
สลากออมทรัพย์ธอส. รายละเอียด

1.ช่ือผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นที่ 4 ชดุเกลด็ดาว
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย์
3.ระยะเวลาการซือ้สลาก ส าหรับหน่วยงานให้บริการสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของธนาคาร และ ลกูค้ารายใหญ่  ตัง้แตว่นัที่ 18 มีนาคม 2564  – 18 เมษายน 2564

ส าหรับหน่วยงานองค์กรศาสนา  วดั หรือ มลูนิธิของวดั และ ศาสนสถานตา่ง ๆ  ตัง้แตว่นัที่ 25 มีนาคม 2564  – 18 เมษายน 2564
4.มูลค่าต่อหน่วย หน่วยละ 5,000 บาท (จ านวนหน่วยทัง้โครงการไมเ่กิน 10 ล้านหน่วย โดยแบง่เป็น 10 หมวด ๆ ละ 1,000,000 หน่วย) ภายใต้กรอบวงเงินเดียวกบั

ผลติภณัฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 4 ชดุเกลด็ดาว
5.อัตราดอกเบีย้ต่อปี 0.5  % ตอ่ปี   เม่ือฝากครบก าหนด
6.ตารางอัตราดอกเบีย้

   6.1 ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ถงึ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 5,000 บาทตอ่หน่วย ไมไ่ด้รับดอกเบีย้
   6.2 ฝากครบ 2 ปี (0.5%) ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ = 5,050 บาทตอ่หน่วย (คิดเป็น 0.5% ตอ่ปี)
7.ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ -
8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - กรณีฝากครบ 2 ปี และไมไ่ถ่ถอนสลากธนาคารจะท าการโอนดอกเบีย้เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์คูโ่อนได้ในวนัที่สลากครบอายุ

- กรณีฝากไมค่รบ 2 ปี ธนาคารจะจา่ยเงินต้นคืนตามเง่ือนไขในข้อ 6 โดยธนาคารจะท าการโอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์คูโ่อนในวนัที่ไถ่ถอนสลาก

9.ภาษีเงนิได้และภาษีดอกเบีย้เงนิฝาก -  ส าหรับนิติบคุคลต้องช าระภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ และภาษีเงินได้จากเงินรางวลัสลากออมทรัพย์ ตามที่กฎหมายก าหนด
- บคุคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ และภาษีเงินได้จากเงินรางวลัสลากออมทรัพย์ แตไ่มร่วมถึงดอกเบีย้ซึง่ผู้ รับมิใชผู่้ทรงคนแรก

10. เงนิรางวัล - รางวลัที่ 1 รางวลัละ 1,000,000 บาท จ านวน 1 รางวลั / หมวด
- รางวลัที่ 2 รางวลัละ 50,000 บาท จ านวน 4 รางวลั / หมวด
- รางวลัที่ 3 รางวลัละ 5,000 บาท จ านวน 20 รางวลั / หมวด
- รางวลัที่ 4 รางวลัละ 500 บาท จ านวน 20 รางวลั / หมวด
- รางวลัเลขท้าย
            - เลขท้าย 3 ตวั รางวลัละ 100 บาท (หมนุ 1 ครัง้)
            - เลขสลบัเลขท้าย 3 ตวั รางวลัละ 50 บาท
            - เลขท้าย 2 ตวั รางวลัละ 50 บาท (หมนุ 1 ครัง้)
            - เลขสลบัเลขท้าย 2 ตวั รางวลัละ 20 บาท
หมายเหต ุ* เลขสลบัเลขท้าย 3 ตวั หมายถึง เลขที่สลบัต าแหน่งกนัจากเลขท้าย 3 ตวั ที่ออกในงวดนัน้ ๆ เชน่ หากรางวลัเลขท้าย 3 ตวั ออก 345 รางวลั
เลขสลบั 3 ตวั ได้แก่ 354  435  453  534  543 หรือ หากรางวลัเลขท้าย 3 ตวั ออก 334 รางวลัเลขสลบั 3 ตวั ได้แก่ 343 433 เป็นต้น ทัง้นีห้ากรางวลัเลข
ท้าย 3 ตวัในงวดใด ออกเป็นเลขซ า้ 3 ตวั เชน่ 555 ลกูค้าที่มีหมายเลขสลากตรงตามเลขท้ายที่ออกจะได้ทัง้รางวลัเลขท้าย 3 ตวั และรางวลัเลขสลบัเลข
ท้าย 3 ตวัอีก 1 รางวลัด้วย
              * เลขสลบัเลขท้าย 2 ตวั หมายถึง เลขที่สลบัต าแหน่งกนัจากเลขท้าย 2 ตวั ที่ออกในงวดนัน้ ๆ  เชน่ หากรางวลัเลขท้าย 2 ตวั ออก 12 รางวลัเลข
สลบั 2 ตวั ได้แก่ 21 ทัง้นีห้ากรางวลัเลขท้าย 2 ตวั ในงวดใด ออกเป็นเลขซ า้ เชน่ 55 ลกูค้าที่มีหมายเลขสลากตรงตามเลขท้ายที่ออกจะได้ทัง้รางวลัเลข
ท้าย 2 ตวั และรางวลัเลขสลบัเลขท้าย 2 ตวั อีก 1 รางวลัด้วย
- ทัง้นีจ้ านวนรางวลัเลขสลบัเลขท้ายขึน้อยูก่บัรางวลัของเลขท้ายที่ออก
- ออกรางวลัทกุเดือน มีสทิธ์ลุ้นรางวลัรวม 24 ครัง้ ภายใต้จ านวนรางวลัตอ่หมวดร่วมกบัผลติภณัฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส . รุ่นที่ 4 ชดุเกลด็ดาว
'- ด าเนินการออกรางวลัโดยส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล ออกรางวลัทกุวนัที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลีย่นแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบ)

