สัญญาการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง
สัญญาเลขที่ ................................
ทําที่ บริษัท ฮั่วเซงเฮง คอมโมดิทัซ จํากัด
วันที่ ........เดือน..........................พ.ศ.................
ขาพเจา..................................................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
“ลูกคา” ฝายหนึ่ง ขอทําสัญญาฉบับนี้ ไวกับ บริษัท ฮั่วเซงเฮง คอมโมดิทัซ จํากัด สํานักงานตั้งอยูเลขที่
255 – 257 อาคารฮั่วเซงเฮง 2 ชั้น 6 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “บริษัท” อีกฝายหนึ่ง เพื่อแสดงเจตจํานงคและเปนหลักฐานในการเขารวม
โปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง โดยคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันโดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอมูลของลูกคา
• ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ โปรดระบุ)............................................................................................
วัน / เดือน / ป เกิด ........................................ อายุ......................... ป เพศ..............................สถานภาพ
........................เชื้อชาติ...............สัญชาติ.....................ศาสนา.......................... ถือบัตร ประจําตัวประชาชน
/ บัตรขาราชการ / หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางาน เลขที่..............................................สถานที่ออกบัตร
.............................วันที่ออกบัตร....................วันหมดอายุ.................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน
เลขที่.............................ชื่ออาคาร.......................ชั้น..................หมูที่...................ซอย................................
ถนน.........................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ...................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย...............โทรศัพทบาน...........................โทรศัพทมือถือ.............................โทรสาร....................
Email Address………………………………………
ที่อยูที่ติดตอ (กรณีไมใชที่อยูตามทะเบียนบาน)
เลขที่.............................ชื่ออาคาร.......................ชั้น..................หมูที่...................ซอย................................
ถนน.........................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ...................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย.............โทรศัพท...........................โทรสาร..................... Email Address………………………
การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
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• อาชีพและรายได
ลักษณะงานที่ทํา ( )เจาของกิจการ ( )รับราชการ ( )รัฐวิสาหกิจ ( )พนักงานบริษัท ( )อื่นๆ………...……
ชื่อที่ทํางาน..................................................................................ประเภทธุรกิจ............................................
ตําแหนง..................................ฝาย....................................อายุงาน.........ป โทรศัพท............................
รายไดรวมตอเดือน ( ) นอยกวา 20,000 บาท ( ) 20,000 - 50,000 บาท ( ) 50,000 - 100,000 บาท
( ) 100,000 - 300,000 บาท ( ) 300,000 - 500,000 บาท ( ) มากกวา 500,000 บาท
ขอ 2. คําจํากัดความ
เวนแตจะมีขอความแสดงโดยชัดแจงใหหมายความเปนอยางอื่น ในสัญญานี้ คําวา
“โปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง” หมายถึง การที่ ลู ก ค า ตกลงซื้ อ ทองคํ า 96.5 % จากบริ ษั ท ใน
ลักษณะของการทยอยซื้ออยางสม่ําเสมอ และฝากทองคํา
ไว กั บ บริ ษั ท โดยการซื้ อ และ/หรื อ การขอรั บ คื น ทองคํ า
และ/หรื อ การขายทองคํ า ของลู ก ค า จะเป น ไปตาม
ระยะเวลา เงื่อนไขและขอกําหนดของบริษัททั้งที่มีอยูใน
ปจจุบันและที่จะมีขึ้นตอไปในอนาคต
“หนวยทองคํา”
หมายถึง การคิดหนวยทองคําเปนกรัมและบาท โดยทองคํา 1 บาท
เทากับ 15.244 กรัม
ขอ 3. ขอตกลงในการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง
3.1 ลูกคาตกลงเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง โดยตกลงออมเงินกับบริษัทเปนประจําทุกเดือน
ในอัตราเดือนละ.............................บาท (................................................) เพื่อใหบริษัทนําเงินจํานวน
ดังกลาวไปซื้อทองคํา 96.5% ใหกับลูกคาตามระยะเวลา หลักเกณฑและวิธีการ รวมถึงเงื่อนไขที่บริษัท
กําหนด
3.2 ลูกคาตกลงชําระเงินออมกับบริษัท โดยวิธีการ ดังนี้
3.2.1 ลูกคาตกลงชําระเงินออมงวดแรกเปนเงินสดจํานวน.....................บาท(....................................)
