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ค ำชีแ้จงและข้อก ำหนดของโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ 

 

1. นโยบำยกำรออม 

1.1 โปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญมีนโยบำยลงทนุโดยซือ้ทองค ำควำมบริสทุธ์ิ 96.5% เท่ำนัน้ มิได้มุ่งเน้นจะ

คุ้มครองเงินต้น หรือประกนัเงินต้น และกำรออมในโปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญมิใช่กำรฝำกเงิน จึงไมม่ี

กำรจ่ำยดอกเบีย้ มลูค่ำเงินออม และ/หรือผลกำรด ำเนินงำนของโปรแกรมดงักลำ่วอำจเพิ่มขึน้หรือลดลงใน

แต่ละช่วงเวลำตำมปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับรำคำทองค ำ เช่น รำคำทองค ำต่ำงประเทศ และ

ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ท่ีอำจท ำให้ลกูค้ำได้รับเงินคืนต ่ำกวำ่เงินออมเร่ิมแรก 

1.2 โปรแกรมออมทองกบัไทยเจริญมีควำมเสี่ยง ลกูค้ำควรออมในโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญเมื่อเห็นว่ำ 

เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรออมและยอมรับควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ได้ 

1.3 โปรแกรมออมทองของบริษัทฯ จะน ำเงินตำมจ ำนวนที่ลกูค้ำแจ้งและช ำระไว้ทกุวนัท ำกำรแรกของเดือน ขัน้

ต ่ำคือ 1,000 บำทตอ่เดือน ไปหำรเฉลีย่เป็นเงินออมตอ่วนัและซือ้ทองค ำให้ทกุวนัท ำกำร โดยใช้รำคำทองค ำ

แทง่ตำมประกำศของสมำคมค้ำทองค ำแหง่ประเทศไทยเวลำ 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำร 

 
2. วิธีกำรสมัครเข้ำร่วมโปรแกรม 

2.1 สมคัรที่สำขำของบริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกดั โดยกรอกแบบค ำขอเปิดบญัชีโปรแกรมออมทอง แบบ

ค ำขอให้หกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิ พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรสมคัรสมำชิกที่มีกำรลงนำมรับรองส ำเนำ 

ได้แก่ ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำหน้ำแรกบญัชีธนำคำร ที่มีช่ือบญัชีและเลขที่บญัชี ประเภทบญัชีที่

ใช้ได้ ได้แก่ บญัชีออมทรัพย์ ซึง่ช่ือบญัชีธนำคำรจะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือที่ใช้เปิดบญัชีออมทองเทำ่นัน้ 

2.2 กำรขออนมุตัิให้หกับญัชีเงินฝำก ลกูค้ำสำมำรถสง่ค ำขอได้ 2 ช่องทำง คือ 1) สง่แบบฟอร์มค ำขอให้หกั

บญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิ หรือ 2) สมคัรโดยท ำรำยกำรผำ่นตู้  ATM (เฉพำะธนำคำรกสกิรไทย) และสง่สลปิรำย

กำรแทนกำรสง่แบบฟอร์มในข้อ 1) 

 
3. วิธีกำรช ำระเงนิ 

3.1 วิธีกำรช ำระเงินงวดแรก 

เมื่อทำงบริษัทฯ ได้รับแบบค ำขอเปิดบญัชีฯ แบบค ำขอให้หกับญัชีเงินฝำกฯ และเอกสำรประกอบกำรสมคัร

สมำชิกครบถ้วนแล้ว ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรบนัทึกข้อมูลลกูค้ำลงในระบบฐำนข้อมูล และออกแบบช ำระ

เงินงวดแรกผำ่นธนำคำร (Bill payment) และ/หรือ ลกูค้ำโอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกดั 
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3.1.1 ลูกค้ำที่มำสมคัรที่สำขำของบริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จ ำกัด และ/หรือ ลูกค้ำที่สมคัร โดยส่ง

เอกสำรมำทำงไปรษณีย์ ลกูค้ำสำมำรถท ำกำรช ำระเงินโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของบริษัท

และ/หรือ ให้บริษัทหักผ่ำนบัญชีเงินฝำกของลูกค้ำที่ก ำหนดเท่ำนัน้ โดยลูกค้ำเป็นผู้ ช ำระ

คำ่ธรรมเนียมของธนำคำรตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

3.1.2 กำรเร่ิมออมจะมีขึน้ในวนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไปหลงัจำกที่ลกูค้ำได้ช ำระเงินงวดแรก และลกูค้ำ

จะได้รับจดหมำยยืนยนักำรเป็นสมำชิกโปรแกรมออมทอง หลงัจำกวนัที่ช ำระเงินงวดแรก ซึ่งทำง

