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีกระบวนการ
ตามแผนผังหน้า 162

6. Complaint Management
The Bank recognises the importance of complaint 

management, which provides key data forming the basis for 
operational development, revision and improvement, to meet  
the needs of customers and for their maximum satisfaction.  
The process can be found in the diagram on page 162. 
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การจัดการข้อร้องเรียน 
Complaint Management

แผนผังระบบการจัดการเร�่องร�องเร�ยนต�าง ๆ ของธนาคารออมสิน
 GSB’s complaint management system

1. ช�องทางภายในธนาคาร 
Internal channels

3. ฝ�ายลูกค�าสัมพันธ�
Customer relations

4. หน�วยพ�จารณาเร�่องร�องเร�ยน 
Complaint consideration unit

2. ช�องทางภายนอก
External channels

1.1 พนักงาน / Employees
1.2 กิจกรรม / Activities
1.3  การสำรวจ / Surveys
1.4 Call Center
 • Call Center 1115
 • Call Center 1143 (MyMo)
 • 0-2299-8000
 • ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร 0-2283-8533 

  Information Service Centre 
  0-2283-8533

1.5 Website - www.gsb.or.th
1.6 E-mail - news@gsb.or.th
1.7 Social Network
 • Facebook GSB Society, Twitter, 

  YouTube, Pantip, Instagram
1.8 จดหมายถึงผู�อำนวยการธนาคารออมสิน 

Letters to GSB President and CEO
1.9 สื่อสาธารณะ หนังสือพ�มพ� นิตยสาร 

Mass media such as newspapers 
and magazines

1.10 กล�องแสดงความคิดเห็น สาขาทั่วประเทศ 
Suggestion box at branches 
 nationwide

1.11 QR Voice
 • จ�ดแสดง QR Voice ณ สาขา 

  In-branch QR Voice display
 • บน www.gsb.or.th

  From www.gsb.or.th

3.1 พ�จารณา กลั่นกรอง  จำแนกเร�่อง
Consider, screen, categorise

4.1 พ�จารณาหาข�อยุติเร�่องร�องเร�ยน
ภายใน 15 วัน (กรณีไม�แล�วเสร็จ
สามารถขอขยายเวลาได�)
Finalise a complaint consideration 
within 15 days (extendable).

4.2 ผลการดำเนินงาน 
Consideration result

 •  เร�่องยุติ แจ�งผลให�ผู�ร�องเร�ยนทราบ
  Matter is resolved: inform 
  the complainant of the result.

 •  เร�่องไม�ยุติ นำเข�าที่ประชุม 
  “คณะกรรมการพ�จารณารับฟ�งเสียง
  ของลูกค�าและกลั่นกรองเร�่อง
  ร�องเร�ยนของธนาคารออมสิน” 
  เพ�่อพ�จารณาดำเนินการ
  Matter is unresolved: submit 
  the complaint to the GSB VOC 
  and Complaint Screening 
  Committee for consideration.

4.3 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามสายบังคับบัญชา และส�งกลับ
ฝ�ายลูกค�าสัมพันธ�
Report the result up the reporting 
 line and send the matter 
 back to the Customer Relations 
Department.

3.2 บันทึกใน “ระบบการรับฟ�งเสียงลูกค�า
และบร�การจัดการเร�่องร�องเร�ยนของ
ธนาคารออมสิน” และจัดส�งให�หน�วย
พ�จารณาเร�่องร�องเร�ยน/หน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง 
Record the matter in the “VOC and 
Complaint Tracking Management 
System” and submit it to the unit 
responsible for complaint 
consideration/related units. 

3.3 รับทราบ/ติดตามผลการดำเนินงาน
จากหน�วยพ�จารณาเร�่องร�องเร�ยน
และสำรวจความพ�งพอใจ ผลการ
ดำเนินการเร�่องร�องเร�ยน
Acknowledge/follow-up on the 
consideration by the responsible 
unit and conduct a satisfaction 
survey on the result of how 
the complaint is handled.

3.4 รายงานผลการดำเนินงาน
Report the result to

 •  หน�วยงานราชการเพ�่อทราบ 
 Government agencies for 
 information

 •  ผู�บร�หารเพ�่อทราบ 
 Executives for information 

 •  หน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพ�่อนำไป
 พัฒนาผลิตภัณฑ�/บร�การ 
 Relevant units for product/
 service improvment.

2.1  หน�วยงานราชการ / Government agencies
 • สำนักนายกรัฐมนตร� (GCC1111) 

 Office of the Prime Minister 
  (GCC1111)
 • กระทรวงการคลัง ธปท. สตง. คปภ. 

 Ministry of Finance, 
 Bank of Thailand (BOT), 
 State Audit Office (SAO), 
 Office of Insurance Commission (OIC)

 • ศูนย�ดำรงธรรม (กระทรวงมหาดไทย)
 Office of Damrongdhama 
 (Ministry of Interior) 

2.2  ส่ือมวลชน / Mass media
 • สื่อมวลชนแขนงต�าง ๆ / Different types of 

 mass media
 • Web board

417-2 | 417-3
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ผลการด�าเนินงานปี 2561 
Performance in 2018

ด�าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล  
โดยรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Operate with Good Corporate Governance, Responsibility 
towards the Economy, Society and Environment, in 
Accordance with the Sufficiency Economy Philosophy

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2565 
Long-term Sustainability Goal for 2022

มุง่เน้นยกระดบัการเป็นธนาคารเพือ่สงัคมทีม่ธีรรมาภบิาล รบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดล้อมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยผนวกความรับผดิชอบต่อสงัคม
เข้าไปในทกุกระบวนการทางธุรกิจ จนพฒันาเป็นส่วนหน่ึงของขดีความสามารถองค์กร

To become a bank for society with good corporate governance, responsibility 
towards the economy, society and environment, in accordance with the 
Suff iciency Economy Philosophy, by incorporating CSR into every business 
operation, so that it becomes an integral part of the organisational capacity.

เป้าหมายปี 2561 
Goal for 2018

บรูณาการแผนการพฒันาสูค่วามยัง่ยนืในทกุมติ ิทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
โดยพฒันาองค์ความรูช้มุชน สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพผูด้้อยโอกาส และจดักจิกรรม
ทางด้าน CSR เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 

Integrate economic, social and environmental dimensions into the 
sustainable development plan, by building the community knowledge 
base, supporting capacity building of the under-privileged, and organising 
social, community and environmental CSR activities nationwide. 

พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู�ความเป�นเลิศ 
Youth empowerment for excellence 

ประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพ�                              ชุมชน 

Pink Pracharat Community Contest  20 communities 

สานฝ�นเยาวชนสีชมพ� โรงเร�ยน ตชด. และโครงการตามพระราชดำร�  
Realising Youth’s Pink Dream, Border Patrol Police Schools, 

and royal projects 

9 locations

ออมสินขอดูแลรุ�นพ�่ ผู�เข�าร�วม                          คน  
GSB looking after the elderly 723  participants

แห�ง 

พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ                    คน 
Elderly empowerment 100 persons

ธนาคารภูมิป�ญญา               องค�ความรู� 
Wisdom Bank     77  knowledge components 

ช�วยเหลือคนพ�การผ�านการอบรมฝ�กอาชีพ  

Vocational training for persons with disabilities

100 persons

สาธารณประโยชน�-การกุศล                     รายการ 
Public work and charity  429  counts

คน 

413-1
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1. พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2561
1.1 โครงการกฬีาธนาคารโรงเรยีน ธนาคารออมสนิ (ปีท่ี 9) จดั

แข่งขันฟุัตบอล (ชาย) อาย ุ18 ปี วอลเลย์บอล (หญงิ) อาย ุ18 ปี บาสเกตบอล 
(ชาย) อายุ 18 ปี และสนับสนุนการสร้างทีมฟัุตบอลช้างสีชมพูในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ รวมท้ังเสริมประสบการณ์การแข่งขันฟัุตบอลกับสโมสรอาชีพ
ภายในประเทศและต่างประเทศในกลุ่ม ASEAN Economic Community 
(AEC) มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 20,000 คน

1.2 โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที่ 9) 
จัดประกวดดนตรี Symphonic Band และประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
เสียงใสไมค์ชมพู พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดทางด้าน
ดนตรีทั้ง 2 ประเภท เป็นจ�านวนเงินกว่า 2,000,000 บาท

1.3 โครงการประเมินและพฒันาสู่ความเป็นเลศิทางคณติศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ (ปีที ่8) ร่วมกับสถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) และบรษิทั เอด ูพาร์ค จ�ากดั จดัสอบประเมนิและพฒันาสู่
ความเป็นเลศิทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ธนาคารสนับสนุนงบประมาณ 
4,094,070 บาท มีนักเรียนสมัครสอบทั้งสองวิชาจ�านวนกว่า 188,172 คน  
มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการทัง้สองวชิาจ�านวนกว่า 1,223 โรงเรยีน นอกจากน้ี 
ธนาคารออมสินยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม 
การแข่งขนั The 13th World Mathematical Olympiad World Final (WMO 
2018) ณ รฐัแคลฟิัอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นจ�านวนเงนิ 1,000,000 บาท

1. Youth Empowerment for Excellence in 2018 
1.1 GSB Sports School Bank Project (9th year) – organised 

sport events: 18-year-old football (men), 18-year-old volleyball 
(women), 18-year-old basketball (men), and supported creation 
of Pink Elephant Football Teams in all regions of the country, 
as well as giving them a match experience with domestic and 
international (AEC countries) professional football clubs. More 
than 20,000 students participated. 

1.2 GSB Music School Bank Project (9th year) – organised 
a Symphonic Band Contest and “Clear Voice, Pink Mic” Thai folk 
songs singing contest. The Bank awarded scholarships for both 
types of music worth more than 2,000,000 baht.

1.3 Thailand Educational Development and Evaluation  
Test (TEDET) (8th year) – the Bank in collaboration with the 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology 
(IPST) and EduPark Co., Ltd., raise the standard and develop 
academic excellence in mathematics and sciences. GSB provided 
f inancial support of 4,094,070 baht. Over 188,172 students and 
1,223 schools participated in both subjects. In addition, GSB 
provided 1,000,000 baht in support of the expenses for sending 
Thai representatives to the 13th World Mathematical Olympiad 
World Final (WMO 2018) in California, United States. 
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1.4 สนบัสนนุโครงการการเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ประวตัศิาสตร์  
ภาษาอังกฤษ หน้าทีพ่ลเมอืง และวฒันธรรม (ปีที ่5) ร่วมกบัมลูนธิร่ิมฉตัร 
โดยพระพรหมมงัคลาจารย์ ประธานมลูนธิร่ิมฉตัร ธนาคารมอบเงนิสนบัสนนุ 
การจัดการแข่งขันเป็นเงนิ 4,000,000 บาท มีนกัเรยีนเข้าร่วมกว่า 11,366 คน 
และโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า 3,913 โรงเรียน

1.5 ออมสินส่งเสริมฟุตบอลสู่ความเป็นหนึ่ง สนับสนุนสมาคม 
กีฬาฟัุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันฟุัตบอล 
คิงส์คัพ 2018 และเป็นผู้สนับสนุนหลักในรายการแข่งขันไทยลีก 3  
(ออมสินลีกโปร) และไทยลีก 4 (ออมสินลีก) เป็นผู้สนับสนุนร่วมในการ 
แข่งขนัไทยลกี 1 และ “Toyota League Cup 2018” เป็นผูส้นบัสนนุหลกั 
อย่างเป็นทางการของทมีฟุัตบอลทมีชาตไิทยชาย-หญงิทกุรุน่ รวมถึง “ออมสนิ 
Senior Thailand Football Cup 2018”

1.6 อะเมซิง่มวยไทยแชมป์เป้ียน 2018 ครัง้ที ่1 ชงิถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับ 
พระกรุณาธิคณุจากทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สิรวิฒันาพรรณวดี 
เสด็จไปทรงเป็นประธานประทานถ้วยรางวัลแก่นักมวยผู้ชนะเลิศ

1.7 สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน เพื่อสนับสนุน 
การก้าวสู่มืออาชีพ และก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล

1.8 สนับสนุนสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินฯ โดยน�า 
ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง อายุ 11 ปี เข้าร่วมการแข่งขันโดรนชิงแชมป์โลก 
“1st FAI World Drone Racing Championships 2018” สร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์โลกบงัคบัโดรนทีม่อีายนุ้อยทีส่ดุ รบัรอง
โดย FAI และคว้าแชมป์รุ่น International Challenge

1.4 Diamond Crown Project in Thai Language, History, 
English Language, Civic Duties and Culture (5th year) – GSB  
in collaboration with Romchatra Foundation, by Phra Prom 
Mangkhalachan, President of the Foundation, provided 4,000,000 
baht in support of the competition. Over 11,366 students and 
3,913 schools participated. 

1.5 To-be-number-one Football Excellence – GSB  
supported the Football Association of Thailand, under Royal 
Patronage of His Majesty the King, in organising the King’s Cup 
2018. GSB was the main sponsor of Thai League 3 (GSB League 
Pro) and Thai League 4 (GSB League); a co-sponsor of Thai League 
1 and Toyota League Cup 2018. GSB is the off icial sponsor of 
men and women Thailand National Football Teams, including 
“GSB Senior Thailand Football Cup 2018”.

1.6 Amazing Muay Thai Champion 2018 (1st year) to 
win the cup of HM King Bhumibol Adulyadej The Great and 
HM King Maha Vajiralongkorn Vajiraklaochaoyuhua – Princess  
Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi presided over the 
winner presentation ceremony. 

1.7 Youth Golf Competition for turning professional 
and entering international competitions. 

1.8 Royal Aeronautic Sports Association of Thailand – 
11-year-old Wanraya Wannapong participated in the “1st FAI 
World Drone Racing Championships 2018” and brought pride for  
Thailand by becoming the Youngest World Drone Racing Champion, 
certif ied by FAI. She also won the International Challenge race. 
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1.9 โครงการ “GSB เติมฝัน ปั ้นดาวคุณธรรม น�าสู ่รั้ว
มหาวทิยาลัย” ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและธนาคาร
ออมสิน เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมการศึกษาในเด็กและเยาวชน  
ควบคู่กับการสร้างจิตส�านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะผู้ที่ 
ขาดโอกาสในการลงทุนทางการศึกษา โครงการนี้จึงเกิดขึ้นและด�าเนินการ 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ 
แก่บุคคลที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยในปี 2561 ธนาคารได้สนับสนุนนักเรียนและครูเข้าร่วมในการติว 
จ�านวน 3,802 คน และจัดกิจกรรมจ�านวน 6 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่  
No.

ค่าย  
Camp

สถานที่  
Location

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
Northeastern Region (upper part)

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร
Thatnaraiwittaya School, Sakon Nakhon Province

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)
Northeastern Region (lower part)

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร
Maha Chanachai Wittaya School, Yasothon Province

3 ภาคกลาง
Central Region

โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Sakaeo School, Sa Kaeo Province

4 ภาคเหนือ (ตอนบน)
Northern Region (upper part)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง
Bunyawat Witthayalai School, Lampang Province

5 ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
Northern Region (lower part)

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก�าแพงเพชร
Watcharawittaya School, Kamphaeng Phet Province

6. ภาคใต้
Southern Region

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Surathani School, Surat Thani Province

2. พัฒนาองค์ความรู้ชุมชน
2.1 โครงการชุมชนประชารฐัสีชมพู ธนาคารออมสนิด�าเนินการมา

ตัง้แต่ปี 2559 บทบาทส�าคญัคอื การสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ชมุชนและเศรษฐกจิ
ฐานราก โดยใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) ใน 
การเข้าใจและเข้าถงึเพือ่สร้างและรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัหน่วยงานภาครฐั 
สร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (สาขา หน่วยให้บริการ และกลุ่มองค์กร 
ชุมชน) โดยร่วมมือกับชุมชนที่มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
ให้เข้มแข็ง จนเกิดเป็น 10 ชุมชนต้นแบบ จากน้ันสรุปบทเรียนเพ่ือให้เกิด 
องค์ความรู้ นวัตกรรม วิธีการ และแนวทางพัฒนาต่อยอด ก่อนขยาย 
ผลส�าเร็จของการพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ 
พื้นที่ น�าไปสู่การขยายผลพื้นที่เป้าหมายในปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ชุมชน
คู่คิดคู่สร้าง” จับคู่ชุมชนพัฒนาโดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตและ 
นักศึกษาเข้าร่วมในฉายา “เสือคืนถิ่น” โดยน�าความคิดสร้างสรรค์และพลัง 
ของเยาวชนรุน่ใหม่มาพฒันาและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนผ่านโครงการ 
“GSB Smart Homestay …โฮมสเตย์ มสีไตล์” โดยธนาคารได้ต่อยอดการ
พฒันาชมุชนด้านการท่องเท่ียวในรูปแบบชมุชนโฮมสเตย์ เพ่ือสร้างคณุค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ บูรณาการจนเกิดเป็นแนวทางขับเคลื่อน 
การท่องเทีย่วชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยัง่ยนื ช่วยส่งเสรมิอาชพี สร้างรายได้  
น�าความอยู่ดีมีสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน สร้างการรับรู้แก ่
ประชาชนด้วย Brand Ambassador เนต็ไอดอล 6 หนุ่มจากเพจดงั “ดูมันดิ”
มียอดวิว 500,000 วิว และยอดไลค์กว่า 10,000 ไลค์ นอกจากน้ียังจัด 
อบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น อนาคตโฮมสเตย์ไทย แผนพัฒนาเพิ่มคุณค่า 
โฮมสเตย์ไทย การวางแผนการตลาดและบริหารรายได้ชุมชนโฮมสเตย์  

1.9 “GSB Fulf illing Dreams, Building a Moral Compass, 
and Onwards to University” Project – Off ice of the Basic Education 
Commission and GSB recognise the importance of promoting 
education for children and youth, together with fostering a moral 
and ethical conscience, especially for those without the means 
to invest in education. This project was initiated in 2007 and  
has continued until present to support and promote learning  
capacity for students with good behaviour, volunteerism, morality  
and ethics. In 2018, GSB supported 3,802 students and teachers  
to take part in 6 tuition camps: 

2. Community Knowledge Development
2.1 Pink Pracharat Community Project GSB has been 

implementing this project since 2016, which is aimed at creating 
an added value for communities and the grassroots economy. 
By utilising its core competency in understanding and having 
access to local communities, the Bank has built and maintained 
good relationships with government sectors and a network with 
extensive coverage (branches, service units, and community 
organisations). By also working with the communities with ideas 
to solve their own problems and build resilience, 10 model 
communities were created. The experience and lessons learned 
were used to build a knowledge base, stimulate innovation, and 
come up with methods and approaches for further improvement. 
The process was successfully replicated for the development 
of other communities, which led to the expansion of targeted 
areas in 2017, under the theme “Communities Think and Build 
Side-by-Side”. Communities were matched up for development 
purpose with the participation of youngsters and students, 
also known as “Returning Tigers”. “GSB Smart Homestay … 
Homestay with Style” was a product of their creative ideas and 
energy to improve and strengthen the community. GSB took the 
idea of community development through community homestay 
tourism further. By integrating homestay with the objective of 
creating social and economic values, the outcome is creative 
and sustainable community tourism which is a career alternative, 
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การเสริมไอเดีย สร้างเสน่ห์ให้โฮมสเตย์ไทย...มีสไตล์เทคนิคก้าวไกล  
โฮมสเตย์ไทย 4.0 และการวางแผนทางการเงินธุรกิจโฮมสเตย์ สนับสนุน 
ผูป้ระกอบอาชพีด้านกิจการโฮมสเตย์ในรปูแบบของสนิเชือ่พัฒนาองค์กรชมุชน  
(รายบุคคล) เพื่อต่อยอดให้เกิดความส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

generates income, and improves the livelihood and quality of life 
of community members. The Bank helped raise awareness about 
this project by employing 6 male net idols from “DoMunDi” TV 
page, with more than 500,000 views and over 10,000 likes, as 
brand ambassadors. In addition, GSB organised training on topics 
of interest, such as the future of Thai homestay, how to add value 
to Thai homestay, marketing plan and revenue management 
for community homestay, new ideas to make Thai homestay 
charming… techniques for styles, Thai Homestay 4.0, and f inancial 
planning for a homestay business. The Bank supports homestay 
business owners with community organisation development loans 
(personal), to further their success in sustainably. 
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2.2 Wisdom Bank Project (4th year) GSB adopts HM 
King Bhumibol Adulyadej The Great’s teaching as guidance for its 
operations. The Bank serves as a focal point in compiling past and 
present local wisdom as well as innovations that came from the 
ideas of Thai youth, and deposits them into the Wisdom Bank. The 
goals are to preserve, revive and disseminate local wisdom; add 
value to products and services resulted from local wisdom; develop 
careers; generate income; and contribute to the economy. 

