
1.ช่ือผลิตภัณฑ์ สลากออมทรพัย ์ธอส. ชดุ ขาลเพ่ิมพนู
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ สลากออมทรพัย์
3.ระยะเวลาการซือ้สลาก วนัที่  25 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป  จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ

4.จ านวนเงินเปิดบัญชีขัน้ต ่าและสูงสุด หน่วยละ 1,000 บาท จ านวนหน่วยทัง้โครงการไม่เกิน 20,000,000 หน่วย (2 หมวด)

5.อัตราดอกเบีย้ต่อปี
   5.1 ฝากครบ 3 ปี 0.30 % ตอ่ปี เม่ือฝากครบก าหนด
   5.2 ฝากครบ 3 ปี บวกผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพ
สินเช่ือของโครงการ

0.70% ตอ่ปี

6.ตารางอัตราดอกเบีย้
   6.1 ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ  3 ปี ไดร้บัคืนเฉพาะเงินตน้ ไม่ไดร้บัดอกเบีย้
   6.2 ฝากครบ 3 ปี (0.30%) ไถ่ถอนคืนไดร้บัเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้ = 1,009 บาทตอ่หน่วย
   6.3 ฝากครบ 3 ปี บวกผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพ
สินเช่ือของโครงการ (0.70%)

ไถ่ถอนคืนไดร้บัเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้ = 1,030 บาทตอ่หน่วย

7.ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ เงินตน้ x อตัราดอกเบีย้(ตอ่ปี) x อายสุลาก
 1,000 x 0.30% x 3 =  1,009  บาท
 1,000 x 1.00% x 3 =  1,030  บาท

8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - กรณีฝากครบ 3 ปี และไม่ไถ่ถอนสลากธนาคารจะท าการโอนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อนในวนัที่สลากครบอายุ
- กรณีฝากไม่ครบ 3 ปี ธนาคารจะจา่ยเงินตน้คืนตามเง่ือนไขในขอ้ 6 โดยธนาคารจะท าการโอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน

ในวนัที่ไถ่ถอนสลาก
9.ภาษีเงินได้และภาษีดอกเบีย้เงินฝาก - บคุคลธรรมดาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากดอกเบีย้และภาษีเงินไดจ้ากเงินรางวลัสลากออมทรพัย ์แตไ่ม่รวมถึงดอกเบีย้ซึง่ผูร้บัมิใชผู่ท้รงคนแรก

- ส าหรบันิติบคุคลตอ้งช าระภาษีเงินไดจ้ากดอกเบีย้ และภาษีเงินไดจ้ากเงินรางวลัสลากออมทรพัยต์ามที่กฎหมายก าหนด
10. รางวัล

      รางวัลใหญ่ รางวลัที่  1  รางวลัละ  2,000,000 บาท จ านวน 1 รางวลั   (เสี่ยงหมวด)
รางวลัที่  2   รางวลัละ  10,000 บาท จ านวน  4 รางวลั  / หมวด
รางวลัที่  3   รางวลัละ  1,000  บาท จ านวน 40 รางวลั   / หมวด

     รางวัลเลขท้าย เลขทา้ย 3 ตวั รางวลัละ 70 บาท (หมนุ 1 ครัง้) 
เลขทา้ย 2 ตวั รางวลัละ 15 บาท  (หมนุ 1 ครัง้)
- เลขสลากถกูก าหนดตามล าดบัโดยระบบคอมพิวเตอรข์องธนาคาร ลกูคา้ไม่สามารถเลือกเลขสลากได้
- ออกรางวลัทกุเดือน มีสิทธล์ุน้รางวลัรวม 36 ครัง้

- ด าเนินการออกรางวลัโดยส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล ออกรางวลัทกุวนัที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)
11.เงื่อนไขหลัก - ส าหรบับคุคลธรรมดาที่มีอายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไป (ยกเวน้บญัชีช่ือรว่ม) คณะบคุคล หา้งหุน้ส่วนสามญั สถาบนัที่ไม่แสวงหาก าไร นิติบคุคล หจก. บจก. บมจ. 

 บรษัิทประกนัภยั  ประกนัชีวิต กองทนุรวม กองทนุตา่งๆ กองทนุส  ารองเลีย้งชีพ กบข. กองทนุส่วนบคุคล ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ  กลต. และบคุคลที่มีถ่ิน

ฐานอยูน่อกประเทศ  (กลุม่ 1,2,3,5,6,7,8และ 9)

- มีบญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน เพ่ือเป็นบญัชีส  าหรบัรบัคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้และรบัเงินรางวลั  

- เอกสารประกอบการซือ้สลาก  1.ใบค าขอเปิดบญัชี  2.บตัรประชาชน  3. บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน

- ซือ้สลากไดท้ี่ธนาคารอาคารสงเคราะหท์กุสาขา และ Application GHB  ALL

- ลกูคา้จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้หนา้สลากบวกเพ่ิม 0.70% ตอ่ปี ในกรณีที่อตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือในโครงการ ณ วนัที่ 30 

ธันวาคม 2567 ต ่ากว่าอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL)  ของธนาคาร ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2567   (ลกูคา้ไดร้บัอตัราดอกเบีย้หนา้สลากปกติ  

