
สลากออมทรัพย์ธอส. รายละเอียด
1.ช่ือผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพยธอส. รุ่นที่ 3 ชดุพิมานมาศ 
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย์
3.ระยะเวลาการซือ้สลาก วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2563 – 15 กันยายน  2563 หรือจนกวา่กรอบวงเงินโครงการเตม็ก่อน 
4.จ านวนเงนิเปิดบญัชีขัน้ต ่าและสูงสุด หน่วยละ 50,000 บาท (จ านวนหน่วยทัง้โครงการ 1 ล้านหน่วย โดยแบ่งเป็น 10 หมวด ๆ ละ 100,000 หน่วย)
5.อัตราดอกเบีย้ต่อปี 0.9 % ตอ่ปี เม่ือฝากครบก าหนด (อัตราดอกเบีย้มีผลตัง้แตว่นัที่ 17 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป)
6.ตารางอัตราดอกเบีย้

   6.1 ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ไถ่ถอนคนืได้รับเงินต้น 50,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบีย้
   6.2 ฝากครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ไถ่ถอนคนืได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ = 50,250 บาท  
   6.3 ฝากครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ไถ่ถอนคนืได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ =  50,500 บาท  
   6.4 ฝากครบ 3 ปี ไถ่ถอนคนืได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ = 51,350 บาท 
7.ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ -
8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - กรณีฝากครบ 3 ปี และไม่ไถ่ถอนสลากธนาคารจะท าการโอนดอกเบีย้เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค/บญัชีออมทรัพย์อ่ืนที่ใช้เป็น

บญัชีคูโ่อนได้ในวนัที่สลากครบอายุ
- กรณีฝากไม่ครบ 3 ปี ธนาคารจะจา่ยเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ตามระยะเวลาที่ฝากตามข้อ 6 โดยธนาคารจะท าการโอนเข้าบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์  รับโชค/บญัชีออมทรัพย์อ่ืนที่ใช้เป็นบญัชีคูโ่อนได้ในวนัที่ไถ่ถอนสลาก
9.ภาษีเงนิได้และภาษีดอกเบีย้เงนิฝาก - บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้และภาษีเงินได้จากเงินรางวลัสลากออมทรัพย์
10. เงนิรางวัล - รางวลัปกต ิหมวดละ 10 รางวลั รางวลัละ 50,000 บาท  (จบัรางวลัทกุเดอืน มีสิทธ์ลุ้นรางวลัรวม 36 ครัง้) 

- รางวลัพิเศษ หมวดละ 2 รางวลั รางวลัละ 5 แสนบาท (จบัรางวลัทกุไตรมาส มีสิทธ์ลุ้นรางวลัรวม 12 ครัง้ ออกรางวลัทกุเดอืน มี.ค., 
มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.)
- ด าเนินการออกรางวลัโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวลัทกุวนัที่ 16 ของเดอืน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบ

11.เงื่อนไขหลัก - ส าหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไป(ยกเว้นบญัชีช่ือร่วม)  คณะบุคคล ห้างหุ้นสว่นสามญั สถาบนัที่ไม่แสวงหาก าไร  นิตบิุคคล

 หจก. บจก. บมจ. บริษัทประกันภยั ประกันชีวิต กองทนุรวม กองทนุตา่ง ๆ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กบข. กองทนุสว่นบุคคล สว่นราชการ
 รัฐวิสาหกิจ กลต. และบุคคลที่มีถ่ินฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ9)
- เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค/บญัชีออมทรัพย์อ่ืนที่ใช้เป็นบญัชีคูโ่อนได้ เพ่ือเป็นบญัชีส าหรับรับคนืเงินต้นพร้อมดอกเบีย้และรับ
เงินรางวลั  (ถ้ามี)
- เอกสารประกอบการซือ้สลาก  1.ใบค าขอเปิดบญัชี  2.บตัรประชาชน  3. บญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค/บญัชีออมทรัพย์อ่ืนที่ใช้เป็น
บญัชีคูโ่อนได้ 

12.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอ่ืน- กรณีถกูรางวลัเลขสลาก ธนาคารจะท าการโอนเงินรางวลัเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค/บญัชีออมทรัพย์อ่ืนที่ใช้เป็นบญัชีคูโ่อนได้ 

ในวนัถัดจากวนัที่มีการออกเลขสลากในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้หากลกูค้าท าการถอนสลากฉบบัที่ถกูรางวลัก่อนที่ธนาคารท าการโอนเงินรางวลั 
จะถือวา่ลกูค้าสละสิทธ์ิในการรับเงินรางวลัในครัง้นัน้
- ไม่สามารถซือ้สลากได้ในวนัที่มีการออกรางวลั

13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก - ฝากไม่ครบ 3 เดอืน และไถ่ถอนหกั 500 บาท ตอ่หน่วย (ถอนคนืได้  49,500 บาท)
14.ค่ารักษาบญัชี -
15.อายุสลาก 3 ปี
16.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขา : เปิดให้บริการวนัจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศนูย์การค้า) *ทัง้นีเ้วลาเปิดท าการของ

สาขาในศนูย์การค้าอาจแตกตา่งกันตามเวลาเปิดท าการของศนูย์การค้า
Call Center : 02-645-9000 เปิดให้บริการวนัจ.-ส. เวลา 7.30-19.00 น.
Website GHBank : เปิดให้บริการทกุวนั ตลอด 24 ชัว่โมง

17.ข้อควรระวัง - ช่ือบญัชีสลากออมทรัพย์ธอส.กับช่ือเจ้าของบญัชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค/บญัชีออมทรัพย์อ่ืนที่ใช้เป็นบญัชีคูโ่อนได้ ต้องเป็นช่ือ
18.การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้ง
เตือนที่ส าคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมลูให้ลกูค้าทราบ
 - เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของลกูค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอัน
เป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า ผ่านชอ่งทางตา่งๆของธนาคาร

ลกูค้าแจ้งข้อมลูให้ธนาคาร
 - ลกูค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นตวัของท่าน เชน่ ช่ือ นามสกุล อาชีพ สถานที่ท างาน ที่อยู่ เบอร์
โทรศพัท์ และรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูกับท่านเป็นไปอย่างถกูต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านสาขาของธนาคารหรือทางเว็ป
ไซต์ธนาคาร www.ghbank.co.th หรือศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.

รายละเอียดเบือ้งต้นผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นที่ 3 ชุดพมิานมาศ  (Sales Sheet)