 • 2015 – f ield visits to collect data on origins and processes 
of 6 wisdom components.

 • 2016 – compiling additional 22 wisdom components 
from the information provided by the Community Development 
Department and local communities. The information was 
disseminated over the Pride of Thailand website, in cooperation 
with the National Identity Foundation, to showcase to the world 
the splendour of Thai civilisation, wisdom and identity. 

 • 2017 – additional f ield visits to gather 1 wisdom component 
from local communities of every province, including the 3 Southern 
Border Province. The information was disseminated through social 
media, GSB Society website, distributing books and DVDs via government 
sectors to reach the communities and interested persons. 

 • 2018 – organising a workshop to promote learning and 
knowledge transfer from the community to new generation of 
youth’s learning process. An exhibition of traditional local products 
and new products that apply local wisdom through the lens of 
youth was organised at Thailand Creative & Design Center (TCDC), 
in Chiang Mai Province. It was a gathering place for people who 
are interested in local knowledge, a venue for business matching, 
and an eco-friendly destination for travellers. 

2.2 โครงการธนาคารภูมิปัญญาปีที่ 4 น้อมน�าหลักค�าสอนของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร มาเป็นแนวทางด�าเนินงาน โดยเป็นตวักลางในการรวบรวมภมูิปัญญา
ของชาวบ้านทัง้ในอดตีและปัจจุบนั รวมถงึนวตักรรมจากแนวคดิของเยาวชน
ไทย สร้างเป็นธนาคารแห่งภมูปัิญญา เพือ่อนรุกัษ์ ฟ้ืันฟูั และเผยแพร่ภมิูปัญญา 
ท้องถิน่ สร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารต่าง ๆ  จากภมูปัิญญาท้องถิน่ 
เกิดเป็นการพัฒนาอาชีพ รายได้ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 • ปี 2558 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ณ แหล่งภูมิปัญญา ที่มา รวมถึง 
ขั้นตอนการท�าจ�านวน 6 ภูมิปัญญา

 • ปี 2559 รวบรวมภูมิปัญญา โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก 
กรมการพัฒนาชมุชนและกลุม่ชมุชนเจ้าของภมูปัิญญาได้เพิม่อกี 22 ภมูปัิญญา  
จากนั้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” โดยร่วมมือกับมูลนิธิ 
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ถึงความรุ่งเรือง 
ในอารยธรรม ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ของไทย

 • ปี 2560 ต่อยอดกิจกรรมด้วยการลงพื้นที่ รวบรวมภูมิปัญญาใน 
ท้องถิ่นในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ภูมิปัญญา รวมถึง 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ GSB Society พร้อมท้ังจัดท�า 
หนังสือและแผ่นดีวีดีแจกผ่านหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือกระจายสู่ชุมชนและ 
ผู้สนใจ

 • ปี 2561 ต่อยอดโดยจัดกจิกรรมเวิร์กชอป ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู้ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนสู่กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
และจดังานการแสดงผลงานจากภมูปัิญญาแบบด้ังเดิม ผสมผสานกบัการสร้าง
ผลงานใหม่จากภูมิปัญญาที่ผ่านมุมมองของเยาวชน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ [Thailand Creative & Design Center (TCDC)] จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เพื่อเป็นช่องทางพบปะระหว่างนักธุรกิจ ผู้สนใจด้านองค์ความรู้ท้องถิ่น 
น�าไปสู่การร่วมธุรกิจระหว่างกัน และยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักเดินทาง
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3. Empowering the Underprivileged
3.1 Helping people with disabilities – in 2018, GSB 

implemented a project to help people with disabilities. The 
Bank hired 69 persons with disabilities or their carers to serve 
as volunteers, provided other types of support (career funding) 
to 31 persons, and made preparation for a project to help 100 
persons with disabilities in 2019. 

3.2 Empowering the elderly to have healthy body and 
mind can lead to sustainable happiness, pursuant to the Bank’s 
policy on Senior Citizen Bank and concept of “GSB, Healthy 
Savings” develop the quality of lives and happy. In 2018, GSB 
organised 5 elderly empowerment events, with 783 participants: 
3 “Retire Restart, New Life for Seniors” events, 1 “Music for 
Life” event, and 1 elderly empowerment activity. 

3.3 Children and Youth Development Camp under 
the supervision of the Department of Probation, Ministry of 
Justice (6th year) increase the chance of rehabilitation of children 
and youth offenders. They are taught to have a positive attitude 
towards themselves and others, reducing the risk of becoming 
repeated offenders. In 2018, two activities were organised: 

 • Follow-up activity to identify the project’s strengths,  
weaknesses and eff iciency, including how to better improve  
the work plan and the eff iciency of the project; 

 • Children and youth development camps were organised 
with the Department of Probation at 13 locations: Loei Province, 
Nakhon Sawan Province, Lamphun Province, Bangkok, Pathum  
Thani Province, Phitsanulok Province, Phatthalung Province,  
Ubon Ratchathani Province, Lampang Province, Saraburi Province,  
Chon Buri Province, Songkhla Province, and Nakhon Ratchasima  
Province. A total of 612 youth participated. 

3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
3.1 โครงการช่วยเหลือคนพิการ ในปี 2561 ธนาคารออมสิน 

ด�าเนินโครงการช่วยเหลือคนพิการ จ้างเหมาบริการโดยให้คนพิการหรือผู้ดูแล 
คนพิการเป็นจิตอาสา ณ หน่วยงานต่าง ๆ จ�านวน 69 คน และให้ความ 
ช่วยเหลืออื่น ๆ (สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ) จ�านวน 31 คน และ 
ประสานหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อมจัดโครงการช่วยเหลือคนพิการ 
ในปี 2562 จ�านวน 100 คน

3.2 โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้สงูอายุ เพือ่ให้ผูส้งูอายมุคีวามแขง็แรง 
ท้ังกายและใจ น�าไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายธนาคารผู้สูงวัย 
และแนวคิด “ออมสิน ออมสุขภาพ” พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่าและ 
มคีวามสขุ โดยปี 2561 ได้จดัโครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายจุ�านวน 5 ครัง้  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 783 คน ได้แก่ กิจกรรม “Retire Restart สูงวัยแล้วไง  
ชีวิตใหม่สร้างได้” จ�านวน 3 ครั้ง กิจกรรม “Music for Life” จ�านวน  
1 ครั้ง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ�านวน 1 ครั้ง

3.3 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายใต้ความ
ดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ปีที่ 6) ขยายโอกาสการ 
กลับเข้าสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยท�าผิดพลาด มีการปลูกฝังทัศนคติ 
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ลดความเสี่ยงในการกระท�าผิดซ�้า โดยปี 2561 จัด  
2 กิจกรรม คือ

 • กิจกรรมติดตามผล เพื่อส�ารวจจุดแข็ง จุดอ่อน และประสิทธิภาพ 
ของโครงการฯ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารแผนงานและ 
โครงการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

 • กจิกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเดก็และเยาวชนร่วมกับกรมคุมประพฤติ 
จ�านวน 13 แห่ง ได้แก่ จงัหวดัเลย จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัล�าพนู กรงุเทพฯ  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพัทลุง จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดล�าปาง จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัด 
นครราชสีมา มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 612 คน

ธนาคารออมสินให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเท่าเทียม ในทุกกระบวนการด�าเนินงานจึงมีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม รวมถึง 

โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ สะท้อนถึงความใส่ใจในการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพ 

และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

GSB recognises the importance of treating all human resources equally in every operational process. Therefore, the Bank  
supports and promotes activities and projects aimed at empowering the underprivileged, persons with disabilities, and  
the elderly. This reflects a commitment to inclusiveness, good health and well-being for all.
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3.4 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
(ปีที่ 9) มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ดังนี้

 • สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา เพื่อปรับปรุง 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้โรงเรียนมีมาตรฐานและสภาพแวดล้อม 
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน โดยสนับสนุนงบประมาณต้ังแต่ปี 2553 - 2561  
จ�านวน 13 แห่ง เป็นเงิน 36,885,017.13 บาท

 • สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
รวมถึงการเรียนการสอนทางไกล การฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้โรงเรียนม ี
ความพร้อมด้านวสัดอุปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน และจดัห้องสมดุส�าหรบั 
ศึกษาค้นคว้า สนับสนุนตั้งแต่ปี 2555 - 2561 จ�านวน 123 แห่ง เป็นเงิน  
13,813,916 บาท

 • สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ปี 2554 - 2559) ให้แก่นักเรียน  
โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนท่ีมีผลการเรียน 
และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ�านวนทุนละ 10,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท

 • สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ (ปี 2555 - 2561) เช่น โครงการเรียนรู้
ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน และสนับสนุน 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมเป็นเงิน 2,539,179 บาท

 • ในปี 2561 ธนาคารสนับสนุนงบประมาณในโครงการจัดสร้าง
ถาวรวัตถุทางการศึกษาจ�านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่กลองค ีจงัหวัดตาก เป็นเงิน 4,000,000 บาท โครงการส่งเสรมิคณุภาพ 
การศึกษาจ�านวน 10 แห่ง เป็นเงิน 1,600,000 บาท และการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด จังหวัดตราด  
เป็นเงิน 33,400 บาท

3.4 Supporting Border Patrol Police Schools (9th year) – 
the Bank’s support gives children and youth in remote areas better 
education opportunity. The following activities were carried out:

 • Funded several building projects to revamp school 
buildings and surrounding to be more conducive to learning. 
From 2010 - 2018, the Bank sponsored 13 schools for a total sum 
of 36,988,017.13 baht;

 • Funded educational promotion projects under the 
children and youth in remote areas development plan, at the 
initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, to improve the 
quality of education in schools and effectiveness of teaching. 
The support included distance learning, career training, teaching  
tools and equipment, and school libraries. From 2012 - 2018,  
the Bank sponsored 123 schools for a total sum of 13,813,916 baht.

 •  Awarded scholarships (2011 - 2016) to students with 
good result and behaviour but experiencing f inancial hardship  
from schools under the purview of the Border Patrol Police.  
The value of each scholarship is 10,000 baht, worth 1,200,000 
baht in total;

 • Supported other activities (2012 - 2018), such as Border 
Patrol Police Schools’ student f ield trips and landscape 
improvement;

 • In 2018, GSB sponsored 4,000,000 baht for the construction 
cost of the Border Patrol Police School at Ban Mae Klong Khi,  
Tak Province; supported projects to improve the quality of 
education at 10 schools, for a total sum of 1,600,000 baht; and 
sponsored the cost of landscape improvement at the Border 
Patrol Police School at Ban Khao Chalat, Trat Province, for a sum 
of 33,400 baht.

ธนาคารออมสินให้ความส�าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซ่ึงถือเป็นก�าลังส�าคัญในอนาคตของชาติ โดยจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนา 

ศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้และทุนการศึกษาตามแนวนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

เพื่อการเติบโตที่มีคุณภาพ เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

GSB recognises the importance of children and youth development, for they are the future of the nation. The Bank has 
continuously implemented projects and organised activities to empower children and youth, as well as providing educational 
support and scholarships in accordance with the policy on sustainable development, for them to grow up to become good 
adults and a pillar of the nation in the future.

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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4. CSR เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4.1 ออมสินอาสาพัฒนาชุมชน “บ ว ร” รอบรั้วออมสิน โดย 

ก�าหนดให้สายงานกิจการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศจัดกิจกรรมภายใต ้
แนวทาง “บวร” มุ่งพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ี 
ดีข้ึนให้แก่เยาวชน ควบคู่กบัการพัฒนาชุมชน และท�านบุ�ารุงพระพุทธศาสนา  
โดยในปี 2561 จัดกิจกรรมจ�านวน 29 คร้ังท่ัวทุกภูมิภาค รวมเป็นเงินสนับสนุน  
2,794,736 บาท

4.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา  
อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน จัดซื้อเทียนพรรษาถวายแก่วัดใน  
76 จังหวัด และในพื้นที่ของธนาคาร ภาค 1 ภาค 2 และภาค 3 วัดละ  
8,000 บาท รวมเป็นเงิน 632,000 บาท

4.3 ออมสินห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือและ 
สนับสนุนงบประมาณในปี 2561 ตามประเภทของภัยธรรมชาติ ดังนี้

 • อทุกภยัน�า้ท่วม ธนาคารร่วมบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน
ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยมอบถุงยังชีพ รวมงบประมาณสนับสนุน 
664,000 บาท

 • ผู้ประสบภัยดินถล่ม ธนาคารร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มในเขตพ้ืนที่อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
รวมงบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท

 • ผู้ประสบภัยหนาว มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมมอบผ้าห่มช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยหนาวที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 2,100 ผืน

4.4 การด�าเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

 • สนบัสนนุกจิกรรม/องค์กรเพือ่สาธารณประโยชน์ 429 รายการ

 • ท�านุบ�ารุงศาสนา 130 รายการ รวมเป็นเงิน 178 ล้านบาท

4. CSR for the Society, Community and Environment
4.1 GSB Community Development Volunteer, “H T S” 

around GSB – branch operations of the Bank are directed to 
organise activities under the theme “H T S”, focusing on the 
development of houses, temples and schools, with a view to 
achieve better quality of life for youth, community development, 
and upholding Buddhism. In 2018, the Bank organised 29 activities 
throughout all regions, worth 2,794,736 baht in total.

4.2 Offering Large Candles during Buddhist Lent – the 
Bank offered large candles to Buddhist temples in 76 provinces 
and in GSB regions 1, 2 and 3, valued at 8,000 baht per temple, 
for a total sum of 632,000 baht.

4.3 GSB Cares for Natural Disaster Victims – in 2018, the 
Bank helped and provided f inancial assistance to the following 
types of natural disaster:

 • Floods: the Bank joined efforts to alleviate flood victims’ 
suffering across the country by donating disaster relief packages, 
worth 664,000 baht in total.

 • Mudslides: the Bank provided f inancial support to 
mudslide victims in the area of Bo Kluea District, Nan Province, 
for a total sum of 50,000 baht.

 • Cold weather: GSB Foundation distributed 2,100 blankets 
to cold weather victims with f inancial diff iculties in different 
areas.

4.4 Public Work and Charity

 • Supported 429 public interest activities/organisations.

 • Supported 130 religious-related activities, for a total sum 
of 178 million baht.
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05GRI:   301-1 | 302-1 | 302-3 | 302-4 | 302-5 | 305-2 | 305-3 | 305-5 | 
308-1 | 308-2 | 408-1 | 409-1 | 414-1 | 413-1 | 413-2

ออมสิ่งแวดล้อม  
Savings Environment

ธนาคารออมสิินคำานึงถึึงสิภาพและปััญหาของสิิ�งแวดล้อมท่ี่�เกิิดข้�นในปััจจุบััน ทุี่กิกิารดำาเนิน 
งานของธนาคารจ้งให้ความสิำาคัญกิับักิารลดผลกิระที่บัที่่�เกิิดต่่อสิิ�งแวดล้อม รวมถึึงสิภาวะ 
เรือนกิระจกิของโลกิ ไม่ว่าจะเปั็นนโยบัายภายในที่่�สิ่งเสิริมให้พนักิงานทีุ่กิระดับัม่สิ่วนร่วมในกิาร 
ปัระหยัดพลังงาน กิารคิดนวัต่กิรรมและวิธ่กิารที่่�ช่่วยอนุรักิษ์์พลังงาน รวมถึึงกิารดำาเนินงาน 
ที่่�ออกิไปัม่สิ่วนร่วมกิับัชุ่มช่นและสิังคม เพ่�อรักิษ์าและฟื้้�นฟืู้ระบับันิเวศในแต่่ละพ่�นที่่�ให้กิลับัมา 
ม่ช่่วิต่และสิ่งผลด้านบัวกิต่่อปัระช่าช่นอย่างแที่้จริง

The Bank is aware of the current conditions and problems of the environment. Every aspect of 
the Bank’s operations is therefore focused on reducing the impact on the environment, including the 
global greenhouse effect. An internal policy is in place to encourage employees at all level to reduce 
energy consumption, to come up with innovations and ways to conserve energy, and to engage with 
communities and society to preserve and restore the ecosystem in each area to its original condition, 
bringing real positive impact to people.



การสร้างและส่งเสริมจิตส�านึกในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม
Creating and Promoting Consciousness of Environmental 
Conservation and Protection

สรุปผลการดำาเนินงานปี 2561 
Summary of Performance in 2018

โครงการระบบโซลาร์เซลล ์
แบบ On-grid (ไม่ใช้แบตเตอรี่)
On-grid solar cell project  
(battery-free)
ติ่ดตั่�งโซลาร์เซลล์บันหลังคาอาคาร 3, 4, 10, 15, 16 
และอาคารอาคเนย์ ผลิต่พลังงานไฟื้ฟื้้าจากิ 
แสิงอาที่ิต่ย์ ต่ามแผนอนุรักิษ์์พลังงาน 20 ปัี
Solar cells were installed on the roof of Buildings 3, 4, 10, 15, 16 and  
Southeast Insurance Building generating electricity from sunlight, 
according with the 20-year Energy Conservation Plan.

 • ลดอัต่รากิารใช่้พลังงานไฟื้ฟื้้าภายในสิำานักิงาน 
Reduce in-house electricity consumption rate.

 • ลดกิารปัล่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิ 
Reduce greenhouse gas emission

 • กิารสิร้างและสิ่งเสิริมจิต่สิำานึกิในกิารดูแลและรักิษ์าสิิ�งแวดล้อม  
Create and promote environmented consciousness and  
conservation.

ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย ปี 2561
GSB fish home building to preserve Thai sea in 2018
สินับัสินุนกิารวางปัะกิารังเที่่ยมเพิ�มอ่กิ 400 แที่่ง ระยะที่าง 600 เมต่ร  
งบัปัระมาณ 2,385,000 บัาที่
Support 400 artificial reefs laying over a 600-metre distance  

2,385,000 baht for financial support.

 สิร้างแหล่งอาศัยให้สิัต่ว์น�ำา  
Build habitats for marine life.

 เพิ�มความอุดมสิมบัูรณ์ให้แกิ่ที่้องที่ะเล  
Increase abundance of marine resources.

 ช่่วยอนุรักิษ์์สิัต่ว์น�ำา  
Help conserve marine life.

อาคารนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน
Innovative Energy Saving  
Building (Green Office)
อาคารต่้นแบับัอนุรักิษ์์พลังงาน  
ธนาคารออมสิินสิำานักิงานสิาขามวกิเหล็กิ
Model Green Office is located at  
GSB Muak Lek Branch Office.

ดำาเนินนโยบายเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร 
ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
(Eco-Efficiency)
Implementing policies to reduce resources 
consumption, waste and environmental 
impact (Eco-Efficiency)

 • รณรงค์ปัระหยัดพลังงานด้วยหลักิ “3 ปั” ปัิดไฟื้ ปัรับัแอร์ ปัลดปัลั๊กิ
Energy saving campaign under the theme “3 Por”: switch off lights, 
adjust air-conditioning, remove electric plugs.

 • สิง่เสิริมและสินับัสินุนกิารใช่ร้ะบับัอนิที่ราเนต็่ อเ่มล ในกิารต่ดิต่อ่สิื�อสิารภายใน
Encourage and promote the use of intranet and emails for internal 
communication.

 • ลดกิารใช้่กิระดาษ์ด้วยระบับัจองห้องปัระชุ่ม ระบับักิารจองยานพาหนะ  
และระบับั Web HR
To reduce paper by meeting room booking system, vehicle booking  
system, and Web HR system.

 • กิารต่รวจสิอบัอุปักิรณ์และเปัล่�ยนเครื�องใช่้ ไฟื้ฟื้้าที่่�เสิื�อมสิภาพ
Check equipment condition and replace broken electrical appliances.

“บ ว ร” รอบรั้วออมสิน
“H T S” around GSB

ธนาคารออมสิิน  
             ภาค18 GSB regions 
office

จัดกิิจกิรรมร่วมกิับั 
ชุ่มช่นในพ่�นที่่�                  กิิจกิรรม
Co-organised 27 activities for local 
communities.