ใหไวกับบริษัทในวันทําสัญญาฉบับนี้
3.2.2 ในการชําระเงินออมในงวดตอไป ตั้งแตวันที่........................... เปนตนไป ลูกคาตกลงใหบริษัท
ดํ า เนิ น การหั ก เงิ น ผ า นระบบบั ญ ชี เ งิ น ฝากอั ต โนมั ติ (ATS) ที่ ลู ก ค า เป ด ไว กั บ ธนาคาร
.......................................................สาขา..................................ชื่ อ เจ า ของบั ญ ชี
.................................................. เลขที่บัญชี....................................... โดยลูกคาตกลงและทราบ
ดีวา ทุกเดือนบริษัทจะดําเนินการหักเงินออมผานบัญชีเงินฝากอัตโนมัติดังกลาวในวันทําการแรก
ของธนาคารพาณิชยในแตละเดือน ภายในเวลา 14.00 น. และ/หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
และ/หรือระยะเวลาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

ลูกคาทราบดีวา ลูกคามีหนาที่ที่จะตองมีเงินในบัญชีเงินฝากอัตโนมัติใหเพียงพอกับจํานวนเงิน ที่บริษัทจะ
หักชําระในแตละเดือน และบริษัทไมมีหนาที่ที่จะตองแจงเตือนหรือแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการหักบัญชี
เงินฝากแตอยางใด
บริษัทจะดําเนินการซื้อทองคําใหกับลูกคา ตอเมื่อไดรับแจงจากธนาคารวาสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติของลูกคาไดตามขอตกลงและไดสงเงินที่หักจากบัญชีเงินฝากเขาชําระคาซื้อทองคําเรียบรอยแลว
และลูกคาตกลงใหการซื้อทองคําใหกับลูกคา เปนไปตามกําหนดเวลา และหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
บริษัทกําหนดทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต
อนึ่ง ลูกคาตกลงและยอมรับวา เมื่อบริษัทไดซื้อทองคําใหกับลูกคาแลว ลูกคาตองมีความผูกพันตามราคาที่
บริษัทไดซื้อทองคําเชนวานั้น และไมวากรณีใดๆ ลูกคาจะไมยกเลิกหรือเพิกถอนหรือโตแยงคําสั่งซื้อของ
บริษัทที่ไดสั่งซื้อทองคําใหกับลูกคาแลว
กรณีที่บริษัทไมสามารถหักเงินผานบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ(ATS) ของลูกคาได บริษัทจะถือวาลูกคาสละสิทธิ์
การซื้อทองคําในงวดนั้นๆ เวนแตลูกคาจะดําเนินการโอนเงินเขามาภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัท
ผอนผันให ซึ่งการผอนผันดังกลาวเปนการผอนผันเฉพาะคราวในงวดนั้น ๆ เทานั้น และลูกคายอมรับวาการ
โอนเงินดังกลาวไมเปนการผูกมัดบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาไมดําเนินการซื้อทองคําในงวดนั้น ๆ
ใหกับลูกคาได และบริษัทไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ จากการที่ไมไดดําเนินการซื้อทองคํางวด
ดังกลาวใหกับลูกคา
ลูกคาตกลงใหบ ริษัท เปน ผูเก็บ รักษาทองคํา ที่ลูกคาซื้อในแตละงวดเดือ น ตามหลักเกณฑแ ละเงื่อ นไข
ขอกําหนดของบริษัท และลูกคาตกลงใหการคํานวณหนวยการซื้อและ/หรือขายทองคําเปนไปตามที่ได
กําหนดไวในคําจํากัดความขางตน
บริษัทจะดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันในทุก ๆ งวดเดือนที่มีการหักบัญชีและการ
ซื้อทองคําใหกับลูกคา ผานทางไปรณีย หรือทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส หรือตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนด
ลูกคาสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของเงินออมไดภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของบริษัท โดยลูกคา
จะตองมีหนังสือแจงความประสงคใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนครบกําหนดวันหัก
บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ในกรณีที่ลูกคาสะสมทองคําไดครบตามจํานวนและเงื่อนไขขอกําหนดของบริษัทแลว ลูกคาสามารถขอรับ
ทองคําได โดยลูกคาจะตองรับผิดชอบในคาธรรมเนียม คากําเหน็จ คาภาษีอากร และคาใชจายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการขอรับทองคําดังกลาว อนึ่ง ลูกคายอมรับวาการขอรับทองคําจะตองเปนไปตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดของบริษัท สําหรับหนวยทองคําที่ไมถึงจํานวนที่บริษัทกําหนดใหรับเปนทองคําได ลูกคาสามารถ
ขายคืนใหกับบริษัทและรับเปนจํานวนเงินคาขายได โดยสามารถขายคืนหนวยทองคําทั้งหมดหรือบางสวน
โดยราคาขายคืนทองคําจะอางอิงจากราคารับซื้อคืนของฮั่วเซงเฮง ณ เวลาที่ลูกคามีคําสั่งขาย ภายใต
เงื่อนไขและขอกําหนดของบริษัท และบริษัทจะโอนเงินคาขายทองคําเขาบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของลูกคา
ตามที่ลูกคาไดแจงไว ภายใน 2 วันทําการ และ/หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด และ/หรือระยะเวลาที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต
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3.10 ลูกคายอมรับวา คําสั่งของลูกคาในการซื้อ และ/หรือ การขอรับทอง และ/หรือการขายทองเปนคําสั่งที่ยกเลิก
หรือเพิกถอนไมได และมีผลบังคับผูกพันในทันทีที่ลูกคาไดแจงกับทางบริษัทไมวาจะเปนทางวาจาและ/หรือ
ลายลักษณอักษร ทั้งนี้ภายหลังจากที่ลูกคามีคําสั่งซื้อ/และ/หรือ ขอรับทอง และ/หรือการขายทองแลว
ลูกคาตกลงและทราบดีวาเปนหนาที่ของลูกคาในการตรวจสอบผลของคําสั่งดังกลาวภายในวันที่ไดมีคําสั่ง
และหากลูกคามิไดมีการโตแยงถึงความถูกตองของคําสั่งและแจงใหบริษัททราบภายในวันที่ไดมีคําสั่งแลว
ใหถือวาลูกคายอมรับวา คําสั่งซื้อ และ/หรือขอรับทอง และ/หรือการขายทองนั้นๆ เปนการคําสั่งที่ถูกตอง
และมีผลสมบูรณผูกพันลูกคาทุกประการ
3.11 เมื่อลูกคามีการขอรับทอง และ/หรือ การขายทองคําตามที่กลาวไวขางตน บริษัทจะดําเนินการออกใบยืนยัน
การขอรับทอง และ/หรือ การขายทองคําใหกับลูกคา ผานทางไปรณีย หรือทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส หรือ
ตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนด และลูกคายอมรับวา เมื่อบริษัทไดขายทองคําใหกับลูกคาแลว ลูกคายอม
ผูกพันตามราคาที่บริษัทไดขายทองคําดังกลาว
และไมวากรณีใดลูกคาจะไมมียกเลิกหรือเพิกถอนหรือ
โตแยงคําสั่งขายที่ลูกคาใหไวกับบริษัท
3.12 ลูกคายินยอมและยอมรับวา บริษัทมีสิทธิและอํานาจโดยชอบธรรมที่จะปฏิเสธไมรับคําสั่งซื้อและ/หรือ
ขายทองคํ า ให กั บ ลู ก ค า โดยไม จํ า เป น ต อ งบอกกล า วแสดงเหตุ ผ ลใด ๆ ทั้ ง สิ้ น และบริ ษั ท ไม ต อ ง
รับผิดชอบใด ๆ ตอลูกคาในการปฏิเสธคําสั่งนั้น
3.13 ลูกคา สามารถขอเปลี่ ย นแปลงบัญ ชีธ นาคารที่ใ ชหักบัญ ชี เงิน ฝากอัต โนมัติไ ด โดยแจ ง ใหบ ริ ษั ท ทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 7 วันทําการกอนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดเดือนถัดไป
3.14 ลูกคาตกลงชําระคาบริการ คาตอบแทน คาธรรมเนียม คากําเหน็จ คาภาษีอากร และคาใชจายอื่นใดที่
