บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำกัด
THAICHAROEN GOLDSMITH CO., LTD.

คำชีแ้ จงและข้ อกำหนดของโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ
1. นโยบำยกำรออม
1.1 โปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญมีนโยบำยลงทุนโดยซื ้อทองคำควำมบริ สทุ ธิ์ 96.5% เท่ำนัน้ มิได้ ม่งุ เน้ นจะ
คุ้มครองเงินต้ น หรื อประกันเงินต้ น และกำรออมในโปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญมิใช่กำรฝำกเงิน จึงไม่มี
กำรจ่ำยดอกเบี ้ย มูลค่ำเงินออม และ/หรื อผลกำรดำเนินงำนของโปรแกรมดังกล่ำวอำจเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงใน
แต่ละช่วงเวลำตำมปั จจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรำคำทองคำ เช่น รำคำทองคำต่ำงประเทศ และ
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น ที่อำจทำให้ ลกู ค้ ำได้ รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินออมเริ่ มแรก
1.2 โปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญมีควำมเสี่ยง ลูกค้ ำควรออมในโปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญเมื่อเห็นว่ำ
เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรออมและยอมรับควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นได้
1.3 โปรแกรมออมทองของบริ ษัทฯ จะนำเงินตำมจำนวนที่ลกู ค้ ำแจ้ งและชำระไว้ ทกุ วันทำกำรแรกของเดือน ขัน้
ต่ำคือ 1,000 บำทต่อเดือน ไปหำรเฉลีย่ เป็ นเงินออมต่อวันและซื ้อทองคำให้ ทกุ วันทำกำร โดยใช้ รำคำทองคำ
แท่งตำมประกำศของสมำคมค้ ำทองคำแห่งประเทศไทยเวลำ 16.00 น. ของทุกวันทำกำร
2. วิธีกำรสมัครเข้ ำร่ วมโปรแกรม
2.1 สมัครที่สำขำของบริ ษัท ไทยเจริ ญโกลด์สมิท จำกัด โดยกรอกแบบคำขอเปิ ดบัญชีโปรแกรมออมทอง แบบ
คำขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ พร้ อมแนบเอกสำรประกอบกำรสมัครสมำชิกที่มีกำรลงนำมรับรองสำเนำ
ได้ แก่ สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำหน้ ำแรกบัญชีธนำคำร ที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชีที่
ใช้ ได้ ได้ แก่ บัญชีออมทรัพย์ ซึง่ ชื่อบัญชีธนำคำรจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้ เปิ ดบัญชีออมทองเท่ำนัน้
2.2 กำรขออนุมตั ิให้ หกั บัญชีเงินฝำก ลูกค้ ำสำมำรถส่งคำขอได้ 2 ช่องทำง คือ 1) ส่งแบบฟอร์ มคำขอให้ หกั
บัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ หรื อ 2) สมัครโดยทำรำยกำรผ่ำนตู้ ATM (เฉพำะธนำคำรกสิกรไทย) และส่งสลิปรำย
กำรแทนกำรส่งแบบฟอร์ มในข้ อ 1)
3. วิธีกำรชำระเงิน
3.1 วิธีกำรชำระเงินงวดแรก
เมื่อทำงบริ ษัทฯ ได้ รับแบบคำขอเปิ ดบัญชีฯ แบบคำขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกฯ และเอกสำรประกอบกำรสมัคร
สมำชิกครบถ้ วนแล้ ว ทำงบริ ษัทฯ จะทำกำรบันทึกข้ อมูลลูกค้ ำลงในระบบฐำนข้ อมูล และออกแบบชำระ
เงินงวดแรกผ่ำนธนำคำร (Bill payment) และ/หรื อ ลูกค้ ำโอนเงินเข้ ำบัญชี บริ ษัท ไทยเจริ ญโกลด์สมิท จำกัด
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3.1.1

3.2

3.3

3.4
3.5

ลูกค้ ำที่มำสมัครที่สำขำของบริ ษัท ไทยเจริ ญโกลด์สมิท จำกัด และ/หรื อ ลูกค้ ำที่สมัคร โดยส่ง
เอกสำรมำทำงไปรษณีย์ ลูกค้ ำสำมำรถทำกำรชำระเงินโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของบริษัท
และ/หรื อ ให้ บ ริ ษั ท หัก ผ่ ำ นบัญ ชี เ งิ น ฝำกของลูก ค้ ำ ที่ ก ำหนดเท่ ำ นัน้ โดยลูก ค้ ำ เป็ น ผู้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรตำมที่ธนำคำรกำหนด
3.1.2 กำรเริ่ มออมจะมีขึ ้นในวันทำกำรแรกของเดือนถัดไปหลังจำกที่ลกู ค้ ำได้ ชำระเงินงวดแรก และลูกค้ ำ
จะได้ รับจดหมำยยืนยันกำรเป็ นสมำชิกโปรแกรมออมทอง หลังจำกวันที่ชำระเงินงวดแรก ซึ่งทำง
บริ ษัทฯ จะส่งให้ ทำงอีเมล์
วิธีกำรชำระเงินงวดที่ 2 เป็ นต้ นไป ลูกค้ ำสำมำรถชำระด้ วยระบบหักบัญชีอตั โนมัติ (ATS) จำกบัญชีธนำคำร
ที่ลกู ค้ ำแจ้ งไว้ เท่ำนัน้ และ/หรื อลูกค้ ำสำมำรถชำระด้ วยกำรโอนเข้ ำบัญชีของบริ ษัท ตำมที่บริ ษัทกำหนด และ
ลูกค้ ำเป็ นผู้ชำระค่ำธรรมเนียมกำรหักบัญชีอตั โนมัติตำมที่ธนำคำรเป็ นผู้กำหนด ถ้ ำหำกทำงธนำคำรไม่
อนุมตั ิกำรหักบัญชีของลูกค้ ำ จะมีกำรติดต่อกลับเพื่อแจ้ งข้ อมูลให้ ลกู ค้ ำทำกำรขออนุมตั ิให้ หกั บัญชีเงินฝำก
อีกครัง้ และเป็ นกำรเว้ นออมในเดือนที่ไม่สำมำรถหักบัญชีได้ เช่นเดียวกันหำกทำงลูกค้ ำไม่โอนเงินเข้ ำบัญชี
ของบริ ษัท ตำมที่บริ ษัทกำหนด ก็จะถือว่ำเป็ นกำรเว้ นออมในเดือนที่ลกู ค้ ำไม่โอนเงินเข้ ำบัญชีข องบริ ษัท
ลูกค้ ำจะต้ องมีเงินในบัญชีเงินฝำกในวันก่อนทำกำรแรกของเดือน เพื่อพร้ อมที่จะให้ ธนำคำรดำเนินกำรหัก
เป็ นค่ำซื ้อทองเพื่อส่งมอบให้ บริ ษัทฯ อย่ำงเพียงพอตำมจำนวนที่ได้ แจ้ งไว้ และค่ำธรรมเนียมของธนำคำร
หำกจำนวนเงินในบัญชีธนำคำรที่ลกู ค้ ำแจ้ งไว้ ไม่เพียงพอสำหรับซื อ้ ทองคำ และค่ำธรรมเนียมของธนำคำร
