
สลากออมทรัพยธอส. รายละเอียด

1.ชื่อผลิตภัณฑ สลากออมทรัพยธอส. รุนที่ 3 ชุดพิมานมาศ 

2.ประเภทผลิตภัณฑ สลากออมทรัพย

3.ระยะเวลาการซื้อสลาก วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 – 24 กันยายน  2563 หรือจนกวากรอบวงเงินโครงการเต็มกอน 

4.จํานวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ําและสูงสุด หนวยละ 50,000 บาท (จํานวนหนวยทั้งโครงการ 1 ลานหนวย โดยแบงเปน 10 หมวด ๆ ละ 100,000 หนวย)

5.อัตราดอกเบี้ยตอป 0.9 % ตอป เมื่อฝากครบกําหนด 

1.0 % ตอป เมื่อฝากครบกําหนด (โปรโมชั่นกรณีซื้อตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป ตอการซื้อสลาก 1 ครั้ง ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

1.1% ตอป เมื่อฝากครบกําหนด (โปรโมชั่นกรณีซื้อตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป ตอการซื้อสลาก 1 ครั้ง ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

1.1% ตอป เมื่อฝากครบกําหนด (โปรโมชั่นสําหรับลูกคาที่ซื้อสลากออมทรัพย ผาน Application GHB ALL ในวันที่ 24  กันยายน 2563)

6.ตารางอัตราดอกเบี้ย

   6.1 ฝากครบ 3 เดือน แตไมถึง 1 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตน 50,000 บาท ไมไดรับดอกเบี้ย

   6.2 ฝากครบ 1 ป แตไมถึง 2 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย = 50,250 บาท  

   6.3 ฝากครบ 2 ป แตไมถึง 3 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย =  50,500 บาท  

   6.4 ฝากครบ 3 ป ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย = 51,350 บาท

ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย = 51,500 บาท (สําหรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 1.0% ตอป)

ไถถอนคืนไดรับเงินตนพรอมดอกเบี้ย = 51,650 บาท (สําหรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 1.1% ตอป)

7.ตัวอยางการคํานวณดอกเบี้ย -

8.ระยะเวลาการจายอัตราดอกเบี้ย - กรณีฝากครบ 3 ป และไมไถถอนสลากธนาคารจะทําการโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค /บัญชีออมทรัพยอื่นที่ใชเปนบัญชีคูโอนไดในวันที่สลากครบ

- กรณีฝากไมครบ 3 ป ธนาคารจะจายเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากตามขอ 6 โดยธนาคารจะทําการโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย  รับโชค /บัญชีออม

ทรัพยอื่นที่ใชเปนบัญชีคูโอนไดในวันที่ไถถอนสลาก

9.ภาษีเงินไดและภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก - บุคคลธรรมดาไดรับยกเวนภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยและภาษีเงินไดจากเงินรางวัลสลากออมทรัพย

10. เงินรางวัล - รางวัลปกติ หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท  (จับรางวัลทุกเดือน มีสิทธลุนรางวัลรวม 36 ครั้ง) 

- รางวัลพิเศษ หมวดละ 2 รางวัล รางวัลละ 5 แสนบาท (จับรางวัลทุกไตรมาส มีสิทธลุนรางวัลรวม 12 ครั้ง ออกรางวัลทุกเดือน มี .ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.)

- ดําเนินการออกรางวัลโดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา )

11.เงื่อนไขหลัก - สําหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป(ยกเวนบัญชีชื่อรวม)  คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ สถาบันที่ไมแสวงหากําไร  นิติบุคคล หจก . บจก. บมจ. บริษัท

ประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม กองทุนตาง ๆ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กบข . กองทุนสวนบุคคล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต . และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ

 (กลุม 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ9) ทั้งนี้สําหรับการซื้อผาน Application GHB ALL สําหรับบุคคลธรรมดาเทานั้น

- เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค/บัญชีออมทรัพยอื่นที่ใชเปนบัญชีคูโอนได เพื่อเปนบัญชีสําหรับรับคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยและรับเงินรางวัล  (ถามี)

-  เอกสารประกอบการซื้อสลาก  1.ใบคําขอเปดบัญชี  2.บัตรประชาชน  3. บัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค/บัญชีออมทรัพยอื่นที่ใชเปนบัญชีคูโอนได 

-  ซื้อสลากไดที่ธนาคารอาคารสงเคราะหทุกสาขา / Application GHB ALL

12.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่น - กรณีถูกรางวัลเลขสลาก ธนาคารจะทําการโอนเงินรางวัลเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค /บัญชีออมทรัพยอื่นที่ใชเปนบัญชีคูโอนได ในวันถัดจากวันที่มีการออก

เลขสลากในแตละครั้ง ทั้งนี้ หากลูกคาทําการถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลกอนที่ธนาคารทําการโอนเงินรางวัล จะถือวาลูกคาสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลในครั้งนั้น

- ไมสามารถซื้อสลากไดในวันที่มีการออกรางวัล

13.อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก - ฝากไมครบ 3 เดือน และไถถอนหัก 500 บาท ตอหนวย (ถอนคืนได  49,500 บาท)

14.คารักษาบัญชี -

15.อายุสลาก 3 ป

โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 1.0% เมื่อฝากครบกําหนด กรณีซื้อตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป ตอการซื้อสลาก 1 ครั้ง (ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 1.1% เมื่อฝากครบกําหนด กรณีซื้อตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป ตอการซื้อสลาก 1 ครั้ง (ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 1.1% ตอป เมื่อฝากครบกําหนด กรณีซื้อสลากออมทรัพย ผาน Application GHB ALL ในวันที่ 24  กันยายน 2563)

ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สิ้นสุดโครงการในกรณีกรอบวงเงินโครงการเต็ม 

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

แตกตางกันตามเวลาเปดทําการของศูนยการคา

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

 Website GHBank : เปดใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 Application GHB ALL  : เปดใหบริการทุกวัน  (เฉพาะการซื้อสลากตั้งแตเวลา 05.00 น. - 23.00 น.)

18.ขอควรระวัง - ชื่อบัญชีสลากออมทรัพยธอส.กับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชค/บัญชีออมทรัพยอื่นที่ใชเปนบัญชีคูโอนได ตองเปนชื่อเดียวกัน

19.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ หรือการแจง

เตือนที่สําคัญ

-เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑหรือบริการที่มีผลกระทบตอการใชบริการของลูกคา ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจงขอมูลอันเปนสาระสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงใหลูกคาทราบลวงหนา ผานชองทางตางๆของธนาคาร

ลูกคาแจงขอมูลใหธนาคาร

 - ลูกคาจะตองแจงใหธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวของทาน เชน ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทํางาน ที่อยู เบอรโทรศัพท และรายละเอียดตางๆ 

เพื่อใหการสื่อสารขอมูลกับทานเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว โดยแจงผานสาขาของธนาคารหรือทางเว็ปไซตธนาคาร www.ghbank.co.th หรือศูนยลูกคาสัมพันธ โทร .

02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.

เอกสารขอมูลสําคัญผลิตภัณฑสลากออมทรัพยธอส. รุนที่ 3 ชุดพิมานมาศ  (Sales Sheet)

16.โปรโมชั่น


	สลาก

