Activities
กิจกรรม ธอส.

ธอส. ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน มันนี่ ธอส. ร่วมออกบูธงาน Thailand Smart
เอ็กซ์ โป โคราช ครั้งที่ 9
Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3
คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
คุ ณ สุ ร พั น ธ์ ดิ ส สะมาน รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
เปิดงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โปโคราช ครั้งที่ 9 (MONEY อุบลราชธานี และ คุณรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือ
EXPO KORAT 2015) และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธธนาคาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ ด อกเบี้ ย ธุ ร กิ จ ร่ ว มเป็ น ประธานเปิ ด งาน
อาคารสงเคราะห์ โดยมี คุณวิทยา แสนภักดี รักษาการ “Thailand Smart money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3”
รองกรรมการผู ้ จั ด การ กลุ ่ ม งานสาขาภู มิ ภาค คุ ณ วิ กิ ต และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี
ขจรณรงค์วณิช รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและ คุณเลอพงษ์ ชูประยูร ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและปฏิบัติ
บัญชี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารฯ ให้การต้อนรับ หน้ า ที่ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การสายงานสาขาภู มิ ภาค 1
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า
นครราชสีมา
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
07 08 15

17 07 15

ธอส. รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งาน
มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 MONEY EXPO
2015
คุณภพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2 และคุณลือชัย จิรวินิจนันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับรางวัล “บูธสวยงาม
ยอดเยี่ยม” ประเภทพื้นที่  300 - 500 ตรม. ในงานมหกรรม
การเงิน ครั้งที่ 15 Money Expo 2015 ซึ่งจัดโดยวารสาร
การเงินการธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2558 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ
17 06 15
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วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 82 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

ธอส. จัดการประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร
ครั้งที่ 2/2558
คุณคนึง ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน
ปฏิบัติการสินเชื่อ เป็นประธานในกิจกรรม “การประมูลขาย
ทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2/2558” หรือ “ประมูลบ้านมือสอง”
โดยคัดบ้านมือสอง คุณภาพดี ท�ำเลเด่น จ�ำนวนกว่า 1,500
รายการ มาประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็นทรัพย์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�ำนวน 250 รายการ ซึ่ง
ทรัพย์สินที่น�ำมาประมูลขายครั้งนี้ ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า
บ้านเดี่ยว ห้องชุด และอาคารแฟลต ทั้งนี้ การประมูล
ทรัพย์สินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่

ธอส. เปิดสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

25 07 15

09 05 15

คุณทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คุณวิทยา แสนภักดี รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม
งานสาขาภู มิ ภาค เป็ น ประธานร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ “ สาขาย่ อ ยเซ็ น ทรั ล พลาซ่ า ระยอง”
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า
ระยอง โดยได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ การธุ ร กรรมทางการเงิ น อย่ า ง
ครบวงจร ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก-ถอนเงิน
เปิดบัญชีใหม่ รับช�ำระหนี้เงินกู้ รับช�ำระค่าสาธารณูปโภค และ
การประนอมหนี้ ให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.30 20.00 น.

ธอส. มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬาเทควันโด
ทีมชาติไทย งวดที่ 2 ประจ�ำปี 2558
คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬา
เทควันโด ทีมชาติไทย งวดที่ 2 ประจำ�ปี 2558 ให้แก่สมาคม
เทควันโดแห่งประเทศไทย ตามโครงการสนับสนุนกีฬาจาก
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา ทั้งใน
ระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศระดับอาชีพ เพื่อนำ�
ชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย โดยมี ดร.สมคิด ปิ่นทอง อุปนายก
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงิน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำ�นักงานใหญ่
13 07 15
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ธอส. ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
คุณศิวะ จงเจริญ ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม ธอส. และคุณอำ�นาจ
ผลศิริ ผู้อำ�นวยการฝ่ายประราคาหลักทรัพย์ ในฐานะคณะ
กรรมการฯ และทีมงาน COP G H Bank ให้การต้อนรับ
คณะดูงานจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
และนำ�เสนอการดำ�เนินงานด้านระบบ Internet Web Portal
การจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management
: KM) การบริหารงานและแบ่งปันประสบการณ์การดำ�เนิน
งาน COP ของธนาคาร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำ�นักงานใหญ่
05 08 15

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
เข้าตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ของ ธอส.
คุณคนึง ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ปฎิบัติการสินเชื่อ ธอส. ในฐานะประธานกรรมการข้อมูล
ข่าวสารราชการ และ คุณศิวะ จงเจริญ ผู้อำ�นวยการฝ่าย
วิชาการและเผยแพร่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวารสารฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ราชการ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ได้
เข้าตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบในการจัด
ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ ธอส. พร้อมทั้งได้นำ�
เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ ธอส. ณ ห้องสมุด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำ�นักงานใหญ่
19 06 15
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