
สลากออมทรัพย์ธอส. รายละเอียด

1.ช่ือผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย ธอส.รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย์
3.ระยะเวลาการซื้อสลาก วนัที่ 2 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563
4.อายุสลาก 2 ปี
5.ราคาตอ่หน่วย หน่วยละ 10 ล้านบาท
6.อัตราดอกเบีย้ตอ่ปี 1.20% ต่อป ี(เม่ือฝากครบก าหนด)
7.ตารางอัตราดอกเบีย้

   7.1 ฝากครบ 3 เดอืน แตไ่ม่ถึง 1 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 10,000,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
   7.2 ฝากครบ 1ป ีแตไ่ม่ถึง 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย = 10,050,000 บาท  (คิดเปน็ 0.5% ต่อป)ี
   7.3 ฝากครบ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย = 10,240,000 บาท  (คิดเปน็ 1.2% ต่อป)ี
8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ (8.1) กรณีฝากครบ 2 ป ีธนาคารจะท าการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวนัที่สลากครบอายุ

(8.2) กรณีฝากไม่ครบ 2 ป ีธนาคารจะท าการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวนัที่ไถ่ถอนสลาก
9.ภาษีเงินไดแ้ละภาษีดอกเบีย้เงินฝาก บคุคลธรรมดาได้รับยกเวน้ภาษเีงินได้จากดอกเบี้ย และภาษเีงินได้จากเงินรางวลัสลากออมทรัพย์ (ทั้งนี้หากกฎกระทรวงฯ มีผล

บงัคับใช้) แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยซ่ึงผู้รับมิใช่ผู้ทรงคนแรก
10. เงินรางวัล (10.1) รางวลัละ 3 ล้านบาท จ านวน 3 รางวลั ออกรางวลัทุกไตรมาส (เดือน ม.ค. 63, เม.ย. 63, ก.ค. 63, ต.ค. 63, ม.ค. 64, 

เม.ย. 64, ก.ค. 64, ต.ค. 64)
(10.2) รางวลัพิเศษ รางวลัละ 100,000 บาท จ านวน 30 รางวลั เฉพาะเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 และเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

(10.3) ด าเนินการออกรางวลัโดยส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล
11.เง่ือนไขหลัก (11.1)ส าหรับบคุคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปขีึน้ไป (ยกเวน้บญัชีช่ือร่วม) คณะบคุคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบนัที่ไม่แสวงหา

ก าไร นิติบคุคล หจก. บจก. บมจ. บริษทัประกันภัย ประกันชีวติ กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพกบข. กองทุน

ส่วนบคุคล ส่วนราชการ และบคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3, 5, 6, 7 และ9)                                                    

     (11.2) เอกสารประกอบการซ้ือสลาก  1.ใบค าขอเปดิบญัชี  2.เอกสารหลักฐานการเปดิบญัชีตามที่ธนาคารก าหนด  

12.เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน (12.1) กรณีถูกรางวลัเลขสลาก ธนาคารจะท าการโอนเงินรางวลัเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค ในวนัถัดจากวนัที่มีการออก

เลขสลากในแต่ละคร้ัง ทั้งนี้ หากลูกค้าท าการถอนสลากฉบบัที่ถูกรางวลัก่อนที่ธนาคารท าการโอนเงินรางวลั จะถือวา่ลูกค้าสละ

สิทธิใ์นการรับเงินรางวลัในคร้ังนั้น
(12.2) หมายเลขสลากที่ซ้ือเปน็ไปตามที่ธนาคารก าหนดโดยลูกค้าไม่สามารถก าหนดหมายเลขสลากได้
(12.3) ลูกค้ารับทราบหลักเกณฑ์เง่ือนไขสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน เปน็อย่างดีแล้ว และยินยอมด าเนินการ

ตามเง่ือนไขดังกล่าว รวมถึงยินยอมสละสิทธิใ์นการซ้ือสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน ในกรณีที่เปน็บคุคล

ล้มละลาย(12.4)การตัดสินของธนาคารถือเปน็ที่สิ้นสุด และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบ

ผ่านช่องทางของธนาคารต่อไป
13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเง่ือนไขการฝาก - ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหัก 100,000 บาท ต่อหน่วย (ถอนคืนได้  9,900,000 บาท)
14. การตอ่อายุสลากเม่ือครบก าหนด กรณีฝากครบ 2 ป ีและไม่ไถ่ถอนสลาก ให้เปน็การฝากเงินต้นต่อเนื่อง โดยจะได้รับผลตอบแทนตามประกาศของธนาคารต่อไป
15.ค่ารักษาบญัชี -
16.ช่องทางการตดิตอ่ผู้ให้บริการ สาขา : เปดิให้บริการวนัจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศูนย์การค้า) *ทั้งนี้เวลาเปดิท า

การของสาขาในศูนย์การค้าอาจแตกต่างกันตามเวลาเปดิท าการของศูนย์การค้า

Call Center : 02-645-9000 เปดิให้บริการวนัจ.-ส. เวลา 7.30-19.00 น.

Website GHBank :  www.ghbank.co.th เปดิให้บริการทุกวนั ตลอด 24 ช่ัวโมง
17.ข้อควรระวัง - ช่ือบญัชีสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน กับช่ือเจ้าของบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค ต้องเปน็ช่ือเดียวกัน
18.การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตอืนท่ีส าคัญ ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ

 - เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้ง

ข้อมูลอันเปน็สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร

ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร

 - ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ช่ือ นามสกุล อาชีพ สถานที่ท างาน ที่

อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเปน็ไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านสาขาของ

ธนาคารหรือทางเวป็ไซต์ธนาคาร www.ghbank.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.

รายละเอียดเบือ้งตน้ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นท่ี 2 ชุดพราวพิมาน (Sales Sheet)

หมายเหต ุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงระยะเวลาตามท่ีก าหนดข้างตน้โดยหากมีการเปล่ียนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ตา่งๆของธนาคารตอ่ไป


