
สลากออมทรัพยธอส. รายละเอียด

1.ชื่อผลิตภัณฑ สลากออมทรัพย ธอส.รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ

2.ประเภทผลิตภัณฑ สลากออมทรัพย

3.ระยะเวลาการซื้อสลาก วันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2562

4.อายุสลาก 3 ป

5.จํานวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ําและสูงสุด หนวยละ 1 ลานบาท สูงสุดฝากไดไมเกิน 5 หนวย(5 ลานบาท) / ราย

6.อัตราดอกเบี้ยตอป 1.00 - 1.40% ตอป

7.ตารางอัตราดอกเบี้ย

   7.1 ฝากครบ 3 เดือน แตไมถึง 1 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตน 1,000,000 บาท ไมไดรับดอกเบี้ย

   7.2 ฝากครบ 1 ป แตไมถึง 2 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย = 1,010,000 บาท  

   7.3 ฝากครบ 2 ป แตไมถึง 3 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย = 1,020,000 บาท 

   7.4 ฝากครบ 3 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย = 1,042,000 บาท 

8.ระยะเวลาการจายอัตราดอกเบี้ย - กรณีฝากครบ 3 ป และไมไถถอนสลากธนาคารจะทําการโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชคในวันที่สลากครบอายุ

- กรณีฝากไมครบ 3 ป ธนาคารจะจายเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก โดยธนาคารจะทําการโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชคในวันที่ไถถอนสลาก

9.ภาษีเงินไดและภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

10. เงินรางวัล - รางวัลละ 200,000 บาท  จํานวน 27 รางวัล มีสิทธิ์ลุนรางวัล 36 ครั้ง

- ดําเนินการออกรางวัลโดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา) จับรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ตุลาคม 

2562

11.เงื่อนไขหลัก - สําหรับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ สถาบันที่ไมแสวงหากําไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ (กลุม 1,2,3 และ 9)

- เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชคเพื่อแจงความประสงคจะซื้อในการซื้อสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ และเพื่อเปนบัญชีสําหรับรับคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยและรับ

เงินรางวัล(ถามี)

- สามารถแจงความประสงคจะจองซื้อสลากไดตั้งแตวันที่  22 กรกฎาคม 2562  ตามเงื่อนไขการจองซื้อขอ 16

- เอกสารประกอบการซื้อสลาก  1.ใบคําขอเปดบัญชี  2.บัตรประชาชน  3.ใบจองซื้อ (กรณีจองซื้อ)

12.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่น - กรณีถูกรางวัลเลขสลาก ธนาคารจะทําการโอนเงินรางวัลเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค ในวันถัดจากวันที่มีการออกเลขสลากในแตละครั้ง ทั้งนี้ หากลูกคาทําการถอนสลาก

ฉบับที่ถูกรางวัลกอนที่ธนาคารทําการโอนเงินรางวัล จะถือวาลูกคาสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลในครั้งนั้น

13.อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก - ฝากไมครบ 3 เดือน และไถถอนหัก 10,000 บาท ตอหนวย (ถอนคืนได  990,000 บาท)

14.คารักษาบัญชี -

15.การตออายุสลากเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก กรณีฝากครบ 3 ป และไมไถถอนสลาก ใหเปนการฝากเงินตนตอเนื่อง โดยจะไดรับผลตอบแทนตามประกาศของธนาคารตอไป ธนาคารจะแจงใหทราบภายใน 7 วันกอนการออก

- วงเงินโครงการสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ จํานวน 27,000 ลานบาท หรือ  27,000 หนวย แบงเปน

1.สําหรับลูกคาทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล/หางหุนสวนสามัญ สถาบันที่ไมแสวงหาผลกําไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ 

จํานวนไมนอยกวา 22,000 หนวย ใชวิธีการจองซื้อตามเงื่อนไขการจองซื้อสําหรับลูกคาทั่วไป

2.สําหรับจัดสรรให “ผูมีอุปการคุณ”  ของธนาคารไมเกิน 5,000 หนวย  โดยผูมีอุปการคุณ หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สรางประโยชนใหแก

ธนาคาร ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด

- เงื่อนไขการแจงความประสงคจะซื้อสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ (สําหรับลูกคาทั่วไป)

1.ระยะเวลาแจงความประสงคจะซื้อตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562

2.ลูกคาตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชคขั้นต่ํา 500 บาท

3.ลูกคาตองกรอกรายละเอียดในใบแจงความประสงคจะซื้อสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ และ หนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชคเพื่อโอนซื้อ

สลากฯ ทั้งนี้ชื่อผูถือสลากฯ ตองเปนชื่อเดียวกับชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค

4.ลูกคาตองแจงจํานวนหนวยที่ประสงคจะซื้อสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ (ราคาหนวยละ 1 ลานบาท จองซื้อไดไมเกิน   5 หนวย/ทาน) 

5.หากลูกคามีความประสงคจะขอยกเลิกการจองซื้อสลาก ลูกคาตองทําการยกเลิกใบแจงความประสงคจะซื้อ และสามารถแจงความจํานงในการจองซื้อสลากใหมได ทั้งนี้ การ

ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงความประสงคจะซื้อใหมตองดําเนินการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

6.ธนาคารกําหนดจํานวนหนวยสําหรับบุคคลทั่วไป จํานวน  22,000 หนวย หากจํานวนหนวยรวมของการแจงความประสงคในการจองซื้อทั้งโครงการเกินกวาจํานวน 22,000 หนวย 

ธนาคารจะใชวิธีการสุมผูไดรับสิทธิ์ในการจองซื้อโดยจํานวนสลากที่จองซื้อ 1 หนวย คิดเปน 1 สิทธิ์ ซึ่งธนาคารจะประกาศผูมีสิทธิ์ในการซื้อสลากพรอมจํานวนหนวยที่จะสามารถซื้อ

สลากได พรอมทั้งผูมีสิทธิ์สํารองเรียงตามลําดับ(สําหรับกรณีที่มีผูสละสิทธิ)์อยางเปนทางการผานชองทางของธนาคารตอไป  ทั้งนี้  ลูกคารับทราบและยอมรับวาจํานวนหนวยสลาก

ที่สามารถซื้อไดอาจจะไมเปนไปตามจํานวนหนวยที่ลูกคาแจงความประสงค

7. ลูกคาตองนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยรับโชคตามจํานวนเงินที่แจงความประสงคจะซื้อสลากภายในวันที่ธนาคารกําหนด โดยหากในวันที่กําหนดดังกลาวมีจํานวนเงินในบัญชี

ออมทรัพยรับโชคไมเพียงพอกับการซื้อสลากตามสิทธิ์ที่ไดรับ ลูกคายินยอมซื้อสลากตามจํานวนหนวยสลากที่จํานวนเงินในบัญชีสามารถซื้อไดแมจะไมเปนไปตามสิทธิ์ที่ไดรับ และ

สละสิทธิ์การซื้อจํานวนหนวยที่เหลือที่ตนไดรับตามสิทธิ์

8.ลูกคายินยอมใหธนาคารโอน/ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค เพื่อซื้อสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ตามจํานวนหนวยที่ไดรับสิทธิ์ในการซื้อ

9.กรณีที่ลูกคาไดรับสิทธิ์ในการซื้อสลากไมครบตามขอ 4 . ลูกคาสามารถคงเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค ไดตอไป  โดยไดรับอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑเงื่อนไข        

เงินฝากออมทรัพยรับโชค ของธนาคาร 

10.หมายเลขสลากที่ซื้อเปนไปตามที่ธนาคารกําหนดโดยลูกคาไมสามารถกําหนดหมายเลขสลากได

11. ลูกคารับทราบหลักเกณฑเงื่อนไขสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ เปนอยางดีแลว และยินยอมดําเนินการตามเงื่อนไขดังกลาว รวมถึงยินยอมสละสิทธิ์ในการซื้อสลาก

ออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ในกรณีที่เปนบุคคลลมละลาย

12.การตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยจะแจงใหทราบผานชองทางของธนาคารตอไป

17.ชองทางการติดตอผูใหบริการ สาขา : เปดใหบริการวันจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศูนยการคา) *ทั้งนี้เวลาเปดทําการของสาขาในศูนยการคาอาจแตกตางกันตามเวลา

เปดทําการของศูนยการคา

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

Website GHBank :  www.ghbank.co.th เปดใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเบื้องตนผลิตภัณฑสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ (Sales Sheet)

16.การแจงความประสงคจะซื้อสลาก



รายละเอียดเบื้องตนผลิตภัณฑสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ (Sales Sheet)

สลากออมทรัพยธอส. รายละเอียด

18.ขอควรระวัง - ชื่อบัญชีสลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 1 ชุดวิมานเมฆ กับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค ตองเปนชื่อเดียวกัน

- สลากออมทรัพยถือเปนตราสารทางการเงินที่ตองแสดงและสงมอบใหกับธนาคารเมื่อไถถอน

19.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ หรือการแจง

เตือนที่สําคัญ

ธนาคารแจงขอมูลใหลูกคาทราบ

 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑหรือบริการที่มีผลกระทบตอการใชบริการของลูกคา ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจงขอมูลอันเปนสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงให

ลูกคาทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ผานชองทางตางๆของธนาคาร

ลูกคาแจงขอมูลใหธนาคาร

 - ลูกคาจะตองแจงใหธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวของทาน เชน ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทํางาน ที่อยู เบอรโทรศัพท และรายละเอียดตางๆ เพื่อใหการ

สื่อสารขอมูลกับทานเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว โดยแจงผานสาขาของธนาคารหรือทางเว็ปไซตธนาคาร www.ghbank.co.th หรือศูนยลูกคาสัมพันธ โทร.02-645-9000 เวลา 

7.30-19.00 น.

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามที่กําหนดขางตนโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนาผานชองทางประชาสัมพันธตางๆของธนาคารตอไป


	สลาก

