เอกสารข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
1.ชือ่ ผลิตภัณฑ์
2.ประเภทผลิตภัณฑ์
3.ระยะเวลาการซือ้ สลาก
4.จานวนเงินเปิ ดบัญชีขนั้ ตา่ และสูงสุด
5.อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
6.ตารางอัตราดอกเบีย้
6.1 ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 3 ปี
6.2 ฝากครบ 3 ปี
7.ตัวอย่างการคานวณดอกเบีย้
8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

9.ภาษีเงินได้และภาษีดอกเบีย้ เงินฝาก
10. เงินรางวัล
10. 1 รางวัลปกติ

10. 2 รางวัลพิเศษ

11.เงื่อนไขหลัก

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง
สลากออมทรัพย์ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง
สลากออมทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 มกราคม 2565 จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ
หน่วยละ 10,000 บาท (จานวนหน่วยทัง้ โครงการไม่เกิน 2,000,000 หน่วย (แบ่งเป็ น 2 หมวดๆ ละ 1,000,000 หน่วย)
0.50 % ต่อปี เมือ่ ฝากครบกาหนด
ได้รบั คืนเฉพาะเงินต้น ไม่ได้รบั ดอกเบีย้
ได้รบั เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ 10,150 บาท
เงินต้น x อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี ) x อายุสลาก
10,000 x 0.50% x 3 = 150 บาท
- กรณีฝากครบ 3 ปี และไม่ไถ่ถอนสลากธนาคารจะทาการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อนได้ในวันทีส่ ลากครบอายุ
- กรณีฝากไม่ครบ 3 ปี ธนาคารจะจ่ายเงินต้นคืนตามเงื่อนไขในข้อ 6 โดยธนาคารจะทาการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน
ในวันทีไ่ ถ่ถอนสลาก
- บุคคลธรรมดาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ และภาษี เงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงดอกเบีย้ ซึง่ ผูร้ บั มิใช่ผทู้ รงคนแรก
- สาหรับนิติบคุ คลต้องชาระภาษี เงินได้จากดอกเบีย้ และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้
จ่ายรางวัลเป็ นสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง
รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ชดุ ต่อเงินต่อทอง 100 หน่วย มูลค่า 1,000,000 บาท จานวน 1 รางวัล ต่อหมวด
รางวัลที่ 2 สลากออมทรัพย์ชดุ ต่อเงินต่อทอง 10 หน่วย มูลค่า 100,000 บาท จานวน 4 รางวัล ต่อหมวด
รางวัลที่ 3 สลากออมทรัพย์ชดุ ต่อเงินต่อทอง 2 หน่วย มูลค่า 20,000 บาท จานวน 20 รางวัล ต่อหมวด
รางวัลที่ 4 สลากออมทรัพย์ชดุ ต่อเงินต่อทอง 1 หน่วย มูลค่า 10,000 บาท จานวน 20 รางวัล ต่อหมวด
- รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 30 บาท ออกรางวัลทุกเดือน (หมุน 1 ครัง้ ) มีสทิ ธิ์ลนุ้ รางวัลรวม 36 ครัง้
หมายเหตุ รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง หมายถึง เลขสลากทีม่ ีหมายเลขในหลักหน่วยตรงกับเลขทีธ่ นาคารประกาศเป็ นเลขต่อเงินต่อทอง
- เลขทีส่ ลากถูกกาหนดตามลาดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากได้
- ออกรางวัลทุกเดือน มีสทิ ธ์ลนุ้ รางวัลรวม 36 ครัง้ ออกรางวัลครัง้ แรกวันที่ 17 มกราคม 2565
- ดาเนินการออกรางวัลโดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลีย่ นแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
- สาหรับบุคคลธรรมดาทีม่ ีอายุตงั้ แต่ 7 ปี ขนึ ้ ไป(ยกเว้นบัญชีชื่อร่วม) คณะบุคคล ห้างหุน้ ส่วนสามัญ สถาบันทีไ่ ม่แสวงหากาไร นิติบคุ คล หจก. บจก.
บมจ. บริษัทประกันภัย ประกันชีวติ กองทุนรวม กองทุนต่าง ๆ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต. และ
บุคคลทีม่ ีถิ่นฐานอยูน่ อกประเทศ (กลุม่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ 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.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอืน่ - กรณีถกู รางวัลเลขสลาก รางวัลที่ 1-รางวัลที่ 4 จะได้รบั รางวัลเป็ นสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง ทีม่ ีอายุสลากตามอายุคงเหลือของสลากที่
ถูกรางวัลและธนาคารจะดาเนินการออกสลากทีเ่ ป็ นรางวัลให้ในวันถัดจากวันทีม่ ีการออกรางวัลเลขสลาก ในแต่ละครัง้ โดยลูกค้าสามารถติดต่อรับ
สลากทีถ่ กู รางวัลได้ทกุ สาขาของธนาคาร ทัง้ นี ้ หากลูกค้าทาการถอนสลากฉบับทีถ่ กู รางวัลในวันทีธ่ นาคารออกรางวัล จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับ
ง้ นัน้
-รางวั
กรณีลไในครั
ถ่ถอนสลากที
ไ่ ด้รบั เป็ นรางวัล ก่อนครบอายุ 3 เดือน ธนาคารหักค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ทัง้ นีธ้ นาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนครบ

13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก
14.ค่ารักษาบัญชี
15.อายุสลาก
16.ช่องทางการติดต่อผูใ้ ห้บริการ

17.ข้อควรระวัง

18.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้ง
เตือนทีส่ าคัญ

อายุ 3 เดือน ร้อยละ 1 เฉพาะสลากทีไ่ ด้รบั เป็ นรางวัลในงวดที่ 34, 35 และ 36 เท่านัน้
- กรณีถกู รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ธนาคารจะทาการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทใี่ ช้เป็ นบัญชีคโู่ อน ในวันถัดจากวันทีม่ ีการออกเลขสลาก
ในแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ หากลูกค้าทาการถอนสลากฉบับทีถ่ กู รางวัลในวันทีธ่ นาคารออกรางวัล จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลในครัง้ นัน้
- สลากทีไ่ ด้รบั เป็ นรางวัลไม่ได้รบั ดอกเบีย้ แต่สามารถลุน้ รางวัลที่ 1 - 4 และรางวัลเลขต่อเงินต่อทองได้
- รับสิทธิพิเศษผลิตภัณฑ์สนิ เชื่ออัตราดอกเบีย้ พิเศษสาหรับกลุม่ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดต่อเงินต่อทอง ทีต่ อ้ งการสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยเมือ่ ผลิตภัณฑ์
สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอ ครบกาหนดอายุ 3 ปี แล้ว (อัตราดอกเบีย้ และเงื่อนไขเป็ นไปตามประกาศธนาคาร)
- ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหัก 100 บาท ต่อหน่วย (ถอนคืนได้ 9,900 บาท)
3 ปี
สาขา : เปิ ดให้บริการวันจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศูนย์การค้า) *ทัง้ นีเ้ วลาเปิ ดทาการของสาขาใน
ศูนย์การค้าอาจแตกต่างกันตามเวลาเปิ ดทาการของศูนย์การค้า
Call Center : 02-645-9000 เปิ ดให้บริการวันจ.-ส. เวลา 7.30-19.00 น.
Website GHBank : เปิ ดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- ชื่อบัญชีสลากออมทรัพย์ธอส.กับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คโู่ อน ต้องเป็ นชื่อเดียวกัน
- หากลูกค้าประสงค์จะไถ่ถอนสลากฉบับทีถ่ กู รางวัล ขอให้ดาเนินการหลังจากวันทีอ่ อกรางวัลแล้ว เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล
- กรณีลกู ค้าต้องการไถ่ถอนสลาก ต้องไถ่ถอนสลากเต็มวงเงินของการซือ้ ในแต่ละครัง้ จะไถ่ถอนบางส่วนไม่ได้
ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลกู ค้าทราบ
- เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการทีม่ ีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสือ่ สารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ น
สาระสาคัญของการเปลีย่ นแปลงให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร
- ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานทีท่ างาน ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การสือ่ สารข้อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านสาขาของธนาคารหรือทางเว็ปไซต์ธนาคาร
www.ghbank.co.th หรือศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.
- ทัง้ นีธ้ นาคารขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะปิ ดบริการรับฝากเงินตามโครงการนีก้ ่อนกาหนดเวลาทีก่ าหนดไว้ เมือ่ ได้รบั เปิ ดบัญชีสลากออมทรัพย์ธอส . ชุด ต่อเงิน
ต่อทอง ไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว

