Mobile Application : GHB ALL
ธอส.เดินหน้ าสู่การเป็ น Dynamic Moving Bank เปิ ดให้ ประชาชนดาวน์โหลด Mobile Application : GHB
ALL ใช้ อย่างเป็ นทางการครัง้ แรก เพื่อยกระดับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประชาชนในยุค 4.0 ด้ วยฟั งก์ชนั่ การใช้
งานดังนี ้ 1.ชาระเงินกู้โดยหักบัญชี ธอส. และสร้ าง QR Code เพื่อชาระเงินกู้ด้วย Mobile Application
ธนาคารต่าง ๆ 2.ตรวจสอบสถานะสินเชื่อ 3.ด้ านเงินฝาก (เช็คยอด/ดู statement เงินฝาก, Statement สินเชื่อ)
4.โอนเงินภายในและต่างธนาคาร 5.สมัครและโอนเงินผ่าน PromptPay 6.การยื่นกู้สาหรับลูกค้ าที่มีสวัสดิการ
กับธนาคาร บริ การแจ้ งเตือนให้ ชาระหนี ้ 7.ใบเสร็ จเมื่อท่านชาระสินเชื่อ 8. การค้ นหาที่ตงสาขาได้
ั้
รวมถึงการ
เชื่อมต่อกับระบบค้ นหาและโปรโมชัน่ พิเศษสาหรับผู้ซื ้อทรัพย์ และการเชื่อมต่อกับระบบสะสมแต้ ม Online ของ
ลูกค้ าเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ ในโครงการ GHB Reward

โครงการบ้ านล้ านหลัง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติเห็นชอบให้ ธอส.จัดทา “โครงการบ้ านล้ านหลัง ”
วงเงิ น 50,000 ล้ า นบาท เพื่ อ สร้ างโอกาสให้ ป ระชาชนได้ มี ที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้มีรายได้ น้อย กลุ่มคนวัยทางานหรื อผู้ที่กาลังเริ่ มต้ นสร้ างครอบครัว โดยให้ ก้ ูเพื่อซื ้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน

1,000,000 บาท กรณีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี ้ยคงที่ 5 ปี แรก 3.00% ต่อปี นับเป็ น
โครงการที่จะมีส่วนช่วยสร้ างความมั่นคงให้ กับชีวิต ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ของรัฐบาล

รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ 2561 (ITA Awards)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ ประกาศผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ าร่วมการประเมินทังสิ
้ ้น 426 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า ธอส. ได้ รับคะแนนสูงสุด อันดับ 1
ที่ 99.55 คะแนน และถือเป็ นการได้ คะแนนสูงสุดเป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน

รางวัล “การบริหารสู่ความเป็ นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจาปี 2561
สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็ นองค์กรที่มีการบริ หารสู่ความเป็ นเลิศ : Thailand Quality Class (TQC) ประจาปี
2561 ซึ่งเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ กบั องค์กรต้ นแบบระดับประเทศที่ให้ ความสาคัญกับระบบบริ หาร
จัดการองค์กรที่เป็ นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล สู่
การเป็ นธนาคารที่ดีที่สดุ สาหรับการมีบ้านตามวิสยั ทัศน์ธนาคาร

On Production GHB System
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ธนาคารได้ นาระบบปฏิบตั ิงานหลัก GHB System ขึ ้นใช้ งาน(On Production) ทดแทน
ระบบเดิม ที่ ใช้ ง านมานานกว่า 10 ปี ได้ ส าเร็ จ ตามกาหนด และสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ต่อเนื่ อง GHB
System ถือเป็ นระบบที่ใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุดของธนาคาร ซึ่งบุคลากรของ ธอส. ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒ นาระบบร่ ว มกั บ กลุ่ ม SSS Consortium และไม่ มี ก ารจ้ า งที่ ป รึ ก ษา โดยใช้ ระยะเวลาเพี ย ง
18 เดือน ซึง่ GHB System จะสามารถรองรับการดาเนินธุรกิจของ ธอส. ไปได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี พร้ อมรับกับ
การแข่งขันในธุรกิจสถาบันการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้ บริการ

สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ
กฎกระทรวงว่าด้ วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อ
วัน ที่ 17 กั น ยายน 2562 โดย ธอส.ได้ เปิ ดขายสลากออมทรั พ ย์ ธ นาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่ น ที่ 1
ชุดวิมานเมฆ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กาหนดออกรางวัล งวดที่ 1 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นับเป็ นสลากชุด
แรกที่เปิ ดจาหน่าย หน่วยละ 1 ล้ านบาท จานวน 27,000 หน่วย อายุสลาก 3 ปี ออกรางวัลต่อเนื่องทุกวันที่ 16
ของเดือน เดือนละ 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รวม 3 ปี 972 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 194.4 ล้ านบาท
ผลตอบแทนเมื่อฝากสลากฯ ครบ 3 ปี จะได้ รับเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรื อคิดเป็ น 1.4%
ต่อปี

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์
ธอส.
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ ยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาจากดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. สาหรับ
ดอกเบี ้ยที่คานวณตังแต่
้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้ นไป รวมถึงยกเว้ นภาษี เงินได้ จากดอกเบี ้ยและเงิ น
รางวัลแก่ผ้ ซู ื ้อสลากออมทรัพย์ ธอส. สาหรับสลากออมทรัพย์ที่ออกจาหน่ายตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็ น
ต้ นไป
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