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม: การจัดการน้ำา 
Natural Resources and  
Environmental Restoration  
Project: Water Management
 • กิารจัดกิารน�ำา 6 แห่ง ได้แกิ่ กิาฬสิินธุ์ พัที่ลุง ราช่บัุรี นครศรีธรรมราช่ 

เช่่ยงใหม่ และกิรุงเที่พฯ 
Improved water quality of 6 water sources: Kalasin Province, 
Phattalung Province, Ratchaburi Province, Nakhon Si Thammarat 
Province, Chiang Mai Province and Bangkok

 • ม่ผู้ ได้รับัปัระโยช่น์จากิโครงกิารรวม จำานวน 25,000 คน  
Benefited 25,000 persons participated in the project.
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1.  กิิจกิรรมเยาวช่นสิัมพันธ์ ปัี 2561
จััดข้ึ้�นเพ่ื่�อกระชัับความสััมพัื่นธ์์และเป็็นโอกาสัในการพื่บป็ะ แลกเป็ล่�ยน 

ความร้�ระหว่างนักเร่ยนกับคร้ที่่ �ป็ร้กษาจัากโครงการธ์นาคารโรงเร่ยน  
โดยจััดต่่อเน่�องเป็็นป็ระจัำาทีุ่กป็ี ซ้ึ่�งในป็ี 2561 ธ์นาคารได�เล็งเห็นถึ้งป็ัญหา 
ส่ั�งแวดล�อมและการลดลงอย่างรวดเร็วขึ้องที่รัพื่ยากรธ์รรมชัาต่่ ซ้ึ่�งสัวนที่างกับ 
การบร่โภคที่รัพื่ยากรขึ้องมนุษย์ท่ี่�เพ่ื่�มข้ึ้�น จ้ังต่�องป็ล้กฝัังแนวค่ดในการป็กป้็อง  
อนุรักษ์ ฟื้้�นฟื้้สัภาพื่แวดล�อมให�แก่เยาวชัน ซึ่้�งเป็็นกลุ่มที่่�กระต่่อร่อร�น 
ในการเร่ยนร้�มากท่ี่�สุัด และยังเป็็นกำาลังสัำาคัญในอนาคต่ เพ่ื่�อให�เขึ้�าใจัปั็ญหา 
และพื่ยายามหาแนวที่างการใชั�ที่รัพื่ยากรธ์รรมชัาต่่อย่างเหมาะสัม  
ควบค้่กับการพื่ัฒนาที่างเที่คโนโลย่ โดยธ์นาคารได�จััดก่จักรรมต่่าง ๆ เชั่น  
ป็ล้กต่�นไม� สัร�างฝัายชัะลอนำ�า พัื่ฒนาค้คลอง รณรงค์ไม่ท่ี่�งขึ้ยะม้ลฝัอยและ 
ส่ั�งป็ฏ่ิก้ลลงแม่นำ�า การให�ความร้�เก่�ยวกับส่ั�งแวดล�อม เป็็นต่�น 

1. Youth Relations Activities in 2018
Activities are organised every year to foster relations and 

serve as a forum for exchanging views between students and 
school counsellors from the School Bank project. In 2018, the Bank 
highlighted problems affecting the environment and accelerated 
depletion of natural resources, while human consumption of 
resources continues to rise unabated. It is therefore crucial to 
instil a consciousness of environmental protection, conservation 
and restoration in the youth, since they are most eager to learn 
and are key to the future, by trying to make them understand the 
problems and f ind ways to use natural resources appropriately  
as well as through technological advancement. GSB organised  
a number of activities, such as tree planting, a check dam  
building, canal development, campaign against dumping litters 
and wastes into rivers, and environmental education.

ธนาคารออมสนิเหน็ความสำาคัญของการดำารงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตใิหค้งอยู่อย่างย่ังยืน จงึสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้ยาวชน 

มีโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกท่ีดี และเตรียมพร้อมเป็นกำาลังสำาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ในอนาคต โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำาที่มีความสำาคัญกับทุกชีวิต

GSB recognises the importance of preserving environment and natural resources. It encourages youth to learn about and  
understand the problems, with a view to making them environmentally conscious and preparing them for the task of natural  
resource management in the future, especially waster resource which is vital to all lives.

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์  
Youth Relations Activities

 กิจกรรมในพื้นที่ธนาคารออมสิน              ภาค  
Activities organised in           18 GSB regions

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน จำานวน                             แห่ง  
Supported activities of students in                                              1,259  school banks 

 มีจำานวนนักเรียนเข้าร่วม                           คน  
A total of                    5,400 students participated

 ธนาคารสนับสนุนจำานวนทั้งสิ้น                                                              บาท 
The Bank’s total sponsorship was 12,590,000 baht

413-1 | 413-2
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2. ออมสิินสิร้างบั้านปัลา รักิษ์าที่ะเลไที่ย
โครงการฟ้ื้�นฟ้ื้ที่รัพื่ยากรสััต่ว์นำ�าชัายฝัั�ง เพ่ื่�อสัร�างความเขึ้�มแข็ึ้งให�ชุัมชัน 

ป็ระมงพ่ื่�นบ�านจัังหวัดปั็ต่ต่าน่ โดยธ์นาคารสันับสันุนการสัร�างป็ะการังเท่ี่ยม 
ชัน่ดแท่ี่งคอนกร่ต่เสัร่มเหล็กขึ้นาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมต่ร ต่ามมาต่รฐาน 
ขึ้องกรมป็ระมงให�เป็็นแหล่งอาศััยขึ้องที่รัพื่ยากรสััต่ว์นำ�าต่ามพื่ระราชัเสัาวน่ย์ 
สัมเด็จัพื่ระนางเจั�าส่ัร่ก่ต่่� พื่ระบรมราช่ัน่นาถึ พื่ระบรมราชัชันน่พัื่นปี็หลวง

การฟื้้�นฟื้้ที่รัพื่ยากรสััต่ว์นำ�าชัายฝัั�งให�อุดมสัมบ้รณ์ถึ่อเป็็นการออม 
สั่�งแวดล�อมและออมสัังคมไป็พื่ร�อมกัน เพื่ราะชัาวป็ระมงพื่่�นบ�านสัามารถึ 
กลับมาป็ระกอบอาช่ัพื่ป็ระมงชัายฝัั�ง ม่รายได�เพ่ื่�มข้ึ้�นจัากการจั�างงานในที่�องถ่ึ�น  
ไม่ต่�องออกไป็ป็ระกอบอาชั่พื่นอกพื่่�นที่่�และป็ระเที่ศัเพื่่�อนบ�าน สัร�างความ 
เขึ้�มแข็ึ้งพื่ร�อมทัี่�งความรักและหวงแหนที่�องถ่ึ�น รวมถ้ึงความสัามัคค่ในชุัมชัน

การสัร�างป็ะการังเที่่ยมหร่อการที่ำาบ�านป็ลานั�นจัะชั่วยให�ป็ลาต่ัวเล็ก 
ม่ท่ี่�อย่้อาศััยและไม่ถ้ึกจัับจัากเร่อป็ระมงขึ้นาดใหญ่ท่ี่�ใชั�อวนลากในที่�องที่ะเล 
โดยไม่คำาน้งถึ้งป็ลาเล็กหร่อใหญ่ โครงการน่�จัะชั่วยให�ชัาวป็ระมงพื่่�นบ�าน 
ม่อาช่ัพื่ท่ี่�มั�นคง ช่ัวยป็กป้็องที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลอย่างยั�งย่น ระบบน่เวศัใต่�นำ�า 
ไม่ถ้ึกที่ำาลาย พื่ร�อมทัี่�งช่ัวยส่ังเสัร่มความมั�นคงที่างอาหาร เพื่ราะป็ะการังเท่ี่ยม 
ช่ัวยให�สััต่ว์นำ�าไม่หมดไป็จัากที่�องที่ะเลไที่ย

2. GSB Fish Home Building to Preserve Thai Sea
Coasted Aquatic’s Resources Restoration Project for the 

strength of the local community in Pattani Province. GSB supported 
concrete block corals with 1.5 x 1.5 x 1.5 metre dimension, 
according to the standard set by the Department of Fisheries. 
Artif icial reefs serve as a habitat for marine life, in accordance 
with the wish of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother.

Coastal aquatic resources restoration is both savings 
environment and savings society at the same time. Traditional 
f ishermen can resume coastal f ishing activities. They can earn 
extra income from these local jobs and not having to seek  
employment in other regions or the neighbouring countries.  
In so doing, it strengthens the love and pride of their locality  
as well as uniting people in the communities.

Small f ish use artif icial reefs or “f ish home”as their habitat 
and will not be caught by large f ishing vessels using trawl nets 
which indiscriminately catch all f ish, big and small. The project 
has helped traditional f ishermen to have a steady career,  
ustainably protect marine resources and marine ecosystems,  
as well as enhancing food security since artif icial reefs help  
preserve marine life in Thai sea.

ดำาเนินการตั้งแตป่ี 2552 จนถึงปี 2561
Duration 2009 - 2018

จัดวางปัะกิารังเที่ย่ม 
ช่นิดแที่่งคอนกิรีต่  
(พิกิัดช่ายฝั่ั�งที่ะเล  
บั้านปัาต่าบัาระ อำาเภอสิายบัุรี 
จังหวัดปััต่ต่าน่)
Placing artificial concrete block corals  
(Along the coast of Ban Patabara, Sai Buri District, 
Pattani Province)

  จำานวนรวมกิว่า                         แที่่ง 
A total of        2,151 pieces placed

  ระยะที่างยาว                        กิิโลเมต่ร  
Over            3,025 kilometre distance

ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย  
GSB fish home building to preserve Thai sea
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จำานวนปะการังเทียมและงบประมาณที่ธนาคารให้การสนับสนุน บ้านปาตาบาระ ตำาบลปะเสยะวอ อำาเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 
Number of artificial reefs and the Bank’s budget in support Ban Patabara, Pase Yawo Subdistrict,  
Sai Buri District, from 2009 - present

พ.ศ.  
Year

ปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีต 
(แท่ง) 

Artificial concrete block corals 
(Piece)

งบประมาณ (บาท) 
Budget (Baht)

ระยะทาง (ขนาด 0.5 X 0.5 X 0.5) 
(เมตร) 

Distance (Dimension 0.5 X 0.5 X 0.5) 
(Metre)

2552/2009 202 330,000 101

2553/2010 150 822,000 225

2554/2011 300 1,614,000 450

2555/2012 299 1,596,700 449

2559/2016 400 2,326,000 600

2560/2017 400 2,326,000 600

2561/2018 400 2,385,000 600

รวม 2,151 11,399,700 3,025

โครงการดังกล่าวครอบคลุมพ่ื่�นท่ี่� 6 ใน 12 อำาเภอขึ้องจัังหวัดปั็ต่ต่าน่ ป็ระกอบด�วยอำาเภอหนองจ่ัก อำาเภอเม่องฯ อำาเภอยะหร่�ง อำาเภอป็ะนาเระ  
อำาเภอสัายบุร่ และอำาเภอไม�แก่น ซึ่้�งเป็็นพื่่�นที่่�ต่่ดชัายฝัั�งที่ะเล ว่ถึ่ชั่ว่ต่ขึ้องชัาวบ�านผู้กพื่ันกับการป็ระกอบอาชั่พื่ป็ระมงชัายฝัั�ง โดยเฉพื่าะอำาเภอหนองจั่ก  
และอำาเภอเม่องฯ ชัาวป็ระมงพ่ื่�นบ�านกว่า 300 ครอบครัวยังคงใชั�เคร่�องม่ออวนลาก อวนรุน ซ้ึ่�งผู่ดกฎหมาย ที่ำาให�ม่การกระที่บกระทัี่�งกับเจั�าหน�าท่ี่�ขึ้องรัฐ  
ที่รัพื่ยากรสััต่ว์นำ�าลดลงอย่างรวดเร็ว สั่งผูลกระที่บกับอาชั่พื่ป็ระมงชัายฝัั�ง ที่ั�งที่่�หม้่บ�านและชัุมชันดังกล่าวม่ศัักยภาพื่สั้ง โครงการน่�จัะเป็็นสั่วนสัำาคัญ 
ขึ้องการแก�ปั็ญหาเหล่านั�น และที่ำาให�ชุัมชันม่ความเขึ้�มแข็ึ้งอย่างยั�งย่น

The project covers an area of 6 out of 12 Districts of Pattani 
Province, namely Nong Chik, Mueang Pattani, Yaring, Panare, 
Sai Buri, and Mai Kaen, all of which are coastal Districts. The 
locals’ livelihood is closely linked to coastal f ishing, especially 
those in Nong Chik and Mueang Pattani Districts. More than 300 
traditional f ishing households still use illegal trawl nets, leading 
to problems with the authorities as well as rapidly depleting 
marine life resources. Although the villages and communities have  
high potential, the above-mentioned problems reflect badly  
on coastal f ishing. This project is an integral part of the solution  
and will sustainably strengthen those communities.

ธนาคารออมสินจัดทำาโครงการออมสินสร้างบ้านปลารักษาทะเลไทย ซ่ึงมีแนวคิดครอบคลุมท้ังการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 

อย่างย่ังยืน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่เกิดความหวงแหน เห็นความสำาคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  

รวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

Coastal Aquatic Resources Restoration Project is based on the ideas of conservation and sustainable use of marine 
resources, as well as empowering communities to recognise their importance and taking part in the conservation and 
proper management of natural resource utilisation.
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เชียงใหม� / ชุมชนบ�านแม�ข�้มูก
Chiang Mai Province / Ban Mae Khi Muk Community

ป�ญหา / Problem: ไม�มีน้ำใช�ในฤดูแล�ง / drought

บร�หารจัดการด�วย /  • ฝายชะลอน้ำ / Building a check dam

Solution: • ระบบไฟฟ�าเพ�่อสูบน้ำบาดาล / Electrical system for 

  pumping ground water

 • แปลงสาธิตระบบน้ำหยด / Drip demonstration plantation

กาฬสินธุ� / ชุมชนบ�านแก�งนคร 
Kalasin Province / Ban Kaeng Nakhon Community

ป�ญหา / Problem: ไม�มีน้ำใช�ในฤดูแล�ง / drought

บร�หารจัดการด�วย / •  ฝายชะลอน้ำ / Building a check dam

Solution: •  แปลงสาธิตระบบน้ำหยด / Drip demonstration plantation

นครราชสีมา / ชุมชนบ�านซึม 
Nakhon Ratchasima Province / Ban Suem Community

ป�ญหา / Problem: ห�างไกลจากแหล�งน้ำ / Far from water resource

บร�หารจัดการด�วย / •  แปลงสาธิตระบบน้ำหยด / Drip demonstration plantation

Solution: •  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย� / Solar water pumping system

กรุงเทพฯ / โรงเร�ยนวัดอินทราวาส 
Bangkok / Wat Inthrawat School

ป�ญหา / Problem: ไม�มีแหล�งน้ำของตนเอง / No water resource of its own

บร�หารจัดการด�วย / •  พัฒนาระบบสูบน้ำจากคลองสาธารณะสู�ระบบน้ำเพ�่อการเกษตร 

Solution:  Building a water pump system to pump water from public 

  canal to the irrigation water system

 •  ระบบน้ำหยดในแปลงเกษตร  / Drip demonstration plantation

ราชบุร� / ชุมชนบ�านห�วยยาง 
Ratchaburi Province / Ban Huai Yang Community

ป�ญหา  / Problem: ไม�มีน้ำใช�ในฤดูแล�ง / drought

บร�หารจัดการด�วย / •  แปลงสาธิตระบบน้ำหยด  / Drip demonstration plantation

Solution: •  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย� / Solar water pumping system

พัทลุง / ชุมชนท�าเร�อปากประ 
Phattalung Province / Pakpra Pier Community

ป�ญหา / Problem: คุณภาพน้ำในพ�้นที่ไม�เหมาะกับการทำการเกษตร / Water quality 

 not suitable for agriculture  

บร�หารจัดการด�วย / •  โรงเร�อนปลูกผักอินทร�ย� / Organic vegetables greenhouse 

Solution: •  ร�านค�าชุมชน / Community shops

1. เชียงใหม� / Chiang Mai Province

2. กาฬสินธุ� / Kalasin Province

3. นครราชสีมา / Nakhon Ratchasima Province

4. กรุงเทพฯ / Bangkok

5. ราชบุร� / Ratchaburi Province

6. พัทลุง / Phattalung Province

1

2

4

6

5

3

3.  กิิจกิรรมฟื้้�นฟูื้ที่รัพยากิรธรรมช่าต่ิและสิิ�งแวดล้อม:  
กิารจัดกิารนำ�า

ก่จักรรมฟ้ื้�นฟ้ื้ที่รัพื่ยากรธ์รรมชัาต่่และส่ั�งแวดล�อมการจััดการนำ�า ต่าม 
พื่ระราชัดำารัสัในพื่ระบาที่สัมเด็จัพื่ระบรมชันกาธ่์เบศัร มหาภ้ม่พื่ลอดุลยเดชั 
มหาราชั บรมนาถึบพ่ื่ต่ร เม่�อวันท่ี่� 17 ม่นาคม พื่.ศั. 2539 ใจัความว่า

“หลักสัำาคัญว่า ต่�องม่นำ�า นำ�าบร่โภคและนำ�าใชั� นำ�าเพ่ื่�อการเพื่าะป็ล้ก  
เพื่ราะช่ัว่ต่อย่้ท่ี่�นั�น ถึ�าม่นำ�า คนอย่้ได� ถึ�าไม่ม่นำ�า คนอย่้ไม่ได� ไม่ม่ไฟื้ฟ้ื้า คนอย่้ได�  
แต่่ถึ�าม่ไฟื้ฟ้ื้า ไม่ม่นำ�า คนอย้ไ่ม่ได�” 

เน่ �องจัากป็ระเที่ศัไที่ยม่ป็ัญหาการจััดการนำ �าในหลายร้ป็แบบ 
ทัี่�งปั็ญหานำ�าน�อยเก่นไป็ ปั็ญหานำ�ามากเก่นไป็ และปั็ญหานำ�าเส่ัย ธ์นาคารจ้ัง 
สั่งเสัร่มให�ป็ระชัาชันบร่หารจััดการนำ�าให�เก่ดป็ระสั่ที่ธ์่ภาพื่และป็ระสั่ที่ธ์่ผูล 
สั้งสัุดต่ามลักษณะพื่่�นที่่�ขึ้องต่น โดยย้ดแนวที่างป็รัชัญาเศัรษฐก่จัพื่อเพื่่ยง 
เร่�องการระเบ่ดจัากขึ้�างใน มุ่งสัร�างความเขึ้�มแข็ึ้งให�ชุัมชัน “พ่ึ่�งตนเอง” โดย 
ใชั�ที่รัพื่ยากรและส่ั�งแวดล�อมท่ี่�ม่อย่้ในพ่ื่�นท่ี่�อย่างม่ป็ระส่ัที่ธ่์ภาพื่ เพ่ื่�อเป็็นตั่วอย่าง  
(Role Model) ในการจััดการนำ�าที่่�ด่ โดยคัดเล่อกพื่่�นที่่�จััดก่จักรรมจัาก 
ความต่�องการขึ้องชุัมชัน ม่ผู้�นำาชุัมชันท่ี่�เขึ้�มแข็ึ้ง ม่พ่ื่�นท่ี่�ที่ำาก่จักรรมและอย้่ใน 
งบป็ระมาณท่ี่�ที่ำาได�จัร่ง

3.  Natural Resource and Environmental Restoration 
Activities: Water Management

Natural resource and environmental restoration activities 
relating to water management are carried out in accordance with 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s statement on 
17 March 1996:

“Water is life. Water is for drinking, daily use and agriculture. 
If there is water, we can live. Without water, we cannot live, 
Without electricity, we can live. If there is electricity but without  
water, we cannot live.”

Thailand have faced with multidimensional of water management 
problems: not enough water, too much water, and water pollution. 
GSB encourages people to use water most eff iciently and effectively 
for their respective areas, by adhering to the Suff iciency Economy 
Philosophy’s concept of “Self-Suff iciency” and using the resoures  
and environment that are available in the area with eff iciency to be 
a role model for good water management. The selection of areas 
for these activities is based on community needs, strong leadership, 
adequate activity space and realistic budget. 

การจัดการน้ำา 6 แห่ง  
Water Management of 6 Water Sources

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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EXPERIMENTAL WORKSHOP
การทดลองทำาจริง

• การให้น�้าแบบหยด  
Drip Irrigation

ออมน�้า / Water Savings
สัามารถึให�นำ�ากับพ่ื่ชัได�มากกว่า 90%
Water intake of plants improved 
by 90%
ออมเศรษฐกิจ / Economy Savings
ผูลผูล่ต่ส้ังข้ึ้�น กำาไรมากข้ึ้�น จัำานวนหน่� 
ลดลง
Higher productivity and prof it; 
debts reduced

• การปลูกพึ่ืชใช้น�้าน้อย 
Plant cultivation that uses 
less water

ออมน�้า / Water Savings
ใชั�นำ�าในการป็ล้กพ่ื่ชัลดลง
Reduce water use in plant 
cultivation
ออมเศรษฐกิจ / Economy Savings
เก็บเก่�ยวผูลผูล่ต่ได�รวดเร็ว ม่รายได� 
เพ่ื่�มข้ึ้�น
Faster harvest, more income.

