ทิศทาง ธอส.

กรรมการผู้จัดการ ธอส. คนที่ 13

ประกาศนโยบายใหม่ นำ�ทีมผู้บริหารและพนักงาน

ก้าวสู่ The Best Housing Solution Bank
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กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศ
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ น�ำทีมผู้บริหารและ
พนักงานร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตาม พันธกิจใหม่ :
“ท�ำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันภายใต้
วิสัยทัศน์ : “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน : The Best
Housing Solution Bank” โดยใช้กลไก 3 ด้าน ได้แก่
1. Social Solution หรือ การดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึง
ระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย 2. Business Solution หรือ
การเป็นผู้น� ำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นทางเลือกที่ดี
ส�ำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง 3. Management Solution หรือ
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต�่ำ ภายใต้
กรอบภารกิจและหลักธรรมาภิบาล พร้อมวางเป้าหมายการ
บริหารงาน 4 ปี ท�ำให้ ธอส. เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
ด้วยสินทรัพย์รวม 1.2 ล้านล้านบาท

นายฉั ต รชั ย ศิ ริ ไ ล กรรมการผู ้ จั ด การธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่ า วถึ ง นโยบายและทิ ศ ทาง
การขับเคลื่อน ธอส. เริ่มจากการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อ
รวมกันท�ำให้ ธอส. เป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน :
The Best Housing Solution Bank” โดย ธอส. จะท�ำหน้าที่
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านที่อยู่อาศัย
ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง
โดยใช้กลไกขับเคลื่อน 3 ด้าน เพื่อน�ำ ธอส. ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ได้แก่
1. Social Solution หรือ การดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้
เข้าถึงระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
1.1 โครงการนโยบายรัฐ อาทิ โครงการบ้านประชารัฐ
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และโครงการสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
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1.2 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
1.3 โครงการ CSR ด้านที่อยู่อาศัย อาทิ โครงการ
ธอส. โรงเรียนการเงิน เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน
แก่ประชาชน (Financial Literacy) และโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาส

2.2.3 โครงการ LTF/FAST TRACK ให้บริการ
สินเชื่อ Post Finance แก่ลูกค้ารายย่อย
ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้
ลูกค้ารายย่อยของโครงการดังกล่าวได้รับ
วงเงินกู้สูง ใช้เวลาในการพิจารณารวดเร็ว
และไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา
หลักทรัพย์
2.2.4 โครงการ Pre/Post Finance การให้บริการ
สินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance)
ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
มืออาชีพที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อ
ถือในการด�ำเนินธุรกิจ โดยจะมีการก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ที่
รอบคอบแต่คล่องตัวไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วย
ให้ธนาคารมีโอกาสได้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย
หรื อ Post Finance ของโครงการที่
ธนาคารปล่อยกู้ตามมาด้วยเช่นกัน

2. Business Solution หรื อ การเป็ น ผู ้ น� ำ สิ น เชื่ อ
เพื่ อที่ อยู ่ อาศั ย เพื่ อเป็นทางเลือกที่ดีส�ำหรับ กลุ่มผู้มี
รายได้สูง โดยการท�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และ Efficiency
Business Model รวมถึงนวัตกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกระดับ เนื่องจาก ธอส.
มีความจ�ำเป็นต้องรักษาสมดุล ระหว่างการปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางควบคู่ไปกับกลุ่ม
ผู้มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูง เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจในระยะยาวได้ด้วยตนเองโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ด้วยวิธีการท�ำงานร่วมกับ 3. Management Solution หรือการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต�่ำ ภายในกรอบภารกิจ และ
ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งภาครัฐและเอกชนใน
หลักธรรมมาภิบาล โดยการปฏิรูประบบการท�ำงานภายใน
รูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้น
ของธนาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานรองรับ
2.1 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ โครงการสินเชื่อส�ำหรับ
การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ผ่านแนวทางหลัก ได้แก่
วงเงินกู้มากกว่า 3 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อ
3.1 พัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
สวัสดิการ
อาทิ ระบบ CBS / ระบบ e-Payment / Internet
2.2 Efficiency Business Model
Banking และจัดท�ำระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
2.2.1 โครงการร่วมมือกับผู้ประกอบการอสังหาด้วยบัตรรูปแบบใหม่ที่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
ริมทรัพย์ (Developer) จัดท�ำศูนย์ปฏิบัติ
สามารถเติมเงินไว้ในบัตรดังกล่าว เพื่อให้ธนาคาร
การสินเชื่อนครหลวง (Premier Service
หักเงินงวดสินเชื่อบ้านในแต่ละเดือนแบบอัตโนมัติ
Center) หรือศูนย์ One Stop Service ใน
ตามยอดที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ท�ำให้ลูกค้าของ
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างครบวงจร
ธนาคารได้รับความสะดวกเพราะไม่ต้องเดินทาง
ซึ่งจะท�ำให้การพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่
มาช�ำระเงินงวดที่สาขาของธนาคาร ซึ่งถือเป็น
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ของผู ้ ป ระกอบการมี ความ
ส่ ว นหนึ่ ง ของการสนั บ สนุ น นโยบายการพั ฒ นา
คล่องตัวมากขึ้น
ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (e-Payment)
2.2.2 โครงการความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ
เพื่อจัดท�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อในหลากหลาย
รูปแบบ
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กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวถึงผลการด�ำเนินงาน
3.2 การพัฒนาองค์กรเพื่อน�ำไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนากระบวนงานภายในให้รวดเร็วขึ้น (Process ล่าสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 ว่าธนาคารสามารถ
Improvement) พัฒนาบุคลากร (HRD & HRM ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 56,085 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
Focus) และพัฒนานวัตกรรม (Innovation Driven) ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นเป็ น จ� ำ นวนเงิ น 13,234
ล้ า นบาท อั น เป็ น ผลมาจากมาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
จากแนวคิดในการด�ำเนินงานโดยใช้กลไกขับเคลื่อน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล สินทรัพย์รวม 945,114
(Drive Engines) ทั้ง 3 ด้านข้างต้น เชื่อว่าจะช่วยท�ำให้
ล้านบาท สินเชื่อคงค้างรวม 889,148 ล้านบาท เงินฝากรวม
ธอส. สามารถด�ำเนินตาม พันธกิจ : “ท�ำให้คนไทยมีบ้าน”
771,783 ล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จ�ำนวน
และผลั ก ดั น ให้ ธอส. ไปสู ่ เ ป้ า หมายตาม วิ สั ย ทั ศ น์ :
51,328 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 5.77% ของยอดสิ น เชื่ อ รวม
“ธนาคารที่ดีที่สุด ส�ำหรับการมีบ้าน : The Best Housing
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่ง NPL อยู่ที่ 5.45% ของ
Solution Bank” โดยได้ วางเป้ า หมายระยะยาวภายใต้
สินเชื่อรวม อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS
การบริหารองค์กรอีก 4 ปีข้างหน้า ธอส. จะยังสามารถเติบโต
Ratio) ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งมากที่ 16.08% ซึ่งสูงกว่า
ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีสวนแบ่งการตลาด (Market Share)
อัตราเงินกองทุนขึ้นต�่ำ 8.50% ที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่ง
เป็น 1 ใน 3 ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งระบบ มีสินเชื่อรวม
ประเทศไทย ส�ำหรับปี 2559 ธนาคารได้ก�ำหนดเป้าสินเชื่อใหม่
1.15 ล้านล้านบาท สินทรัพย์รวม 1.2 ล้านล้านบาท
ไว้จ�ำนวน 170,043 ล้านบาท โตขึ้น 8% จากปีก่อน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธอส.
19 พฤษภาคม 2559
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