เกี่ยวของ หรือเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกรรมตามสัญญานี้ใหกับบริษัท ในอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไข
ที่บริษัทกําหนด
3.15 ลูกคาไมสามารถโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญานี้ใหกับบุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอมของ
บริษัท
3.16 ลูกคาตกลงยินยอมและรับ ทราบวา บริษั ทมีสิทธิที่ จะบัน ทึกเทปการสนทนา และ/หรือ ขอความใดๆ
ระหวางลูกคากับบริษัทที่มีขึ้นผานทางโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส หรืออื่น ๆ
และสามารถนําเทปการสนทนาและ/หรือขอความที่บันทึกนี้ทั้งหมดไปใชเปนหลักฐานยืนยันการทํา
ธุรกรรมตามสัญญานี้ระหวางลูกคากับบริษัทได โดยลูกคาจะไมโตแยงถึงความสมบูรณถูกตองของ
หลักฐานดังกลาว
3.17 บรรดาหนังสือติดตอ คําบอกกลาว ทวงถาม เอกสาร หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหกับลูกคา ไมวาจะสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน ทางโทรเลขหรือใหพนักงานของบริษัทนําไปสงเองก็ดี หาก
ไดนําสงไปยังที่อยูซึ่งลูกคาไดแจงไวกับบริษัท หรือไดสงทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address) ที่ลูกคาไดใหไวแลว
ใหถือวาไดสงใหกับลูกคาโดยชอบแลว ทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหกับ
ลูกคาไมได เพราะที่อยูของลูกคานั้น เปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไป โดยลูกคาไมไดแจงการเปลี่ยนแปลง
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หรือรื้อถอนนั้นใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือวาเปน
การบอกกลาวหรือแจงใหลูกคาทราบโดยชอบแลว ตั้งแตวันที่พนักงานไปรษณียหรือพนักงานของบริษัท
ไดไปสง ณ ภูมิลําเนาเดิม หรือในวันที่สงโทรสารหรือสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส อนึ่ง การแจงหรือบอก
กลาวใดๆ ซึ่งตามสัญญานี้มิไดบังคับใหทําเปนลายลักษณอักษร หากบริษัทไดดําเนินการแจงหรือบอก
กลาวแกลูกคาดวยวาจาหรือโดยทางโทรศัพทแลว ใหถือวาเปนการแจงหรือบอกกลาวโดยชอบและลูกคา
ไดรับทราบโดยชอบแลว
3.18 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทําการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แกไข และ/หรือเพิ่มเติมขอตกลงใดๆแหงสัญญานี้
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขขอกําหนดเกี่ยวกับการออมทองตามโปรแกรมออมทองคํากับ
ฮั่วเซงเฮง ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน ทั้งนี้ บริษัทจะแจงการ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วให ลู ก ค า ทราบ โดยลู ก ค า ตกลงปฎิ บั ติ ต ามอย า งเคร ง ครั ด และให ถื อ ว า การ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แกไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกลาวมีผลบังคับไดทันที และ/หรือตามระยะเวลาที่
บริษัทกําหนด
3.19 สัญญานี้ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
และในกรณีที่ขอตกลงแหงสัญญานี้ขอใดขอหนึ่ง
ขัดตอกฎหมายหรือใชบังคับไมไดหรือตกเปนโมฆะ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหถือเปนการเฉพาะเรื่อง
หรือเฉพาะขอดังกลาวเทานั้น
และยอมรับผูกพันตามขอตกลงสวนที่สมบูรณและใหมีผลบังคับตอไป
และในกรณีที่เกิดปญหาในการแปลความหมายของขอตกลงใด ๆ ใหแปลความหมายของขอตกลงนั้น ๆ
ไปในทางที่จะมีผลบังคับใชมากกวาจะใหไรผล
4.