• การท�าฝายมีชีวิต  
Dam building

ออมเศรษฐกจิ / Economy Savings
เพ่ื่�มความสัมบ้รณ์ให�ระบบน่เวศั ช่ัวย 
เพ่ื่�มผูลผูล่ต่ ลดค่าใชั�จ่ัาย เพ่ื่�มรายได� 
และชั่วยเร่�องการเคล่�อนย�ายนำ�า 
จัากต่�นนำ�าไป็ป็ลายนำ�า
Add richness to ecosystems, 
increase productivity, reduce 
costs, increase income, water 
transfer from upstream to 
downstream.

• การปรับทัศนียภาพึ่และรักษา 
คุุณภาพึ่ทรัพึ่ยากรน�้า  
Landscape improvement 
and maintaining the  
quality of water resource

ออมน�้า / Water Savings
ที่รัพื่ยากรนำ�าม่คุณภาพื่มากข้ึ้�น
Improved quality of water 
resource

• การท�าเกษตรอินทรีย์  
Organic agriculture

ออมเศรษฐกจิ / Economy Savings
ลดค่าใชั�จ่ัายและสัารเคม่ เพ่ื่�มม้ลค่า 
ผูลผูล่ต่อ่นที่ร่ย์ ต่อบโจัที่ย์คนรักสุัขึ้ภาพื่ 
จัำาหน่ายผูลผูล่ต่ได� และช่ัวยกระตุ่�น 
การที่่องเที่่�ยวเชั่งเกษต่ร ชัุมชัน 
ม่รายได�เพื่่ �ม เก่ดต่ลาดซึ่่�อขึ้าย  
แลกเป็ล่�ยนส่ันค�าและบร่การในชุัมชัน  
และเก่ดการจั�างงานในพ่ื่�นท่ี่�
Reduce costs and chemical 
use; add value on organic 
products to meet healthy 
consumer sat isfact ion. 
Moreover, products can be 
sold; stimulate agri-tourism; 
increase community’s income; 
create community market 
for sales and exchanges of 
products and services; local 
employment

LUNCH OF 
SUSTAINABILITY
สานสัมพันธ์

ออมสัังคุม / Society Savings
เก่ดการสัานสััมพัื่นธ์์ระหว่างคนใน 
ชุัมชัน เจั�าหน�าท่ี่�ธ์นาคาร หน่วยงาน 
ราชัการ และผู้�ม่สั่วนได�สั่วนเสั่ย  
สั่งเสัร่มให�สัถึาบันครอบครัวม ่
ความสัุขึ้ มั�นคง และป็ลอดภัย 
มากข้ึ้�นจัากเศัรษฐก่จัท่ี่�ด่ข้ึ้�น 
Foster relations among 
community members, GSB 
employees, Government 
Off icials and Stakeholders; 
support the institution of 
family to be economically 
happy, stable and secure.

• ก่จักรรม Lunch of Sustain-
ability: ม่�อแห่งความยั�งย่น  
Lunch of Sustainability:  
a meal for sustainability

• ความร ่วมม่อระหว ่างภาค่ 
เคร่อข่ึ้าย ทัี่�งภาครัฐ รัฐว่สัาหก่จั  
เอกชัน และป็ระชัาสัังคม  
Cooperation between 
network members from the 
public sector, state-owned 
enterprise, private sector 
and civil society.

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม  
Steps of Activities

AWARENESS
สร้างความตระหนัก

ออมน�้า / Water Savings
How do I live? จัะอย้่อย่างไร 
เม่�อไม่ม่นำ�า สัร�างการต่ระหนักถึ้ง 
ความสัำาคัญขึ้องการใชั�นำ�าและ 
ผูลกระที่บขึ้องการขึ้าดแคลนนำ�า  
คุณภาพื่นำ�าท่ี่�ไม่ด่และการจััดการนำ�า 
ท่ี่�ไม่ม่ป็ระส่ัที่ธ่์ภาพื่ป็ระส่ัที่ธ่์ผูล 
เท่ี่าท่ี่�ควร
How do I live without water? 
Raise awareness about 
the importance of water 
use, and the impact of 
water shortage, poor water 
quality and ineffective water 
management.

EXCHANGE 
KNOWLEDGE
แลกเปลี่ยนความรู้

ออมน�้า / Water Savings
จััดก่จักรรมแลกเป็ล่�ยนความร้�เร่�อง 
การจััดการนำ�าให�เหมาะสัมกับพ่ื่�นท่ี่� 
ระหว่างชุัมชัน ผู้�ม่ส่ัวนได�ส่ัวนเส่ัย  
และผู้�เช่ั�ยวชัาญ
Organise forums to exchange 
knowledge about community 
water management between 
stakeholders and experts.

ธนาคารออมสินตระหนักถึงปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาในประเทศไทยท่ีมีมาอย่างยาวนาน จึงจัดทำาโครงการท่ีสนับสนุนให้ชุมชน 

เข้ามาเรียนรู้ปัญหา และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อให้มีน้ำากิน น้ำาใช้ และน้ำาเพื่อทำาการเกษตรได้อย่าง 

ยั่งยืนสำาหรับทุกคน

GSB recognises the long-standing problem of water resource management in Thailand. Therefore, projects are organised to 
help communities understand the problem and to take part in the management of their local water resource, so that there 
will be sustainable supplies of water for consumption, use and agriculture for everyone.
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4.  โครงกิารอนุรักิษ์์สิิ�งแวดล้อม “ลดและเลิกิใช่้สิารที่ำาลาย 
ช่ั�นบัรรยากิาศโอโซน”

อ่กหน้�งโครงการสัร�างสัรรค์ท่ี่�เป็็นป็ระโยชัน์ต่่อชุัมชันและส่ั�งแวดล�อม  
ธ์นาคารได�รับมอบหมายจัากกระที่รวงการคลังให�เป็็นผู้�บร่หารเง่นช่ัวยเหล่อ  
(Financial Agent) ขึ้องโครงการลดและเล่กใชั�สัารที่ำาลายชัั�นบรรยากาศั 
โอโซึ่นป็ระเภที่ไฮโดรคลอโรฟื้ล้ออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะท่ี่� 1 (พื่.ศั. 2556 - 
2561) งบป็ระมาณ 23 ล�านดอลลาร์สัหรัฐ เพ่ื่�อชั่วยเหล่อผู้�ป็ระกอบการ 
ภาคอุต่สัาหกรรมการผูล่ต่โฟื้ม และภาคการผูล่ต่เคร่�องป็รับอากาศัให�เล่กใชั� 
สัาร HCFCs แล�วเป็ล่�ยนไป็ใชั�สัารที่ดแที่นท่ี่�ไม่ที่ำาลายชัั�นบรรยากาศัโอโซึ่น  
ไม่ม่ผูลกระที่บต่่อสัภาพื่ภ้ม่อากาศัโลก โดยแบ่งป็ระเภที่การช่ัวยเหล่อที่างด�าน 
การเง่นและเที่คน่คดังน่�

4.1 ภาคุอตุสัาหกรรมการผลิตโฟม (Foam Sector)  โครงการลงที่นุ 
ให�ความช่ัวยเหล่อผู้�ป็ระกอบการโฟื้มที่กุกลุ่ม ยกเว�นอุต่สัาหกรรมโฟื้มแบบฉ่ดพ่ื่น  
หร่อสัเป็รย์โฟื้ม ซึ่้�งยังไม่ม่สัารที่ดแที่นท่ี่�เหมาะสัม ป็ัจัจุับันม่ผู้�ป็ระกอบการ 
ลงนามสััญญาความช่ัวยเหล่อแบบให�เป็ล่าสัำาหรับโครงการย่อยกับธ์นาคารแล�ว 
จัำานวน 47 ราย (ณ วันท่ี่� 30 ธั์นวาคม พื่.ศั. 2561)

4.2 ภาคุอุตสัาหกรรมการผลิตเคุรื�องปรับอากาศ  (Air-condi-
tioning  Sector)  ผู่านโครงการลงทีุ่นให�ความชั่วยเหล่อผู้�ป็ระกอบการ 
เคร่�องป็รับอากาศั ป็รับเป็ล่�ยนจัากสัาร HCFC-22 ไป็เป็็นสัาร HFC-32  
ป็รับเป็ล่�ยนเคร่�องม่อในการผูล่ต่คอยล์เย็น คอยล์ร�อน และให�ความช่ัวยเหล่อ 
ผู้�ผูล่ต่คอมเพื่รสัเซึ่อร์สัำาหรับเคร่�องป็รับอากาศั ป็ัจัจุับันม่ผู้�ป็ระกอบการ 
ลงนามสััญญาความช่ัวยเหล่อแบบให�เป็ล่าสัำาหรับโครงการย่อยกับธ์นาคารแล�ว  
จัำานวน 12 ราย (ณ วันท่ี่� 30 ธั์นวาคม พื่.ศั. 2561)

302-5 | 308-1 | 308-2 

4.  Environmental Conservation Project “Reducing 
and Phasing Out the Use of Ozone-depleting  
Substances”

This is another creative project that brings benef its to 
communities and the environment. GSB has been assigned by 
the Ministry of Finance to be the f inancial agent for phase 1 
(2013 - 2018) of the project to reduce and phase out the use of 
ozone-depleting substances (Hydrofluorocarbon – HCFCs), with 
a fund of USD 23 million. The objective is to help foam and air-
conditioning manufacturers phasing out HCFCs and transition to 
using ozone-friendly substances, which do not contribute to the 
global climate change. Types of f inancial and technical assistance 
are as follows:

4.1 Foam Sector – investment was made to help all types 
of foam manufacturers except spray foam, for which there is not 
yet a suitable substitute substance. Currently, 47 manufacturers 
have signed a condition-free aid agreement with the Bank for 
sub-projects (as of 30 December 2018).

4.2 Air-conditioning  Sector – investment was made 
to help air conditioner manufacturers to phase out HCFC-22 
and transition to HFC-32, to change the tools used to produce 
cooling and heating coils, and to help manufacturers of air 
conditioner compressors. Currently, 12 manufacturers have signed  
a condition-free aid agreement with the Bank for sub-projects  
(as of 30 December 2018).
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ด�าเนินนโยบายเพื่่�อลดการใช้้ทรัพื่ยากร  
ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency)
Implementing Policies to Reduce Resource Consumption, 
Waste, and Environmental Impact (Eco-Efficiency)

1.  Resource Efficiency and Environmental Conservation
GSB has adopted policies on energy saving, occupational safety and health and working environment, and “5-Sor” campaign, 

to improve the quality of life at work. There are manuals on controlling, supervising and inspecting off ice equipment and security 
devices for each GSB branch. There are also policies on environmental conservation, such as pollution reduction and resource 
eff iciency, in compliance with the laws and regulations in force on resource and environmental conservation, for example,  
the Building Control Regulations, policies of the Ministry of Energy and Off ice of the Prime Minister.

1.1  Announcement of intention to implement the project “GSB Doing Good with Our Heart to Reduce Environmental 
Impact”

1.2  Announcement of plan by the Corporate Secretariat to use information communications technology for meetings of 
senior executives, in lieu of meeting documents, to reduce the amount of paper used.

1. ใช่้ที่รัพยากิรอย่างคุ้มค่าและรักิษ์าสิิ�งแวดล้อม
ธ์นาคารม่นโยบายอนุรักษ์พื่ลังงาน นโยบายด�านความป็ลอดภัย  

อาช่ัวอนามยั และสัภาพื่แวดล�อมในการที่ำางาน และม่การดำาเน่นก่จักรรม 5 สั  
เพ่ื่�อยกระดับคุณภาพื่ช่ัว่ต่การที่ำางาน การจััดที่ำาค่้ม่อการควบคุม ด้แล สัำารวจั 
ต่รวจัสัอบอุป็กรณ์สัำานักงานและอุป็กรณ์รักษาความป็ลอดภัยขึ้องธ์นาคาร 
แต่่ละสัาขึ้า รวมทัี่�งม่นโยบายเก่�ยวกับการอนุรักษ์ส่ั�งแวดล�อม ได�แก่ การลด 
มลพ่ื่ษและใชั�ที่รัพื่ยากรอย่างคุ�มค่า สัอดคล�องกับกฎหมายท่ี่�บังคับใชั�และ 
เก่�ยวขึ้�องกับการอนุรักษ์ที่รัพื่ยากรและส่ั�งแวดล�อม เช่ัน กฎหมายควบคุมอาคาร  
นโยบายขึ้องกระที่รวงพื่ลังงาน และสัำานักนายกรัฐมนต่ร่ 

1.1  ป็ระกาศัเจัต่นารมณ์ในการดำาเนน่โครงการ “ออมสิัน ท�าคุวามดี 
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิั�งแวดล้อม” 

1.2  ป็ระกาศัใชั�แผูนงานในการนำาระบบเที่คโนโลย่สัารสันเที่ศั 
เพ่ื่�อสันับสันุนการป็ระชัุมขึ้องผู้ �บร่หารระดับส้ัง ที่ดแที่น 
การใชั�เอกสัารการป็ระชัุม เพ่ื่�อลดป็ร่มาณกระดาษ โดยฝั่าย 
เลขึ้านุการธ์นาคาร 
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1.3  จัดัที่ำาสั่�อการเรย่นร้�ผู่านระบบเรย่นร้�แบบออนไลน์ (E-learning)  
อาท่ี่ หลักส้ัต่รความป็ลอดภัย อาช่ัวอนามัยและสัภาพื่แวดล�อม 
ในการที่ำางาน หลักส้ัต่รยกระดับคุณภาพื่ช่ัว่ต่ด�วยก่จักรรม  
“5 สั” รวมทัี่�งจััดอบรมหร่อก่จักรรมด�านการอนุรักษ์พื่ลังงาน  
เพ่ื่�อให�บคุลากรขึ้องธ์นาคารสัามารถึป็ฏิบั่ต่่งานได�อย่างป็ลอดภยั  
ม่สุัขึ้ภาพื่อนามัยท่ี่�ด่ ลดต่�นทุี่นในการดำาเน่นงานท่ี่�ไม่จัำาเป็็น 
ให�กับธ์นาคารและช่ัวยรักษาส่ั�งแวดล�อม

1.4  รณรงค์ป็ระหยัดพื่ลังงานด�วยหลัก “3 ป” ป็ิดไฟื้ ป็รับแอร์  
ป็ลดป็ลั�ก  

1.5  สั่งเสัร่มและสันับสันุนให�ใชั�ระบบอ่นที่ราเน็ต่ อ่เมล ในการ 
ต่่ดต่่อส่ั�อสัารภายใน ทัี่�งท่ี่�เป็็นที่างการและไม่เป็็นที่างการ  
เพ่ื่�อลดอัต่ราการใชั�ค่าสัาธ์ารณ้ป็โภค 

1.6  ลดการใชั�กระดาษด�วยระบบจัองห�องป็ระชุัม ระบบจัอง 
ยานพื่าหนะ และระบบ Web HR เพ่ื่�อแจั�งเง่นเด่อน 

1.7 ต่รวจัสัอบอปุ็กรณ์และเป็ล่�ยนเคร่�องใชั�ไฟื้ฟ้ื้าที่่�เส่ั�อมสัภาพื่

1.3  Rolling out E-learning system, such as a programme 
on occupational safety and health and working 
environment, a programme on better quality of life 
through 5-Sor activities; organising trainings or activities 
on energy saving to allow GSB personnel to work 
safely and healthily, as well as reducing the Bank’s 
unnecessary operating costs while conserving the 
environment at the same time.

1.4  Energy saving campaign under the theme “3-Por” 
switch off lights, adjust air-conditioning and remove 
electric plugs.

1.5  Encourage and promote the use of intranet and emails 
for internal communication, both formal and informal, 
to reduce utility costs.

1.6  Reduce paper use by meeting room booking system,  
vehicle booking, and Web HR system for salary 
notif ication.

1.7  Check equipment condition and replace broken 
electrical appliances.

ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟมและ 

เคร่ืองปรับอากาศ ในการปรับเปล่ียนการใช้สารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความพยายามในการพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนร่วมกัน 

GSB has been assigned to manage a project to provide financial assistance to manufacturers in the foam and air conditioner 
sectors, to phase out the use of substances that are harmful to the environment. It also contributes to the development of 
technologies and innovations that help address the problem of global warming.
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2. Green Procurement
GSB recognises that procurement process does have a big 

impact on the environment. As such, the following approaches 
have been adopted:

2.1 Green Procurement in the Public Sector

 •  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)

 •  Other relevant laws, including requirements for all trading 
partners intending to bid for projects with the Bank to 
comply with the Labour Protection Act and the 
Enhancement and Conservation of the National 
Environmental Quality Act, to procure products that the 
Government seeks to promote or support as required 
by Ministerial Regulations. These must be set out in the 
Terms of Reference (TOR), detailed headings, specif ications 
and announced conditions for the procurement of 
products and services, such as being certif ied by the 
Thai Industrial Standards Institute, certif ied with Label 
No. 5 for energy saving, ISO 9001, and ISO 14001.

2.2  Implementation  of  the  Plan  to  Promote  Phase 
3 of Green Procurement of Goods and Services 
(2017 - 2021).  Information on procurement volumes 
and values was reported to the Pollution Control 
Department, which was then submitted to the Cabinet 
for setting the country’s direction for sustainable 
consumption.

2. กิารจัดซื�อจัดจ้างที่่�ด่ต่่อสิิ�งแวดล้อม
ธ์นาคารต่ระหนักและให�ความสัำาคัญกับการดำาเน่นการจััดซ่ึ่�อจััดจั�าง 

ท่ี่�ม่ผูลกระที่บกับส่ั�งแวดล�อม โดยย้ดแนวที่างดังน่�

2.1  การจัดซื้อจัดจ้างสัินคุ้าและบริการที�เป็นมิตรต่อสัิ�งแวดล้อม 
(Green Procurement)  ในหน่วยงานภาครัฐ ได�แก่ 

 •  พื่ระราชับัญญัต่่การจััดซึ่่�อจััดจั�างและการบร่หารพัื่สัดุภาครัฐ  
พื่.ศั. 2560 

 •  ระเบย่บกระที่รวงการคลงั ว่าด�วยการจัดัซึ่่�อจัดัจั�างและการบรห่าร 
พัื่สัดุภาครัฐ พื่.ศั. 2560 

 •  กฎหมายอ่�น ๆ ที่่�เก่�ยวขึ้�อง เชั่น การกำาหนดให�ค้่ค�าทีุ่กรายที่่�เขึ้�า 
เสันอราคากับธ์นาคารต่�องป็ฏ่ิบัต่่ต่ามพื่ระราชับัญญัต่่คุ�มครอง 
แรงงาน พื่ระราชับัญญัต่่สั่งเสัร่มและรักษาคุณภาพื่ส่ั�งแวดล�อม 
แห่งชัาต่่ รวมทัี่�งจััดซ่ึ่�อจััดจั�างส่ันค�าท่ี่�รัฐต่�องการสั่งเสัร่มหร่อ 
สันับสันุนต่ามกฎกระที่รวง โดยระบุไว�ในขึ้อบเขึ้ต่ขึ้องงาน (Term  
of Reference: TOR) หัวขึ้�อรายละเอ่ยดและคุณลักษณะเฉพื่าะ  
และเง่�อนไขึ้ในป็ระกาศัสัำาหรับการจััดหาส่ันค�าและบร่การ เชั่น  
ม่เคร่�องหมายสัำานักงานมาต่รฐานผูล่ต่ภัณฑ์์อุต่สัาหกรรม (สัมอ.)  
เคร่�องหมายฉลากเข่ึ้ยว ฉลากป็ระหยัดไฟื้เบอร์ 5 ได�รับมาต่รฐาน  
ISO 9001 และ ISO 14001 เป็็นต่�น

2.2  การปฏบิตัติามแผนส่ังเสัรมิการจดัซือ้จดัจ้างสิันคุ้าและบรกิาร 
ที�เป็นมิตรกับสิั�งแวดล้อม ระยะที� 3 พึ่.ศ. 2560 - 2564  โดย 
รายงานขึ้�อม้ลป็ร่มาณและม้ลค่าการจััดซ่ึ่�อจััดจั�างให�กับ 
กรมควบคุมมลพ่ื่ษเพ่ื่�อรายงานคณะรัฐมนต่ร่ และใชั�กำาหนดท่ี่ศัที่าง 
การดำาเน่นงานด�านการบร่โภคอย่างยั�งยน่ขึ้องป็ระเที่ศัต่่อไป็

อัตราค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  
Utility costs

2559  
2016

2560  
2017

2561 (ส.ค.)  
2018 (Aug)

เป้าหมายปี 2561  
Goal for 2018

ค่าสาธารณููปโภค (ล้านบาท)  
Utility costs (million baht) 697.92 752.46 535.68 ลดลงกว่าปีก่อน

Lower than last year

อัตราค่าใช้จ่ายสาธารณููปโภค (บาท/คน/ปี)  
Rate of utility costs (baht/person/year) 33,259 33,868.64 24,776.85 ลดลงกว่าปีก่อน

Lower than last year

ค่าใช้จ่ายสาธารณููปโภคของพื้นที่ใช้สอย 
เมกะจูลต่อตารางเมตร (Sec)  
Utility costs of useable space  
megajoule-per-square-metre (sec)

66.60 60.21 อยู่ระหว่างดำาเนินงาน
Pending

ลดลงกว่าปีก่อน
Lower than last year
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3. กิารบัริหารจัดกิารพลังงานในปัี 2561
ธ์นาคารได�ม่การแต่่งตั่�งคณะที่ำางานด�านการจััดการพื่ลังงานท่ี่�ม่อำานาจั 

ในการจััดการพื่ลังงานให�สัอดคล�องกับนโยบายอนุรักษ์และว่ธ่์จััดการพื่ลังงาน 
ขึ้องธ์นาคาร โดยป็ระสัานกับหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวขึ้�องเพ่ื่�อขึ้อความร่วมม่อป็ฏ่ิบัต่่ 
ต่ามนโยบายดังกล่าว พื่ร�อมจััดอบรมหร่อก่จักรรมสัร�างจ่ัต่สัำาน้กให�บุคลากร 
สัามารถึควบคุมด้แลการจััดการพื่ลังงานให�เป็็นไป็ต่ามนโยบายโดยต่�องรายงาน 
ผูลเสันอแนะการกำาหนดหร่อที่บที่วนนโยบายให�ผู้�อำานวยการพ่ื่จัารณา รวมทัี่�ง 
สันับสันุนการดำาเน่นการให�เป็็นไป็ต่ามกฎกระที่รวงกำาหนดมาต่รฐาน  
หลักเกณฑ์์ และว่ธ่์จััดการพื่ลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
พื่.ศั. 2552 และกฎหมายท่ี่�เก่�ยวขึ้�อง

คณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน  
Working Group on Energy Management

3. Energy Management in 2018
The Bank has appointed the Working Group on Energy 

Management with the following responsibilities: energy management 
in accordance with the Bank’s policy on energy conservation, 
energy management approach as well as coordinating with 
other agencies for their cooperation to comply with such policy 
and approach; conduct training or organise activities to raise 
awareness among the Bank’s personnel on compliance with 
the energy management policy; report performance and make 
recommendations on new energy management policy or revision 
of existing one to GSB President and CEO; support the Bank’s 
undertakings to comply with the Ministerial Regulation on the 
Determination of Standards, Criteria and Methods on Energy 
Management in Designated Factories and Buildings, B.E. 2552 
(2009), and related laws.

