ขอมูลที่สำคัญ ( ณ 31 พฤษภาคม 2563 )
วิสัยทัศนป 2563 - 2567
เปนผูนำในการสงเสริมการออม เสริมสรางความสุขและความมั่นคงของประชาชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
คานิยม “GSB WAY วิถีออมสิน เติมเต็มสังคมไทย คิดกวางไกล เหนือขีดจำกัด”
เติมเต็มสรางคุณคาสังคมไทย
Giving for the greater good
คิดใหมกาวไกลใฝสรางสรรค
Seeking for the possibilities
มุงมั่นสานตอเหนือขีดจำกัด
Brave beyond boundaries

ผลการดำเนินงาน
พยรวม
สิน-ทรัยอดคงเหลื
อ 2,877,501 ลานบาท

สินเชื่อ (รวมสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณฯ)
- ยอดคงเหลือ 2,158,364 ลานบาท
เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก
(รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณฯ)
- ยอดคงเหลือ 2,478,531 ลานบาท

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น
- รอยละ 15.37 (ณ เมษายน 2563)
สาขา
- มีสาขาจำนวน 1,062 สาขา
เครื่อง SELF-SERVICE
- มีเครื่อง ATM / PASSBOOK UPDATE / ADM
รวม 8,511 เครื่อง

ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐทีส่ ำคัญ ป 2563
1. โครงการ SMEs START UP
• สินเชื่อ SMES START UP เพือ่ สนับสนุนผูป ระกอบธุรกิจ
ทีเ่ ริม่ ตนกิจการ เริม่ 30 มี.ค. 59 ยอดอนุมตั สิ ะสม 2,607 ราย
เปนเงิน 7,067.53 ลานบาท
• Venture Capital : ลงทุนเพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs
เริ่ม 29 ธ.ค.58 ยอดรวมลงทุนสะสม 22 ราย จำนวนเงิน
448.95 ลานบาท และอยูร ะหวางขออนุมตั ริ ว มลงทุน 8 ราย
จำนวนเงิน 479 ลานบาท
2. สินเชื่อภายใตโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
• สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแกไขปญหา
หนีน้ อกระบบ เพือ่ แกไขปญหาหนีน้ อกระบบทีเ่ กิดจากการ
ประกอบอาชีพหรืออุปโภคบริโภค เริม่ 17 ธ.ค. 61
ยอดอนุมตั สิ ะสม 23,236 ราย เปนเงิน 1,085.40 ลานบาท
• สินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชนสำหรับผูม บี ตั รสวัสดิการแหงรัฐ
เพือ่ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแกผไู ดรบั สิทธิ์
สวัสดิการแหงรัฐ เริม่ 17 ธ.ค. 61 ยอดอนุมตั สิ ะสม 14,958 ราย
เปนเงิน 657.51 ลานบาท
3. สินเชื่อเคหะประชารัฐสรางไทย เริม่ 1 ต.ค. 62 ยอดอนุมตั สิ ะสม
6,277 ราย เปนเงิน 10,477.41 ลานบาท

4. สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจในโครงการสินเชื่อประชารัฐ
สรางไทย เริ่ม 1 ต.ค. 62 วงเงินรวม 50,000 ลานบาท
• สินเชื่อ SMES ยั่งยืน วงเงิน 20,000 ลานบาท
ยอดอนุมัติสะสม 2,038 ราย เปนเงิน 3,542.47 ลานบาท
• สินเชื่อ SMES คลองตัว วงเงิน 20,000 ลานบาท
ยอดอนุมัติสะสม 3,436 ราย เปนเงิน 5,985.09 ลานบาท
• สินเชื่อบัญชีเดียว วงเงิน 10,000 ลานบาท ยอดอนุมัติสะสม
191 ราย เปนเงิน 837.29 ลานบาท
5. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่ำ (Soft Loan) สำหรับผูป ระกอบธุรกิจ
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินรวม 150,000 ลานบาท
• สถาบันการเงิน ยอดอนุมัติสะสม 12 ธนาคาร
เปนเงิน 54,476.89 ลานบาท
• Non-Bank ยอดอนุมตั สิ ะสม 11 ราย เปนเงิน 46,121 ลานบาท
• SMEs ยอดอนุมัติสะสม 326 ราย เปนเงิน 941.48 ลานบาท
6. โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายสำหรับผูรายไดประจำ
ที่ไดรับผลกระทบ COVID-19 วงเงินรวม 20,000 ลานบาท
ยอดอนุมัติสะสม 2,839 ราย เปนเงิน 136.95 ลานบาท
7. โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายสำหรับผูมีอาชีพอิสระ
ที่ไดรับผลกระทบ COVID-19 วงเงินรวม 20,000 ลานบาท
ยอดอนุมัติสะสม 297,488 ราย เปนเงิน 2,974.87 ลานบาท
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