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ค ำขอสมคัรเข้ำร่วมโปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญ 

        ท ำที่ บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ำกดั 

 วนัท่ี................................................. 

 ข้ำพเจ้ำ..................................................................................ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่ “ลกูค้ำ” ขอท ำเอกสำรฉบบันี ้

ให้แก่ บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ถนน สำทรใต้ แขวงยำน

นำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บริษัท” เพื่อตกลงซือ้ทองค ำในลกัษณะที่เป็นกำรทยอยซือ้อย่ำง

สม ่ำเสมอและเก็บออมไว้เพื่อน ำไปแปรรูปเป็นทองค ำแท่งขนำดต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนดของโปรแกรม ซึ่งต่อไปในเอกสำร

ฉบบันีจ้ะเรียกวำ่ “ทองค ำ” โดยมีรำยละเอียดดงันีค้ือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ก. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ-สกลุ (นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ โปรดระบ)ุ........................................................................................ 

วนั/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) ............/............/........... อำย.ุ..........ปี เพศ........................................................  

เชือ้ชำติ ........................ สญัชำติ............................เลขประจ ำตวัประชำชน............................................ 

สถำนท่ีออกบตัร........................................................วนัท่ีออกบตัร........................................................ 

วนัท่ีหมดอำย.ุ.......................................................E-mail address...................................................... 

เบอร์โทรศพัท์บ้ำน................................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ.................................................... 

ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน 

เลขที่...........................หมูท่ี่...............ซอย................................ถนน..................................................... 

แขวง/ต ำบล..................................เขต/อ ำเภอ.........................................จงัหวดั.................................... 

รหสัไปรษณีย์...........................................................โทรศพัท์................................................................ 

อำชีพและรำยได้ 

อำชีพ.....................................................ต ำแหนง่................................................................................. 

ช่ือ,สถำนท่ีท ำงำน.............................................................................................เลขท่ี............................ 

อำคำร.................................................ชัน้......................ถนน............................................................... 

แขวง/ต ำบล.....................................................เขต/อ ำเภอ.................................................................... 

จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 

โทรศพัท์.................................................รำยได้ประจ ำตอ่เดือน.......................................................บำท 

รำยได้อื่นๆ มำจำก.............................................เป็นเงินได้ตอ่เดอืน.................................................บำท 
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ส่วนที่ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม 

 วนัท่ีเปิดบญัชี............................................................. 

 มลูคำ่กำรออมในแตล่ะงวด.............................บำท (ตวัอกัษร................................................................บำท) 

- กำรช ำระครัง้แรก: จำ่ยด้วยใบช ำระคำ่สนิค้ำ (Bill Payment) หรือ โอนผำ่นบญัชีธนำคำร  

- กำรช ำระงวดตอ่ไป : โดยโอนผำ่นบญัชีธนำคำร หรือ  

   หกับญัชีธนำคำร  ธนำคำรกสกิรไทย  ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

 สำขำ.............................................เลขท่ีบญัชี....................................................... 

 ช่ือเจ้ำของบญัชีเงินฝำก......................................................................................... 

หมำยเหตุ* กำรใช้บริกำร ATS จะมีผลประมำณ 1 เดือน นับจำกวันที่แจ้งควำม

ประสงค์กบับริษัท 

 ค ำขอฉบบันีม้ีทัง้หมด 3 หน้ำ ประกอบด้วยบญัชีรำยกำรสนิค้ำ และข้อก ำหนดโปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญ จ ำนวน 

8 ข้อ ลกูค้ำได้อำ่นและเข้ำใจข้อควำมทัง้สิน้โดยตลอดแล้ว จึงตกลงผกูพนัตำมรำยละเอียดระบไุว้ในค ำขอทกุประกำร และ

เพื่อเป็นหลกัฐำนแหง่กำรนี ้จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญัตอ่หน้ำพยำน ณ วนัเดือนปี ตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น 

           

     ลงช่ือ.*................................................................ลกูค้ำ 

         (.*..................................................................)ตวับรรจง 

    บตัรตวัอยำ่งลำยมือช่ือ 

วนัท่ี........../........../.........บญัชีเลขที่........................................................................................................................ 

ช่ือเจ้ำของบญัชี..........................................................................โทรศพัท์................................................................ 

