บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำกัด
THAICHAROEN GOLDSMITH CO., LTD.

คำขอสมัครเข้ ำร่ วมโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ
ทำที่ บริ ษัท ไทยเจริ ญ โกลด์สมิท จำกัด
วันที่.................................................
ข้ ำพเจ้ ำ..................................................................................ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่ำ “ลูกค้ ำ” ขอทำเอกสำรฉบับนี ้
ให้ แก่ บริ ษัท ไทยเจริ ญโกลด์สมิท จำกัด สำนักงำนใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ถนน สำทรใต้ แขวงยำน
นำวำ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “บริ ษัท” เพื่อตกลงซื ้อทองคำในลักษณะที่เป็ นกำรทยอยซื ้ออย่ำง
สม่ำเสมอและเก็บออมไว้ เพื่อนำไปแปรรู ปเป็ นทองคำแท่งขนำดต่ำงๆ ตำมข้ อกำหนดของโปรแกรม ซึ่งต่อไปในเอกสำร
ฉบับนี ้จะเรี ยกว่ำ “ทองคำ” โดยมีรำยละเอียดดังนี ้คือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ก. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล (นำย, นำง, นำงสำว, อื่นๆ โปรดระบุ)........................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) ............/............/........... อำยุ...........ปี เพศ........................................................
เชื ้อชำติ ........................ สัญชำติ............................เลขประจำตัวประชำชน............................................
สถำนที่ออกบัตร........................................................วันที่ออกบัตร........................................................
วันที่หมดอำยุ........................................................E-mail address......................................................
เบอร์ โทรศัพท์บ้ำน................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ....................................................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน
เลขที่...........................หมูท่ ี่...............ซอย................................ถนน.....................................................
แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.........................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์...........................................................โทรศัพท์................................................................
อำชีพและรำยได้
อำชีพ.....................................................ตำแหน่ง.................................................................................
ชื่อ,สถำนที่ทำงำน.............................................................................................เลขที่............................
อำคำร.................................................ชัน......................ถนน...............................................................
้
แขวง/ตำบล.....................................................เขต/อำเภอ....................................................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................
โทรศัพท์.................................................รำยได้ ประจำต่อเดือน.......................................................บำท
รำยได้ อื่นๆ มำจำก.............................................เป็ นเงินได้ ตอ่ เดือน.................................................บำท
บริ ษัท ไทยเจริ ญ โกลด์สมิท จำกัด
เลขที่ 11 ซอย 2 ถนนชัยชุมพล ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมรำช 80110
โทร. 075-411-999 ต่อ ออมทอง E-mail : gold_saving@tcgoldsmith.com
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ส่ วนที่ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม
วันที่เปิ ดบัญชี.............................................................
มูลค่ำกำรออมในแต่ละงวด.............................บำท (ตัวอักษร................................................................บำท)
- กำรชำระครัง้ แรก: จ่ำยด้ วยใบชำระค่ำสินค้ ำ (Bill Payment) หรื อ โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร
- กำรชำระงวดต่อไป : โดยโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร หรื อ
หักบัญชีธนำคำร ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำ.............................................เลขที่บญ
ั ชี.......................................................
ชื่อเจ้ ำของบัญชีเงินฝำก.........................................................................................
หมำยเหตุ* กำรใช้ บ ริ ก ำร ATS จะมี ผลประมำณ 1 เดื อ น นับ จำกวัน ที่ แ จ้ ง ควำม
ประสงค์กบั บริ ษัท
คำขอฉบับนี ้มีทงหมด
ั้
3 หน้ ำ ประกอบด้ วยบัญชีรำยกำรสินค้ ำ และข้ อกำหนดโปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญ จำนวน
8 ข้ อ ลูกค้ ำได้ อำ่ นและเข้ ำใจข้ อควำมทังสิ
้ ้นโดยตลอดแล้ ว จึงตกลงผูกพันตำมรำยละเอียดระบุไว้ ในคำขอทุกประกำร และ
เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งกำรนี ้ จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน ณ วันเดือนปี ตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น
ลงชื่อ.*................................................................ลูกค้ ำ
(.*..................................................................)ตัวบรรจง
บัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อ
วันที่........../........../.........บัญชีเลขที่........................................................................................................................
ชื่อเจ้ ำของบัญชี..........................................................................โทรศัพท์................................................................
(1)*

(2) *

บริ ษัท ไทยเจริ ญ โกลด์สมิท จำกัด
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ส่ วนที่ 3 ข้ อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ
1.

2.

3.

