Activities
กิจกรรม ธอส.

ธอส. ออกบูธงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 15 : MONEY EXPO 2015

ธอส. จัดการประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร
ครั้งที่ 1 ปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ น�ำโดยคุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท
ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมการเงิน
กรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 : MONEY EXPO 2015” โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และคุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ในงาน
ดังกล่าว ธนาคารฯ  ร่วมออกบูธให้บริการทางการเงินครบวงจร
ทั้งสินเชื่อและเงินฝาก พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ประชาชน
ผู ้ ส นใจทั่ ว ไป เมื่ อวั น ที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี

ธอส. จัดประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 1 ปี 2558
โดยคัดบ้านมือสอง คุณภาพดี ท�ำเลเด่นของธนาคารฯ จ�ำนวน
กว่ า 1,300 รายการ มาประมู ล ขายพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ  
ส�ำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ธนาคารฯ ได้น�ำทรัพย์
ธนาคารฯ จ�ำนวน 300 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว
ห้องชุด และอาคารแฟลต มาประมูลขาย ซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำหรับการจัดประมูล
ในครั้งต่อไป ธนาคารฯ ก�ำหนดจัดในวันที่ 25 ก.ค. 2558 ณ
ส�ำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ
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ธอส. รับรางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร"
คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ
ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวด
ปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร" ครั้งที่ 35 ประจ�ำปี 2558 ประเภท
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จากปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในชุด "ราชกุมารีนารีรัตน์ 6
ทศวรรษจรัสเจริญ" โดยมี คุณอรุณ งามดี ประธานที่ปรึกษา
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบ เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2558 ณ กรมประชาสัมพันธ์
24 03 15
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ธอส.เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา
เจ้าฟ้ากาชาด

ธอส. จัดกิจกรรม CSR บ-ว-ร
จังหวัดชลบุรี

คุณอังคณา ปิลันธ์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ
ธอส. เป็นประธานเปิดโครงการ “ธอส.เทิดพระเกียรติ 60
พรรษาเจ้าฟ้ากาชาด” พร้อมมอบเข็มที่ระลึกฉลองพระชนมายุ
5 รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้มอบเงินสนับสนุน
ให้ แก่ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ เพื่อ สมทบทุนซื้อ เครื่อ งมือ
แพทย์ให้กับอาคาร  “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ภายในงานยังได้จัด
กิ จ กรรมรั บ บริ จาคโลหิ ต ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ การโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ น�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่

คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส.  
พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมจัดกิจกรรม
CSR ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ประกอบด้วย
ด้านที่อยู่อาศัย สร้างและปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสด้าน
ที่อยู่อาศัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ด้านพระพุทธศาสนา
ได้ท�ำพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนการทาสีก�ำแพงวัด ณ วัดอินทนาราม
ด้านการศึกษา สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและ
สร้างห้องน�้ำใหม่ พร้อมทั้งมอบทุนรักการออม ให้กับโรงเรียน
บ้านชากนอก เพื่อสร้างโอกาสในการออมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น รถวี ล แชร์ ให้ แ ก่
สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2558 ณ ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
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ธอส. มอบรัก คืนสุขผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์
คุณกรองทิพย์ มารัตนะ รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรม
เพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารฯ จัดกิจกรรม
“ธอส.มอบรัก คืนสุขผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์” โดยได้ร่วมกัน
รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุประจ�ำปี 2558 และ
มอบเงินสนับสนุนเครื่องอุปโภค - บริโภคให้ผู้สูงอายุ เพื่อส่งต่อ
ถึงความรัก และความห่วงใย มีการจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก
นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง คุณมนต์สิทธิ์ ค�ำสร้อย และจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันให้แก่ผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2558
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
09 04 15
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