0.30% และอตัราดอกเบีย้หนา้สลากบวกเพ่ิม 0.70% เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ รวมเป็นอตัราดอกเบีย้ที่ลกูคา้จะไดร้บั เทา่กบั 1 % ตอ่ปี ใน

วนัที่สลากครบก าหนดไถ่ถอน หากลกูคา้ไถ่ถอนก่อนครบอายสุลากใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด) ทัง้นี ้ หากอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(NPL) ของสินเช่ือในโครงการ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2567  มากกว่าอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของธนาคาร ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2567  

ธนาคารจะจา่ยเฉพาะอตัราดอกเบีย้หนา้สลากปกติ 0.30% ตอ่ปีเทา่นัน้

 หมายเหต:ุ 1. ยอดสินเช่ือในโครงการที่น  ามาพิจารณาอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์ินเช่ือสวสัดิการของธนาคารในปี 2565 

กรอบวงเงินรวม 20,000 ลา้นบาท ทัง้นี ้ กรอบวงเงินสินเช่ือในโครงการ  ณ 30 ธันวาคม 2565 ตอ้งไม่เกินยอดจ าหน่ายสลากออมทรพัยข์องโครงการที่

ธนาคารจ าหน่ายได ้ณ 30 ธันวาคม 2565

                  2. ธนาคารจะรายงานอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือในโครงการ และอตัราส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของ

ธนาคาร  ณ สิน้ปี 2565 - 2567 ใหล้กูคา้รบัทราบภายใน เดือนกมุภาพนัธข์องปีถดัไป โดยจะประกาศใหล้กูคา้ทราบผ่านชอ่งทาง Website ของธนาคาร
- กรณีถกูรางวลัเลขสลากธนาคารจะท าการโอนเงินรางวลัเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยท์ี่ใชเ้ป็นบญัชีคูโ่อน ในวนัถดัจากวนัที่มีการออกเลขสลากในแตล่ะครัง้

 ทัง้นี ้หากลกูคา้ท าการถอนสลากฉบบัที่ถกูรางวลัก่อนที่ธนาคารท าการโอนเงินรางวลั จะถือว่าลกูคา้สละสิทธ์ิในการรบัเงินรางวลัในครัง้นัน้
- ไม่สามารถซือ้สลากไดใ้นวนัที่มีการออกรางวลั

13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก - ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหกั 10 บาท ตอ่หน่วย (ถอนคืนได ้ 990 บาท)
14.ค่ารักษาบัญชี -
15.อายุสลาก 3 ปี
16.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขา : เปิดใหบ้รกิารวนัจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศนูยก์ารคา้) *ทัง้นีเ้วลาเปิดท าการของสาขาในศนูยก์ารคา้

อาจแตกตา่งกนัตามเวลาเปิดท าการของศนูยก์ารคา้

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

Website GHBank : เปิดใหบ้รกิารทกุวนั ตลอด 24 ชั่วโมง
17. ช่องทางการให้บริการ - สาขาของธนาคาร

- Application GHB ALL

18.ข้อควรระวัง - ช่ือบญัชีสลากออมทรพัย ์ธอส. กบัช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน ตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั

 - หากลกูคา้ประสงคจ์ะไถ่ถอนสลากฉบบัที่ถกูรางวลั ขอใหด้  าเนินการหลงัจากวนัที่ออกรางวลัแลว้ เพ่ือมิใหเ้สียสิทธ์ิในการรบัเงินรางวลั

12.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน

เอกสารข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ ์(Sales Sheet)

สลากออมทรัพย ์ธอส. ชุด ขาลเพิ่มพนู



เอกสารข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ ์(Sales Sheet)

สลากออมทรัพย ์ธอส. ชุด ขาลเพิ่มพนู

- กรณีลกูคา้ตอ้งการไถ่ถอนสลาก ตอ้งไถ่ถอนสลากเต็มวงเงินของการซือ้ในแตล่ะครัง้ จะไถ่ถอนบางส่วนไม่ได้

19. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้ง
เตือนทีส่ าคัญ

ธนาคารแจง้ขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบ

 - เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑห์รอืบรกิารที่มีผลกระทบตอ่การใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคารจะมีการสื่อสารหรอืแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญั

ของการเปลี่ยนแปลงใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ ผ่านชอ่งทางตา่งๆของธนาคาร

ลกูคา้แจง้ขอ้มลูใหธ้นาคาร

 - ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนตวัของทา่น เชน่ ช่ือ นามสกลุ อาชีพ สถานที่ท  างาน ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์และ

รายละเอียดตา่งๆ เพ่ือใหก้ารสื่อสารขอ้มลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็ โดยแจง้ผ่านสาขาของธนาคารหรอืทางเว็ปไซตธ์นาคาร www.ghbank.co.th 

หรอืศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.

ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิที่จะปิดบรกิารรบัฝากสลากออมทรพัยต์ามโครงการนีก้่อนก าหนดเวลาที่ก  าหนดไว ้เม่ือไดร้บัฝากสลากออมทรพัย ์ธอส. ชดุขาล

เพ่ิมพนู ไวเ้กินกว่าเปา้หมายของโครงการแลว้


