เอกสารข้ อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ข้ อมูลสาคัญผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่ นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว (Sales Sheet) สาหรั บหน่ วยงานให้ บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคาร , ลูกค้ ารายใหญ่ และ หน่ วยงานองค์ กรศาสนา
สลากออมทรัพย์ ธอส.
1.ชื่อผลิตภัณฑ์
2.ประเภทผลิตภัณฑ์
3.ระยะเวลาการซือ้ สลาก
4.มูลค่ าต่ อหน่ วย
5.อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
6.ตารางอัตราดอกเบีย้
6.1 ฝากครบ 3 เดือน แต่ ไม่ ถงึ 2 ปี
6.2 ฝากครบ 2 ปี (0.5%)
7.ตัวอย่ างการคานวณดอกเบีย้
8.ระยะเวลาการจ่ ายอัตราดอกเบีย้
9.ภาษีเงินได้ และภาษีดอกเบีย้ เงินฝาก

รายละเอียด
สลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว
สลากออมทรัพย์
สาหรับหน่วยงานให้ บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคาร และ ลูกค้ ารายใหญ่ ตั ้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2564 – 18 เมษายน 2564
สาหรับหน่วยงานองค์กรศาสนา วัด หรื อ มูลนิธิของวัด และ ศาสนสถานต่าง ๆ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มีนาคม 2564 – 18 เมษายน 2564
หน่วยละ 5,000 บาท (จานวนหน่วยทังโครงการไม่
้
เกิน 10 ล้ านหน่วย โดยแบ่งเป็ น 10 หมวด ๆ ละ 1,000,000 หน่วย) ภายใต้ กรอบวงเงินเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว
0.5 % ต่อปี เมื่อฝากครบกาหนด
ไถ่ถอนคืนได้ รับเงินต้ น 5,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้ รับดอกเบี ้ย
ไถ่ถอนคืนได้ รับเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย = 5,050 บาทต่อหน่วย (คิดเป็ น 0.5% ต่อปี )
- กรณีฝากครบ 2 ปี และไม่ไถ่ถอนสลากธนาคารจะทาการโอนดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อนได้ ในวันที่สลากครบอายุ
- กรณีฝากไม่ครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายเงินต้ นคืนตามเงือ่ นไขในข้ อ 6 โดยธนาคารจะทาการโอนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อนในวันที่ไถ่ถอนสลาก

- สาหรับนิติบคุ คลต้ องชาระภาษีเงินได้ จากดอกเบี ้ย และภาษีเงินได้ จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ตามที่กฎหมายกาหนด
- บุคคลธรรมดาได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ จากดอกเบี ้ย และภาษีเงินได้ จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงดอกเบี ้ยซึง่ ผู้รับมิใช่ผ้ ทู รงคนแรก
10. เงินรางวัล
- รางวัลที่ 1 รางวัลละ 1,000,000 บาท จานวน 1 รางวัล / หมวด
- รางวัลที่ 2 รางวัลละ 50,000 บาท จานวน 4 รางวัล / หมวด
- รางวัลที่ 3 รางวัลละ 5,000 บาท จานวน 20 รางวัล / หมวด
- รางวัลที่ 4 รางวัลละ 500 บาท จานวน 20 รางวัล / หมวด
- รางวัลเลขท้ าย
- เลขท้ าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั ้ง)
- เลขสลับเลขท้ าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท
- เลขท้ าย 2 ตัว รางวัลละ 50 บาท (หมุน 1 ครั ้ง)
- เลขสลับเลขท้ าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท
หมายเหตุ * เลขสลับเลขท้ าย 3 ตัว หมายถึง เลขที่สลับตาแหน่งกันจากเลขท้ าย 3 ตัว ที่ออกในงวดนั ้น ๆ เช่น หากรางวัลเลขท้ าย 3 ตัว ออก 345 รางวัล
เลขสลับ 3 ตัว ได้ แก่ 354 435 453 534 543 หรือ หากรางวัลเลขท้ าย 3 ตัว ออก 334 รางวัลเลขสลับ 3 ตัว ได้ แก่ 343 433 เป็ นต้ น ทังนี
้ ้หากรางวัลเลข
ท้ าย 3 ตัวในงวดใด ออกเป็ นเลขซ ้า 3 ตัว เช่น 555 ลูกค้ าที่มีหมายเลขสลากตรงตามเลขท้ ายที่ออกจะได้ ทั ้งรางวัลเลขท้ าย 3 ตัว และรางวัลเลขสลับเลข
ท้ าย 3 ตัวอีก 1 รางวัลด้ วย
* เลขสลับเลขท้ าย 2 ตัว หมายถึง เลขที่สลับตาแหน่งกันจากเลขท้ าย 2 ตัว ที่ออกในงวดนัน้ ๆ เช่น หากรางวัลเลขท้ าย 2 ตัว ออก 12 รางวัลเลข
สลับ 2 ตัว ได้ แก่ 21 ทั ้งนี ้หากรางวัลเลขท้ าย 2 ตัว ในงวดใด ออกเป็ นเลขซ ้า เช่น 55 ลูกค้ าที่มีหมายเลขสลากตรงตามเลขท้ ายที่ออกจะได้ ทั ้งรางวัลเลข