คำจำกัดควำม ในเอกสำรนี ้คำว่ำ
“ลูกค้ ำ” หมำยถึง บุคคลหรื อกลุม
่ บุคคลซึง่ มีชื่อเป็ นเจ้ ำของบัญชีออมทองคำ ที่ระบุไว้ ในคำขอ และให้ หมำยควำม
รวมถึงเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกที่หกั ชำระค่ำสินค้ ำด้ วย
“บริ ษัท” หมำยถึง บริ ษัท ไทยเจริ ญโกลด์สมิท จำกัด
“โปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญ ” หมำยถึง กำรที่ลกู ค้ ำตกลงซื ้อทองคำจำกบริ ษัทในลักษณะของกำรทยอยซื ้อ
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อนำไปแปรรูปเป็ นทองคำ โดยให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของลูกค้ ำแล้ วส่งมอบให้ แก่
บริ ษัทเพื่อชำระค่ำซื ้อทองคำตำมรำยละเอียดตำมแผนกำรซื ้อทองคำและหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่บริ ษัทกำหนด
“คำขอ” หมำยถึง คำขอให้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรซื ้อทองคำตำมโปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญ เช่น คำขอสมัคร
โปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญ, คำขอฝำกทองคำและหรื อเหรี ยญทองคำ, คำขอรั บทองคำ, คำขอยกเลิก
โปรแกรม ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของคำขอนี ้ด้ วย
“วันหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก” หมำยถึงวันที่ระบุไว้ ในคำขอสมัครฯ ซึง่ กำหนดให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก
เพื่อชำระค่ำทองคำให้ แก่ บริ ษัท หรื อในกรณี ที่วันที่ดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรของธนำคำร หรื อไม่มีวัน
ดังกล่ำว ให้ หมำยควำมถึงวันถัดจำกวันดังกล่ำวซึง่ เป็ นวันทำกำรของธนำคำร
คำรับรองของลูกค้ ำ
2.1 เมื่อได้ ลงชื่อในคำขอฉบับนี ้แล้ ว ให้ ถือว่ำลูกค้ ำได้ ตกลงสมัครเข้ ำโปรแกรมออมทองคำ เพื่อมำจัดทำเป็ น
เหรี ยญทองคำขนำดต่ำงๆ และหรื อทองคำแท่งตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำร บัญชีสินค้ ำ ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำได้ ตรวจสอบ
ตัวอย่ำงของเหรี ยญทองคำและทองคำแท่งที่สงั่ ผลิตแล้ ว
2.2 ลูกค้ ำทรำบดีว่ำบริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตำมกฎหมำยและประกอบธุรกิจในกำรค้ ำขำยทองคำ
และทองรูปพรรณชนิดต่ำงๆ
2.3 ลูกค้ ำต้ องให้ ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของตนเอง หรื อตัวแทน ซึ่งเป็ นผู้มีอำนำจรับทองคำ หรื อเงินไว้ ให้ แก่บริ ษัท
โดยใช้ ตำมแบบที่บริ ษัทกำหนด กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ที่ให้ ไว้ นนั ้ จะมีผลต่อเมื่อลูกค้ ำได้
แจ้ งคำขอเป็ นหนังสือต่อบริ ษัท และบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ วเห็นเป็ นกำรถูกต้ อง
2.4 โปรแกรมกำรออมทองกับไทยเจริ ญต้ องมีจำนวนเงินขันต
้ ่ำตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในคำขอสมัคร โดยลูกค้ ำ
จะต้ องนำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกเป็ นรำยเดือน หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีบริ ษัท ไทยเจริ ญโกลด์สมิท จำกัด ทุกๆ เดือน
ติดต่อกันจนครบตำมระยะเวลำ (หรื อครบตำมน ้ำหนักทองคำ) ที่ได้ กำหนดไว้
หลักเกณฑ์ ในกำรออมทองคำ
3.1 ลูกค้ ำได้ เปิ ดบัญชีกบั บริ ษัทเพื่อทำกำรซื ้อทองคำโดยลูกค้ ำจะชำระเงินค่ำทองคำให้ แก่บริ ษัท ตำมวิธีกำรที่
กำหนดไว้ ดังนี ้ คือ