(1)* 

 
 

(2) * 
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ส่วนที่ 3 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ 

1. ค ำจ ำกัดควำม ในเอกสำรนีค้ ำวำ่ 

“ลกูค้ำ” หมำยถึง บคุคลหรือกลุม่บคุคลซึง่มีช่ือเป็นเจ้ำของบญัชีออมทองค ำ ที่ระบไุว้ในค ำขอ และให้หมำยควำม

รวมถึงเจ้ำของบญัชีเงินฝำกที่หกัช ำระคำ่สนิค้ำด้วย  

“บริษัท” หมำยถึง บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกดั 

“โปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญ” หมำยถึง กำรที่ลกูค้ำตกลงซือ้ทองค ำจำกบริษัทในลกัษณะของกำรทยอยซือ้

อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปแปรรูปเป็นทองค ำ โดยให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของลกูค้ำแล้วสง่มอบให้แก่

บริษัทเพื่อช ำระคำ่ซือ้ทองค ำตำมรำยละเอียดตำมแผนกำรซือ้ทองค ำและหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีบริษัทก ำหนด 

“ค ำขอ” หมำยถึง ค ำขอให้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรซือ้ทองค ำตำมโปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญ เช่น ค ำขอสมคัร

โปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ, ค ำขอฝำกทองค ำและหรือเหรียญทองค ำ, ค ำขอรับทองค ำ, ค ำขอยกเลิก

โปรแกรม ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของค ำขอนีด้้วย 

“วนัหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก” หมำยถึงวนัท่ีระบไุว้ในค ำขอสมคัรฯ ซึง่ก ำหนดให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก

เพื่อช ำระค่ำทองค ำให้แก่บริษัท หรือในกรณีที่วันที่ดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของธนำคำร หรือไม่มีวัน

ดงักลำ่ว ให้หมำยควำมถึงวนัถดัจำกวนัดงักลำ่วซึง่เป็นวนัท ำกำรของธนำคำร 

2. ค ำรับรองของลูกค้ำ 

2.1 เมื่อได้ลงช่ือในค ำขอฉบบันีแ้ล้ว ให้ถือว่ำลกูค้ำได้ตกลงสมคัรเข้ำโปรแกรมออมทองค ำ เพื่อมำจัดท ำเป็น

เหรียญทองค ำขนำดต่ำงๆ และหรือทองค ำแท่งตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร บญัชีสินค้ำ ทัง้นี ้ลกูค้ำได้ตรวจสอบ

ตวัอยำ่งของเหรียญทองค ำและทองค ำแทง่ที่สัง่ผลติแล้ว 

2.2 ลกูค้ำทรำบดีว่ำบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยและประกอบธุรกิจในกำรค้ำขำยทองค ำ 

และทองรูปพรรณชนิดตำ่งๆ 

2.3 ลกูค้ำต้องให้ตวัอย่ำงลำยมือช่ือของตนเอง หรือตวัแทน ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจรับทองค ำ หรือเงินไว้ให้แก่บริษัท 

โดยใช้ตำมแบบที่บริษัทก ำหนด กำรเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือ ที่ให้ไว้นัน้ จะมีผลต่อเมื่อลกูค้ำได้

แจ้งค ำขอเป็นหนงัสอืตอ่บริษัท และบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นเป็นกำรถกูต้อง 

2.4 โปรแกรมกำรออมทองกบัไทยเจริญต้องมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในค ำขอสมคัร โดยลกูค้ำ

จะต้องน ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกเป็นรำยเดือน หรือโอนเงินเข้ำบญัชีบริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกดั ทกุๆ เดือน 

ติดตอ่กนัจนครบตำมระยะเวลำ (หรือครบตำมน ำ้หนกัทองค ำ) ท่ีได้ก ำหนดไว้ 

3. หลักเกณฑ์ในกำรออมทองค ำ 

3.1 ลกูค้ำได้เปิดบญัชีกบับริษัทเพื่อท ำกำรซือ้ทองค ำโดยลกูค้ำจะช ำระเงินค่ำทองค ำให้แก่บริษัท ตำมวิธีกำรท่ี

ก ำหนดไว้ ดงันี ้คือ 
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 3.1.1 งวดแรกช ำระ (มดัจ ำ) ในวนัท ำสญัญำฉบบันี ้

 3.1.2 งวดตอ่ไปโดยโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร ของบริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกดั และหรือให้ธนำคำร

หกัเงินฝำกในบญัชีเงินฝำก แล้วสง่มอบให้แกบริษัท ตำมบญัชี ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน), ธนำคำรไทย

พำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) หรือโดยวิธีอื่นใด ตำมที่บริษัทก ำหนด โดยลูกค้ำจะเป็นผู้ ช ำ ระค่ำใช้จ่ำยหรือ

คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ในกำรช ำระเงินเองทัง้สิน้ 

 3.1.3 กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลด จ ำนวนสินค้ำ ลกูค้ำจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นหนงัสือ 

ภำยในวนัท่ี 20 ของเดือนปัจจบุนั โดยจะมีผลในงวดถดัไป 

 3.1.4 ลกูค้ำตกลงช ำระคำ่บริกำร คำ่ตอบแทนให้แก่บริษัท หรือ ตำมที่บริษัทก ำหนด 

3.2 เมื่อบริษัทได้รับช ำระเงินดงักล่ำวแล้ว บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลกูค้ำไว้เป็นหลกัฐำน และจัดท ำ

บัญชีรับเงินจำกลูกค้ำพร้อมทัง้จัดท ำรำยงำนสรุปให้ลูกค้ำทรำบ เรียกว่ำ หนังสือสถำนกำรณ์ออม (Saving 

Statement) เพื่อสรุปรำยกำรรับเงิน หรือปริมำณทองค ำที่เก็บรักษำไว้ที่บริษัท แล้วรำยงำนให้ลกูค้ำทรำบเป็น

ประจ ำทกุๆ เดือน ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิคส์ 

3.3 เมื่อบริษัทได้รับช ำระเงินจำกลกูค้ำแล้ว บริษัทจะน ำเงินดงักล่ำวไปซือ้ทองค ำให้แก่ลกูค้ำตำมโปรแกรมที่

ลกูค้ำได้ก ำหนด คือ บริษัทจะน ำเงินที่ได้รับไปจดัซือ้ทองค ำให้แก่ลกูค้ำเป็นรำยวนัตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ โดย

บริษัทจะท ำกำรซือ้ทองค ำในเดือนท่ีระบไุว้ในโปรแกรมตำมรำคำขำยที่สมำคมผู้ ค้ำทองค ำ ประกำศในแตล่ะวนั 

ณ เวลำ 16.00 น. ของเดือนที่เร่ิมโปรแกรม และน ำทองมำเก็บรักษำให้ลกูค้ำ 

3.4 ลกูค้ำรับทรำบว่ำจ ำนวนเงินที่บริษัทน ำมำซือ้ทองแต่ละโปรแกรม ในแต่ละครัง้ต้องไม่น้อยกว่ำจ ำนวนเงิน

มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรคำ่ช ำระท่ีบริษัทก ำหนดให้ลกูค้ำช ำระในแตล่ะเดือน 

3.5 ลกูค้ำรับทรำบว่ำจะต้องมีเงินในบญัชีเงินฝำก ณ วนัหกับญัชีเงินฝำกครำวใด มีไม่เพียงพอส ำหรับกำรซือ้

ทองค ำ บริษัทจะไม่ท ำกำรซือ้ทองค ำให้ในครำวนัน้ๆ ถึงแม้ว่ำต่อมำภำยหลงัจ ำนวนเงินในบญัชีจะมีเพียงพอ

ส ำหรับกำรซือ้ทองค ำดงักลำ่ว และหรือลกูค้ำไมโ่อนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของบริษัท ณ วนัท่ีก ำหนด บริษัทจะไม่

ด ำเนินกำรซือ้ทองค ำย้อนหลงัส ำหรับก ำหนดวนัหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกและหรือก ำหนดวนัที่ต้องโอนในครำวที่

ผำ่นมำแล้วนัน้ 

3.7 บริษัทจะซือ้ทองค ำให้แก่ลกูค้ำตอ่เมื่อธนำคำรสำมำรถหกับญัชีเงินฝำกได้ตำมข้อก ำหนดนี ้และหรือลกูค้ำได้

ท ำกำรโอนเงินเข้ำสูบ่ญัชีเงินฝำกของบริษัท และได้สง่เงินท่ีหกัจำกบญัชีเงินฝำกและหรือเงินท่ีลกูค้ำโอนเข้ำบญัชี

ช ำระคำ่ซือ้ทองของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 
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4. กำรเก็บรักษำทองค ำ และเหรียญทองค ำ 