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ
ธนาคารออมสิน 

สายงานบร�หารกลาง 
Executive Vice President, 
General Administration 

ประธานคณะทำงาน
Chairman of Working Group

ฝ�ายบร�หารงานออกแบบ
และก�อสร�าง 

Design and Construction 
Management Department

คณะทำงานและเลขานุการ
Member and Secretary

ฝ�ายบร�หาร
งานออกแบบและก�อสร�าง 
Design and Construction 

Management Department

คณะทำงาน
Member

ฝ�ายกลยุทธ�องค�กร
Banking Strategy Department

คณะทำงาน
Member

ฝ�ายสื่อสารองค�กร 
Corporate Communication 

Department

คณะทำงาน
Member

ฝ�ายการบัญชี  
Accounting Department

คณะทำงาน
Member

ฝ�ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Human Resource 

Development

คณะทำงาน
Member

ฝ�ายบร�หารกลาง 
General Administration 

Department

คณะทำงาน
Member

ฝ�ายบร�หารแผนงาน
และงบประมาณ 

Planning and Budget Management 

Department

คณะทำงาน
Member

ฝ�ายบร�หาร
งานออกแบบและก�อสร�าง 

ส�วนออกแบบ 
Design and Construction 

Management Department, 

Design Section

คณะทำงาน
Member

 301-1 | 305-2 | 305-3
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4. อนุรักิษ์์พลังงานด้วยนโยบัายแห่งกิารม่สิ่วนร่วม
ธ์นาคารป็ระกาศันโยบายอนรัุกษ์พื่ลังงานเพ่ื่�อให�พื่นักงานและล้กจั�าง 

ทุี่กคนม่สั่วนร่วมในการจััดการพื่ลังงานขึ้องหน่วยงานให�เก่ดป็ระส่ัที่ธ่์ภาพื่ 
ส้ังสุัด โดยถ่ึอเป็็นหน�าท่ี่�หน้�งในการป็ฏ่ิบัต่่งาน ดังน่�

4.1  พื่ฒันาระบบการจัดัการพื่ลงังานอย่างเหมาะสัม สัอดคล�องกบั 
กฎหมายและขึ้�อกำาหนดอ่�น ๆ  โดยกำาหนดให�การอนุรักษ์พื่ลังงาน 
เป็็นส่ัวนหน้�งในการดำาเน่นงานขึ้องหน่วยงาน และม่คณะที่ำางาน 
ด�านการจััดการพื่ลังงานเป็็นผู้�ดำาเน่นการ

4.2  ป็รับป็รุงป็ระสั่ที่ธ์่ภาพื่การใชั�ที่รัพื่ยากรพื่ลังงานขึ้ององค์กร 
อย่างต่่อเน่�อง และเหมาะสัมกับการที่ำางาน โดยใชั�เที่คโนโลย ่
และแนวที่างการป็ฏ่ิบัต่่งานท่ี่�ด่

4.3  กำาหนดแผูนและเป็้าหมายการอนุรักษ์พื่ลังงานในแต่่ละป็ี  
พื่ร�อมส่ั�อสัารให�พื่นักงานและล้กจั�างทีุ่กคนเขึ้�าใจัและป็ฏิ่บัต่่ 
อย่างถ้ึกต่�อง

4.4  ผู้�บร่หารทีุ่กระดับ พื่นักงาน และล้กจั�างทีุ่กคนต่�องให�ความ 
ร่วมม่อในการป็ฏ่ิบัต่่ต่ามมาต่รการท่ี่�กำาหนด รวมถึ้งต่่ดต่าม 
ต่รวจัสัอบและรายงานต่่อคณะที่ำางานด�านการจััดการพื่ลงังาน

4.5  ให�การสันับสันุนท่ี่�จัำาเป็็น ที่ั�งด�านงบป็ระมาณ บุคลากร และ 
เวลาในการที่ำางาน รวมทัี่�งฝัึกอบรมและเป็ิดโอกาสัในการม่ 
ส่ัวนร่วมนำาเสันอขึ้�อค่ดเห็นเพ่ื่�อพัื่ฒนางานด�านพื่ลังงาน

โดยท่ี่�ผู่านมา ธ์นาคารได�ดำาเน่นการต่ามนโยบายอนุรักษ์พื่ลังงาน 
อย่างเป็็นร้ป็ธ์รรม ได�แก่

 •  ป็รับเป็ล่�ยนต่้�เมนไฟื้ฟื้้าอาคาร 2, 3, 9, 10 และอาคาร 15 ใน 
สัำานักงานใหญ่ ป็รับป็รุงม่เต่อร์วัดค่าที่างไฟื้ฟื้้าเป็็นระบบด่จ่ัที่ัล  
วัดค่าการใชั�ไฟื้ฟ้ื้าขึ้องแต่่ละชัั�น เพ่ื่�อป็ระเม่นศัักยภาพื่การอนุรักษ์ 
พื่ลังงาน 

 •  ต่ด่ต่ั�งและเป็ล่�ยนเคร่�องป็รบัอากาศัที่่�ครบอายกุารใชั�งานในอาคาร  
1, 2, 3, 4, 5, 9 และอาคาร 12 เพ่ื่�อเพ่ื่�มป็ระส่ัที่ธ่์ภาพื่และลด 
การใชั�พื่ลังงาน

 •  ศั้กษาแนวที่างโครงการ  “ผลิตพึ่ลังงานไฟฟ้าจากแสังอาทิตย ์
ของอาคุารธนาคุารออมสิัน” ต่ามแผูนอนุรักษ์พื่ลังงาน 20 ป็ี  
โดยต่่ดตั่�งโซึ่ลาร์เซึ่ลล์บนหลังคาอาคาร 3, 4, 10, 15, 16 
และอาคารอาคเนย์

302-1 

4. Energy Conservation through Policy of Participation
GSB adopts a policy on energy conservation in order for all 

off icers and employees to take part in the energy management of 
their respective work units, to achieve maximum eff iciency. As part 
of their duties, they are required to adhere to the following:

4.1  Develop an appropriate system of energy management, 
in accordance with the law and other requirements. 
Energy conservation is deemed to be part of each 
unit’s work. The Working Group on Energy Management 
is the implementing agency.

4.2  Continuously improve the eff iciency of the organisation’s 
energy consumption appropriate for the work, 
technology and good practices.

4.3  Set annual plans and targets of energy conservation 
and communicate them to all off icer and employees 
for their understanding and proper implementation.

4.4  All executives, off icers and employees must cooperate 
in the implementation of the measures, including 
monitor and report to the Working Group on Energy 
Management.

4.5  Provide necessary support, including budgetary, 
personnel, time and training as well as giving 
opportunities to take part in improving the Bank’s 
work on energy.

The Bank’s concrete implementation output of the energy 
conservation policy is as follows:

 •  Changed main electrical boards of Buildings 2, 3, 9, 10 
and 15 at the Head Off ice, and replaced old electrical 
meters with digital ones to measure electricity use on 
each level, which allow for the assessment of energy 
conservation potential.

 •  Installed and replaced old air-conditioners in Buildings 
1, 2, 3, 4, 5, 9 and 12, to enhance performance eff iciency 
and reduce energy consumption.

 •  Conducted a project study on “Producing Electricity 
from Solar Energy of GSB Buildings” in accordance 
with the 20-year energy conservation plan, by installing 
solar cells on the roof of Buildings 3, 4, 10, 15, 16 and 
South East Building.
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5. ผลดำาเนินงานต่ามรายงานกิารจัดกิารพลังงาน
ผู้ �รับผู่ดชัอบด�านพื่ลังงานขึ้องอาคารควบคุมให�การรับรองว่า 

ธ์นาคารออมส่ัน สัำานักงานใหญ่ ซ้ึ่�งเป็็นอาคารควบคุมกลุ่มท่ี่� 2 (ขึ้นาดใหญ่) 
ได�ดำาเน่นการจััดการพื่ลังงานให�เป็็นไป็ต่ามกฎกระที่รวงทุี่กป็ระการ ดังน่�

5. Performance Report on Energy Management
An off icial in charge of energy for designated buildings 

certif ied that GSB Head Off ice, which is a designated building 
category 2 (large), has complied with all stipulations under the 
Ministerial Regulation on energy management, as follows:

ตารางแสดงเกณฑ์์การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้้องต้น 
Table of the Preliminary of Energy Management Assessment

ระดับั
คะแนน  
Score  
Level

นโยบัายกิารอนุรักิษ์ ์
พลังงาน 

Energy Conservation 
Policy

กิารจัดกิารองค์กิร 
Corporate Structure

กิารกิระตุ่้น 
และสิร้างแรงจูงใจ  

Stimulation  
and Motivation

ระบับัข้อมูลข่าวสิาร  
Information System

ปัระช่าสิัมพันธ์  
Relations

กิารลงทีุ่น  
Investment

4 ม่นโยบายการจััดการ 
พื่ลังงานจัากฝ่ัาย 
บร่หารและถ่ึอเป็็น 
ส่ัวนหน้�งขึ้องนโยบาย 
ขึ้องธ์นาคาร

Energy 
Management 
Policy from the 
executive level 
and is considered 
part of the Bank’s 
policy

ม่การจััดองค์กร 
และเป็็นโครงสัร�าง 
ส่ัวนหน้�งขึ้องฝ่ัาย 
บร่หาร กำาหนดหน�าท่ี่� 
ความรับผู่ดชัอบไว� 
ชััดเจัน

Certain corporate  
structure  
(on energy 
management) in  
place and is part  
of the executive  
with clear  
designation of  
duties and 
responsibilities

ม่การป็ระสัานงาน 
ระหว่างผู้�รับผู่ดชัอบ 
ด�านพื่ลังงานกับ 
ท่ี่มงานทุี่กระดับ 
อย่างสัมำ�าเสัมอ

Consistent 
coordination 
between personnel 
responsible for 
energy and teams 
at all levels

กำาหนดเป้็าหมาย 
ท่ี่�ครอบคลุม  
ต่่ดต่ามผูล 
หาขึ้�อผู่ดพื่ลาด 
ป็ระเม่นผูล และ 
ควบคุมการใชั� 
งบป็ระมาณ

Determination of  
comprehensive  
targets, follow-up  
mechanisms,  
assessment and  
control of 
budget

ป็ระชัาสััมพัื่นธ์์คุณค่า 
ขึ้องการป็ระหยัด 
พื่ลังงานและผูล 
การดำาเน่นงานขึ้อง 
การจััดการพื่ลังงาน

Promote values 
and benef its of 
energy-saving 
and outcome 
of energy 
management.

จััดสัรรงบป็ระมาณ 
โดยละเอ่ยด  
โดยพ่ื่จัารณาถ้ึง 
ความสัำาคัญขึ้อง 
โครงการ

Detailed allocation  
of budget based  
on priorities of  
projects.

3 ม่นโยบาย 
และม่การสันับสันุน 
เป็็นครั�งคราวจัาก 
ฝ่ัายบร่หาร

Energy 
management 
policy in place 
and occasionally 
receives support 
from the 
executives

ผู้�รับผู่ดชัอบ 
ด�านพื่ลังงาน 
รายงานโดยต่รงต่่อ 
คณะกรรมการ 
จััดการพื่ลังงาน  
ซ้ึ่�งป็ระกอบด�วย 
หัวหน�าฝ่ัายต่่าง ๆ

Personnel  
responsible for  
energy report 
directly to 
the Energy 
Management 
Committee which 
is formed from 
heads of various 
departments

คณะกรรมการ 
อนุรักษ์พื่ลังงาน 
เป็็นช่ัองที่างหลัก 
ในการดำาเน่นงาน

Energy 
Conservation 
Committee is  
the main 
channel of 
implementation.

แจั�งผูลการใชั�พื่ลังงาน 
จัากม่เต่อร์ย่อย 
ให�แต่่ละฝ่ัายที่ราบ  
แต่่ไม่ม่การแจั�งถ้ึง 
ผูลการป็ระหยัด

Information on  
readings from  
sub-meters is  
made known  
to different  
departments.  
No information on  
energy saved.

ให�บุคลากรรับที่ราบ 
โครงการอนุรักษ์ 
พื่ลังงาน และให�ม่การ 
ป็ระชัาสััมพัื่นธ์์อย่าง 
สัมำ�าเสัมอ

Employees  
are informed  
of energy  
conservation  
projects.  
Such projects  
are publicised  
regularly.

ใชั�ระยะเวลาคุ�มทุี่น 
เป็็นหลักในการ 
พ่ื่จัารณาการลงทุี่น

Consideration 
of investment 
based mainly 
on breakeven 
period.
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ตารางแสดงเกณฑ์์การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้้องต้น 
Table of the Preliminary of Energy Management Assessment

ระดับั
คะแนน  
Score  
Level

นโยบัายกิารอนุรักิษ์ ์
พลังงาน 

Energy Conservation 
Policy

กิารจัดกิารองค์กิร 
Corporate Structure

กิารกิระตุ่้น 
และสิร้างแรงจูงใจ  

Stimulation  
and Motivation

ระบับัข้อมูลข่าวสิาร  
Information System

ปัระช่าสิัมพันธ์  
Relations

กิารลงทีุ่น  
Investment

2 ไม่ม่การกำาหนด 
นโยบายท่ี่�ชััดเจัน 
โดยผู้�บร่หารหร่อ 
ผู้�รับผู่ดชัอบด�าน 
พื่ลังงาน

No clear policy 
on energy 
management 
by executives 
or personnel 
responsible for 
energy in the 
organisation

ม่ผู้�รับผู่ดชัอบด�าน 
พื่ลังงานรายงานต่่อ 
คณะกรรมการ 
เฉพื่าะก่จั แต่่สัายงาน 
บังคับบัญชัา 
ไม่ชััดเจัน

Personnel  
responsible for  
energy report  
to an ad-hoc  
committee  
but no clear line  
of command

คณะกรรมการ 
เฉพื่าะก่จัเป็็น 
ผู้�ดำาเน่นการ

An ad-hoc  
committee is  
the main  
implementing  
agency.

ที่ำารายงานต่่ดต่าม 
ป็ระเม่นผูล โดยด้ 
จัากม่เต่อร์ให�คณะ 
กรรมการเฉพื่าะก่จั 
เขึ้�ามาเก่�ยวขึ้�องกับ 
การตั่�งงบป็ระมาณ

Production of  
follow-up reports  
from meter  
readings for an  
ad-hoc committee  
to consider, taking  
into account  
the process of  
budgeting

จััดฝึักอบรมให� 
บุคลากรรับที่ราบ 
เป็็นครั�งคราว

Occasional  
trainings for  
employees

ลงทุี่นโดยด้มาต่รการ 
ท่ี่�ม่ระยะเวลา 
คุ�มทุี่นเร็ว

Investment on  
measures with  
short breakeven  
period

1 ไม่ม่แนวที่างป็ฏ่ิบัต่่ 
ท่ี่�ที่ำาไว�เป็็น 
ลายลักษณ์อักษร

No written  
guideline on  
energy

ผู้�รับผู่ดชัอบ 
ด�านพื่ลังงาน  
ม่ขึ้อบเขึ้ต่หน�าท่ี่� 
ความรับผู่ดชัอบ 
จัำากัด

Personnel  
responsible for  
energy are given  
limited scope of  
responsibilities.

ม่การต่่ดต่่ออย่าง 
ไม่เป็็นที่างการระหว่าง 
ว่ศัวกรกับผู้�ใชั�พื่ลังงาน  
(พื่นักงาน)

Informal  
communication  
between engineers  
and energy users  
(employees)

ม่การสัรุป็รายงาน 
ด�านค่าใชั�จ่ัายการ 
ใชั�พื่ลังงาน เพ่ื่�อใชั�กัน 
ภายในฝ่ัายว่ศัวกรรม

Summary of  
reports on costs  
incurred from  
energy use to  
be used among  
the engineering  
department.

แจั�งให�บุคลากรที่ราบ 
อย่างไม่เป็็นที่างการ  
เพ่ื่�อส่ังเสัร่มการ 
ใชั�พื่ลังงานอย่างม่ 
ป็ระส่ัที่ธ่์ภาพื่

Informal  
announcement  
made to  
employees to  
promote eff icient  
use of energy.

พ่ื่จัารณาเฉพื่าะ 
มาต่รการท่ี่�ลงที่นุต่ำ�า

Consideration  
of only low- 
investment  
measures

0 ไม่ม่นโยบาย 
ท่ี่�ชััดเจัน

No clear policy

ไม่ม่ผู้�รับผู่ดชัอบ 
ด�านพื่ลังงาน

No designation  
of personnel  
responsible for  
energy

ไม่ม่การต่่ดต่่อกับ 
ผู้�ใชั�พื่ลังงาน

No contact with  
energy users

ไม่ม่ระบบรวบรวม 
ขึ้�อม้ลและบัญช่ั 
การใชั�พื่ลังงาน

No system  
that compiles  
information on  
energy use.

ไม่ม่การสันับสันุน 
การป็ระหยัดพื่ลังงาน

No support for  
energy-saving  
mechanisms.

ไม่ม่การลงทุี่นใด ๆ 
ในการป็รับป็รุง 
ป็ระส่ัที่ธ่์ภาพื่  
การใชั�พื่ลังงาน

No investment  
carried out to  
improve eff iciency 
of energy use

หมายเหตุ: 1.  ขึ้�อม้ลการป็ระเม่นสัถึานภาพื่การจััดการพื่ลังงานเบ่�องต่�น ป็ระเม่นจัาก 83 ฝ่ัายขึ้องจัำานวนทัี่�งหมด 83 ฝ่ัาย หร่อบุคลากรจัำานวน 83 คนจัากทัี่�งหมด 5,289 คน ค่ดเป็็นร�อยละ 1.57
 2.  ในกรณ่ท่ี่�อาคารควบคุมพัื่ฒนาระบบการจััดการพื่ลังงานในรอบท่ี่�สัอง ในขัึ้�นต่อนน่�อาคารควบคุมจัะดำาเน่นการหร่อไม่ดำาเน่นการก็ได� หากดำาเน่นการป็ระเม่นสัถึานภาพื่ 

การจััดการพื่ลังงานภายในองค์กรต่่อเน่�องทุี่ก ๆ ปี็ จัะที่ำาให�ที่ราบสัถึานภาพื่การจััดการพื่ลังงานท่ี่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงได�ด่ย่�งข้ึ้�น
 3.  การป็ระเม่นสัถึานภาพื่การจััดการพื่ลังงานในภาพื่รวมขึ้องอาคารควบคุม หากที่างอาคารม่ว่ธ่์การอ่�นท่ี่�เหมาะสัมกว่า ก็สัามารถึนำามาใชั�แที่นต่ารางด�านบนได�

Remarks: 1.  Preliminary assessment of energy management status was carried out in 74 departments from the total of 84 departments or 74 persons from 
a total employees of 5,289 persons, accounting for 1.40 per cent.