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเว้ นกำรออมในงวดนันๆ
้ ถึงแม้ วำ่ ต่อมำภำยหลังจำนวนเงินในบัญชีจะมีเพียงพอ
สำหรับกำรออมดังกล่ำวแล้ ว บริ ษัทฯ จะไม่ดำเนินกำรหักเงินและซื ้อทองคำย้ อนหลัง หลังจำกกำหนดกำรหัก
บัญชีที่ผ่ำนมำแล้ วนัน้ เช่นเดียวกันกับลูกค้ ำที่โอนเงินเข้ ำบัญชีของบริ ษัทฯ ตำมวันและเวลำที่บริ ษัทกำหนด
หรื อลูกค้ ำโอนเงินเข้ ำมำไม่ครบจำนวนงวดออมตำมที่ได้ ทำสัญญำไว้ ซึ่ง หำกลูกค้ ำไม่ทำกำรโอนได้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตำมที่ตกลงในสัญญำ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เว้ นกำรออมในเดือนนันๆ
้ ของลูกค้ ำ
หำกลูกค้ ำไม่สำมำรถชำระค่ำงวดโดยวิธีใดๆ ก็ตำม ตำมวัน เวลำ และจำนวนเงินที่ได้ ทำสัญญำไว้ บริ ษัทจะ
ไม่ซื ้อทองคำย้ อนหลัง หรื อเริ่ มออมระหว่ำงงวดในทุกกรณี
ทำงบริ ษัทจะทำกำรโอนเงินกลบัคืนให้ ลกูค้ ำโดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเป็ นผ้ เูรี ยกเก็บ
จำกลกค
ู ้ ำ หำกกำรชำระเงินนนไ
ั ้ มเ่ป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษัท
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4. กำรส่ งใบรับเงินล่ วงหน้ ำ
4.1 เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับชำระเงินในวันทำกำรแรกของเดือนที่มำจำกกำรหักบัญชีอตั โนมัติแล้ ว หรื อได้ รับชำระเงิน
ผ่ำนทำงกำรโอนเข้ ำบัญชีของบริ ษัทที่บริ ษัทกำหนด ทำงบริ ษัทฯ จะทำกำรส่งใบรับเงินให้ ลกู ค้ ำทำงอีเมล์
เท่ำนัน้ ลูกค้ ำที่ไม่ได้ แจ้ งอีเมล์ไว้ ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จดั ส่งให้ ผำ่ นช่องทำงอื่นๆ
4.2 เมื่อบริ ษัทฯ ทำกำรซื ้อทองให้ ครบในงวดนันๆ
้ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ จะทำกำรส่งใบแจ้ งสถำนกำรณ์ออม และ
ใบเสร็ จรับเงินให้ ทำงอีเมล์ หำกลูกค้ ำไม่ได้ แจ้ งอีเมล์ไว้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จดั ส่งให้ ผำ่ นช่องทำงอื่นๆ
5. กำรขอเปลี่ยนแปลงยอดเงินออมต่ อเดือน บัญชีธนำคำร และข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 กำรขอเปลีย่ นแปลงจำนวนเงินออมต่อเดือน ต้ องแจ้ งภำยในวันที่ 20 ของเดือนปั จจุบนั โดยกำรเปลีย่ นแปลง
จะมีผลในเดือนถัดไป
5.2 กำรเปลีย่ นแปลงบัญชีธนำคำรที่ใช้ หกั บัญชีอตั โนมัติ ลูกค้ ำจะต้ องส่งแบบคำขอให้ หกั บัญชีฯ และสำเนำหน้ ำ
แรกบัญชีธนำคำร ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำว แล้ วส่งมำให้ ทำงบริ ษัทฯ ทำงไปรษณีย์ เพื่อส่งให้ ธนำคำร
อนุมตั ิ กำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อธนำคำรอนุมตั ิกำรหักบัญชีอตั โนมัติแล้ ว ระหว่ำงนี ้ ทำงบริ ษัทฯ จะรับ
ชำระเงินจำกบัญชีธนำคำรเดิมก่อน
5.3 กำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ ำจะต้ องส่งแบบคำขอเปลี่ยนแปลง/แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล หลักฐำน
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเปลีย่ นแปลงนันให้
้ ทำงบริ ษัทฯ ทรำบโดยเร็ วที่สดุ
6. กำรขอรับทองคำ
6.1 ลูกค้ ำสำมำรถแจ้ งรับทองคำได้ โดยนำ้ หนักทองสะสมจะอ้ ำงอิงตำมใบแจ้ งสถำนะกำรออมงวดล่ำสุดที่
ลูกค้ ำมีกำรออมโดยยังไม่มีกำรนำทองคำงวดปั จจุบนั มำคิดรวม และรับได้ ตำมจำนวนที่แปรรูปได้ เท่ำนัน้ ขัน้
ต่ำคือ น ้ำหนัก 0.25 บำท และทุกๆ จำนวนทวีคณ
ู ของ 0.25 บำท
6.2 ลูกค้ ำสำมำรถขอรับทองคำโดยส่งแบบคำขอรับทองคำทำงอีเมล์ หรื อช่องทำงอิเล็กโทรนิคส์ อื่นๆ ที่บริ ษัท
กำหนด ให้ ระบุสำขำ วันที่ต้องกำรมำรับทองคำ ซึ่งจะต้ องไม่ต่ำกว่ำ 2 วันทำกำรนับจำกวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับ
เอกสำร
6.3 หำกลูกค้ ำขอรั บทองคำแท่งเล็ก ลูกค้ ำจะเป็ นผู้ชำระค่ำพรี เมี่ยมในกำรผลิตสินค้ ำ ซึ่งเป็ นไปตำมอัตรำที่
บริ ษัทฯกำหนด และสำมำรถรับได้ เฉพำะรู ปแบบที่บริ ษัทฯ กำหนดเท่ำนัน้ แต่หำกขอรับเป็ นทองคำแท่ง จะ
ไม่ต้องชำระค่ำพรี เมี่ยมในกำรผลิต ซึง่ ทองคำแท่งขนำดเล็กที่สดุ ที่บริ ษัทฯ ผลิต คือน ้ำหนัก 5 บำท
6.4 หำกลูกค้ ำขอรับเป็ นทองรูปพรรณ ลูกค้ ำจะเป็ นผู้ชำระค่ำกำเหน็จ ซึง่ เป็ นไปตำมอัตรำที่บริ ษัทกำหนด
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7. กำรขอขำยทองคำ
7.1 ลูกค้ ำสำมำรถสัง่ ขำยทองคำที่สะสมไว้ ได้ น ้ำหนักทองสะสมจะอ้ ำงอิงตำมใบแจ้ งสถำนกำรณ์ออมงวดล่ำสุด
ที่ลกู ค้ ำมีกำรออม โดยยังไม่มีกำรนำทองคำงวดปั จจุบนั มำคิดรวม น ้ำหนักทองที่ลกู ค้ ำสัง่ ขำยจะต้ องเป็ นไป
ตำมจำนวนที่แปรรูปได้ เท่ำนัน้ ขันต
้ ่ำคือ น ้ำหนัก 0.25 บำท และทุกๆ จำนวนทวีคณ
ู ของ 0.25 บำท
7.2 ลูกค้ ำสำมำรถส่งแบบคำขอขำยทองคำทำงอีเมล์ หรื อช่องทำงอิเล็กโทรนิคส์อื่นๆ ที่บริ ษัทกำหนด ภำยใน
เวลำ 15.00 น. ของวันที่ต้องกำรขำย ซึ่งทำงบริ ษัทฯ จะยึดวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับเอกสำรเป็ นหลัก ทำงบริ ษัทฯ
จะทำกำรคำนวณรำคำทองคำโดยใช้ รำคำรับซื ้อทองคำแท่งตำมที่สมำคมค้ ำทองคำประกำศเวลำ 16.00 น.
ของวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับเอกสำร และทำกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเดียวกันกับที่ลกู ค้ ำแจ้ งให้ หกั บัญชี ในอีก 2 วันทำ
กำรถัดไป
7.3 น ้ำหนักทองส่วนที่ไม่สำมำรถแปรรู ปได้ หรื อต่ำกว่ำ 0.25 บำท จะทำกำรขำยได้ ต่อเมื่อสัง่ ปิ ดบัญชีเท่ำนัน้
(รำยละเอียดดูในหัวข้ อกำรขอปิ ดบัญชี)
8. กำรขอปิ ดบัญชี
8.1 ลูกค้ ำสำมำรถส่งแบบคำขอปิ ดบัญชีภำยในวันที่ 20 ของเดือนปั จจุบนั ทำงบริ ษัทฯ จะยังคงทำกำรซื ้อทองคำ
ให้ จนครบถึงวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือน และจะหยุดกำรหักบัญชีในเดือนถัดไป หลังจำกที่กำรปิ ดบัญชี
สำเร็ จ ลูกค้ ำสำมำรถส่งแบบคำขอฯ ได้ ทำงอีเมล์ หรื อช่องทำงอิเล็กโทรนิคส์อื่นๆ ที่บริ ษัทกำหนด
8.2 หำกบริ ษัทฯ ได้ รับแบบคำขอฯ หลังวันที่ 20 ในเดือนถัดไป จะยังคงมีกำรหักบัญชีอยู่ หำกลูกค้ ำไม่ประสงค์ที่
จะออมในเดือนถัดไป ให้ นำเงินออกจำกบัญชีในวันทำกำรแรกของเดือน ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบ
ของบริ ษัทฯ
8.3 บริ ษัทฯ จะทำกำรขำยทองคำที่เหลือทังหมดในบั
้
ญชีในวันทำกำรแรกของเดือนถัดไปหลังจำกที่ทำกำรปิ ด
บัญชีสำเร็ จ โดยทำงบริ ษัทฯ จะใช้ รำคำรับซื ้อทองคำแท่งตำมที่สมำคมค้ ำทองคำประกำศเวลำ 16.00 น.
และทำกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเดียวกันกับที่ ลกู ค้ ำแจ้ งไว้ และหรื อบัญชีที่ลกู ค้ ำแจ้ งให้ หกั บัญชี ในอีก 2 วันทำ
กำรถัดไป
9. ข้ อกำหนดอื่นๆ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ ไข ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิก ข้ อมูลใดๆ คำชี ้แจ้ งและข้ อกำหนดนี ้ โดย
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ มีกำรแก้ ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
หรื อยกเลิก
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ติดต่ อเรำ
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ สมิท จำกัด (สำนักงำนใหญ่ )
เลขที่ 1 ชนั้ 17 ทำวเวอร์ 2 ห้ อง 1710 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ถ.สำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กทม. 10120
โทร. 02-287-1777
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ สมิท จำกัด สำขำท่ ุงสง
เลขที่ 11 ซอย 2 ถ.ชยัชมุพล ต.ปำกแพรก อ.ทงสง
ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110
โทร.075-411-999 ต่อ ออมทอง
กล่ ุมห้ ำงทองไทยเจริญ
บริษัท ห้ ำงเพชรทองไทยเจริญ จำกัด
ชนั ้ 2 เซ็นทรัลพลำซำนครศรีธรรมรำช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000 โทร.075-803118-9
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ จำกัด
ชนั ้ 1 ห้ ำงสหไทยพลำซำทงสง
ุ่ อ.ทงสง
ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทร.075-411755
บริษัท ห้ ำงทองไทยเจริญ จำกัด
เลขที่ 17 ถ.ศิลปอนสุรณ์ ต.ปำกแพรก อ.ทงสง
ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศพท
ั ์ 075-420903, 075-420904
บริษัท ห้ ำงทองไทยเจริญ2 จำกัด
เลขที่ 4-6 ถ.นิกรบำรุง ต.ปำกแพรก อ.ทงสง
ุ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศพท
ั ์ 075-420891

www.tcgoldsmith.com

goldsavingtcgold
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