4.1 เมื่อบริษัทได้จดัซือ้ทองค ำให้แก่ลกูค้ำแล้ว ลกูค้ำตกลงให้บริษัทเป็นผู้ เก็บรักษำทองค ำดงักลำ่ว ณ ท่ีท ำกำร

ของบริษัทเพื่อสะสมและเพื่อน ำไปแปรรูปเป็นทองค ำขนำดต่ำงๆ ตำมควำมประสงค์ของลกูค้ำ หรือที่บริษัทได้

ก ำหนดไว้ 

4.2 บริษัทจะต้องจดัท ำรำยงำน หนงัสอืสถำนกำรณ์ออม (Saving Statement) เพื่อสรุปรำยกำรปริมำณทองค ำ

ที่เก็บรักษำไว้ที่บริษัท แล้วรำยงำนให้ลกูค้ำทรำบเป็นประจ ำทกุๆ เดือน ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิคส์ 

4.3 ในกรณีที่บริษัทได้จดัท ำทองค ำเสร็จแล้ว หำกลกูค้ำยงัไมป่ระสงค์รับมอบทองค ำดงักลำ่ว ลกูค้ำขอให้บริษัท

เป็นผู้ เก็บรักษำทองค ำดงักลำ่วไว้แทน 

5. กำรรับสินค้ำ 

5.1 ในกรณีที่ลูกค้ำมีปริมำณทองค ำสะสมในบัญชีครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในโปรแกรมแล้ว หำกลูกค้ำ

ต้องกำรจะขอรับ ทองค ำแท่ง ดงักล่ำวจำกบริษัทลกูค้ำต้องจดัท ำเอกสำรในใบขอรับสินค้ำแจ้งให้บริษัททรำบ

อยำ่งน้อย 2 วนัท ำกำร 

5.2 ลูกค้ำจะเป็นผู้ ช ำระค่ำพรีเมี่ยมในกำรจัดท ำสินค้ำซึ่งเป็นไปตำมอัตรำที่บริษัทก ำหนด และช ำระ

ภำษีมลูคำ่เพิ่มให้แก่บริษัท 

5.3 ลกูค้ำจะต้องมำรับทองค ำแทง่ที่บริษัท ตำมวนัและเวลำที่บริษัทก ำหนด 

6. ข้อก ำหนดอื่นๆ 

6.1 ในกรณีที่ลกูค้ำหรือเจ้ำของบญัชีเงินฝำกประสงค์จะเปลีย่นแปลง หรือด ำเนินกำรใดๆ เก่ียวกบัโปรแกรมออม

ทองกบับริษัท, กำรซือ้ทองค ำ หรือกำรหกัเงินในบญัชีลกูค้ำจะแจ้งให้บริษัททรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

6.2 บริษัทมีสิทธิที่จะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก หลกัเกณฑ์ใดๆ ในข้อก ำหนดนีไ้ด้ โดยบริษัท

จะแจ้งให้ลกูค้ำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลกิ 

6.3 บริษัทมีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรซือ้ทองค ำให้กบัลกูค้ำ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งเหตผุล

ให้ทรำบ 

6.4 บริษัทมีสทิธิในกำรมอบอ ำนำจ หรือแตง่ตัง้ตวัแทน เพื่อด ำเนินนำนใดๆ ได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ 

7. กำรยกเลิกค ำขอและกำรสิน้ผลบังคับของค ำขอ 

ค ำขอนีอ้ำจยกเลกิหรือสิน้สดุลงด้วยเหตหุนึง่เหตใุดตอ่ไปนีค้ือ 

7.1 บริษัทไมส่ำมำรถหกับญัชีเงินฝำกเพื่อช ำระคำ่ทองค ำได้เป็นเวลำ 3 งวดติดตอ่กนั หรือเจ้ำของบญัชีเงินฝำก

ยกเลกิค ำขอให้หกับญัชีเงินฝำก หรือลกูค้ำไมม่ำช ำระเงินซือ้ทองตำมโปรแกรมออมทองกบับริษัท ให้ถือวำ่ลกูค้ำ

เป็นฝ่ำยผิดสญัญำ ยินยอมให้บริษัทยกเลกิสญัญำได้ 

7.2 หำกลกูค้ำหรือบริษัท ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ต้องกำรยกเลกิสญัญำต้องแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบเป็นหนงัสอื ภำยใน

