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มาตรการ
ภาคอสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการ ธอส. ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องด่วน
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลยืนยันพร้อมเพิ่มกรอบวงเงิน

มาตรการสินเชื่อผ่อนปรนอีก 10,000 ล้านบาท

ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล สร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ย�้ำ ธอส.
มีความแข็งแกร่งในทุกด้าน ยืนยันพร้อมขยายกรอบวงเงิน “มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้
น้อยและปานกลาง” อีก 10,000 ล้านบาท หลังจากที่ล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนผู้แสดงความประสงค์
ยื่นค�ำขอกู้แล้วประมาณ 15,000 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติแล้ว 5,270 ล้านบาท คาดว่ายอดอนุมัติจะถึง 10,000 ล้านบาท
ตามกรอบวงเงินระยะแรกของโครงการได้ภายในกลางเดือนธันวาคม 2558 และประกาศจัดงาน “ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อประชาชน” ในพื้นที่ 4 จังหวัด หวังเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงมาตรการสินเชื่อเพิ่มขึ้น

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธาน
กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
ได้มีมติแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ ธอส. ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
2558 จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร
ทราบถึงสิ่งส�ำคัญที่ธนาคารต้องด�ำเนิน
การอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ ประกอบด้วย
4 เรื่ อ งส�ำคั ญ คื อ 1. การขั บ เคลื่ อ น
“มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่
อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง”
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภายใต้กรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามนโยบายรัฐบาลที่เริ่มเปิดรับยื่นค�ำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และในปัจจุบัน
ยังคงมีประชาชนให้ความสนใจติดต่อเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าหากมี
ยอดอนุมัติสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าวใกล้ถึงกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว
คณะกรรมการธนาคารพร้อมประชุมในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาปรับ
เพิ่มวงเงินของมาตรการอีก 10,000 ล้านบาทได้ทันที 2. โครงการบ้านประชารัฐ โดย
การให้ ธอส. เข้าไปมีส่วนร่วมกับการเคหะแห่งชาติและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ในการจัดท�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตรดอกเบี้ยต�่ำเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองและลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางสังคม 3. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (E-Payment) ซึ่งถือเป็นนโยบายของกระทรวงการคลัง
ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนช�ำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งบัตรเดบิตการ์ด

เครดิตการ์ด โดยปัจจุบัน ธอส. อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดท�ำบัตรเดบิต รวม
ถึงบัตรเครดิต ซึ่งอาจด�ำเนินการได้ผ่านการร่วมกับสถาบันการเงินแห่งอื่น และ
4. โครงการให้ความรู้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้าน โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของ ธอส.
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการออมไปเปิดคลินิกให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้
ประชาชนได้ทราบถึงวิธีที่จะท�ำให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ
CSR ด้านที่อยู่อาศัยของธนาคารอีกด้วย
“ปัจจุบัน ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่งมาก เห็นได้จากตัวเลข
ผลการด�ำเนินงานล่าสุดของธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ธนาคารยังคงรักษา
ความสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ท�ำได้ทั้งสิ้น
119,078 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของเป้าหมายในปีนี้ซึ่งก�ำหนดไว้ที่ 149,800 ล้านบาท
มียอดสินเชื่อคงค้างรวม 840,507 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio) อยู่ในระดับแข็งแกร่งมากที่ 15.46% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต�่ำ 
นางไลวรรณ ยังกล่าวด้วยว่า ธอส. ยัง
8.50% ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และจากความแข็งแกร่งเหล่านี้ จึงเชื่อว่า
ธอส. มีความพร้อมสูงในการด�ำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพิ่มเติม เตรียมร่วมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมปิดช่องว่างของกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ และศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)
จัดงาน “ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อ
ทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้อย่างแน่นอน” นายสุรชัยกล่าว
เพื่ อ ประชาชน” ในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด
ขณะที่นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการ
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
ผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดท�ำ “มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้
สงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี
สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” ว่าล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนสามารถ
มีจ�ำนวนผู้แสดงความประสงค์ยื่นค�ำขอกู้เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท
เข้าถึง “มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อ
โดยแบ่งเป็นลูกค้าที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของ
ที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง”
ธนาคารแล้วเป็นวงเงินกู้ถึง 9,971 ล้านบาท 6,741 ราย ได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว
ได้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น โดยผู ้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มงาน
5,270 ล้านบาท 3,654 ราย และคาดว่าธนาคารจะสามารถอนุมัติเงินกู้ถึง 10,000
สามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ถูกใจ พร้อมติดต่อ
ล้านบาทตามกรอบวงเงินของโครงการระยะแรกได้ภายในกลางเดือนธันวาคม 2558
ขอรับค�ำปรึกษาหรือยื่นค�ำขอกู้กับเจ้าหน้าที่
“หากธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ครบกรอบวงวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว แต่ ธอส. สินเชื่อที่เชี่ยวชาญของธนาคารภายในงาน
ยังคงเปิดรับค�ำขอกู้ตามโครงการดังกล่าวได้ต่อไป และพร้อมเสนอให้คณะกรรมการ ได้ทันที โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียด
ธนาคารพิจารณาขยายกรอบวงเงินของมาตรการเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาททันที ต่างๆ ของการจัดงานในเร็วๆ นี้ สอบถาม
เนื่องจากยังมีผู้ประสงค์ยื่นค�ำขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะภายหลังจาก ครม. เพิ่ มเติ ม หรื อ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ได้มีมติ ให้ ธอส. จัดท�ำมาตรการสินเชื่อดังกล่าว พร้อมกับการลดค่าธรรมเนียม ธนาคารได้ ที่ ธ นาคารอาคารสงเคราะห์
การโอนและค่าธรรมเนียมการจดจ�ำนอง รวมถึงมาตรการทางภาษี ได้ส่งผลให้ภาค ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ หรื อ ศู น ย์ ลู ก ค้ า
อสังหาริมทรัพย์เกิดความคึกคัก บรรดาผู้ประกอบการต่างจัดท�ำโปรโมชั่นส่งเสริม สัมพันธ์ (CallCenter) โทร 0-2645-9000
การขายมากมาย ซึ่งล้วนท�ำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่มี หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook
วินัยการเงินดีต่างได้รับประโยชน์เพราะสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ในภาพรวมให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลได้อีกด้วย” นางไลวรรณกล่าว
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธอส.
2 ธันวาคม 2558
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