บริ ษัท ไทยเจริ ญ โกลด์สมิท จำกัด
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3.1.1 งวดแรกชำระ (มัดจำ) ในวันทำสัญญำฉบับนี ้
3.1.2 งวดต่อไปโดยโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร ของบริ ษัท ไทยเจริ ญโกลด์สมิท จำกัด และหรื อให้ ธนำคำร
หักเงินฝำกในบัญชีเงินฝำก แล้ วส่งมอบให้ แกบริ ษัท ตำมบัญชี ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน), ธนำคำรไทย
พำณิ ช ย์ จ ำกัด (มหำชน) หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด ตำมที่ บ ริ ษั ท ก ำหนด โดยลูก ค้ ำ จะเป็ น ผู้ช ำ ระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยหรื อ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรชำระเงินเองทังสิ
้ ้น
3.1.3 กำรแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรื อลด จำนวนสินค้ ำ ลูกค้ ำจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบเป็ นหนังสือ
ภำยในวันที่ 20 ของเดือนปั จจุบนั โดยจะมีผลในงวดถัดไป
3.1.4 ลูกค้ ำตกลงชำระค่ำบริ กำร ค่ำตอบแทนให้ แก่บริ ษัท หรื อ ตำมที่บริ ษัทกำหนด
3.2 เมื่อบริ ษัทได้ รับชำระเงินดังกล่ำวแล้ ว บริ ษัทจะออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ลกู ค้ ำไว้ เป็ นหลักฐำน และจัดทำ
บัญชี รับเงิ นจำกลูกค้ ำพร้ อมทังจั
้ ดทำรำยงำนสรุ ปให้ ลูกค้ ำทรำบ เรี ยกว่ำ หนังสือสถำนกำรณ์ ออม (Saving
Statement) เพื่อสรุ ปรำยกำรรับเงิน หรื อปริ มำณทองคำที่เก็บรักษำไว้ ที่บริ ษัท แล้ วรำยงำนให้ ลกู ค้ ำทรำบเป็ น
ประจำทุกๆ เดือน ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์
3.3 เมื่อบริ ษัทได้ รับชำระเงินจำกลูกค้ ำแล้ ว บริ ษัทจะนำเงินดังกล่ำวไปซื ้อทองคำให้ แก่ลกู ค้ ำตำมโปรแกรมที่
ลูกค้ ำได้ กำหนด คือ บริ ษัทจะนำเงินที่ได้ รับไปจัด ซื ้อทองคำให้ แก่ลกู ค้ ำเป็ นรำยวันตำมจำนวนที่กำหนดไว้ โดย
บริ ษัทจะทำกำรซื ้อทองคำในเดือนที่ระบุไว้ ในโปรแกรมตำมรำคำขำยที่สมำคมผู้ค้ำทองคำ ประกำศในแต่ละวัน
ณ เวลำ 16.00 น. ของเดือนที่เริ่ มโปรแกรม และนำทองมำเก็บรักษำให้ ลกู ค้ ำ
3.4 ลูกค้ ำรับทรำบว่ำจำนวนเงินที่บริ ษัท นำมำซื ้อทองแต่ละโปรแกรม ในแต่ละครัง้ ต้ องไม่น้อยกว่ำจำนวนเงิน
มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรค่ำชำระที่บริ ษัทกำหนดให้ ลกู ค้ ำชำระในแต่ละเดือน
3.5 ลูกค้ ำรับทรำบว่ำจะต้ องมีเงินในบัญชีเงินฝำก ณ วันหักบัญชีเงินฝำกครำวใด มีไม่เพียงพอสำหรับกำรซื ้อ
ทองคำ บริ ษัทจะไม่ทำกำรซื ้อทองคำให้ ในครำวนันๆ
้ ถึงแม้ ว่ำต่อมำภำยหลังจำนวนเงินในบัญชีจะมีเพียงพอ
สำหรับกำรซื ้อทองคำดังกล่ำว และหรื อลูกค้ ำไม่โอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของบริ ษัท ณ วันที่กำหนด บริ ษัทจะไม่
ดำเนินกำรซื ้อทองคำย้ อนหลังสำหรับกำหนดวันหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกและหรื อกำหนดวันที่ต้องโอนในครำวที่
ผ่ำนมำแล้ วนัน้
3.7 บริ ษัทจะซื ้อทองคำให้ แก่ลกู ค้ ำต่อเมื่อธนำคำรสำมำรถหักบัญชีเงินฝำกได้ ตำมข้ อกำหนดนี ้ และหรื อลูกค้ ำได้
ทำกำรโอนเงินเข้ ำสูบ่ ญ
ั ชีเงินฝำกของบริ ษัท และได้ สง่ เงินที่หกั จำกบัญชีเงินฝำกและหรื อเงินที่ลกู ค้ ำโอนเข้ ำบัญชี
ชำระค่ำซื ้อทองของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัท ไทยเจริ ญ โกลด์สมิท จำกัด
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4.