 2.  In case a controlled building develops the second round of energy management system, this procedure may be or may not be carried out. Annual 
corporate assessment of energy management carried out continuously will result in better understanding of changes in energy management.

 3.  This is the overall assessment of energy management status of a controlled building. A more appropriate method may be used should there be any.
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ธนาคารออมสินให้ความสำาคัญกับการจัดการด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร และลูกจ้างทุกคนเข้าใจถึงนโยบายร่วมกัน  

และปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีการรายงานผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำาเนินงาน เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีบริหาร 

จัดการการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า 

GSB recognises the importance of energy management by encouraging the executives at all levels, officers and employees 
to understand the policy on energy management and implement it to yield concrete results. A performance report and 
recommendations are submitted for further improvement so that GSB would become an organisation that manages energy 
properly, efficiently and economically.

ผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น  
Preliminary Results of Energy Management Assessment

การประเมินการจัดการพลังงานขององค�กร
Assessment of organisational energy management

เป�าหมาย / Target ป� 2561/ Y 2018

          เดือน (มกราคม - ธันวาคม)12  months (January - December)
ปร�มาณพลังงานไฟฟ�า                                                  กิโลวัตต�-ชั่วโมง
Units of electricity energy   11,566,000 kilowatt-hour

ค�าใช�จ�าย (บาท) 
Costs (baht) 36,643,504.00
ค�าไฟฟ�ารวม (บาท)  
Total electricity cost (baht)  45,300,263.49
เฉลี่ยต�อเดือน (บาท) 
Monthly average (baht) 3,775,021.96
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การจัดการองค�กร
Organizational 
management

การกระตุ�น
และสร�างแรงจ�งใจ

Stimulation 
and motivation

ระบบข�อมูล
ข�าวสาร

Information 
system

ประชาสัมพันธ�
Public relations

การลงทุน
Investment

ข�อมูลสรุป
การใช� ไฟฟ�า
ในรอบป� 2561
(รวมทุกมิเตอร�)

Summary of 
electricity use in 2018 
(all meters combined)

302-1 | 302-3 | 302-4 | 302-5

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561

188



6. อาคารต่้นแบับัอนุรักิษ์์พลังงาน (Green Office)
จัากโครงการ GSB IDEA ท่ี่�เป็ิดโอกาสัให�บุคลากรพัื่ฒนาความค่ด 

สัร�างสัรรค์ส่้ัองค์กรแห่งนวัต่กรรม นำามาส่้ัการออกแบบอาคารต่�นแบบอนุรักษ์ 
พื่ลังงาน Innovative Energy Conservation Building (Green Off ice)  
ท่ี่�ม่แนวค่ดหลักให�เป็็นม่ต่รต่่อผู้�มาใชั�บร่การ ส่ั�งแวดล�อม และชุัมชัน ป็ระหยัด 
ค่าใชั�จ่ัายด�านพื่ลังงาน พื่ร�อมสัร�างส่ั�งแวดล�อมท่ี่�ด่ภายในท่ี่�ที่ำางานและชุัมชัน  
โดยม่สัาขึ้าต่�นแบบอย้ท่่ี่�ธ์นาคารออมส่ัน สัาขึ้ามวกเหล็ก จัังหวัดสัระบุร่

302-4 | 302-5 | 413-1

6. Innovative Energy Saving Building
The GSB IDEA project, which provided the opportunity for 

off icers to develop their creative ideas to make GSB an innovative 
organisation, has resulted in a design of Innovative Energy Saving 
Building (Green Off ice). The key ideas of the design are to be 
friendly to users, the environment and the community; saving  
on energy costs; creating a good environment at work and  
for the community. A model Green Off ice is located at GSB  
Muak Lek Branch Off ice, Saraburi Province.

ธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการนำาเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และนำาแนวคิดนั้น 

มาจัดทำาเป็นอาคารต้นแบบท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานได้จริง เกิดเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและการส่งเสริม 

อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับสังคมในวงกว้าง 

GSB officers contributed their creative ideas on the design of an energy-saving building, which was then translated into  
a model building that reduces energy consumption in practice. It is a model of innovative learning and promoting a sustainable 
industry on energy conservation.

1 โครงสร�างคอนกร�ตเสร�มเหล็ก 2 ชั้น
 2-storey steel-reinforced 
 concrete structure

5 ใช�ผนังคอนกร�ตมวลเบา มีคุณสมบัติ
 ในการเป�นฉนวนป�องกันความร�อน
 Low-density concrete walls with 
 heat insulating property

6 ก�อผนังสองชั้น มีช�องอากาศภายใน 
 ช�วยลดความร�อนเข�าสู�อาคาร
 Double wall system with air cavity 
 to reduce heat absorption 
 by the building

7 กระจกนิรภัยกันความร�อน ลดรังสีอินฟราเรด
 ได�ถึง 98% ลดรังสียูว�ได�ถึง 99% 
 แต�แสงสามารถส�องผ�านได�ถึง 70% 
 ช�วยลดภาระการทำงานของเคร�่องปรับอากาศ
 และการใช�แสงสว�างจากหลอดไฟ
 Safety heat-reflecting glass installed, 
 which cuts down 98% of infrared, 
 99% of UV, but allowing 70% of light 
 to go through, thereby reducing 
 energy consumption by 
 air conditioners and lights

2 ติดตั้งระบบการใช�น้ำหมุนเว�ยน
 Water circulation system installed

3 เป�นอาคารที่อำนวยความสะดวก
 ต�อผู�พ�การ ออกแบบตามหลัก
 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 Accessible by persons with 
 disabilities, and designed 
 based on work safety

4 ชั้นดาดฟ�าติดตั้งแผงโซลาร�เซลล� 
 สามารถผลิตไฟฟ�าได�ประมาณ 12 KW
 Solar cell panels installed on the roof, 
 generating approximately 12 KW of 
 electricity

** ป 2561 อัตราสวนคาไฟฟาสาขามวกเหล็กตอจำนวนพนักงาน เทากับรอยละ 51.24 นอยกวาอัตราสวนคาไฟฟาของสาขาทั้งหมด ตอจำนวนพนักงานสาขาทั้งหมด
 In 2018, the ratio of electricity cost per officer at the Muak Lek Branch is 51.24% less than that of the ratio of the electricity cost of all branches 
 by all branch officers.

อาคารต�นแบบ
อนุรักษ�พลังงาน
GREEN OFFICE
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7.  ปัระกิาศเจต่นารมณ์ โครงกิาร “ออมสิิน 
ที่ำาความด่ด้วยหัวใจ ลดภัยสิิ�งแวดล้อม”

โครงการน่�ตั่�งเป้็าหมายให�ทุี่กหน่วยงานและทุี่กก่จักรรมขึ้องธ์นาคาร 
ออมส่ันทัี่�วป็ระเที่ศั เล่กใชั�บรรจุัภัณฑ์์โฟื้ม 100 เป็อร์เซ็ึ่นต่์ตั่�งแต่่วันท่ี่� 1  
มกราคม พื่.ศั. 2562 เป็็นต่�นไป็ โดยให�พื่นักงานและล้กจั�างทุี่กคนร่วมกันลด  
ละ เล่ก ป็ฏ่ิเสัธ์การใชั�ถุึงพื่ลาสัต่่ก และบรรจุัภัณฑ์์ท่ี่�ที่ำาจัากพื่ลาสัต่่กแบบ 
ใชั�ครั�งเด่ยวท่ี่�ง ป็รับเป็ล่�ยนมาใชั�ถุึงผู�า บรรจุัภัณฑ์์หร่อภาชันะท่ี่�ใชั�ซึ่ำ�าได� และ 
บรรจุัภัณฑ์์ท่ี่�เป็็นม่ต่รต่่อส่ั�งแวดล�อม เพ่ื่�อรณรงค์และสัร�างความต่ระหนักถ้ึง 
ปั็ญหาขึ้ยะโฟื้มและขึ้ยะพื่ลาสัต่่ก ทัี่�งยงัเป็็นการสันับสันุนนโยบายภาครัฐและ 
ยทุี่ธ์ศัาสัต่ร์ขึ้องธ์นาคารด�านการพัื่ฒนาส่้ัความยั�งยน่ด�วยการสัร�างป็ระส่ัที่ธ่์ภาพื่ 
เช่ังน่เวศั (Eco-Eff iciency) ให�แก่องค์กรและผู้�ม่ส่ัวนได�ส่ัวนเส่ัย จันเก่ดเป็็น 
เอกลักษณ์และวัฒนธ์รรมองค์กรท่ี่�ด่

7.  Announcement of Intention to Implement the 
Project “GSB Doing Good with Our Heart to 
Reduce Environmental Impact”

The objective of this project is for all GSB units and activities 
nationwide to stop using foam products from 1 January 2019. 
All off icers and employees have reduced, stopped and declined 
the use of plastic bags and one-time-use plastic containers. They 
have instead opted for using cloth bags, re-usable containers and 
green containers. This is part of a campaign to raise awareness 
about the problem of foam and plastic waste. Moreover, it 
also supports the government policy and the Bank’s strategy 
on sustainable development through achieving eco-eff iciency 
for the organisation and stakeholders, in order to foster a good 
organisational identity and culture.
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06
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม  

GSB Foundation

หน่ึ่�งในึ่การขัับเคล่ื่�อนึ่สัังคมขัองธนึ่าคารออมสิันึ่ท่ี่�ช่่วยเสัริมสัร้างความเข้ัมแข็ังผ่่านึ่การดำำาเนิึ่นึ่งานึ่ 
ในึ่รูปแบบการสันึ่ับสันึุ่นึ่ สั่งเสัริมโครงการหรือกิจกรรมที่่�ม่คุณค่าต่่อสัังคมในึ่ดำ้านึ่ต่่าง ๆ เช่่นึ่  
การศึ่กษา การที่ำานึุ่บำารุงศึิลื่ปวัฒนึ่ธรรม ศึาสันึ่า คุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึ่งดำ้านึ่สัุขัอนึ่ามัย 
แลื่ะคุณภาพช่่วิต่ที่่�ดำ ่ฯลื่ฯ โดำยดำำาเนึ่นิึ่การอย่างโปร่งใสั เป็นึ่กลื่าง สัามารถึต่รวจสัอบได้ำ เพื�อคุณภาพ 
ขัองสัังคมแลื่ะชุ่มช่นึ่ที่่�เขั้มแขั็งขัึ้นึ่อย่างแที่้จริง

GSB Foundation is one of the elements that drive GSB society through strengthening the efforts 
of the Bank by supporting and promoting projects or activities that are beneficial to society in various 
dimensions including education, arts and culture, religion, ethics and morality, as well as health and  
good quality of life. The Foundation carries out its work in a transparent and accountable manner  
in pursuit of quality of society and community.



คณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม
Board of Directors of GSB Foundation

คณะอนุกรรมการแผนงานและกิจกรรม
มูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม

Sub-Committee on Planning and Activities 
GSB Foundation

ผู�จัดการมูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม
Manager of GSB Foundation

ผู�ช�วยผู�จัดการมูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม
Assistant Manager of GSB Foundation

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

เจ�าหน�าที่บัญชีและการเง�น
Accounting and Finance Officer

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

เจ�าหน�าที่ธุรการและสารบรรณ
Administrative and Correspondence Officer

คณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม
Board of Directors of GSB Foundation

คณะอนุกรรมการแผนงานและกิจกรรม
มูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม

Sub-Committee on Planning and Activities 
GSB Foundation

ผู�จัดการมูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม
Manager of GSB Foundation

ผู�ช�วยผู�จัดการมูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม
Assistant Manager of GSB Foundation

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

เจ�าหน�าที่บัญชีและการเง�น
Accounting and Finance Officer

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

เจ�าหน�าที่ธุรการและสารบรรณ
Administrative and Correspondence Officer

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนอุปนิสัยและพฤติกรรมการออมในหมู่ 
ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้

2. เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่ผู้ด้อยโอกาส  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัย

3. เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาคม  
ประชาสังคม การรวมพลังสร้างสรรค์ของคนในชาติเพื่อการพัฒนาสังคม

4. เพื่อสนับสนุนการทำานุบำารุงศาสนา และการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม

5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึงการอนุรักษ์และการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ลูกค้าธนาคารออมสิน 
และประชาชน เพื่อการพัฒนาสังคม

7. เพือ่สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
หรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

8. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับ  
รวมทั้งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา และดำาเนินกิจการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
Purposes of GSB Foundation

1. Promote savings habit, especially in youth and income 
earners.

2. Support poverty eradication for the underprivileged 
especially children and youth, and promote education and 
health.

3. Support the strengthening of communities and  
civil society, and combine the creative power of Thais for  
social development.

4. Support the preservation of religion and promote 
ethics and morality.

5. Promote the conservation of traditional customs, arts 
and culture, including the management of natural resources 
and environment.

6. Help and support GSB’s customers and the general 
public for social development.

7. Promote democratic constitutional monarchy as a form 
of government and does not provide f inancial support to any 
politician and political party.

8. Promote education and training at all levels and 
operate as a licensee in establishing an educational institution 
and conduct activities that benef it the institution.

โครงสร้างมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม 
Structure of GSB Foundation

ธนาคารออมสิน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2561
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สัารจากประธานึ่มูลื่นึ่ิธิออมสัินึ่เพื�อสัังคม  
คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

GSB Foundation has played its part in promoting the image 
of GSB to be more than just a bank dedicated to society. At GSB 
Foundation, we work together with all parties to complement 
the gaps and work towards sustainable society. I am proud of 
the Foundation’s efforts to seek revenues for the benef its of  
society. In 2018, the Foundation held a charity rally for Phra Bat 
Nam Phu Temple, donating 250,000 baht for HIV patients. In the 
same year, the Foundation also donated 775,000 baht to the 
family of Lieutenant Commander Saman Kunan who passed 
away when he was on duty to rescue 13 members of the Moo 
Pa Academy Mae Sai Football Team from Tham Luang Cave in 
Chiang Rai. Moreover, GSB Foundation has added a channel for 
donation through e-Donation system. With this system, donators 
will be granted tax reduction from their respective donations 
automatically. In 2019, GSB Foundation has continued to play 
a role in contributing to the well-being of Thai society. The 
Foundation has been working towards GSB WAY 2019 with the 
Bank under the guiding theme of “Fulf illment of Thai Society 
with Farsighted Vision, Beyond Limitations”

 I wish to take this opportunity to thank our partner agencies 
and volunteers who have always supported activities of GSB 
Foundation. On this occasion, I would like to invite all of you to 
be a part of our GSB Foundation by supporting the Foundation’s 
activities or becoming volunteers or donating so GSB Foundation  
can continue contributing to society.

มูลนิธิออมสินเพือ่สังคม ไดม้ีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธนาคาร 
ออมสินให้เป็นมากกว่าธนาคาร ธนาคารเพ่ือสังคม โดยเป็นการทำางานด้าน 
สังคมร่วมกัน เสริมเติมเต็มในส่วนที่ขาดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่ึ่งผมมีความ 
ภาคภูมิใจในผลงานของมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม ท่ีพยายามหารายได้เพ่ือนำามา 
ช่วยเหลือสังคม โดยในรอบปี 2561 ได้จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลเพื่อ 
วัดพระบาทนำ้าพุ โดยนำาเงินถวายหลวงพ่ออลงกต จำานวน 250,000 บาท  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ มอบเงิน 775,000 บาท เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
ของนาวาตรี สมาน กุนัน ท่ีเสียชีวิตจากการดำานำ้ากู้ภัยช่วยเหลือทีมฟุุตบอล  
“หมููป่่า อะคาเดมีู” หรือทีม 13 หมูป่า ในถำา้หลวง-ขุนนำา้นางนอน จังหวัดเชียงราย  
นอกจากน้ีมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมยังเพ่ิมช่องทางการรับบริจาคเงินผ่านระบบ  
e-Donation โดยผู้บริจาคจะได้รับการลดหย่อนภาษีโดยอัตโนมัติ สำาหรับในปี 
2562 มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมยังคงบทบาทเสริมเติมเต็มสังคมไทย โดยเดิน 
เคียงข้างกับธนาคารท่ีมุ่งสู่การเป็น “GSB WAY 2019” วิถีออมสินยุคใหม่ 
ภายใต้แนวคิด “เติิมูเต็ิมูสัังคมูไทย คิดก้้าวไก้ล เหนืือขีีดจำำากั้ด”

ผมขอขอบคณุหนว่ยงานพนัธมิตรและจติอาสาท่ีใหก้ารสนบัสนนุการ 
จดักจิกรรมต่าง ๆ  ของมลูนธิอิอมสนิเพือ่สงัคมมาโดยตลอด และขอเชญิชวน 
ทกุทา่นเขา้มามีสว่นรว่มกบัมลูนธิอิอมสนิเพือ่สงัคม ดว้ยการสนบัสนนุกจิกรรม 
ที่จัดขึ้น ร่วมเป็นจิตอาสา หรือร่วมบริจาคเงินตามกำาลังศรัทธา เพื่อให้มูลนิธ ิ
ออมสินเพื่อสังคมได้ทำาประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Message from the Chairperson of the 
Board of GSB Foundation 
Mr. Chatchai Payuhanaveechai



1.  The Pilot Project for the Development of New  
Generation of Arts Learners, Initiated by Her Royal  
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn once  
commented that Arts is a basic subject that teaches people to 
think, analyse, and appreciate the aesthetical values of language, 
literature, arts so it is imperative to support students who are 
interested in and good at arts to continue their studies until the 
undergraduate.

 GSB Foundation has provided scholarships to 4 batches 
of students under the Pilot Project for the Development of New 
Generation of Arts Learners, Initiated by Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn for Chulalongkorn University. Each batch 
comprises 10 scholarships thus totalling 40 scholarships, amounting 
to 32.4 million baht. The Foundation has also provided grants 
to 56 undergraduates and 6 postgraduates who are recipients of 
scholarships from Faculty of Arts, Chulalongkorn University during 
the academic years 2006 - 2017 totalling 9,546,000 baht.

2. GSB Vocational College, Chanthaburi Province
In 2011, GSB Foundation founded GSB Vocational College to 

encourage youths who have completed their vocational education 
to be able to work, thus resulting in the enhancement of quality 
of life and community strength.

GSB Vocational College was granted the license of 
establishment from the Ministry of Education on 1 February 2011. 
The College provides courses on Accounting, Marketing, Business 
Computer, and Hotel Studies at Vocational Certif icate and High 
Vocational Certif icate levels. In 2018, the College comprised 27 
teachers and 537 students. Moreover, the College also offers dual 
vocational education at High Vocational Certif icate with cooperation 
from the off ice of employment, Ministry of Labour under the 
3-Mor Project that providing graduate students in high school and 
vocational college to have income, occupation, and education.  
in programmes of Accounting, Marketing, Business Computer,  
and Human Resource Management. At present, there are 85 
students taking up these courses of dual vocational education.

