
 
 

 
 

ธอส.ปรับลดอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ 0.125% ต่อปี 
และยังเป็นอัตราดอกเบีย้เพื่อที่อยู่อาศัยต ่าที่สุดในตลาด 

ส่วนมาตรการสินเชื่อฯ สุดปัง!! แค่ 12 วัน ยอดยื่นกู้ 10,260 ล้านบาท   
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขานรับนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง สร้างโอกาสให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึน้ พร้อมลดภาระดอกเบีย้ 
และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ลง 0.125% ต่อปี        
ตอกย า้การเป็นสถาบันการเงินที่ อัตราดอกเบีย้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยที่ต ่าที่ สุดในตลาด ประกอบด้วย 
อัตราดอกเบีย้ MLR ลดลงเหลือ 6.000% ต่อปี อัตราดอกเบีย้ MRR ลดลงเหลือ 6.500% ต่อปี 
และอัตราดอกเบีย้ MOR ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี ขณะท่ีอัตราดอกเบีย้เงินฝาก ปรับลดลง 0.10-
0.25% ต่อปี ขณะที่มาตรการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กู้เพ่ือซือ้
ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่ วประเทศที่ มีราคาซือ้ขาย       
ไม่เกิน 3 ล้านบาท หลังเปิดรับย่ืนค าขอกู้ตัง้แต่วันที่  24 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ล่าสุด ณ วันที่ 
10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ย่ืนค าขอกู้แล้วจ านวน 4,980 ราย วงเงนิ 10,370 ล้านบาท  
 

นายฉัตรชยั ศิริไล กรรมการผู้จดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพ่ือเป็นการด าเนินงาน
ตามนโยบายของนายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ท่ีต้องการให้ ธอส. มุ่งสร้างโอกาส
ให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึน้ พร้อมลดภาระดอกเบีย้ และสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ธอส. ในฐานะสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีมีพนัธกิจ “ท าให้คนไทยมีบ้าน” จึงประกาศปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ลง 0.125% ต่อปี ประกอบด้วย อัตราดอกเบีย้เงินกู้ ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้ แบบมี
ระยะเวลา (MLR) จาก 6.125% ตอ่ปี ลดลงเหลือ 6.000% ตอ่ปี อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายย่อยชัน้ดี (MRR) 
จาก 6.625% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.500% ต่อปี และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชี (MOR) จาก 6.875% ต่อปี  ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วัน ท่ี                    
13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทัง้นี ้ถือเป็นอัตราดอกเบีย้เงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัยท่ีต ่าที่ สุดในระบบ
สถาบันการเงินในปัจจุบัน และยังถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้เป็นครัง้ท่ี 2 ของธนาคารในปีนี ้
ภายหลงัจากประกาศปรับลดดอกเบีย้ครัง้แรกไปเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2562    
 

ทางด้านเงินฝาก ธนาคารปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าและใบรับเงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน,     
6 เดือน และ 12 เดือน ลง 0.10% ตอ่ปี และปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าและใบรับเงินฝากประจ า
ประเภท 24 เดือน, 36 เดือน และ 60 เดือน ลง 0.20% ต่อปี โดยให้มีผล 13 พฤศจิกายน 2562             



ทัง้นี ้ส าหรับเงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และใบรับเงินฝากประจ าประเภท 7 วนั,     
14 วนั, 1 เดือน และ 2 เดือน ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.10-0.25% ตอ่ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี  1 ธนัวาคม 2562 
 

นายฉัตรชัย ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของการปล่อยสินเช่ือตาม “มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์” อัตราดอกเบีย้ผ่อนปรน ปีท่ี 1 – ปีท่ี 3 คงท่ี 2.50% ต่อปี กรอบวงเงินรวม 
50,000 ล้านบาท ให้กู้ เพ่ือซือ้ท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชดุจากผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ทัว่ประเทศท่ี
มีราคาซือ้ขายไม่เกิน 3 ล้านบาทว่า ภายหลังจากท่ีธนาคารเร่ิมเปิดรับย่ืนค าขอกู้ ตามมาตรการดงักล่าว
ตัง้แตว่นัท่ี 24 ตลุาคม 2562 เป็นต้นมาพบวา่มีลกูค้าประชาชนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก โดยล่าสุด ณ 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. หรือเพียง 12 วนัท าการพบว่ามีประชาชนยื่นค าขอกู้แล้วจ านวน 
4,980 ราย วงเงิน 10,370 ลา้นบาท  
 

 “มาตรการสินเช่ือฯ ของ ธอส. ยังถือเป็น 1 ใน 3 ของสิทธิพิเศษตาม โครงการ“บ้านในฝัน รับปีใหม่”         
ซึ่ง รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง  ได้มอบหมายให้ ธอส. ร่วมกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศจัดท าโครงการดังกล่าวขึน้ภายใต้สโลแกน "ซ้ือปุ๊ บ โอนป๊ับ รับทันที        
3 สิทธิพิเศษ" ซึง่จะเร่ิมตัง้แตว่นัจนัทร์ท่ี 11 พฤศจิกายน จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเช่ือว่าการจดัท า
โครงการบ้านในฝันรับปีใหม่ จะยิ่งท าให้มีผู้ ท่ีสนใจมาตรการสินเช่ือฯ ของ ธอส. มากยิ่งขึน้และท าให้มีย่ืน  
ค าขอกู้  จนเตม็กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ในไมช้่าอยา่งแนน่อน”นายฉตัรชยั กลา่ว 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือท่ีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์    

 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

10 พฤศจิกายน 2562    
 


