ธอส.เผยผลการดาเนินงานไตรมาสแรกปี 2563
ปล่ อยสินเชื่อใหม่ 52,515 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 19.24%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการดาเนินงานไตรมาสแรกปี 2563 ปล่ อยสินเชื่อใหม่ 52,515 ล้ านบาท
32,472 บัญชี เพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน 19.24% เป็ นกลุ่มผู้มีรายได้ น้อยและปานกลางจานวน
21,456 ราย ทาให้ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1/2563 เทียบกับ ณ สิน้ ปี 2562 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้ างรวม
ทัง้ สิน้ 1,232,145 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1.89% สินทรั พย์ รวม 1,282,588 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ น้ 3.05% เงินฝาก
รวม 1,038,570 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 4.51% หนี ท้ ่ ีไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) จานวน 55,705 ล้ านบาท คิดเป็ น
4.52% ของยอดสิ น เชื่ อ รวม โดยได้ รั บ ปั จจั ย สนั บ สนุ น จากมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล
ที่ดาเนินการมาอย่ างต่ อเนื่องตัง้ แต่ ปลายปี 2562 โดยเฉพาะอย่ างยิ่งมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ
ธอส. อัตราดอกเบีย้ 2.5% ต่ อปี คงที่ 3 ปี แรก การลดค่ าธรรมเนียมการโอนและจดจานอง และอัตรา
ดอกเบีย้ ในระดับต่า
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1
ของปี 2563 ว่า ตามที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่ มมีแนวโน้ มชะลอตัวลงจากปั ญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการชะลอตัวของเศรฐกิจโลก ซึ่งล้ วนเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ
ทุกภาคส่วน รวมถึงในภาคอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ง ธอส. ในฐานะสถาบันการเงิน ของรัฐที่มีพันธกิจ “ทาให้ คนไทย
มีบ้าน” เพื่อสร้ างความมั่นคงในสถาบันครอบครัว ยังคงมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จผ่านภาค
อสังหาริ มทรัพย์และทาให้ ประชาชนได้ มีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ธอส. สามารถ
ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ เป็ นจานวน 52,515 ล้ านบาท 32,472 บัญชี เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 19.24%
ซึ่งเป็ นสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้ านบาท สาหรับกลุ่มผู้มีรายได้ น้อยและปานกลางจานวน 21,456 ราย
ทาให้ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1/2563 เทียบกับ ณ สิ ้นปี 2562 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้ างรวมทัง้ สิ ้น 1,232,145 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 1.89% สินทรัพย์รวม 1,282,588 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 3.05% เงินฝากรวม 1,038,570 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้
4.51% หนี ท้ ี่ไ ม่ก่อให้ เ กิดรายได้ (NPL) จานวน 55,705 ล้ านบาท คิดเป็ น 4.52% ของยอดสินเชื่อรวม จากสิ ้นปี
2562 ที่มี NPL อยูท่ ี่ 4.09% หรื อเพิ่มขึ ้น 0.43% ขณะที่อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ยังอยู่ที่
ระดับแข็งแกร่ ง ที่ 14.83% ซึ่ง สูงกว่าอัตราเงิ นกองทุนขัน้ ต่าที่ กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ การปล่อยสินเชื่อใหม่ในไตรมาสที่ 1 ยังคงเติบโตได้ คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้ านที่อยู่อาศัย
ของรั ฐ บาลที่ ด าเนิ น การต่อ เนื่ อ งตัง้ แต่ป ลายปี 2562 โดยเฉพาะมาตรการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ของ ธอส.
กรอบวงเงิ นรวม 50,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย 2.5% ต่อปี 3 ปี แรก มี ยอดอนุมัติสินเชื่อถึงปั จ จุบันจานวน
44,000 ล้ านบาท
“ปั จจุบนั ธนาคารอยู่ระหว่างการบริ หารจัดการผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ ชิด
โดยเชื่ อว่า เมื่ อสถานการณ์ เ ริ่ ม คลี่ คลายได้ จะทาให้ กาลัง ซื อ้ และบรรยากาศในการลงทุน จับจ่ายใช้ สอยของ
ประชาชนเริ่ ม กลับ มาฟื ้น ตัว ได้ และด้ ว ยปั จ จัย พื น้ ฐานของธนาคารในปั จ จุบัน ที่ ยัง มี ค วามมั่น คงแข็ ง แกร่ ง

ทาให้ ยืนยันได้ ว่า ธอส. พร้ อมเข้ าไปมี บทบาทในการฟื ้นฟูความเดือดร้ อนของลูกค้ า อย่างต่อเนื่อง พร้ อมกับ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยด้ วยการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริ มทรัพย์ และ
ช่วยให้ ประชาชนให้ ได้ มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง”นายฉัตรชัย กล่าว
ขณะเดี ย วกั น ธนาคารยั ง คงให้ ความส าคัญ กั บ การด าเนิ น งานตาม นโยบายของ ดร.อุ ต ตม สาวนายน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคาร โดยนายปริ ญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมกา ร
ธนาคาร ที่มีนโยบายให้ ธอส. แบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายในการผ่อนชาระสินเชื่อที่อยู่อาศัย แก่ลูกค้ าของธนาคาร
ที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อนาเงินไปใช้ จ่ายในด้ านที่จาเป็ นกับการดารงชีวิต
ด้ วยการจัดทา “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้ างชาติ” ผ่าน 7 มาตรการที่ครอบคลุมลูกค้ ากลุ่มผู้มีรายได้ น้อย
และปานกลางของธนาคารทังสถานะบั
้
ญชีปกติ สถานะ NPL หรื ออยู่ระหว่างทาข้ อตกลงประนอมหนี ้ หรื อสถานะ
บัญ ชี ดอกเบีย้ ผิดนัด หรื อสถานะกฎหมาย ในทุกสาขาอาชี พรวมถึง กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ ผ้ ูปฏิ บตั ิง าน
ที่เกี่ยวเนื่องในด้ านสาธารณสุข และผู้ประกอบการ SMEs โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. พบว่ามี
ลูกค้ าลงทะเบียนแจ้ งความประสงค์เข้ าทัง้ 7 มาตรการแล้ วเป็ นจานวนถึง 414,130 บัญชี วงเงินกู้ 412,452 ล้ านบาท
และภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาลงทะเบียนแจ้ งความประสงค์เข้ ามาตรการที่ 2-6 ในวันที่ 30 เมษายน
2563 ธนาคารจะประเมินสถานการณ์ อย่างรอบคอบอีกครัง้ เพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือการทาให้ “คนไทยมีบ้าน” ตามพันธกิจของธนาคารต่อไป
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร
30 เมษายน 2563