โครงการเด่่นที่่่สนับสนุน 
โด่ยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
Featured Projects Supported by GSB Foundation

1.  โครงการนึ่ำาร่องการพัฒนึ่านึ่ักอักษรศึาสัต่ร์รุ ่นึ่ใหม่ 
ต่ามแนึ่วพระราช่ดำำาริ สัมเดำ็จพระเที่พรัต่นึ่ราช่สุัดำา ฯ  
สัยามบรมราช่กุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีมพีระราชดำาริว่า อกัษรศาสตร์เปน็วิชาพืน้ฐานทีท่ำาใหค้น 
รูจ้กัคดิ วิเคราะห์ รูจ้กัซึ่าบซ้ึึ่งในความงดงามของภาษา วรรณศลิป ์และศลิปะ  
สมควรส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดีและสนใจได้ศึกษาทางด้านนี้จนถึงระดับ 
ปริญญาตรี

มลูนิธอิอมสนิเพือ่สงัคม สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนในโครงการ 
นำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ ตามแนวพระราชดำาริ สมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ให้กบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
จำานวน 4 รุ่น รุน่ละ 10 ทนุ รวม 40 ทนุ เปน็เงนิท้ังสิน้ 32.4 ลา้นบาท และสนบัสนนุ 
ทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับทุนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในระดับปริญญาตรี จำานวน 56 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 6 คน  
ช่วงปีการศึกษา 2549 - 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,546,000 บาท

2. วิที่ยาลื่ัยอาช่่วศึ่กษาออมสัินึ่อุปถึัมภ์ จังหวัดำจันึ่ที่บุรี
ปี 2554 มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมได้จัดต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน 

อุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สำาเร็จการศึกษาในระดับ 
อาชีวศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ใน 4 สาขา ไดแ้ก ่สาขาวชิาการบัญช ีสาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาคอมพิวเตอร ์
ธุรกิจ และสาขาวิชาการโรงแรม ในปีการศึกษา 2561 มีครูจำานวน 27 คน  
และนักเรียน 537 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรทวิภาคีระดับ ปวส.  
โดยเปน็เครอืขา่ยกบัสำานกังานจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ในโครงการ 3 ม.  
(มเีงนิ มงีาน และมีการศกึษา) ในสาขาวชิาการบญัช ีการตลาด คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยปัจจุบันมีนักเรียนจำานวน 85 คน
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ผลก้ารดำาเนืนิืงานืวทิยาลยัอาชวีศกึ้ษาออมูสันิือปุ่ถมัูภ ์ป่กี้ารศกึ้ษา  
2561

การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 
ระดับประเทศ ครัง้ที ่11 โดยสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน 
แหง่ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
ประจำาปีการศึกษา 2561 มีครูได้รับรางวัล จำานวน 4 คน ดังนี้

 • นืายวิศิษฎ์ สัายพรหมู วิจัยสถาบัน เรื่อง “การนำาวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์สู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
แห่งชาติ (TQA) ปีการศึกษา 2561”

 • นืางสัาวชืน่ืนืวพัฒน์ื อภริมูย์ภารดา วจิยัการเรียนการสอน เรือ่ง 
“การใช้แม่แบบช่วยสอนวิชาโครงการ กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ออมสินอุปถัมภ์”

 • นืายณัฐวุฒิ จำันืแดง วิจัยการเรียนการสอน เร่ือง “การเพ่ิม 
ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้ส่ือ YouTube  
ของนักเรียนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2560”

 • นืายธรีวฒัน์ื นืามูป่ะเสั วจิยัการเรยีนการสอน เรือ่ง “การพฒันา 
แอปพลเิคชัน วิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ นักเรียนประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์  
ปีการศึกษา 2560”

Performance of the GSB Vocational College in the 
Academic Year 2018

The 11th National Research and Teaching Material Innovation 
Contest by the Association of Private Colleges of Technology 
and Vocational Education of Thailand Under the Patronage of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn which was 
held on 19 October 2018 for the academic year 2018 at Thonburi 
University resulted in the following 4 teachers winning awards:

 • Mr. Visit Saiprom conducted a research on institutions 
titled “Driving GSB Vocational College towards International 
Standards in accordance with Thailand Quality Award (TQA), 
academic year 2018”.

 • Ms. Chuennawapat Apiromparada conducted a research 
on academic studies titled “The Use of Model on Project-Related 
Teachings: Case Study of GSB Vocational College Students”.

 • Mr. Nattawut Chandaeng conducted a research on 
academic studies titled “Enhancing Performance of Science 
Studies to Improve Life Skills through YouTube of Second-year 
Vocational Certif Icate Students in Hotel Studies, Vocational 
College, Academic Year 2017”.

 • Mr. Thirawat Nampase conducted a research on 
academic studies titled “Development of Applications by Second-
year Vocational Certif Icate Students in Computer Business, 
Vocational College Under the Patronage of GSB Foundation, 
Academic Year 2017”.
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3. กิจกรรมระหว่างธนึ่าคารออมสัินึ่แลื่ะชุ่มช่นึ่
“GSB CSR ออมูสิันือาสัา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอุปถมัภ์ ร่วมกับ 

ธนาคารจดักิจกรรมเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้อำานวยการธนาคาร  
ประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม และทีมผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ทาสีห้องนำา้ สร้างศาลาพกัผ่อน ปลูกผกัโครงการตู้กับข้าว 
สีชมพู เล่นกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
จันทบุรี นายกเทศมนตรี ศึกษาธิการจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ผู้กำากับการ 
ตำารวจ และผู้บริหารหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เข้าร่วมงานเล้ียงสังสรรค์เพ่ือ 
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

3. Activities between GSB and Communities
“GSB CSR Aomsin Arsa” on 23 June 2018. Vocational 

College Under the Patronage of GSB Foundation. GSB President 
and CEO, Chairperson of the Board of GSB Foundation, and GSB 
Executives participated in various activities, for instance, painting of 
toilet walls, building of recreational gazebos, planting vegetables 
for “Pink Pantry” project, and sports matches. Chanthaburi’s 
governor, Mayor, Provincial Educational Off icer, Provincial Vocational 
Education Off icer, police Superintendent, and Executives of the 
private sector also presented at the reception to promote good 
relations among each other.
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การด่ำาเนินงานของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม 
ในปี 2561
GSB Foundation’s Operations in 2018

1. Fundraising Activities
GSB Foundation conducted the following fundraising 

activities in order to support the Foundation’s work in providing 
scholarships, and academic and sports materials to students in 
Border Patrol Police schools and schools in remote areas as well 
as conducting CSR activities to those in need:

1.1 “GSB Foundation Charity Bowling Tournament 
2018” was held on 4 August 2018 at Blu-o, Esplanade 
Ratchadaphisek, Bangkok, to raise fund for GSB to carry out public 
benef it and charity activities and for good relationships between 
participants and GSB alliances.

1.2 “GSB Foundation Family Rally 2018” was held 
during 1 - 2 December 2018 by the route from Bangkok to Khao 
Yai. There are 76 teams and able to raise funds for the amount 
of 440,100 baht to GSB Foundation. Sum amount of money 
donated to Phra Bat Nam Phu Temple to assist HIV patients as 
1 December is the World’s AIDS Day and allocated to hold a 
CSR activity at Muak Lek Arboretum, Nakhon Ratchasima which 
was the f inishing point of the rally. The Father’s trees namely 
Pterocarpus and Cassia Fistula were also given at the Arboretum 
in order to plant in the forest and provide 3 electricity poles to 
illuminate the walkway in Arboretum.

1. กิจกรรมหารายไดำ้
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุ 

อปุกรณท์างการศกึษา และอปุกรณก์ฬีาแกน่กัเรยีนในโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนและโรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร รวมทัง้จดักจิกรรม CSR ใหแ้กผู่ด้อ้ยโอกาส  
ดังนี้

1.1 จำัดกิ้จำก้รรมูแขี่งขัีนืโบว์ลิ่งก้ารกุ้ศล “GSB Foundation 
Charity Bowling Tournament 2018” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561  
ณ Blu-O สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพ่ือนำารายได้สมทบทุน 
มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม สำาหรับดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ 
สาธารณกุศล และเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อนัดีระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
กับหน่วยงานพันธมิตรของธนาคาร

1.2 จำัดก้ิจำก้รรมูแรลลี่ก้ารกุ้ศล “GSB Foundation Family 
Rally 2018” ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 เส้นทางกรุงเทพ - เขาใหญ่  
เพ่ือนำารายได้ส่วนหน่ึงมอบให้วัดพระบาทนำา้พุ สำาหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 
เน่ืองจากวันท่ี 1 ธันวาคม เป็นวันเอดส์โลก และจัดกิจกรรม CSR ณ  
สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึึ่งเป็นจุด Finish การแข่งขัน 
แรลล่ี พร้อมกับมอบต้นไม้ของพ่อ ต้นประดู่ ต้นราชพฤกษ์ เพาะชำาต้นกล้า  
เพ่ือนำาไปปลูกในป่า และมอบเสาไฟุฟุ้าเพ่ือให้แสงสว่างทางเดินในสวน 
รุกขชาติมวกเหล็ก จำานวน 3 ต้น

GSB Foundation Charity Bowling 
Tournament 2018

ผู�เข�าร�วมแข�งขัน             ทีม
There are        50 teams

รายได�สมทบทุนเข�ามูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม 
And able to raise funds for the amount of 

340,255 บาท / baht 
to GSB foundation 

GSB Foundation
Family Rally 2018

ผู�เข�าร�วมแข�งขัน             ทีม
There are        76 teams

รายได�สมทบทุนเข�ามูลนิธิออมสินเพ�่อสังคม 
And able to raise funds for the amount of 

440,100 บาท / baht 
to GSB foundation.
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On 1 December 2018, opening of the rally, GSB Foundation 
donated the following to Phrabat Nam Phu Temple:

ท้ังน้ี ในวันเปิดการแข่งขันแรลล่ี วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิ 
ออมสินเพ่ือสังคมได้มอบเงินบริจาคให้วัดพระบาทนำ้าพุ ดังน้ี

 • รายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันแรลลี่การกุศล
From the charity family rally

จำานวน  บาท
amount 200,000 baht

 • ประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมบริจาค
Chairman of GSB Foundation

จำานวน  บาท
amount 28,000 baht

 • เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผ่านระบบ e-Donation
Donation from the general public through e-Donation system

จำานวน  บาท
amount 22,249 baht

รวมูทั้งสัิ้นื
Total amount of donation

  บาท  250,249 baht

2. การรับบริจาค
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ได้รับอนุมัติให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จากกรมสรรพากร เมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อ 

อำานวยความสะดวกในการรับบริจาคเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วม ด้วยวิธีสแกน QR Code ที่ติดต้ัง ณ จุดรับบริการ  
ทำาให้การบริจาคมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งข้อมูลไปกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ผู้บริจาคจึงได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำาปี  
โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนภาษี โดยในปี 2561 มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้รับเงินบริจาคดังนี้

2.1 วง The Impossibles มอบเงินจากการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “เทิดไท้องค์ราชันืในืดวงใจำ ไทยนืิรันืดร์” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จำานวน 500,000 บาท เพ่ือใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์

2.2 ชมรมกอล์ฟุธนาคารออมสิน มอบเงินจากการแข่งขันกอล์ฟุการกุศล  
เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จำานวน 200,000 บาท

2.3 ร้านค้าสวสัดกิารธนาคารออมสนิ มอบเงนิจากการจำาหน่ายเสือ้ยดืสเีหลอืง 
ให้แก่พนักงาน โดยบริจาคให้มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมตัวละ 10 บาท เป็นเงินท้ังส้ิน  
150,000 บาท

2.4 กล่องรบับริจาคตามสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มยีอดเงนิบรจิาค 
ท้ังส้ิน 540,443 บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

2.5 พนกังาน ลกูจ้างธนาคาร และบคุคลทัว่ไปร่วมกจิกรรมบรจิาคเงนิ 500 บาท  
ได้รับกระปุกออมสินวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 1 ใบ ในงาน “GSB Christmas  
Pink Party” เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ธนาคารออมสิน สำานักงานใหญ่  
มียอดเงินท้ังส้ิน 123,550 บาท

2. Donations
GSB Foundation has been approved to adopt e-Donation system 

from the Revenue Department on 21 September 2018 in order to facilitate 
donations through Mobile Banking channels of all participating banks by 
scanning QR Code at the points of service. This has made donations accurate 
and quick. Information is automatically sent to the Revenue Department. 
Therefore donators will receive their annual tax deduction benef its without 
the need to send any proof for consideration of tax deduction. In 2018, 
GSB Foundation has received the following donations:

2.1 The Impossibles band donated 500,000 baht raised from a charity concert in honour of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej The Great on 25 December 2017 at the Thailand Cultural Centre.

2.2 GSB Golf Club donated 200,000 baht raised from the charity golf tournament on 27 October 2018.

2.3 GSB Welfare Store donated 150,000 baht raised from the sales of yellow t-shirts for members of the staff.

2.4 The sum of 540,443 baht was raised from donation boxes located at GSB branches across Bangkok and its vicinity (as of 
31 December 2018).

2.5 The sum of 123,550 baht was raised from GSB employees and contractors as well as the general public who participated 
in the “GSB Christmas Pink Party” on 24 December 2018 at GSB headquarters.
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รายงานสรุปกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ประจำาปี 2561  
The List of CSR Activities of GSB Foundation in 2018

หน่วย/Unit: บาท/baht

กิจกรรมที่ด�ำเนินงำน 
Activity

งบประมำณที่สนับสนุน  
Budget

ด้านการศึกษา / Education
1. มอบทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน 

ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
Scholarships, educational equipment, school uniforms, sports equipment, etc. were given to 
students in need at 10 Border Patrol Police schools/schools in remote areas.

1.1 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
Schools in Chaiyaphum Province

1.2 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี จังหวัดบึงกาฬ
Ban Thai Seri Border Patrol Police School, Bueng Kan Province

1.3 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย จังหวัดราชบุรี
Wat Sanam Chai Kindergarten School, Ratchaburi Province

1.4 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี
Saiburi Islam Wittaya School, Pattani Province

1.5 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านถำ้าหิน จังหวัดราชบุรี
Ban Thum Hin Border Patrol Police School, Ratchaburi Province

1.6 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
Suan Phueng Witthaya School, Ratchaburi Province

1.7 โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Pai Wittayakarn School, Mae Hong Son Province

1.8 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี
Wat Uposatharam School, Uthai Thani Province

1.9 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
Mueng Krabi School, Krabi Province

341,772

 • มอบทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560 ในโครงการนำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ ตามแนว 
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำานวน 3 ทุน (ระดับมหาบัณฑิต)
Granted 3 scholarships for postgraduate students under the Pilot Project for the Development of 
New Generation of Arts Learners, Initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
for academic year 2017.

288,000

ด้านสังคม / Society
2. มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 2,100 ผืน ดังนี้

Distributed 2,100 blankets to cold weather victims of f inancial diff iculties

2.1 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในอำาเภอชาติตระการ จำานวน 3 แห่ง 
จังหวัดพิษณุโลก จำานวน 200 ผืน/blankets
Three Border Patrol Pokice Schools in Chat Traka District, Phitsanulok Province

2.2 โรงเรียนบ้านบุ้งผลำา จังหวัดพิษณุโลก จำานวน 100 ผืน/blankets
Ban Bung Phlam School, Phitsanulok Province

2.3 โรงเรียนบ้านห้วยนำ้าไซึ่ จังหวัดพิษณุโลก จำานวน 100 ผืน/blankets
Ban Huai Nam Sai School, Phitsanulok Province

2.4 โครงการปันนำ้าใจสู้ภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 200 ผืน/blankets
Fight off the Cold Project, Chiang Mai Province

2.5 ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำานวน 200 ผืน/blankets
Cold weather victims, Mae Hong Son Province

325,000
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กิจกรรมที่ด�ำเนินงำน 
Activity

งบประมำณที่สนับสนุน  
Budget

2.6 วัดแสงแก้ว วัดห้วยปลากั้ง วัดดอยเวียงแก้ว  
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย จำานวน 600 ผืน/blankets
Saeng Kaew Temple, Huay Pla Kang Temple, Doi Wieng Kaew Temple,  
Cherntawan Meditation Centre, Chiang Rai Province

2.7 ตำาบลขุนน่าน จังหวัดน่าน  จำานวน 100 ผืน/blankets
Khun Nan Subdistrict, Nan Province

2.8 ตำาบลนาอาน จังหวัดเลย จำานวน 100 ผืน/blankets
Na An Subdistrict, Loei Province

2.9 อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำานวน 100 ผืน/blankets
Chiang Khan District, Loei Province

2.10 อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำานวน 100 ผืน/blankets
Mueang Mukdahan District, Mukdahan Province

2.11 อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำานวน 300 ผืน/blankets
Muak Lek District, Saraburi Province

3. มอบเงินบริจาคและช่วยเหลือครอบครัว นาวาตรี สมาน กุนัน ซึ่ึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน
Donated a sum of money to Lieutenant Commander Saman Kunan’s family members  
who are GSB’s customers

775,000

4. จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำานวน 2 แห่ง
Organised 2 activities for needy

 • กิจกรรม “ออมูสิันือาสัา ปั่นืสุัขี ผู้สูังวัย” ณ บ้านผู้สูงอายุ บางแค 2 กรุงเทพฯ โดยมอบส่ิงของเคร่ืองใช้จำาเป็น ฯลฯ
“GSB Sharing Happiness for the Elderly” at Bang Khae Nursing Home 2, Bangkok

 • กิจกรรม “ออมูสัินือาสัา ป่ันืสัุขีให้นื้อง” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
โดยมอบอุปกรณ์และของใช้ที่จำาเป็น
“GSB Sharing Happiness for the Children” at Foundation for the Blind in Thailand under 
the Royal Patronage of H.M. the Queen

65,781

27,405

5. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับธนาคารออมสิน ในพื้นที่ธนาคารภาคต่าง ๆ จำานวน 7 แห่ง
Organised 7 CSR activities at 7 GSB Regional Off ices

 • มอบอุปกรณ์การเรียน / อุปกรณ์กีฬา
Giving educational equipment / sports equipment

 • ทาสีโรงเรียน และอื่น ๆ
Painting schools, etc.

236,247

6. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี
Provided f inancial support for the improvement of the premises of GSB Vocational College in 
Chanthaburi Province.

1,500,000

รวมูค่าใช้จำ่ายก้ิจำก้รรมูเพื่อสัังคมูป่ี 2561
Total budget for CSR activities in 2018

3,559,205

คุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดี คือหน่ึงในเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรออมสิน โครงกำรและกิจกรรมในรูปแบบ 

ต่ำง ๆ ท่ีมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมจัดข้ึนจึงมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ีห่ำงไกล ด้วยกำรสนับสนุน 

งบประมำณ สิ่งของจ�ำเป็น และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อประชำชน

Good quality of education and well-being of the people constitute one of the goals of GSB. Various programmes and activities 
conducted by the GSB Foundation thus focus on enhancing the quality of education and well-being of the people in remote 
areas. These have been carried out by providing financial and material support as well as conducting activities that would 
yield great benefits for the people.
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GSB Foundation seeks to encourage GSB employees and 
contractors to become volunteers when they have any free time 
in order to positively contribute to society. They collectively 
organised 2 network groups for CSR activities with their own 
money and partial contributions from GSB Foundation of 10,000 
baht for each group:

 • Granting scholarships and granting educational and 
capacity-building equipment in various dimensions for children 
with intellectual disabilities and autism at Suphanburi Panya 
Nukul School in Suphan Buri Province on 6 October 2018.

 • Giving educational equipment including 50 dictionaries 
and painting classrooms at Charoenrat Upatham School in  
Nonthaburi Province on 14 October 2018.

โครงการส่งเสริมจิตอาสา 
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
Promoting the Volunteering Spirit of GSB Foundation

มลูนธิอิอมสนิเพือ่สงัคม สนบัสนนุใหพ้นกังานและลกูจา้งของธนาคาร 
เป็นจิตอาสา เพื่อใช้เวลาว่างในวันหยุดทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยรวมกลุม่สรา้งเครือข่ายจดักิจกรรม CSR ดว้ยทนุทรัพย์ส่วนตวั และมลูนธิ ิ
ออมสินเพื่อสังคมร่วมสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจิตอาสาทำาดีเพื่อสังคม  
กลุ่มละไม่เกิน 10,000 บาท จำานวน 2 กลุ่ม ดังนี้

 • กิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์พัฒนา 
ศักยภาพการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ สำาหรับเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญาและ 
ออทิสติก โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี วันท่ี 6 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561 

 • กจิกรรมมอบอปุกรณ์การเรยีน ทาสห้ีองเรยีน และมอบ Dictionary 
จำานวน 50 เล่ม ให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี วันท่ี 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2561

ความประทับใจจากจิตอาสาผู้ร่วมสร้างสังคม ช่วยเหลือ แบ่งปัน กับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม 
Impressions from Volunteers who Have Been Helping, Sharing and Contributing to Society with  
GSB Foundation

โกสินทร์ เผ่่ำมงคล (เพิก)  
Mr. Kosin Paomongkol (Peok)

“การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นช่วงเวลาที่ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและผู้คนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคน ได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความหวังดี เมื่อเราได้ร่วมกันสร้างความสุข 
และคุณค่าให้กับนักเรียน ตชด. และผู้ด้อยโอกาส ดั่งพระราชดำารัสในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่า ‘ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา  
ช่วยชาวโลก’ นี่คือการพัฒนาจากจุดเล็ก ๆ ให้ส่งผลยิ่งใหญ่ในอนาคต” 

“Volunteering is the way of adding values to oneself and all those involved. I experience 
the atmosphere full of love, warmth, and goodwill whenever I go out to help students in Border 
Patrol Police schools and the underprivileged. It is as His Majesty King Rama IX graciously mentioned 
‘Helping them, helping us, helping the world’. It is from this small contribution that the great effect 
will be felt in the future.”