บริษัทฯ จะสง่ให้ทำงอีเมล์ 

3.2 วิธีกำรช ำระเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป ลกูค้ำสำมำรถช ำระด้วยระบบหกับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) จำกบญัชีธนำคำร

ที่ลกูค้ำแจ้งไว้เทำ่นัน้ และ/หรือลกูค้ำสำมำรถช ำระด้วยกำรโอนเข้ำบญัชีของบริษัท ตำมที่บริษัทก ำหนด และ

ลกูค้ำเป็นผู้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรหกับญัชีอตัโนมตัิตำมที่ธนำคำรเป็นผู้ก ำหนด ถ้ำหำกทำงธนำคำรไม่

อนมุตัิกำรหกับญัชีของลกูค้ำ จะมีกำรติดตอ่กลบัเพื่อแจ้งข้อมลูให้ลกูค้ำท ำกำรขออนมุตัิให้หกับญัชีเงินฝำก

อีกครัง้ และเป็นกำรเว้นออมในเดือนที่ไม่สำมำรถหกับญัชีได้ เช่นเดียวกนัหำกทำงลกูค้ำไมโ่อนเงินเข้ำบญัชี

ของบริษัท ตำมที่บริษัทก ำหนด ก็จะถือวำ่เป็นกำรเว้นออมในเดือนท่ีลกูค้ำไมโ่อนเงินเข้ำบญัชีของบริษัท 

3.3 ลกูค้ำจะต้องมีเงินในบญัชีเงินฝำกในวนัก่อนท ำกำรแรกของเดือน เพื่อพร้อมที่จะให้ธนำคำรด ำเนินกำรหกั

เป็นค่ำซือ้ทองเพื่อส่งมอบให้บริษัทฯ อย่ำงเพียงพอตำมจ ำนวนที่ได้แจ้งไว้ และค่ำธรรมเนียมของธนำคำร 

หำกจ ำนวนเงินในบญัชีธนำคำรที่ลกูค้ำแจ้งไว้ไม่เพียงพอส ำหรับซื อ้ทองค ำ และค่ำธรรมเนียมของธนำคำร 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเว้นกำรออมในงวดนัน้ๆ ถึงแม้วำ่ตอ่มำภำยหลงัจ ำนวนเงินในบญัชีจะมีเพียงพอ

ส ำหรับกำรออมดงักลำ่วแล้ว บริษัทฯ จะไมด่ ำเนินกำรหกัเงินและซือ้ทองค ำย้อนหลงั หลงัจำกก ำหนดกำรหกั

บญัชีที่ผ่ำนมำแล้วนัน้ เช่นเดียวกนักบัลกูค้ำที่โอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทฯ ตำมวนัและเวลำที่บริษัทก ำหนด 

หรือลกูค้ำโอนเงินเข้ำมำไม่ครบจ ำนวนงวดออมตำมที่ได้ท ำสญัญำไว้ ซึ่งหำกลกูค้ำไม่ท ำกำรโอนได้ถกูต้อง

ครบถ้วนตำมที่ตกลงในสญัญำ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิเว้นกำรออมในเดือนนัน้ๆ ของลกูค้ำ 

3.4 หำกลกูค้ำไมส่ำมำรถช ำระคำ่งวดโดยวิธีใดๆ ก็ตำม ตำมวนั เวลำ และจ ำนวนเงินท่ีได้ท ำสญัญำไว้ บริษัทจะ

ไมซ่ือ้ทองค ำย้อนหลงั หรือเร่ิมออมระหวำ่งงวดในทกุกรณี 

3.5 ทำงบริษัทจะท ำกำรโอนเงินกลบัคืนให้ลกูค้ำโดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเป็นผ้เูรียกเก็บ

จำกลกคู ้ำ หำกกำรช ำระเงินนนไั ้ มเ่ป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษัท 
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4. กำรส่งใบรับเงนิล่วงหน้ำ 

4.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับช ำระเงินในวนัท ำกำรแรกของเดือนท่ีมำจำกกำรหกับญัชีอตัโนมตัิแล้ว หรือได้รับช ำระเงิน

ผ่ำนทำงกำรโอนเข้ำบญัชีของบริษัทที่บริษัทก ำหนด ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรส่งใบรับเงินให้ลกูค้ำทำงอีเมล์

เทำ่นัน้ ลกูค้ำท่ีไมไ่ด้แจ้งอีเมล์ไว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมจ่ดัสง่ให้ผำ่นช่องทำงอ่ืนๆ  

4.2 เมื่อบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ทองให้ครบในงวดนัน้ๆ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรสง่ใบแจ้งสถำนกำรณ์ออม และ

