
 
 

ธอส.เปิดให้ลูกค้าเดิมที่รายไดย้ังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ยื่นค าขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2 ผ่าน APP GHB ALL ระหว่าง 2 - 29 ต.ค. 63 

   
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ และยังคงได้รับผลกระทบ
ด้านรายได้จากโควิด-19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยาย
ระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 4 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 
พักช าระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ส าหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
มาตรการที่ 3 พักช าระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 
3.90% ต่อปี มาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน เปิดให้
ลงทะเบียนผ่าน APP GHB ALL ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไป จนถึง             
วันพฤหัสบดทีี่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น.     
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์         
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ียังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า
ธนาคาร ท าให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติตามที่ฝ่ายจัดการเสนออนุมัติ
ให้ ธอส. ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 เฉพาะลูกค้าเดิมที่
อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1, มาตรการที่ 0, มาตรการที่ 1, มาตรการที่ 3, มาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 
และรายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรการ การบรรเทาความช่วยเหลือปัจจุบัน 

การขยายความช่วยเหลือ ระยะที่ 2 

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาย่ืนค าขอ/
ลงทะเบียน 

ระยะเวลา 
ให้ความช่วยเหลือ 

-1 
(สิ้นสุด          

31 ต.ค. 63) 

พักช าระเงินต้น 6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี และ 1.75% ต่อปี ตามล าดับ 

ไม่ขยายระยะเวลา 
 

0 
(สิ้นสุด          

31 ต.ค. 63) 

พักช าระเงินต้น 4 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 1.00% ต่อปี และ 1.75% ต่อปี ตามล าดับ 
พักช าระเงินต้น 4 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 1.00% ต่อปี และ 1.75% ต่อปี ตามล าดับ 
ส าหรับลูกค้าที่กู้เงินภายใต้โครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA) 

1 พักช าระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ส าหรับลูกค้าที่
มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1 มาตรการที่ 0 
มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 3  และมาตรการที่ 8 

- ภายในวันท่ี 
29 ตุลาคม 2563 

ถึงวันท่ี 
31 มกราคม 2564 

2 พักช าระเงนิต้น 12 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน และขยายระยะเวลา
กู้หลังครบก าหนดระยะเวลาการพักช าระเงินต้นได้อีกไม่เกิน 10 ปี 

ไม่ขยายระยะเวลา 
(สิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือ 31 มีนาคม 2564 ) 



มาตรการ การบรรเทาความช่วยเหลือปัจจุบัน 

การขยายความช่วยเหลือ ระยะที่ 2 

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาย่ืนค าขอ/
ลงทะเบียน 

ระยะเวลา 
ให้ความช่วยเหลือ 

3 พักช าระเงินต้น 6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี ส าหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ  รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1 และมาตรการที่ 0 

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
เท่ากับ  

3.90% ต่อปี 

ภายในวันท่ี  
29 ตุลาคม 2563 

ถึงวันท่ี  
31 มกราคม 2564 

4 
(สิ้นสุด          

31 ต.ค. 63) 

พักช าระเงินต้น 6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี ส าหรับช่วยเหลือลูกหนี้ NPL (กลุ่มลูกค้าที่ใช้
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหรือลูกค้าที่อยู่ในสถานะกฎหมาย) 

ไม่ขยายระยะเวลา  
แต่สามารถเข้ามาตรการประนอมหน้ีพิเศษของธนาคาร  

เช่น “ผลกระทบเศรษฐกิจ 3.90%” ภายใน 30 ธันวาคม 2563 

5 
 

พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน ส าหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 
ล้านบาท และรายได้ (Gross) ต่อเดือน ไม่เกิน 35,000 บาท 

ไม่ขยายระยะเวลา 
(สิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือ 31 สิงหาคม 2563 ) 

6 
(สิ้นสุด          

31 ต.ค. 63) 

พักช าระเงินต้น 4 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 1.00% ต่อปี และ 1.75% ต่อปี ตามล าดับ ส าหรับลูกค้าที่
ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ไม่ขยายระยะเวลา 
 

7 
(สิ้นสุด          

31 ต.ค. 63) 

พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ส าหรับลูกค้า SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต 
และสินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) 

ไมข่ยายระยะเวลา 
 

8 พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือนส าหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ 
“โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาตรการที่ 1, 2, 3, 4, 6 และ
ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้มาตรการใด ๆ  

รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1 มาตรการที่ 0        
และมาตรการที่ 8 

- ภายในวันท่ี  
29 ตุลาคม 2563 

 ถึงวันท่ี  
31 มกราคม 2564 

8.5  
(ส่วนต่อ
ขยาย) 

พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือนส าหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ 
“โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาตรการที่ 5 รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ 8.5 

 ภายในวันท่ี  
29 ตุลาคม 2563 

ถึงวันท่ี 
31 มกราคม 2564 

 
ทั้งนี้ ลูกค้าเดิมท่ีรายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการ

ขยายความช่วยเหลือ ระยะที่ 2 ได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 2 ตุลาคม 2563 เริ่มต้ังแต่
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยัน
ว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณา อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ภาพถ่าย และ Statement เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
1 ตุลาคม 2563      


