
1.ช่ือผลิตภัณฑ์ สลากออมทรพัยธ์อส.  ชดุตอ่เงินตอ่ทอง
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ สลากออมทรพัย์
3.ระยะเวลาการซือ้สลาก ตัง้แตว่นัที ่12 มกราคม 2565 จนกวา่จะเต็มกรอบวงเงินโครงการ
4.จ านวนเงนิเปิดบัญชีขัน้ต า่และสูงสุด หน่วยละ 10,000 บาท (จ านวนหน่วยทัง้โครงการไม่เกิน 2,000,000 หน่วย (แบง่เป็น  2 หมวดๆ ละ 1,000,000 หน่วย)

5.อัตราดอกเบีย้ต่อปี 0.50 % ตอ่ปี เม่ือฝากครบก าหนด
6.ตารางอัตราดอกเบีย้

   6.1 ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ  3 ปี ไดร้บัคืนเฉพาะเงินตน้ ไม่ไดร้บัดอกเบีย้
   6.2 ฝากครบ 3 ปี ไดร้บัเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้ 10,150  บาท
7.ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ เงินตน้ x อตัราดอกเบีย้(ตอ่ปี) x อายสุลาก

 10,000 x 0.50% x 3 = 150 บาท
8.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - กรณีฝากครบ 3 ปี และไม่ไถ่ถอนสลากธนาคารจะท าการโอนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อนไดใ้นวนัทีส่ลากครบอายุ

- กรณีฝากไม่ครบ 3 ปี ธนาคารจะจา่ยเงินตน้คืนตามเง่ือนไขในขอ้ 6 โดยธนาคารจะท าการโอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน

ในวนัทีไ่ถ่ถอนสลาก
9.ภาษีเงนิได้และภาษีดอกเบีย้เงนิฝาก - บคุคลธรรมดาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากดอกเบีย้และภาษีเงินไดจ้ากเงินรางวลัสลากออมทรพัย ์แตไ่ม่รวมถึงดอกเบีย้ซึง่ผูร้บัมิใชผู่ท้รงคนแรก

- ส าหรบันิติบคุคลตอ้งช าระภาษีเงินไดจ้ากดอกเบีย้ และภาษีเงินไดจ้ากเงินรางวลัสลากออมทรพัย ์ตามทีก่ฎหมายก าหนดดว้ยเงินสดหรอืเงินโอนเท่านัน้
10. เงนิรางวัล จา่ยรางวลัเป็นสลากออมทรพัย ์ธอส.  ชดุตอ่เงินตอ่ทอง
     10. 1  รางวัลปกติ รางวลัที ่ 1  สลากออมทรพัยช์ดุตอ่เงินตอ่ทอง 100 หน่วย มลูคา่ 1,000,000 บาท จ านวน 1 รางวลั  ตอ่หมวด
     รางวลัที ่ 2  สลากออมทรพัยช์ดุตอ่เงินตอ่ทอง 10  หน่วย มลูคา่ 100,000 บาท จ านวน  4 รางวลั  ตอ่หมวด

รางวลัที ่ 3  สลากออมทรพัยช์ดุตอ่เงินตอ่ทอง  2  หน่วย มลูคา่ 20,000 บาท จ านวน  20 รางวลั  ตอ่หมวด
รางวลัที ่ 4  สลากออมทรพัยช์ดุตอ่เงินตอ่ทอง  1 หน่วย มลูคา่  10,000 บาท จ านวน   20 รางวลั  ตอ่หมวด

    10. 2  รางวัลพิเศษ - รางวลัเลขตอ่เงินตอ่ทอง  รางวลัละ 30 บาท ออกรางวลัทกุเดือน (หมนุ 1 ครัง้)   มีสทิธ์ิลุน้รางวลัรวม  36 ครัง้

หมายเหต ุ รางวลัเลขตอ่เงินตอ่ทอง  หมายถึง เลขสลากทีมี่หมายเลขในหลกัหน่วยตรงกบัเลขทีธ่นาคารประกาศเป็นเลขตอ่เงินตอ่ทอง
- เลขทีส่ลากถกูก าหนดตามล าดบัโดยระบบคอมพิวเตอรข์องธนาคาร ลกูคา้ไม่สามารถเลอืกเลขสลากได้
- ออกรางวลัทกุเดือน มีสทิธล์ุน้รางวลัรวม 36 ครัง้  ออกรางวลัครัง้แรกวนัที ่17 มกราคม 2565

- ด าเนินการออกรางวลัโดยส านักงานสลากกินแบง่รฐับาล ออกรางวลัทกุวนัที ่16 ของเดือน (กรณีเปลีย่นแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)
11.เงื่อนไขหลัก - ส าหรบับคุคลธรรมดาทีมี่อายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไป(ยกเวน้บญัชีช่ือรว่ม)  คณะบคุคล หา้งหุน้สว่นสามญั สถาบนัทีไ่ม่แสวงหาก าไร  นิติบคุคล หจก. บจก. 