ใบเสร็จรับเงินให้ทำงอีเมล์ หำกลกูค้ำไมไ่ด้แจ้งอีเมล์ไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมจ่ดัสง่ให้ผำ่นช่องทำงอ่ืนๆ 

 
5. กำรขอเปลี่ยนแปลงยอดเงนิออมต่อเดือน บัญชีธนำคำร และข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 กำรขอเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงินออมตอ่เดือน ต้องแจ้งภำยในวนัท่ี 20 ของเดือนปัจจบุนั โดยกำรเปลีย่นแปลง

จะมีผลในเดือนถดัไป 

5.2 กำรเปลีย่นแปลงบญัชีธนำคำรท่ีใช้หกับญัชีอตัโนมตัิ ลกูค้ำจะต้องสง่แบบค ำขอให้หกับญัชีฯ และส ำเนำหน้ำ

แรกบญัชีธนำคำร ลงนำมในเอกสำรดงักล่ำว แล้วส่งมำให้ทำงบริษัทฯ ทำงไปรษณีย์ เพื่อส่งให้ธนำคำร

อนมุตัิ กำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อธนำคำรอนมุตัิกำรหกับญัชีอตัโนมตัิแล้ว ระหว่ำงนี ้ทำงบริษัทฯ จะรับ

ช ำระเงินจำกบญัชีธนำคำรเดิมก่อน 

5.3 กำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคล ลกูค้ำจะต้องสง่แบบค ำขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคล หลกัฐำน

ที่เก่ียวข้องกบักำรเปลีย่นแปลงนัน้ให้ทำงบริษัทฯ ทรำบโดยเร็วที่สดุ 

 
6. กำรขอรับทองค ำ 

6.1 ลูกค้ำสำมำรถแจ้งรับทองค ำได้ โดยน ำ้หนักทองสะสมจะอ้ำงอิงตำมใบแจ้งสถำนะกำรออมงวดล่ำสดุที่

ลกูค้ำมีกำรออมโดยยงัไมม่ีกำรน ำทองค ำงวดปัจจบุนัมำคดิรวม และรับได้ตำมจ ำนวนที่แปรรูปได้เทำ่นัน้ ขัน้

ต ่ำคือ น ำ้หนกั 0.25 บำท และทกุๆ จ ำนวนทวีคณูของ 0.25 บำท 

6.2 ลกูค้ำสำมำรถขอรับทองค ำโดยส่งแบบค ำขอรับทองค ำทำงอีเมล์ หรือช่องทำงอิเล็กโทรนิคส์อื่นๆ ที่บริษัท

ก ำหนด ให้ระบสุำขำ วนัที่ต้องกำรมำรับทองค ำ ซึ่งจะต้องไม่ต ่ำกวำ่ 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่บริษัทฯ ได้รับ

เอกสำร 

6.3 หำกลูกค้ำขอรับทองค ำแท่งเล็ก ลูกค้ำจะเป็นผู้ ช ำระค่ำพรีเมี่ยมในกำรผลิตสินค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมอตัรำที่

บริษัทฯก ำหนด และสำมำรถรับได้เฉพำะรูปแบบที่บริษัทฯ ก ำหนดเท่ำนัน้ แต่หำกขอรับเป็นทองค ำแท่ง จะ

ไมต้่องช ำระคำ่พรีเมี่ยมในกำรผลติ ซึง่ทองค ำแทง่ขนำดเลก็ที่สดุที่บริษัทฯ ผลติ คือน ำ้หนกั 5 บำท 

6.4 หำกลกูค้ำขอรับเป็นทองรูปพรรณ ลกูค้ำจะเป็นผู้ช ำระคำ่ก ำเหน็จ ซึง่เป็นไปตำมอตัรำที่บริษัทก ำหนด 
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7. กำรขอขำยทองค ำ 

7.1 ลกูค้ำสำมำรถสัง่ขำยทองค ำที่สะสมไว้ได้ น ำ้หนกัทองสะสมจะอ้ำงอิงตำมใบแจ้งสถำนกำรณ์ออมงวดลำ่สดุ

ที่ลกูค้ำมีกำรออม โดยยงัไมม่ีกำรน ำทองค ำงวดปัจจบุนัมำคิดรวม น ำ้หนกัทองที่ลกูค้ำสัง่ขำยจะต้องเป็นไป

ตำมจ ำนวนที่แปรรูปได้เทำ่นัน้ ขัน้ต ่ำคือ น ำ้หนกั 0.25 บำท และทกุๆ จ ำนวนทวีคณูของ 0.25 บำท 

7.2 ลกูค้ำสำมำรถสง่แบบค ำขอขำยทองค ำทำงอีเมล์ หรือช่องทำงอิเล็กโทรนิคส์อื่นๆ ที่บริษัทก ำหนด ภำยใน

เวลำ 15.00 น. ของวนัที่ต้องกำรขำย ซึ่งทำงบริษัทฯ จะยึดวนัที่บริษัทฯ ได้รับเอกสำรเป็นหลกั ทำงบริษัทฯ 

จะท ำกำรค ำนวณรำคำทองค ำโดยใช้รำคำรับซือ้ทองค ำแทง่ตำมที่สมำคมค้ำทองค ำประกำศเวลำ 16.00 น. 

