
1.ช่ือผลิตภัณฑ์ สลากออมทรพัยธ์อส. รุน่ที ่4 ชดุเกลด็ดาว
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ สลากออมทรพัย์
3.ระยะเวลาการซือ้สลาก วนัที ่20  ตลุาคม 2563 เป็นตน้ไป จนกวา่จะเต็มกรอบวงเงินโครงการ
4.มูลค่าตอ่หน่วย หนว่ยละ 5,000 บาท (จ านวนหนว่ยทัง้โครงการไม่เกิน 12 ลา้นหนว่ย โดยแบง่เป็น 12 หมวด ๆ ละ 1,000,000 หนว่ย)
5.อัตราดอกเบีย้ตอ่ปี 0.4% ตอ่ปี   เม่ือฝากครบก าหนด
6.ตารางอัตราดอกเบีย้

   6.1 ฝากครบ 3 เดอืน แตไ่ม่ถึง 2 ปี ไถ่ถอนคืนไดร้บัเงินตน้ 5,000 บาทตอ่หนว่ย ไม่ไดร้บัดอกเบีย้
   6.2 ฝากครบ 2 ปี (0.4%) ไถ่ถอนคืนไดร้บัเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้ = 5,040 บาทตอ่หนว่ย (คิดเป็น 0.4% ตอ่ปี)
7.ตวัอย่างการค านวณดอกเบีย้ -
8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - กรณีฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะท าการโอนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อนในวนัทีส่ลากครบอายุ

- กรณีฝากไม่ครบ 2 ปี ธนาคารจะจา่ยเงินตน้คืนตามเง่ือนไขในขอ้ 6 โดยธนาคารจะท าการโอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อนในวนัทีไ่ถ่ถอนสลาก
9.ภาษีเงนิไดแ้ละภาษีดอกเบีย้เงนิฝาก -  บคุคลธรรมดาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากดอกเบีย้ และภาษีเงินไดจ้ากเงินรางวลัสลากออมทรพัย์

-  ส าหรบันิติบคุคลตอ้งช าระภาษีเงินไดจ้ากดอกเบีย้ และภาษีเงินไดจ้ากเงินรางวลัสลากออมทรพัย ์ตามทีก่ฎหมายก าหนด
10. เงนิรางวัล - รางวลัที ่1 รางวลัละ 1,000,000 บาท จ านวน 1 รางวลั / หมวด

- รางวลัที ่2 รางวลัละ 50,000 บาท จ านวน 4 รางวลั / หมวด
- รางวลัที ่3 รางวลัละ 5,000 บาท จ านวน 20 รางวลั / หมวด
- รางวลัที ่4 รางวลัละ 500 บาท จ านวน 20 รางวลั / หมวด
- รางวลัเลขทา้ย
            - เลขทา้ย 3 ตวั รางวลัละ 100 บาท (หมนุ 1 ครัง้)
            - เลขสลบัเลขทา้ย 3 ตวั รางวลัละ 50 บาท
            - เลขทา้ย 2 ตวั รางวลัละ 50 บาท (หมนุ 1 ครัง้)
            - เลขสลบัเลขทา้ย 2 ตวั รางวลัละ 20 บาท
หมายเหต ุ* เลขสลบัเลขทา้ย 3 ตวั หมายถึง เลขทีส่ลบัต  าแหนง่กนัจากเลขทา้ย 3 ตวั ทีอ่อกในงวดนัน้ ๆ เชน่ หากรางวลัเลขทา้ย 3 ตวั ออก 345 รางวลั

เลขสลบั 3 ตวั ไดแ้ก่ 354  435  453  534  543 หรอื หากรางวลัเลขทา้ย 3 ตวั ออก 334 รางวลัเลขสลบั 3 ตวั ไดแ้ก่ 343 433 เป็นตน้ ทัง้นีห้ากรางวลัเลข

ทา้ย 3 ตวัในงวดใด ออกเป็นเลขซ า้ 3 ตวั เชน่ 555 ลกูคา้ทีมี่หมายเลขสลากตรงตามเลขทา้ยทีอ่อกจะไดท้ัง้รางวลัเลขทา้ย 3 ตวั และรางวลัเลขสลบัเลข

ทา้ย 3 ตวัอีก 1 รางวลัดว้ย
              * เลขสลบัเลขทา้ย 2 ตวั หมายถึง เลขทีส่ลบัต  าแหนง่กนัจากเลขทา้ย 2 ตวั ทีอ่อกในงวดนัน้ ๆ  เชน่ หากรางวลัเลขทา้ย 2 ตวั ออก 12 รางวลัเลข

สลบั 2 ตวั ไดแ้ก่ 21 ทัง้นีห้ากรางวลัเลขทา้ย 2 ตวั ในงวดใด ออกเป็นเลขซ า้ เชน่ 55 ลกูคา้ทีมี่หมายเลขสลากตรงตามเลขทา้ยทีอ่อกจะไดท้ัง้รางวลัเลข

ทา้ย 2 ตวั และรางวลัเลขสลบัเลขทา้ย 2 ตวั อีก 1 รางวลัดว้ย
- ทัง้นีจ้  านวนรางวลัเลขสลบัเลขทา้ยขึน้อยู่กบัรางวลัของเลขทา้ยทีอ่อก
- ออกรางวลัทกุเดือน มีสทิธล์ุน้รางวลัรวม 24 ครัง้
- ด าเนินการออกรางวลัโดยส านกังานสลากกินแบง่รฐับาล ออกรางวลัทกุวนัที ่16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบ)

- เลขทีส่ลากถกูก าหนดตามล าดบัโดยระบบคอมพิวเตอรข์องธนาคาร  ลกูคา้ไม่สามารถเลอืกเลขได้
11.เงือ่นไขหลัก - ส าหรบับคุคลธรรมดาทีมี่อายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไป (ยกเวน้บญัชีช่ือรว่ม) คณะบคุคล หา้งหุน้สว่นสามญั สถาบนัทีไ่ม่แสวงหาก าไร นิติบคุคล หจก. บจก. 

บมจ.  บรษัิทประกนัภยั  ประกนัชีวติ กองทนุรวม กองทนุตา่งๆ กองทนุส  ารองเลีย้งชีพ กบข. กองทนุสว่นบคุคล สว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ  กลต. และ

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

- มีบญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน เพ่ือเป็นบญัชีส  าหรบัรบัคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้และรบัเงินรางวลั  (ถา้มี)

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

- ซือ้สลากไดท้ีธ่นาคารอาคารสงเคราะหท์กุสาขา และ Application GHB  ALL
12.เงือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชนแ์ละเงือ่นไขอ่ืน - กรณีถกูรางวลัเลขสลาก ธนาคารจะท าการโอนเงินรางวลัเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน ในวนัถดัจากวนัทีมี่การออกเลขสลากในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้หาก

ลกูคา้ท าการถอนสลากฉบบัทีถ่กูรางวลัก่อนทีธ่นาคารท าการโอนเงินรางวลั จะถือวา่ลกูคา้สละสทิธ์ิในการรบัเงินรางวลัในครัง้นัน้
- ไม่สามารถซือ้สลากไดใ้นวนัทีมี่การออกรางวลั
- เลขทีส่ลากถกูก าหนดตามล าดบัโดยระบบคอมพิวเตอรข์องธนาคาร ลกูคา้ไม่สามารถเลอืกเลขสลากได้

13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงือ่นไขการฝาก - ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหกั 50 บาท ตอ่หนว่ย (ถอนคืนได ้ 4,950 บาท)
14.ค่ารักษาบญัชี -
15.อายุสลาก 2 ปี
16.ช่องทางการตดิตอ่ผู้ใหบ้ริการ 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
- ช่ือบญัชีสลากออมทรพัยธ์อส.กบัช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน ตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั

- หากลกูคา้ประสงคจ์ะไถ่ถอนสลากทีถ่กูรางวลั ขอใหด้  าเนินการหลงัจากวนัทีอ่อกรางวลัแลว้ เพ่ือมิใหเ้สยีสทิธใ์นการรบัเงินรางวลั

- กรณีลกูคา้ตอ้งมาไถ่ถอนสลาก ตอ้งไถ่ถอนสลากเต็มวงเงินของการซือ้ในแตล่ะครัง้ จะไถ่ถอนบางสว่นไม่ได้

18.การเปล่ียนแปลงเงือ่นไขการใหบ้ริการ หรือการแจ้ง
เตอืนที่ส าคัญ

ธนาคารแจง้ขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบ

 - เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีมี่ผลกระทบตอ่การใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคารจะมีการสื่อสารหรอืแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญั

ของการเปลี่ยนแปลงใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ผา่นชอ่งทางตา่งๆของธนาคาร

ลกูคา้แจง้ขอ้มลูใหธ้นาคาร

 - ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัททีีมี่การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นตวัของทา่น เชน่ ช่ือ นามสกลุ อาชีพ สถานทีท่  างาน ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ

รายละเอียดตา่งๆ เพ่ือใหก้ารสื่อสารขอ้มลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็ โดยแจง้ผา่นสาขาของธนาคารหรอืทางเวป็ไซตธ์นาคาร www.ghbank.co.th

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

สลากออมทรัพยธ์อส. รุ่นที่ 4 ชุดเกล็ดดาว

เอกสารข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ ์(Sales Sheet)

17.ข้อควรระวัง


