สลากออมทรััพย์์ ธอส. รุ่่�นที่่� 2 ชุุดพราวพิิมาน
ธอส.เดิินหน้้ากลยุุทธ์์สร้้างความแตกต่่าง (Differentiation
Strategy) จััดทำำ� สลากออมทรััพย์์ ธอส. รุ่่�นที่่� 2 ชุุดพราวพิิมานเป็็น
สลากเลี่่ย� มทองซููเปอร์์พรีีเมี่่ย� ม หน่่วยละ 10 ล้้านบาท เปิิดจำำ�หน่่าย 
3,000 หน่่ ว ย รวม 30,000 ล้้ า นบาท อายุุ ส ลาก 2 ปีี
ออกรางวััลไตรมาสละ 1 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 รางวััล มููลค่่ารางวััลละ 3
ล้้ า นบาท คิิ ด เป็็ น โอกาสในการถูู ก รางวัั ล 0.1% และพิิ เ ศษ!!
เฉพาะในเดืือนกัันยายน 2563 และกัันยายน 2564 ได้้สิิทธิ์์�ลุ้้�นรัับ
รางวััลพิิเศษมููลค่่า 100,000 บาท เพิ่่�มอีีกจำำ�นวน 30 รางวััล/เดืือน
คิิดเป็็นโอกาสในการถููกรางวััลพิิเศษสููงถึึง 1% ฝากครบ 2 ปีี รัับ
เงิินต้้นพร้้อมดอกเบี้้�ยหน่่วยละ 240,000 บาท เริ่่�มจำำ�หน่่ายตั้้�งแต่่
วัันที่่� 2 ธัันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 และออกรางวััลครั้้�ง
แรก 17 มกราคม 2563
มาตรการช่่วยลููกค้้าที่่� ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
หลัังจากเกิิดปัญ
ั หาการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ช่ว่ งปลายปีี 2562
ต่่อเนื่่�องจนถึึงปีี 2563 ธอส. ได้้ทยอยจััดทำำ�มาตรการความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ รวม 10
มาตรการ  เพื่่�อดููแลลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบภายใต้้ “มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าผู้้�ที่่�ได้้
รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ “โครงการ 
ธอส. ช่่วยคนไทย ร่่วมสร้้างชาติิ” ครอบคลุุมทั้้�งการพัักชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย, พััก
ชำำ�ระเงิินต้้น หรืือ ลดอััตราดอกเบี้้�ย โดย ณ กัันยายน 2563 มีีลููกค้้าเข้้ามาตรการเป็็น
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 511,110 บััญชีี วงเงิินสิินเชื่่�อ 430,439 ล้้านบาท และยัังขยายระยะ
เวลาการสิ้้�นสุุดความช่่วยเหลืือจากเดิิม 31 ตุุลาคม 2563 ไปจนถึึงวัันที่่� 31 มกราคม
2564 (เฉพาะมาตรการที่่�ธนาคารกำำ�หนด)

สลากออมทรััพย์์ ธอส. รุ่่�นที่่� 3 ชุุดพิิมานมาศ
วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ธอส.เริ่่�มเปิิดจำำ�หน่่ายสลาก
ออมทรััพย์์ ธอส. รุ่่�นที่่� 3 ชุุดพิิมานมาศ หมวดที่่� 1 โดยใช้้ชื่่�อว่่า
สลากวาเลนไทน์์หน่่วยละ 50,000 บาท แบ่่งออกเป็็น 10 หมวด 
ๆ ละ 100,000 หน่่วย รวม 1 ล้้านหน่่วย ปรากฏว่่าลููกค้้าให้้การ
ตอบรัับดีีมากจนทำำ�ให้้สามารถจำำ�หน่่ายได้้หมด 100,000 หน่่วย 
โดยใช้้เวลาเพีียงแค่่ 268 นาทีีเท่่านั้้�น ซึ่่�งสลากมีีอายุุ 3 ปีี ออก
รางวััลทุุกเดืือน รวม 36 ครั้้�ง หมวดละ 10 รางวััล มููลค่่ารางวััล
ละ 50,000 บาท และยัังได้้ลุ้้�น Jackpot มููลค่่ารางวััลละ 500,000
บาท หมวดละ 2 รางวััล ทุุกไตรมาส ฝากครบ 3 ปีี รัับดอกเบี้้�ย
สููงสุุด  1.1% ต่่อปีี (เฉพาะผู้้�ที่่�ซื้้�อสลากในระยะเวลาที่่�ธนาคาร
กำำ�หนด)  

รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ (Thailand Quality Award : TQA)
ประจำำ�ปีี 2562
เมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563 สำำ�นักั งานรางวััลคุุณภาพ
แห่่งชาติิ สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ สถาบัันเครืือข่่ายของ
กระทรวงอุุตสาหกรรม ได้้จััดพิิธีีมอบรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ
(Thailand Quality Award : TQA) ครั้้�งที่่� 18 โดยประกาศให้้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์เป็็นองค์์กรคุุณภาพที่่�ผ่่านเกณฑ์์ให้้ได้้
รัับรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ (TQA) ประจำำ�ปีี 2562 รางวััลอัันทรง
เกีียรติิสููงสุุด ที่่�เป็็นเครื่่�องหมายแสดงถึึงความเป็็นเลิิศในการ
บริิหารจััดการองค์์กรว่่ามีีความทััดเทีียมมาตรฐานโลก โดย ธอส.
ถืือเป็็นสถาบัันการเงิินแห่่งแรก และเป็็นสถาบัันการเงิินของรััฐ
เพีียงแห่่งเดีียวที่่ไ� ด้้รับั รางวััล TQA โดยนัับตั้้ง� แต่่ปีี 2553 เป็็นต้้น
มา ไม่่เคยมีีหน่่วยงานใดในประเทศผ่่านเกณฑ์์ประเมิินในระดัับ
รางวััล TQA ได้้เลย 

คณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็็นชอบของ รมว.คลััง และ
ธปท. แต่่งตั้้�ง นายฉััตรชััย ศิิริิ ไล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�
จััดการ (วาระที่่� 2)
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์์มีีมติิเห็็นชอบ
ให้้แต่่งตั้้�ง นายฉััตรชััย ศิิริิไล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ วาระที่่� 2 โดยความเห็็นชอบจาก
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง และธนาคารแห่่งประเทศไทย 
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563 เป็็นต้้นไป ซึ่่�งนายฉััตรชััย มีี
ประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� น ธอส. มาตั้้ง� แต่่ปีี 2539 รวม
ถึึงความสำำ�เร็็จในการบริิหารตลอด 4 ปีี ที่ดำ่� ำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ผู้้�จััดการในวาระแรกระหว่่างวัันที่่� 4 พฤษภาคม 2559 - 3
พฤษภาคม 2563 ซึ่่�งสามารถขัับเคลื่่อ� นองค์์กรให้้เติิบโตได้้อย่่าง
แข็็งแกร่่ง ผลัักดัันนโยบายของภาครััฐได้้อย่่างรวดเร็็ว

ธอส. นำำ�ร่่องประมููลบ้้านมืือสองออนไลน์์ครั้้�งแรก
ธอส. เป็็นสถาบัันการเงิินแห่่งแรกที่่�จััดให้้มีีการประมููลบ้้านมืือ
สองออนไลน์์ ผ่่าน Application : G H Bank Smart NPA  
นำำ�ร่อ่ งประมููลครั้้ง� แรกในวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563 ระหว่่างเวลา
14.00-16.00 น. โดยคััดทรััพย์์เด่่น 7 รายการ ที่่ตั้้� �งอยู่่�บริิเวณ
กลางเมืืองและใกล้้กัับแนวรถไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และจ.
สมุุทรปราการ มาเปิิดประมููลพร้้อมกัันแบบ New Normal ด้้วย