วนัท่ี 20 ของเดือนปัจจบุนั โดยจะมีผลในงวดถดัไป ในกรณีที่ลกูค้ำหรือเจ้ำของบญัชีเงินฝำกฝ่ำฝืนไมป่ฏิบตัิตำม
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ข้อหนึ่งข้อใดของค ำขอ หรือข้อก ำหนดของบริษัท บริษัทมีสิทธิยกเลิกกำรให้บริกำรตำมค ำขอโดยไม่ต้องบอก

กลำ่วลว่งหน้ำ 

7.3 ในกรณีมีกำรเปลีย่นแปลงค ำขอ โดยมีกำรท ำค ำขอฉบบัใหมม่ำใช้แทนฉบบันีท้ัง้ฉบบั 

7.4 ในกรณีที่มีกำรเลกิสญัญำหรือปิดโปรแกรมหรือสญัญำสิน้สดุลงไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุดๆ ก็ตำม ลกูค้ำจะต้องมำ

ติดตอ่ขอรับทองค ำคืนจำก บริษัท โดยท ำเป็นหนงัสอืแจ้งให้บริษัททรำบก่อนลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนั 

8. ผลของกำรสิน้สุดของโปรแกรม 

เมื่อโปรแกรมสิน้สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ บริษัทฯ จะต้องส่งมอบทองค ำที่สะสมไว้ในบัญชีให้แก่ลูกค้ำตำม

โปรแกรมตำ่งๆ ดงันี ้คือ 

8.1 โปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญจะสง่มอบทองค ำที่แปรรูปเป็นทองค ำแท่งได้ให้แก่ลกูค้ำ และสว่นคงเหลอืที่

ไมส่ำมำรถแปรรูปเป็นทองค ำได้ บริษัทจะช ำระเงินให้แก่ลกูค้ำแทน โดยใช้รำคำรับซือ้ทองค ำที่สมำคมค้ำทองค ำ 

ประกำศ ณ เวลำ 16.00 น. ของวนัท ำกำรแรกในเดือนถดัจำกเดือนที่โปรแกรมสิน้สดุ มำใช้เป็นรำคำทองค ำที่

ต้องช ำระให้แก่ลกูค้ำ 

8.2 ในกรณีที่ลกูค้ำมีควำมประสงค์จะขำยทองค ำท่ีสะสมไว้ทัง้หมด หรือในกรณีที่มีปริมำณทองค ำสะสมไมเ่พยีง

พอที่จะแปรรูปเป็นทองค ำแท่ง บริษัทจะช ำระเงินให้แก่ลกูค้ำแทนกำรสง่มอบทองค ำตำมปริมำณของทองค ำที่

ลกูค้ำสะสมไว้ในบญัชี โดยใช้รำคำรับซือ้ทองค ำที่สมำคมค้ำทองค ำ ประกำศ ณ เวลำ 16.00 น. ของวนัท ำกำร

แรกในเดือนถดัไป จำกเดือนที่โปรแกรมสิน้สดุ มำใช้เป็นรำคำทองค ำที่ต้องช ำระให้แก่ลกูค้ำ 
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          (                                                    ) 

ลงช่ือ..........................................บริษัท 

          (                                                    ) 

ลงช่ือ..........................................พยำน 

          (                                                    ) 

ลงช่ือ..........................................พยำน 

          (                                                    ) 

ติดต่อเรำ 

บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 
เลขที่ 1 ชัน้  17 ทำวเวอร์ 2 ห้อง 1710 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ถ.สำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กทม. 10120 
บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกัด สำขำทุ่งสง 
เลขที่ 11 ซอย 2 ถ.ชยัชมุพล ต.ปำกแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 
โทร.075-411-999 ต่อ ออมทอง 
 
กลุ่มห้ำงทองไทยเจริญ 
บริษัท ห้ำงเพชรทองไทยเจริญ จ ำกัด 
ชัน้ 2 เซ็นทรัลพลำซำนครศรีธรรมรำช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000 โทร.075-803118-9 
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ จ ำกัด  
ชัน้ 1 ห้ำงสหไทยพลำซำทุง่สง อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทร.075-411755 
บริษัท ห้ำงทองไทยเจริญ จ ำกัด 
เลขที่ 17 ถ.ศิลปอนสุรณ์ ต.ปำกแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศพัท์ 075-420903, 075-420904  
บริษัท ห้ำงทองไทยเจริญ2 จ ำกัด 
เลขที่ 4-6 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ปำกแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศพัท์ 075-420891 
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