ท้ าย 2 ตัว และรางวัลเลขสลับเลขท้ าย 2 ตัว อีก 1 รางวัลด้ วย
- ทั ้งนี ้จานวนรางวัลเลขสลับเลขท้ ายขึ ้นอยูก่ บั รางวัลของเลขท้ ายที่ออก
- ออกรางวัลทุกเดือน มีสทิ ธ์ล้นุ รางวัลรวม 24 ครั ้ง ภายใต้ จานวนรางวัลต่อหมวดร่วมกับผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว
'- ดาเนินการออกรางวัลโดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลีย่ นแปลงธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบ)
11.เงื่อนไขหลัก
-สาหรับหน่วยงานผู้ประกอบการ Developer หน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร หน่วยงานที่ทาข้ อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยูอ่ าศัย
และหน่วยงานรวมถึงสมาชิกโครงการ Life Begins with GHB ที่ได้ ทาข้ อตกลงกับธนาคาร ที่ซื ้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว ต่อรายการ
ตั ้งแต่ 200 หน่วย หรือ 1 ล้ านบาท ขึ ้นไป
- สาหรับลูกค้ า (ทั ้งบุคคลและหน่วยงาน) ที่ซื ้อสลากตังแต่
้ 500 ล้ านบาท (100,000 หน่วย) ขึ ้นไปต่อรายการ
- หน่วยงานองค์กรศาสนา วัด หรือ มูลนิธิของวัด และ ศาสนสถานต่าง ๆ ที่ซื ้อสลากตังแต่
้ 50 ล้ านบาท (10,000 หน่วย) ขึ ้นไปต่อรายการ
- มีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน เพื่อเป็ นบัญชีสาหรับรับคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยและรับเงินรางวัล (ถ้ ามี)
- ซื ้อสลากได้ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทกุ สาขา
12.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น - กรณีถกู รางวัลเลขสลาก ธนาคารจะทาการโอนเงินรางวัลเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน ในวันถัดจากวันที่มีการออกเลขสลากในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ หาก
ลูกค้ าทาการถอนสลากฉบับที่ถกู รางวัลก่อนที่ธนาคารทาการโอนเงินรางวัล จะถือว่าลูกค้ าสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลในครัง้ นัน้
- ไม่สามารถซื ้อสลากได้ ในวันที่มีการออกรางวัล
- เลขที่สลากถูกกาหนดตามลาดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร ลูกค้ าไม่สามารถเลือกเลขสลากได้
13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก
- ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหัก 50 บาท ต่อหน่วย (ถอนคืนได้ 4,950 บาท)
14.ค่ ารักษาบัญชี
15.อายุสลาก
2 ปี
16.ช่ องทางการติดต่ อผู้ให้ บริการ
สาขา : เปิ ดให้ บริการวันจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศูนย์การค้ า) *ทั ้งนี ้เวลาเปิ ดทาการของสาขาในศูนย์การค้ า
อาจแตกต่างกันตามเวลาเปิ ดทาการของศูนย์การค้ า
Call Center : 02-645-9000 เปิ ดให้ บริการวันจ.-ส. เวลา 7.30-19.00 น.
Website GHBank : เปิ ดให้ บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
17.ข้ อควรระวัง
- ชื่อบัญชีสลากออมทรัพย์ธอส.กับชื่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน ต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน
18.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ บริการ หรื อการแจ้ ง
ธนาคารแจ้ งข้ อมูลให้ ลกู ค้ าทราบ
เตือนที่สาคัญ
- เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริการของลูกค้ า ธนาคารจะมีการสือ่ สารหรือแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ
ของการเปลีย่ นแปลงให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร
ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลให้ ธนาคาร
- ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ การสือ่ สารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างถูกต้ องรวดเร็ว โดยแจ้ งผ่านสาขาของธนาคารหรือทางเว็ปไซต์ธนาคาร www.ghbank.co.th
หรือศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.