ศุภรำงศ์ อินทนะ (น�้ำฝน) 
Ms. Suparang Intana (Nam Fon)

“แรงบันดาลใจมาจากการได้เห็นพี่ ๆ ที่เกษียณอายุไปแล้วยังมีความมุ่งมั่นต้ังใจทำาประโยชน์เพ่ือสังคม  
มกีจิกรรมจติอาสามาใหน้อ้ง ๆ  ทีย่งัเปน็พนกังานเขา้รว่มอยูเ่สมอ ซึ่ึง่เวลาทำางานจติอาสากร็ูส้กึมคีวามสขุทีเ่หน็รอยยิม้ 
จากผู้คน เหมือนได้ไปชาร์จพลังให้หัวใจ เวลาเราไปให้ความสุขคนอื่นก็เหมือนเราไปรับความสุขด้วยเช่นเดียวกัน และ 
ยังทำาให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น”

“My inspiration comes from seeing my retired colleagues still committed to contributing to  
society. They always come up with volunteering activities and invite us the current employees to 
participate. I am happy when I volunteer and see smiles from those I meet. It is like I am recharging 
myself. When we give happiness to others, we also receive such happiness back. We feel more 
valued in ourselves.”
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รุ่งทิพ เลขวัต  
Ms. Rungthip Lekawat

“การทำางานด้านจิตอาสา แค่เริ่มจากการช่วยเหลือคนรอบข้าง เราทำาโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน แต่บางครั้ง 
เวลาทีเ่ราตอ้งการความชว่ยเหลอืกม็คีนเสนอตวัมาชว่ย ทำาใหค้ดิวา่ เปน็บญุทีเ่ราได้ทำามาก่อน ทกุวนันีถ้า้มเีวลา มโีอกาส  
ก็อยากทำางานจิตอาสาอย่างเต็มที่ อยากขอเชิญชวนทุกคนว่า อย่ารอเวลา ช่วยกันทำาสังคมนี้ให้มีความสุข ถ้าไม่ม ี
กำาลังทรัพย์ก็ใช้กำาลังกายช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกัน”

“Volunteering starts with simply helping those around us without expecting anything in 
return. However, sometimes, when we want help, there will be someone who offers to help. I 
think this may be a result of our merits. Nowadays, whenever I have time and opportunity, I want 
to volunteer to the best of my potentials. So I want to use this opportunity to encourage all of 
us not to wait for the time to contribute to society. If you cannot contribute f inancially, you can 
always help physically.”

สันติ ตระกูลศีลธรรม  
Mr. Santi Trakoolsilatham

“เริม่แรกมโีอกาสชว่ยงานดา้นบญัชขีองมลูนิธอิอมสนิเพือ่สงัคม ตอ่มาอาสาชว่ยในกจิกรรมอ่ืน ๆ  เชน่ กจิกรรม 
โบว์ลิ่งการกุศล กิจกรรมเปิดบูธรับบริจาค ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อสังคม และยัง 
ได้พบมติรภาพดี ๆ  จากเพือ่นจติอาสาดว้ยกนั อยากเชญิชวนเพือ่นพนกังานมารว่มเปน็จติอาสาชว่ยงานมลูนธิิออมสนิ 
เพื่อสังคมตามความถนัดของแต่ละคน”

“I f irst had an opportunity to help GSB Foundation in the area of accounting. Then I volunteered 
to help in various activities, for instance, charity bowling tournaments and donation booths. I am 
proud to spend my free time to contribute to society. I have also made friends from volunteering. 
I wish to encourage all my colleagues to participate in GSB Foundation’s activities in accordance 
with your abilities and preferences.”

กิตติพงษ์ บูรณกูล (นกหวีด)  
Mr. Kittipong Buranakool (Nok Weed)

“ผมและน้อง ๆ ชมรมถ่ายภาพธนาคารออมสิน เป็นจิตอาสาช่วยถ่ายภาพในกิจกรรมแรลล่ีการกุศลที่มูลนิธ ิ
ออมสินเพื่อสังคมจัดขึ้น พวกเราทำาด้วยใจโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่สิ่งที่ได้คือความภาคภูมิใจท่ีได้สร้างประโยชน์ 
ให้คนอื่น แล้วยังทำาให้ลูกค้าหรือคนที่กำาลังจะเป็นลูกค้าของธนาคารได้ทราบถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของธนาคาร 
ที่ยึดมั่นดำาเนินงานตามพันธกิจที่มีต่อลูกค้า ชุมชน และสังคมอย่างจริงจัง”

“Younger colleagues and I in the GSB Photo Club volunteer ourselves to take photos in the 
charity rally organised by the Foundation. We do it without expecting anything in return. What we 
get is the pride that we have contributed to others. Our work has also made our customers or 
prospective customers know of the unwavering commitment of the Bank to work according to the 
missions promised to our customers, communities and society.”
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ภาพกิจกรรมเด่่น 
ของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ปี 2561
Pictures of Featured Activities of GSB Foundation in 2018

กิจกรรมเพื่อสังคม  
Social Activities

มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง 
ตรวจเยี่ยมงานโครงการตามพระราชดำาริ ที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม จังหวัดตราด วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

Members of GSB Foundation was granted an audience with Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn who graciously 
paid a follow-up visit to the Royal Project at Ban Tha Kum Border Patrol Police School in Trat Province on 29 January 2018.

งานกฐินสามัคคีธนาคารออมสิน ณ วัดพญาวัด อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

GSB Kathina at Phaya Wat Temple, Mueng Nan District,  
Nan Province on Sunday 18 November 2018.

กิจกรรม “จักรยานสานฝัน ชวนปั�นเพ่ือน้อง” ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านถำา้หิน 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี ระหว่างวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

“Bike Riding for the Children” at Ban Thum Hin Border Patrol Police School 
in Suan Phueng District, Ratchaburi Province during 26 - 27 May 2018.

กิจกรรม CSR ในรูปแบบ “บวร” ที่วัดประชาวิจิตร  
(ซึ่ับพริก) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

และวัดมวกเหล็กนอก วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

CSR Activities which involved communities, 
temples, and schools at Prachawichit Temple  

(Sab Prik Temple) on 30 December 2018, and at 
Muak Lek Nok Temple on 1 January 2019.
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กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา 2,400 ตัว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  
สร้างรายได้ให้ชุมชน” วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคลน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

“Release 2,400 Fish to Conserve the Environment  
and Increase Income for the Community”  

on Friday 17 August 2018 at Baan Mai Chai Lane Resort,  
Khlong Khlon Subdistrict, Mueng Samut Songkhram District,  

Samut Songkhram Province.

วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมมอบเงินช่วยเหลือ 
ครอบครัว นาวาตรี สมาน กุนัน ซ่ึึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน  

ท่ีเสียชีวิต เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
ในขณะปฏิิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือทีมฟุุตบอลหมูป่าอะคาเดมี  
ณ วนอุทยานถำ้าหลวง-ขุนนำ้านางนอน จังหวัดเชียงราย

On 8 August 2018, GSB Foundation donated 775,000 baht  
to the family of Lieutenant Commander Saman Kunan  

who passed away on 6 July 2018  
when he was on duty to rescue 13 members of  

the Moo Pa Academy Mae Sai Football Team from  
Tham Luang Cave in Chiang Rai Province.

กิจกรรม “ออมสินอาสา ปันสุข ผู้สูงวัย”  
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บ้านผู้สูงอายุ  

บางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพฯ

“GSB Sharing Happiness for the Elderly People”  
on 25 April 2018 at Bang Khae Nursing Home 2, 

Bang Khae District, Bangkok.

กิจกรรม “ออมสินอาสา ปันสุขให้น้อง”  
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

“GSB Sharing Happiness for the Children” 
on 12 September 2018  

at Foundation for the Blind in Thailand  
under the Royal Patronage of H.M. the Queen.
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กิจกรรมหำรำยได้  
Fundraising Activities

จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  
“GSB Foundation Charity Bowling Tournament 2018”  

เพื่อนำารายได้สมทบทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม  
สำาหรับดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล  

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ Blu-O สาขาเอสพลานาด  
รัชดาภิเษก (ชั้น 4) กรุงเทพฯ

Organised “GSB Foundation Charity Bowling  
Tournament 2018” to raise funds for GSB Foundation in order 

for the latter to conduct volunteer and charity activities  
on 4 August 2018 at Blu-O,  

Esplanade Ratchada (4th Floor), Bangkok.

จัดการแข่งขันแรลล่ีการกุศล  
“GSB Foundation Family Rally 2018” เพ่ือนำารายได้ส่วนหน่ึง 

มอบให้วัดพระบาทนำ้าพุ สำาหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  
โดยจัดการแข่งขันในวันเสาร์ท่ี 1 และวันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

เส้นทาง กรุงเทพฯ - เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

Organised “GSB Foundation Family Rally 2018”  
to donate part of the revenues to Phrabat Nam Phu Temple 

for HIV patients. The Rally was held during  
1 - 2 December 2018 between Bangkok and Khao Yai,  

Nakhon Ratchasima Province.

งาน “GSB Pink Christmas Party” 
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

ธนาคารออมสิน สำานักงานใหญ่

GSB Pink Christmas Party  
on 24 December 2018 at King Rama VI’s monument,  

GSB Headquarter.

SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank

207
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Content Index

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรายงานเล่มนี้ กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน  
470 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2299-8680 (Call Center 1115) www.gsb.or.th

Should you require more information regarding this Sustainability Report, please contact:

Social and Environment Development Department, Government Savings Bank 
470 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400  
Tel. 0-2299-8680 (Call Center 1115) www.gsb.or.th
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Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
Report

GRI 102: General Disclosures

Organisational Profile

102-1 Name of the organisation 24

102-2 Activities, brands, products, and services 27

102-3 Location of headquarters 28

102-4 Location of operations 28

102-5 Ownership and legal form 24

102-6 Markets served 27, 28, 67 Goal 1, 10

102-7 Scale of the organisation 27, 30 Goal 5, 8

102-8 Information on employees and other workers

102-9 Supply chain

102-10 Significant changes to the organisation and its supply chain 42

102-11 Precautionary Principle or approach 89, 122

102-12 External initiatives 39, 67, 89

102-13 Membership of associations 80, 86, 89 116-150

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 6, 7

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 42, 43

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour 25

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 39, 87

Governance Goal 16

102-18 Governance structure 76, 80 116-150

102-19 Delegating authority 76, 80 116-150

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 
social topics

37, 43, 47, 51, 
76, 78, 82

Goal 9

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 43, 46, 67

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 76

102-23 Chair of the highest governance body 76

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 77, 78

102-25 Conflicts of interest 82, 87

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values,  
and strategy

37, 38, 77-79, 
82

102-27 Collective knowledge of highest governance body 77, 78

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 77-79

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 43, 47, 51, 89 Goal 1, 9

102-30 Effectiveness of risk management processes 89, 122

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 43, 47, 51 Goal 9

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 57

102-33 Communicating critical concerns 89, 122

102-34 Nature and total number of critical concerns 57, 67, 89

102-35 Remuneration policies 77-79
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Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
Report

102-36 Process for determining remuneration 77-79

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 77-79

102-38 Annual total compensation ratio

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 67

102-41 Collective bargaining agreements 142, 143, 145

102-42 Identifying and selecting stakeholders 67 Goal 1, 8, 10

102-43 Approach to stakeholder engagement 67

102-44 Key topics and concerns raised 67

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements

102-46 Defining report content and topic boundaries 57

102-47 List of material topics 57

102-48 Restatements of information 57

102-49 Changes in reporting 57

102-50 Reporting period

102-51 Date of most recent report

102-52 Reporting cycle 6, 7

102-53 Contact point for questions regarding the report 63

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 6, 7

102-55 GRI content index

102-56 External assurance 6, 7

GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 43, 127

103-2 The management approach and its components 43, 127

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 30, 125, 127 Goal 1

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to 
climate change

89, 122

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 134 Goal 1, 4

201-4 Financial assistance received from government 118

GRI 202: Market Presence

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 
minimum wage

142-144 Goal 8, 9

202-2 Proportion of senior management hired from the local community 144

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services supported 96, 121, 122, 
125, 127, 156

203-2 Significant indirect economic impacts 30, 31, 96, 121, 
122, 125, 127, 
156



SUSTAINABILITY REPORT 2018 Government Savings Bank

211

Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
Report

GRI 204: Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers

GRI 205: Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 87 Goal 9, 16

205-2 Communication and training about anti-corruption policies  
and procedures

87 Goal 16

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 87 Goal 16

GRI 206: Anti-competitive Behaviour

206-1 Legal actions for anti-competitive behaviour, anti-trust,  
and monopoly practices

89

GRI 301: Materials

301-1 Materials used by weight or volume 183, 184 Goal 7

301-2 Recycled input materials used

301-3 Reclaimed products and their packaging materials

GRI 302: Energy

302-1 Energy consumption within the organisation 185, 186, 188 Goal 7

302-2 Energy consumption outside of the organisation

302-3 Energy intensity 188 Goal 7

302-4 Reduction of energy consumption 188, 189 Goal 7, 9

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 180, 183,  
188, 189

Goal 7, 9 ,13

GRI 303: Water

303-1 Water withdrawal by source Goal 6

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water Goal 6

303-3 Water recycled and reused Goal 6

GRI 304: Biodiversity

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, 
protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on 
biodiversity

304-3 Habitats protected or restored Goal 2, 14

304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with 
habitats in areas affected by operations

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 183, 184

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 183, 184

305-4 GHG emissions intensity

305-5 Reduction of GHG emissions 183

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air 
emissions
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Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
Report

GRI 306: Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination

306-2 Waste by type and disposal method

306-3 Significant spills

306-4 Transport of hazardous waste

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff

GRI 307: Environmental Compliance

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 180, 183 Goal 15

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions 
taken

180, 183

GRI 401: Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 141 Goal 5, 8

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to 
temporary or part-time employees

153

401-3 Parental leave

GRI 402: Labour/Management Relations

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes

GRI 403: Occupational Health and Safety

403-1 Workers representation in formal joint management-worker health 
and safety committees

149, 153 Goal 3

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and number of work-related fatalities

149

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related  
to their occupation

149

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements  
with trade unions

140, 149 Goal 3, 8

GRI 404: Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee 146

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 
programs

146, 147, 149

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews

146, 147

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 141 Goal 5, 8

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 144

GRI 406: Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 144, 147

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom  of 
association and collective bargaining may be at risk

122

GRI 408: Child Labour

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labour 140, 183
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Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
Report

GRI 409: Forced or Compulsory Labour

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or 
compulsory labour

140, 183

GRI 410: Security Practices

410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures 153

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

GRI 412: Human Rights Assessment

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments

140

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 140 Goal 4, 16

412-3 Significant investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human rights screening

140

GRI 413: Local Communities

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, 
and development programs

89, 163, 175, 
189

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on 
local communities

89, 175

GRI 414: Supplier Social Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 183

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 122

GRI 415: Public Policy

415-1 Political contributions

GRI 416: Customer Health and Safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service 
categories

89, 121, 122, 
160

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety 
impacts of products and services

160

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and service information and labeling 158, 160, 161

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service 
information and labeling

160, 162

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications 160, 162

GRI 418: Customer Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data

160

GRI 419: Socioeconomic Compliance

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and 
economic area





5. �ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของธนาคารออมสินในเรื่องใดบ้าง*�(ตอบได้มากกว่า�1�ข้อ)� 
The topic (s)�on�GSB’s�sustainability�you�are�interested�in*�(You�may�choose�more�than�one�answer.)

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน�ประจ�าปี�2561�ธนาคารออมสิน
Questionnaire�for�Readers�of�Government�Savings�Bank�Sustainability�Report�2018

1.��ความเกี่ยวข้องของท่านกับธนาคารออมสิน* 
Your�relation�with�GSB*

4. เนื้อหารายงานและการน�าเสนอข้อมูลรายงาน*�Content�and�Presentation�of�the�Report*

 เคย / Yes, I have.
 ไม่เคย / No, I have not.

 รู้จักธนาคารออมสิน / To get to know GSB
 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือการใช้้บริการ /

 To gather more information before deciding whether  
to use any service provided by GSB

 การวิจัย/การศึกษา / To do research/study
 อื่น ๆ / Other: 

 มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
 High Moderate Low Improvement  
    needed

ท่านทราบและเข้าใจการดำาเนินงานด้านความรับผิิดช้อบต่อสังคม      
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมของธนาคารออมสินได้มากยิง่ข้ึน / 
You have more knowledge and understanding about GSB’s  
responsibilities on the social, economic, and environment aspects.

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา / Completeness of the content    

การกำาหนดประเด็นของรายงาน / Determination of topics in the report    

เนื้อหาน่าสนใจ / Attractiveness of the content     

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย / Understandability of the content    

รูปเล่มสวยงาม / Attractiveness of the report’s appearance    

ความพึงพอใจต่อรายงานในภาพรวม / Overall satisfaction    

 การกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการต่อต้านทุจริต / Good Governance, Business Ethics, and Morality, 
Anti-Corruption

 การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดผิลกระทบเช้ิงลบ / Risk Governance to Mitigate Negative Impact
 การพัฒนานวัตกรรมผิลิตภัณฑ์์และบริการด้วยเทคโนโลยท่ีีทันสมัยต่อความต้องการของลูกค้า / Product and Service Innovation & Fintech
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประช้าช้นฐานราก ให้พึง่พาตนเองได้อย่างย่ังยืน / Strengthening Grassroots People to be Self-Sustainable
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองต่อการดำาเนินธุรกิจแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer  

Centric) และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการให้บริการ / Development and Strengthening of Information Technology System  
in Response to Customer Centric Business Model and Data and Service Security

 การปลูกฝัังและสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย / Instilling and Creating Financial Discipline among Target Groups
 การบริหาร พัฒนาบุคลากร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน / Management, 

 Human Resource Development, and Systematic Promotion of Corporate Culture to Prepare for Changes and Competition
 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเช้ิงรุกด้วยการสื่อสารการตลาดแบบผิสมผิสาน ผิ่านช้่องทางใหม่ ๆ ที่ทันสมัย / Development of Proactive 

 Marketing Tactics by Integrating Marketing Communications Using Modern Approaches and Methods
 การดำาเนินงานโดยรับผิิดช้อบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม / Operating with Responsibility for the Economy, Society, and  

Environment
 การลดการใช้้พลังงานจากการพัฒนาผิลิตภัณฑ์์และรูปแบบการบริการ / Reducing Energy Use by Improving Products and Services
 การดำาเนินนโยบายเพ่ือลดการใช้้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และลดผิลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-Eff iciency) / Implement Policies to  

Reduce Resource Use, Losses, and Impacts on the Environment (Eco-Eff iciency)
 อื่น ๆ / Other: 

 ลูกค้า / Customer
 หน่วยงานราช้การ / Government Agency
 หน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจธนาคาร / Banking Regulator
 คู่ค้า / Business Partner
 ชุ้มช้นรอบสถานประกอบการ / Surrounding Community
 พนักงาน/ลูกจ้าง / Employee/Staff
 นักวิช้าการ / Academia
 นักเรียน/นักศึกษา / Students
 สถาบันพาณิช้ย์/สถาบันการเงินอ่ืน / 

 Commercial Institution/Other Financial Institution
 ประช้าช้นทั่วไป / General Public
 สื่อมวลช้น / Press
 อื่น ๆ / Other: 

2.��ท่านเคยอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
ธนาคารออมสินมาก่อนหรือไม่*� 
Have�you�ever�read�GSB�Sustainability�Report?*

3. �ท่านอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน�ประจ�าปี�2561� 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ*� 
What�is�your�purpose�of�reading�GSB�Sustainability�
Report�2018?*�

* Required
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ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม�ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ธนาคารออมสิน�ส�านักงานใหญ ่
470�ถนนพหลโยธิน�แขวงสามเสนใน�เขตพญาไท�กรุงเทพฯ�10400
Social�and�Environment�Development�Department, 
Social�and�Environment�Responsibility�Section,�GSB�Head�Office� 
470�Phahonyothin�Road,�Samsen�Nai,�Phaya�Thai,�Bangkok�10400
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ออมสิ่งแวดล้อม
Savings Environment

ออมเศรษฐกิจ
Savings Economy

ออมสังคม
Savings Society

เติบโต ยั่งยืน
ตอบแทนคืนสู่สังคม

มากกว่าธนาคาร
ธนาคารเพื่อสังคม

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารออมสิน 
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2299 8680

Social and Environment Development Department
Government Savings Bank
470 Phaholyothin Road, Samsen Nai, 
Phayathai, Bangkok 10400
Telephone : 0 2299 8680
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