1.ชื่อผลิตภัณฑ์
2.ประเภทผลิตภัณฑ์
3.ระยะเวลาการซือ้ สลาก
4.มูลค่าต่อหน่วย
5.อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
6.ตารางอัตราดอกเบีย้
6.1 ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 2 ปี
6.2 ฝากครบ 2 ปี (0.4%)
7.ตัวอย่างการคานวณดอกเบีย้
8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

เอกสารข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
สลากออมทรัพย์ธอส. รุ ่นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว
สลากออมทรัพย์ธอส. รุน่ ที่ 4 ชุดเกล็ดดาว
สลากออมทรัพย์
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ
หน่วยละ 5,000 บาท (จานวนหน่วยทัง้ โครงการไม่เกิน 12 ล้านหน่วย โดยแบ่งเป็ น 12 หมวด ๆ ละ 1,000,000 หน่วย)
0.4% ต่อปี เมื่อฝากครบกาหนด

ไถ่ถอนคืนได้รบั เงินต้น 5,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รบั ดอกเบีย้
ไถ่ถอนคืนได้รบั เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ = 5,040 บาทต่อหน่วย (คิดเป็ น 0.4% ต่อปี )
- กรณีฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะทาการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อนในวันทีส่ ลากครบอายุ
- กรณีฝากไม่ครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายเงินต้นคืนตามเงื่อนไขในข้อ 6 โดยธนาคารจะทาการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อนในวันทีไ่ ถ่ถอนสลาก
9.ภาษีเงินได้และภาษีดอกเบีย้ เงินฝาก
- บุคคลธรรมดาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์
- สาหรับนิติบคุ คลต้องชาระภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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
- รางวัลเลขท้าย
- เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครัง้ )
- เลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท
- เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 50 บาท (หมุน 1 ครัง้ )
- เลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท
หมายเหตุ * เลขสลับเลขท้าย 3 ตัว หมายถึง เลขทีส่ ลับตาแหน่งกันจากเลขท้าย 3 ตัว ทีอ่ อกในงวดนัน้ ๆ เช่น หากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 345 รางวัล
เลขสลับ 3 ตัว ได้แก่ 354 435 453 534 543 หรือ หากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 334 รางวัลเลขสลับ 3 ตัว ได้แก่ 343 433 เป็ นต้น ทัง้ นีห้ ากรางวัลเลข
ท้าย 3 ตัวในงวดใด ออกเป็ นเลขซา้ 3 ตัว เช่น 555 ลูกค้าทีม่ ีหมายเลขสลากตรงตามเลขท้ายทีอ่ อกจะได้ทงั้ รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขสลับเลข
ท้าย 3 ตัวอีก 1 รางวัลด้วย
* เลขสลับเลขท้าย 2 ตัว หมายถึง เลขทีส่ ลับตาแหน่งกันจากเลขท้าย 2 ตัว ทีอ่ อกในงวดนัน้ ๆ เช่น หากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออก 12 รางวัลเลข
สลับ 2 ตัว ได้แก่ 21 ทัง้ นีห้ ากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ในงวดใด ออกเป็ นเลขซา้ เช่น 55 ลูกค้าทีม่ ีหมายเลขสลากตรงตามเลขท้ายทีอ่ อกจะได้ทงั้ รางวัลเลข
ท้าย 2 ตัว และรางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว อีก 1 รางวัลด้วย
- ทัง้ นีจ้ านวนรางวัลเลขสลับเลขท้ายขึน้ อยู่กบั รางวัลของเลขท้ายทีอ่ อก
- ออกรางวัลทุกเดือน มีสทิ ธ์ลนุ้ รางวัลรวม 24 ครัง้
- ดาเนินการออกรางวัลโดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบ)
- เลขทีส่ ลากถูกกาหนดตามลาดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขได้
11.เงือ่ นไขหลัก
- สาหรับบุคคลธรรมดาทีม่ ีอายุตงั้ แต่ 7 ปี ขึน้ ไป (ยกเว้นบัญชีชื่อร่วม) คณะบุคคล ห้างหุน้ ส่วนสามัญ สถาบันทีไ่ ม่แสวงหากาไร นิติบคุ คล หจก. บจก.
บมจ. บริษทั ประกันภัย ประกันชีวติ กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต. และ
บุคคลทีม่ ีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ และบุคคลทีม่ ีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุม่ 1,2,3,5,6,7,8และ 9)
- มีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน เพื่อเป็ นบัญชีสาหรับรับคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ และรับเงินรางวัล (ถ้ามี)
- เอกสารประกอบการซือ้ สลาก 1.ใบคาขอเปิ ดบัญชี 2.บัตรประชาชน 3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน
- ซือ้ สลากได้ทธี่ นาคารอาคารสงเคราะห์ทกุ สาขา และ Application GHB ALL
12.เงือ่ นไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงือ่ นไขอื่น - กรณีถกู รางวัลเลขสลาก ธนาคารจะทาการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน ในวันถัดจากวันทีม่ ีการออกเลขสลากในแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ หาก
ลูกค้าทาการถอนสลากฉบับทีถ่ กู รางวัลก่อนทีธ่ นาคารทาการโอนเงินรางวัล จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลในครัง้ นัน้
- ไม่สามารถซือ้ สลากได้ในวันทีม่ ีการออกรางวัล
- เลขทีส่ ลากถูกกาหนดตามลาดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากได้
13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงือ่ นไขการฝาก
- ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหัก 50 บาท ต่อหน่วย (ถอนคืนได้ 4,950 บาท)
14.ค่ารักษาบัญชี
15.อายุสลาก
2 ปี
16.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ
สาขา : เปิ ดให้บริการวันจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศูนย์การค้า) *ทัง้ นีเ้ วลาเปิ ดทาการของสาขาในศูนย์การค้า
อาจแตกต่างกันตามเวลาเปิ ดทาการของศูนย์การค้า
Call Center : 02-645-9000 เปิ ดให้บริการวันจ.-ส. เวลา 7.30-19.00 น.
Website GHBank : เปิ ดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
17.ข้อควรระวัง
- ชื่อบัญชีสลากออมทรัพย์ธอส.กับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน ต้องเป็ นชื่อเดียวกัน
- หากลูกค้าประสงค์จะไถ่ถอนสลากทีถ่ กู รางวัล ขอให้ดาเนินการหลังจากวันทีอ่ อกรางวัลแล้ว เพื่อมิให้เสียสิทธ์ในการรับเงินรางวัล
- กรณีลกู ค้าต้องมาไถ่ถอนสลาก ต้องไถ่ถอนสลากเต็มวงเงินของการซือ้ ในแต่ละครัง้ จะไถ่ถอนบางส่วนไม่ได้
18.การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการให้บริการ หรือการแจ้ง
เตือนที่สาคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลกู ค้าทราบ
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการทีม่ ีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร
- ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานทีท่ างาน ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านสาขาของธนาคารหรือทางเว็ปไซต์ธนาคาร www.ghbank.co.th
หรือศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.