5.

6.

7.

กำรเก็บรักษำทองคำ และเหรียญทองคำ
4.1 เมื่อบริ ษัทได้ จดั ซื ้อทองคำให้ แก่ลกู ค้ ำแล้ ว ลูกค้ ำตกลงให้ บริ ษัทเป็ นผู้เก็บรักษำทองคำดังกล่ำว ณ ที่ทำกำร
ของบริ ษัทเพื่อสะสมและเพื่อนำไปแปรรู ปเป็ นทองคำขนำดต่ำงๆ ตำมควำมประสงค์ของลูกค้ ำ หรื อที่บริ ษัทได้
กำหนดไว้
4.2 บริ ษัทจะต้ องจัดทำรำยงำน หนังสือสถำนกำรณ์ออม (Saving Statement) เพื่อสรุปรำยกำรปริ มำณทองคำ
ที่เก็บรักษำไว้ ที่บริ ษัท แล้ วรำยงำนให้ ลกู ค้ ำทรำบเป็ นประจำทุกๆ เดือน ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์
4.3 ในกรณีที่บริ ษัทได้ จดั ทำทองคำเสร็ จแล้ ว หำกลูกค้ ำยังไม่ประสงค์รับมอบทองคำดังกล่ำว ลูกค้ ำขอให้ บริ ษัท
เป็ นผู้เก็บรักษำทองคำดังกล่ำวไว้ แทน
กำรรับสินค้ ำ
5.1 ในกรณี ที่ลูกค้ ำมีปริ มำณทองคำสะสมในบัญชีครบตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในโปรแกรมแล้ ว หำกลูกค้ ำ
ต้ องกำรจะขอรับ ทองคำแท่ง ดังกล่ำวจำกบริ ษัทลูกค้ ำต้ องจัดทำเอกสำรในใบขอรับสินค้ ำแจ้ งให้ บริ ษัททรำบ
อย่ำงน้ อย 2 วันทำกำร
5.2 ลูก ค้ ำจะเป็ นผู้ ช ำระค่ ำ พรี เ มี่ ย มในกำรจั ด ท ำสิ น ค้ ำซึ่ ง เป็ นไปตำมอัต รำที่ บ ริ ษั ท ก ำหนด และช ำระ
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มให้ แก่บริ ษัท
5.3 ลูกค้ ำจะต้ องมำรับทองคำแท่งที่บริ ษัท ตำมวันและเวลำที่บริ ษัทกำหนด
ข้ อกำหนดอื่นๆ
6.1 ในกรณีที่ลกู ค้ ำหรื อเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกประสงค์จะเปลีย่ นแปลง หรื อดำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมออม
ทองกับบริ ษัท, กำรซื ้อทองคำ หรื อกำรหักเงินในบัญชีลกู ค้ ำจะแจ้ งให้ บริ ษัททรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
6.2 บริ ษัทมีสิทธิ ที่จะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อยกเลิก หลักเกณฑ์ใดๆ ในข้ อกำหนดนี ้ได้ โดยบริ ษัท
จะแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม หรื อยกเลิก
6.3 บริ ษัทมีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรซื ้อทองคำให้ กบั ลูกค้ ำ ตำมที่บริ ษัทเห็น สมควร โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งเหตุผล
ให้ ทรำบ
6.4 บริ ษัทมีสทิ ธิในกำรมอบอำนำจ หรื อแต่งตังตั
้ วแทน เพื่อดำเนินนำนใดๆ ได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้
กำรยกเลิกคำขอและกำรสิน้ ผลบังคับของคำขอ
คำขอนี ้อำจยกเลิกหรื อสิ ้นสุดลงด้ วยเหตุหนึง่ เหตุใดต่อไปนี ้คือ
7.1 บริ ษัทไม่สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกเพื่อชำระค่ำทองคำได้ เป็ นเวลำ 3 งวดติดต่อกัน หรื อเจ้ ำของบัญชีเงินฝำก
ยกเลิกคำขอให้ หกั บัญชีเงินฝำก หรื อลูกค้ ำไม่มำชำระเงินซื ้อทองตำมโปรแกรมออมทองกับ บริ ษัท ให้ ถือว่ำลูกค้ ำ
เป็ นฝ่ ำยผิดสัญญำ ยินยอมให้ บริ ษัทยกเลิกสัญญำได้
7.2 หำกลูกค้ ำหรื อบริ ษัท ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ต้ องกำรยกเลิกสัญญำต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยหนึง่ ทรำบเป็ นหนังสือ ภำยใน
วันที่ 20 ของเดือนปั จจุบนั โดยจะมีผลในงวดถัดไป ในกรณีที่ลกู ค้ ำหรื อเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ิตำม
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8.