11.เงื่อนไขหลัก -ส าหรับหน่วยงานผู้ประกอบการ Developer หน่วยงานพนัธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร หน่วยงานที่ท าข้อตกลงโครงการสวสัดิการเงินกู้ เพ่ือที่อยูอ่าศยั 

และหน่วยงานรวมถึงสมาชิกโครงการ Life Begins with GHB ที่ได้ท าข้อตกลงกบัธนาคาร  ที่ซือ้สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 4 ชดุเกลด็ดาว ตอ่รายการ 
ตัง้แต ่200 หน่วย  หรือ 1 ล้านบาท ขึน้ไป
- ส าหรับลกูค้า (ทัง้บคุคลและหน่วยงาน) ที่ซือ้สลากตัง้แต ่500 ล้านบาท (100,000 หน่วย) ขึน้ไปตอ่รายการ
- หน่วยงานองค์กรศาสนา วดั หรือ มลูนิธิของวดั และ ศาสนสถานตา่ง ๆ  ที่ซือ้สลากตัง้แต ่50 ล้านบาท (10,000 หน่วย) ขึน้ไปตอ่รายการ  
- มีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์คูโ่อน เพ่ือเป็นบญัชีส าหรับรับคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้และรับเงินรางวลั  (ถ้ามี)
- ซือ้สลากได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทกุสาขา

12.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอ่ืน - กรณีถกูรางวลัเลขสลาก ธนาคารจะท าการโอนเงินรางวลัเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์คูโ่อน ในวนัถดัจากวนัที่มีการออกเลขสลากในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้หาก
ลกูค้าท าการถอนสลากฉบบัที่ถกูรางวลัก่อนที่ธนาคารท าการโอนเงินรางวลั จะถือวา่ลกูค้าสละสทิธ์ิในการรับเงินรางวลัในครัง้นัน้

- ไมส่ามารถซือ้สลากได้ในวนัที่มีการออกรางวลั
- เลขที่สลากถกูก าหนดตามล าดบัโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ลกูค้าไมส่ามารถเลอืกเลขสลากได้

13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผดิเงื่อนไขการฝาก - ฝากไมค่รบ 3 เดือน และไถ่ถอนหกั 50 บาท ตอ่หน่วย (ถอนคืนได้  4,950 บาท)
14.ค่ารักษาบัญชี -
15.อายุสลาก 2 ปี
16.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขา : เปิดให้บริการวนัจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศนูย์การค้า) *ทัง้นีเ้วลาเปิดท าการของสาขาในศนูย์การค้า

อาจแตกตา่งกนัตามเวลาเปิดท าการของศนูย์การค้า

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

17.ข้อควรระวัง - ช่ือบญัชีสลากออมทรัพย์ธอส.กบัช่ือเจ้าของบญัชีเงินฝากออมทรัพย์คูโ่อน ต้องเป็นช่ือเดียวกนั
18.การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้ง
เตือนที่ส าคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมลูให้ลกูค้าทราบ
 - เม่ือมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขผลติภณัฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของลกูค้า ธนาคารจะมีการสือ่สารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญั
ของการเปลีย่นแปลงให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า ผา่นชอ่งทางตา่งๆของธนาคาร
ลกูค้าแจ้งข้อมลูให้ธนาคาร
 - ลกูค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีที่มีการเปลีย่นแปลงข้อมลูสว่นตวัของทา่น เชน่ ช่ือ นามสกลุ อาชีพ สถานที่ท างาน ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ และ
รายละเอียดตา่งๆ เพ่ือให้การสือ่สารข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งถกูต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผา่นสาขาของธนาคารหรือทางเวป็ไซต์ธนาคาร www.ghbank.co.th
 หรือศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.

ข้อมูลส าคัญผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว  (Sales Sheet)  ส าหรับหน่วยงานให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคาร , ลูกค้ารายใหญ่ และ หน่วยงานองค์กรศาสนา

เอกสารข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)