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

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

- มีบญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน เพ่ือเป็นบญัชีส  าหรบัรบัคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้และรบัเงินรางวลั  (ถา้มี)

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

- ซือ้สลากไดท้ีธ่นาคารอาคารสงเคราะหท์กุสาขา และ Application GHB  ALL

12.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน - กรณีถกูรางวลัเลขสลาก รางวลัที ่1-รางวลัที ่4 จะไดร้บัรางวลัเป็นสลากออมทรพัย ์ธอส.  ชดุตอ่เงินตอ่ทอง  ทีมี่อายสุลากตามอายคุงเหลอืของสลากที่

ถกูรางวลัและธนาคารจะด าเนินการออกสลากทีเ่ป็นรางวลัใหใ้นวนัถดัจากวนัทีมี่การออกรางวลัเลขสลาก ในแตล่ะครัง้ โดยลกูคา้สามารถติดตอ่รบั

สลากทีถ่กูรางวลัไดท้กุสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้หากลกูคา้ท าการถอนสลากฉบบัทีถ่กูรางวลัในวนัทีธ่นาคารออกรางวลั จะถือวา่ลกูคา้สละสทิธ์ิในการรบั

รางวลัในครัง้นัน้- กรณีไถ่ถอนสลากทีไ่ดร้บัเป็นรางวลั ก่อนครบอาย ุ3 เดือน  ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียม  รอ้ยละ 1 ทัง้นีธ้นาคารยกเวน้คา่ธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนครบ

อาย ุ3 เดือน รอ้ยละ 1 เฉพาะสลากทีไ่ดร้บัเป็นรางวลัในงวดที ่34, 35 และ 36 เท่านัน้
- กรณีถกูรางวลัเลขตอ่เงินตอ่ทอง ธนาคารจะท าการโอนเงินรางวลัเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยท์ีใ่ชเ้ป็นบญัชีคูโ่อน ในวนัถดัจากวนัทีมี่การออกเลขสลาก

ในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้หากลกูคา้ท าการถอนสลากฉบบัทีถ่กูรางวลัในวนัทีธ่นาคารออกรางวลั จะถือวา่ลกูคา้สละสทิธ์ิในการรบัรางวลัในครัง้นัน้
- สลากทีไ่ดร้บัเป็นรางวลัไม่ไดร้บัดอกเบีย้ แตส่ามารถลุน้รางวลัที ่1 - 4 และรางวลัเลขตอ่เงินตอ่ทองได้
- รบัสทิธิพิเศษผลติภณัฑส์นิเช่ืออตัราดอกเบีย้พิเศษส าหรบักลุม่ลกูคา้สลากออมทรพัย ์ธอส .ชดุตอ่เงินตอ่ทอง ทีต่อ้งการสนิเช่ือทีอ่ยูอ่าศยัเม่ือผลติภณัฑ์

สลากออมทรพัย ์ธอส.  ชดุตอ่เงินตอ่ทอ ครบก าหนดอาย ุ3 ปีแลว้ (อตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร)
13.อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก - ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหกั 100 บาท ตอ่หน่วย (ถอนคืนได ้ 9,900 บาท)
14.ค่ารักษาบัญชี -
15.อายุสลาก 3 ปี
16.ช่องทางการติดต่อผูใ้หบ้ริการ สาขา : เปิดใหบ้รกิารวนัจ.-ศ. เวลา 8.30-15.30 น. และ จ.-อา. เวลา 10.30-19.00 น. (สาขาในศนูยก์ารคา้) *ทัง้นีเ้วลาเปิดท าการของสาขาใน

ศนูยก์ารคา้อาจแตกตา่งกนัตามเวลาเปิดท าการของศนูยก์ารคา้

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

Website GHBank : เปิดใหบ้รกิารทกุวนั ตลอด 24 ชั่วโมง
- ช่ือบญัชีสลากออมทรพัยธ์อส.กบัช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากออมทรพัยค์ูโ่อน ตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั
- หากลกูคา้ประสงคจ์ะไถ่ถอนสลากฉบบัทีถ่กูรางวลั ขอใหด้  าเนินการหลงัจากวนัทีอ่อกรางวลัแลว้ เพ่ือมิใหเ้สยีสทิธ์ิในการรบัเงินรางวลั
- กรณีลกูคา้ตอ้งการไถ่ถอนสลาก ตอ้งไถ่ถอนสลากเต็มวงเงินของการซือ้ในแตล่ะครัง้ จะไถ่ถอนบางสว่นไม่ได้
ธนาคารแจง้ขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบ

 - เม่ือมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีมี่ผลกระทบตอ่การใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคารจะมีการสือ่สารหรอืแจง้ขอ้มลูอนัเป็น

สาระส าคญัของการเปลีย่นแปลงใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ ผา่นชอ่งทางตา่งๆของธนาคาร

ลกูคา้แจง้ขอ้มลูใหธ้นาคาร

 - ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทีทีมี่การเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นตวัของท่าน เชน่ ช่ือ นามสกลุ อาชีพ สถานทีท่  างาน ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์และ

รายละเอียดตา่งๆ เพ่ือใหก้ารสือ่สารขอ้มลูกบัท่านเป็นไปอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็ โดยแจง้ผา่นสาขาของธนาคารหรอืทางเวป็ไซตธ์นาคาร 

www.ghbank.co.th หรอืศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์โทร.02-645-9000 เวลา 7.30-19.00 น.
- ทัง้นีธ้นาคารขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะปิดบรกิารรบัฝากเงินตามโครงการนีก้่อนก าหนดเวลาทีก่  าหนดไว ้เม่ือไดร้บัเปิดบญัชีสลากออมทรพัยธ์อส . ชดุ ตอ่เงิน

ตอ่ทอง ไวเ้กินกวา่เป้าหมายของโครงการแลว้

เอกสารข้อมูลส าคัญของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet)

17.ข้อควรระวัง

18.การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใหบ้ริการ หรือการแจ้ง
เตือนทีส่ าคัญ

สลากออมทรัพย ์ธอส. ชุดต่อเงนิต่อทอง