ข้ อหนึ่งข้ อใดของคำขอ หรื อข้ อกำหนดของบริ ษัท บริ ษัทมีสิทธิ ยกเลิ กกำรให้ บริ กำรตำมคำขอโดยไม่ต้องบอก
กล่ำวล่วงหน้ ำ
7.3 ในกรณีมีกำรเปลีย่ นแปลงคำขอ โดยมีกำรทำคำขอฉบับใหม่มำใช้ แทนฉบับนี ้ทังฉบั
้ บ
7.4 ในกรณีที่มีกำรเลิกสัญญำหรื อปิ ดโปรแกรมหรื อสัญญำสิ ้นสุดลงไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดๆ ก็ตำม ลูกค้ ำจะต้ องมำ
ติดต่อขอรับทองคำคืนจำก บริ ษัท โดยทำเป็ นหนังสือแจ้ งให้ บริ ษัททรำบก่อนล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
ผลของกำรสิน้ สุดของโปรแกรม
เมื่อโปรแกรมสิ ้นสุดลงไม่ว่ำด้ วยเหตุใดๆ บริ ษัทฯ จะต้ องส่งมอบทองคำที่สะสมไว้ ในบัญชี ให้ แก่ลูกค้ ำตำม
โปรแกรมต่ำงๆ ดังนี ้ คือ
8.1 โปรแกรมออมทองกับไทยเจริ ญจะส่งมอบทองคำที่แปรรู ป เป็ นทองคำแท่งได้ ให้ แก่ลกู ค้ ำ และส่วนคงเหลือที่
ไม่สำมำรถแปรรูปเป็ นทองคำได้ บริ ษัทจะชำระเงินให้ แก่ลกู ค้ ำแทน โดยใช้ รำคำรับซื ้อทองคำที่สมำคมค้ ำทองคำ
ประกำศ ณ เวลำ 16.00 น. ของวันทำกำรแรกในเดือนถัดจำกเดือนที่โปรแกรมสิ ้นสุด มำใช้ เป็ นรำคำทองคำที่
ต้ องชำระให้ แก่ลกู ค้ ำ
8.2 ในกรณีที่ลกู ค้ ำมีควำมประสงค์จะขำยทองคำที่สะสมไว้ ทงหมด
ั้
หรื อในกรณีที่มีปริ มำณทองคำสะสมไม่เพียง
พอที่จะแปรรู ปเป็ นทองคำแท่ง บริ ษัทจะชำระเงินให้ แก่ลกู ค้ ำแทนกำรส่งมอบทองคำตำมปริ มำณของทองคำที่
ลูกค้ ำสะสมไว้ ในบัญชี โดยใช้ รำคำรับซื ้อทองคำที่สมำคมค้ ำทองคำ ประกำศ ณ เวลำ 16.00 น. ของวันทำกำร
แรกในเดือนถัดไป จำกเดือนที่โปรแกรมสิ ้นสุด มำใช้ เป็ นรำคำทองคำที่ต้องชำระให้ แก่ลกู ค้ ำ
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ติดต่ อเรำ
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ สมิท จำกัด (สำนักงำนใหญ่ )
เลขที่ 1 ชัน้ 17 ทำวเวอร์ 2 ห้ อง 1710 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ถ.สำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กทม. 10120
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ สมิท จำกัด สำขำทุ่งสง
เลขที่ 11 ซอย 2 ถ.ชัยชุมพล ต.ปำกแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110
โทร.075-411-999 ต่อ ออมทอง
กลุ่มห้ ำงทองไทยเจริญ
บริษัท ห้ ำงเพชรทองไทยเจริญ จำกัด
ชัน้ 2 เซ็นทรัลพลำซำนครศรีธรรมรำช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000 โทร.075-803118-9
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ จำกัด
ชัน้ 1 ห้ ำงสหไทยพลำซำทุง่ สง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทร.075-411755
บริษัท ห้ ำงทองไทยเจริญ จำกัด
เลขที่ 17 ถ.ศิลปอนุสรณ์ ต.ปำกแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศัพท์ 075-420903, 075-420904
บริษัท ห้ ำงทองไทยเจริญ2 จำกัด
เลขที่ 4-6 ถ.นิกรบำรุง ต.ปำกแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรศัพท์ 075-420891
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