ราคาเริ่่�มต้้นประมููลที่่�ลดราคาสููงสุุดถึึง 20% จากราคาปกติิ มีี
ลููกค้้าประชาชนให้้ความสนใจลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประมููลทั้้�งสิ้้�น
จำำ�นวน 238 ราย และสามารถจำำ�หน่่ายทรััพย์์ได้้ทั้้ง� สิ้้น� 5 รายการ 
คิิดเป็็นมููลค่่ารวม 17.64 ล้้านบาท โดยคิิดเป็็น 71.43% ของ
จำำ�นวนรายการที่่�นำำ�ออกประมููลทั้้�งหมด สููงกว่่าสััดส่่วนของ
จำำ�นวนทรััพย์์ที่ข่� ายได้้ในการจััดประมููลปกติิของธนาคาร ซึ่่�งเฉลี่่ย�
แล้้วจะจำำ�หน่่ายได้้ประมาณ 50% ของจำำ�นวนทรััพย์์ที่่�นำำ�ออก
ประมููล โดยธนาคารกำำ�หนดจััดประมููลบ้้านมืือสองออนไลน์์ ทุุก
เดืือนในวัันที่่�ตรงกัับเลขเดืือน คืือ 8 เดืือน 8 , 9 เดืือน 9 เป็็นต้้น รางวััลการประเมิินคุุณธรรม และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิิน
งานของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 (ITA
Awards)
วัันที่่� 28 กัันยายน 2563 สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการ
ประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วย
งานภาครััฐ (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ ทำ�ำ ได้้ 99.60 คะแนนอยู่่�ในระดัับ AA และถืือ
เป็็นหน่่วยงานที่่�ได้้คะแนนสููงที่่�สุุดเป็็นอัันดัับ 1 เป็็นปีีที่่� 4 ติิดต่่อ
กัันจากหน่่วยงานภาครััฐที่่เ� ข้้ารัับการประเมิินทั้้�งสิ้้น� 8,303 หน่่วย
งาน และเป็็นคะแนนที่่�สููงที่่�สุุดของ ธอส. นัับตั้้�งแต่่เข้้าร่่วม
สิินเชื่่�อ ธอส. นาทีีทอง Golden Minute ลููกค้้าจองวงเงิิน ประเมิิน ITA โดยมีีจำำ�นวนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและประชาชนผู้้�รัับ
บริิ ก ารหรืื อ ติิ ดต่่ อ กัั บ หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ได้้ เข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ ว ม
หมด 900 ล้้านบาทเพีียงแค่่ 7 วิินาทีี
วัันที่่� 9 สิิงหาคม 2563 เวลา 12.09 น. ธอส.ได้้สร้้างปรากฏการณ์์ ประเมิินหรืือแสดงความคิิดเห็็นผ่่านการประเมิิน ITA จำำ�นวนถึึง
นาทีีทอง Golden Minute กัับแคมเปญสิินเชื่่�ออััตราดอกเบี้้�ย  1,301,665 คน
0% นาน 12 เดืือน ฟรีีค่่าธรรมเนีียม 3 ประเภท ลููกค้้าจองสิิทธิ์์�
สิินเชื่่�อบ้้านผ่่าน Application : GHB ALL เต็็มกรอบวงเงิิน 900
ล้้านบาท ภายในระยะเวลาเพีียง 7 วิินาทีีเท่่านั้้�น ถืือเป็็นสถิิติิที่่�
วงเงิินสิินเชื่่�อบ้้านถููกจองหมดเร็็วที่่สุ� ุดของธนาคาร โดยมีีผู้้�สนใจ
เข้้าจอง จำำ�นวน 6,700 ราย และมีีผู้้�ได้้สิิทธิ์์� จำ�ำ นวน 283 ราย 
วงเงิินจองเฉลี่่�ยต่่อราย 3,200,000 บาท สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความ
สนใจของประชาชนต่่อผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อบ้้านอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��
ของ ธอส. ที่่เ� ปิิดโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย สะดวกรวดเร็็ว
สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตใหม่่แบบ New Normal
G H Bank New Normal Services
ธนาคารประกาศยกระดัับการให้้บริิการดิิจิิทััล เพื่่�อให้้ลููกค้้า
ประชาชนได้้รัับความสะดวกสบายในการเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการต่่าง ๆ ของธนาคารได้้ง่่าย และรวดเร็็ว สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิต
ใหม่่ของสัังคมไทยด้้วยการจััดทำำ�โครงการ “G H Bank New Normal Services” โดยการพััฒนาฟัังก์์ชั่่�นบริิการเพิ่่�มเติิมผ่่าน Mobile Application : GHB ALL แบ่่งเป็็น 3 Phase ซึ่่�งใน Phase 1  เริ่่�มให้้บริิการตั้้�งแต่่ 24 กัันยายน 2563 ประกอบด้้วย 1.ซื้้�อ
สลากออมทรััพย์์ ธอส. 2.ขอ Statement บััญชีีเงิินฝาก 3.จองคิิวใช้้บริิการล่่วงหน้้า 4.ใบเสร็็จชำ�ร
ำ ะเงิินกู้้�รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
5.ชำำ�ระเงิินดาวน์์ทรััพย์์ NPA และ 6.แก้้ไขข้้อมููลส่่วนบุุคคล ส่่วนใน Phase 2 ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนาบริิการเพิ่่�มเติิม อาทิิ เปิิดบััญชีี
เงิินฝากออมทรััพย์์ ขอหนัังสืือรัับรองภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝาก ขอหนัังสืือรัับรองภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� แจ้้งความประสงค์์กู้้�เพิ่่�ม และนััด
วัันรัับโฉนด เป็็นต้้น ซึ่่�งจะเริ่่�มให้้บริิการได้้ภายในเดืือนธัันวาคม 2563 และ Phase 3 กำำ�หนดเปิิดให้้บริิการในเดืือนมีีนาคม 2564