ของวนัท่ีบริษัทฯ ได้รับเอกสำร และท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเดยีวกนักบัท่ีลกูค้ำแจ้งให้หกับญัชี ในอีก 2 วนัท ำ

กำรถดัไป 

7.3 น ำ้หนกัทองสว่นที่ไม่สำมำรถแปรรูปได้ หรือต ่ำกว่ำ 0.25 บำท จะท ำกำรขำยได้ต่อเมื่อสัง่ปิดบญัชีเท่ำนัน้ 

(รำยละเอียดดใูนหวัข้อกำรขอปิดบญัชี) 

 
8. กำรขอปิดบัญชี 

8.1 ลกูค้ำสำมำรถสง่แบบค ำขอปิดบญัชีภำยในวนัท่ี 20 ของเดือนปัจจบุนั ทำงบริษัทฯ จะยงัคงท ำกำรซือ้ทองค ำ

ให้จนครบถึงวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือน และจะหยุดกำรหกับญัชีในเดือนถัดไป หลงัจำกที่กำรปิดบัญชี

ส ำเร็จ ลกูค้ำสำมำรถสง่แบบค ำขอฯ ได้ทำงอีเมล์ หรือช่องทำงอิเลก็โทรนิคส์อื่นๆ ท่ีบริษัทก ำหนด 

8.2 หำกบริษัทฯ ได้รับแบบค ำขอฯ หลงัวนัท่ี 20 ในเดือนถดัไป จะยงัคงมีกำรหกับญัชีอยู ่หำกลกูค้ำไมป่ระสงค์ที่

จะออมในเดือนถัดไป ให้น ำเงินออกจำกบญัชีในวนัท ำกำรแรกของเดือน ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ 

8.3 บริษัทฯ จะท ำกำรขำยทองค ำที่เหลือทัง้หมดในบญัชีในวนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไปหลงัจำกที่ท ำกำรปิด

บญัชีส ำเร็จ โดยทำงบริษัทฯ จะใช้รำคำรับซือ้ทองค ำแท่งตำมที่สมำคมค้ำทองค ำประกำศเวลำ 16.00 น. 

และท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเดียวกนักบัที่ลกูค้ำแจ้งไว้และหรือบญัชีที่ลกูค้ำแจ้งให้หกับญัชี ในอีก 2 วนัท ำ

กำรถดัไป 

 
9. ข้อก ำหนดอื่นๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อมลูใดๆ ค ำชีแ้จ้งและข้อก ำหนดนี ้โดย

บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้ำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรแก้ไข ปรับปรุง เปลีย่นแปลง 

หรือยกเลกิ  
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ติดต่อเรำ 

www.tcgoldsmith.com 

 
  

goldsavingtcgold 

บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จำกัด  (สำน ักงำนใหญ่) 
เลขที่ 1 ชน้ั  17 ทำวเวอร์ 2 ห้อง 1710 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ถ.สำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กทม. 10120
โทร. 02-287-1777 
บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จำกัด  สำขำทุ่งสง 
เลขที่ 11 ซอย 2 ถ.ชยัชมุพล ต.ปำกแพรก อ.ทงสง ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110 
โทร.075-411-999 ต่อ ออมทอง 
 
กลุ่มห้ำงทองไทยเจริญ 
บริษัท ห้ำงเพชรทองไทยเจริญ จำ กัด 
ชน 2ั ้  เซ็นทรัลพลำซำนครศรีธรรมรำช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000 โทร.075-803118-9 
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ จำกัด   
ชน 1ั ้  ห้ำงสหไทยพลำซำทงสง ุ่ อ.ทงสง ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทร.075-411755 
บริษัท ห้ำงทองไทยเจริญ จำกัด  
เลขที่ 17 ถ.ศิลปอนสุรณ์ ต.ปำกแพรก อ.ทงสง ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศพทั ์ 075-420903, 075-420904  
บริษัท ห้ำงทองไทยเจริญ2 จำกัด  
เลขที่ 4-6 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ปำกแพรก อ.ทงสง ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศพทั ์ 075-420891 
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