4.1

4.2

4.3

การบอกเลิกสัญญา
เมื่อลูกคาเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮงและมีการออมทองคําตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่
บริษัทกําหนดไว บริษัทตกลงใหลูกคาขอปดสัญญาและ/หรือบอกเลิกการเขารวมโปรแกรมออมทองคํา
กับฮั่วเซงเฮงได แตทั้งนี้ ลูกคาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
ทําการ กอนวันครบกําหนดการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดถัดไป โดยลูกคาจะไดรับทองคําและ/หรือ
รับเงินคาขายทองคําคืนตามเงื่อนไขขอกําหนดของบริษัท
กรณีลูกคาผิดนัดชําระเงินออมติดตอกันเปนเวลา 3 งวดเดือน ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิพิจารณาบอก
เลิกสัญญาการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮงของลูกคาได และใหถือวาการบอกเลิกมีผล
ทันที โดยลูกคาจะไดรับทองคําและ/หรือรับเงินคืนตามเงื่อนไขขอกําหนดของบริษัท
ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮงของลูกคาได
ตลอดเวลาตามที่บ ริษั ท พิจ ารณาเห็ น สมควร โดยให บ ริษั ท แจ ง การบอกเลิ กสั ญ ญาให ลู กค า ทราบ
ลวงหนา อยางนอย 7 วันทําการ กอนวันครบกําหนดการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดถัดไป และ
ลูกคาจะไดรับทองคําและ/หรือรับเงินคืนตามเงื่อนไขขอกําหนดของบริษัท
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5.
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

คํารับรองของลูกคา
ลูกคาทราบดีวา การเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮงจะตองอยูภายใตและ/หรือเปนไปตาม
ขอตกลงแหงสัญญานี้ รวมถึงหลักเกณฑ วิธีการ วิธีปฎิบัติ ระยะเวลา เงื่อนไขและขอกําหนดของบริษัท
ลูกคาไดทราบและเขาใจวิธีปฎิบัติ ขอตกลง รวมทั้งเงื่อนไขและขอกําหนดในการเขารวมโปรแกรมออม
ทองคํา กับ ฮั่ว เซงเฮงเปนอย างดีแลว และยินยอมปฏิบัติตามวิธีป ฎิบัติ ขอ ตกลง รวมทั้งเงื่ อนไขและ
ขอกําหนดดังกลาวนั้นโดยเครงครัดทุกประการ ทั้งที่มีอยูในวันทําสัญญานี้ และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
แก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต โดยลู ก ค า ตกลงให บ ริ ษั ท ไม มี ห น า ที่ ต อ งแจ ง ให ลู ก ค า ทราบถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงขางตน
ลูกคายอมรับและทราบดีวา การเขารวมโปรแกรมออมทองกับฮั่วเซงเฮงตามสัญญานี้ มิใชการฝากเงินกับ
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินใด แตเปนการลงทุนเพื่อซื้อทองคํา บริษัทจึงไมมีสวนตองรับผิดชอบ
ในผลขาดทุนหรือชําระดอกเบี้ยที่เกิดจากการการลงทุนตามสัญญานี้
ลูกคายอมรับวาการออมทองคําตามสัญญานี้ และ/หรือการซื้อทองคํา และ/หรือการขอรับทองคํา และ/หรือ
การขายทองคํา ไมวาครั้งใด รายการใด เปนการตัดสินใจของลูกคาเองทั้งสิ้น ขอมูล ขาวสาร หรือคําแนะนํา
ใดๆ ของพนักงานคนใดของบริษัท ไมเปนการผูกพันบริษัท และไมมีผลใหบริษัทตองรับผิดชอบแตอยางใด
ทั้งสิ้น และลูกคาเขาใจเปนอยางดีและยอมรับวา การออมทองคําเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงเนื่องจาก
ความผันผวนขึ้นลงของราคาทองคําเกิดขึ้นตลอดเวลา
ลูกคาขอใหสัญญาวาจะไมกระทําการและ/หรืองดเวนกระทําการใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัท
ลูกคาขอรับรองวาขอมูลใดๆ ที่แจงกับบริษัท เปนขอมูลที่ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอมูล
ใดที่ลูกคาแจงดังกลาวไมเปนความจริง ถือไดวาลูกคาผิดสัญญา และใหบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และ/หรือดําเนินการตามเงื่อนไข และขอกําหนดของบริษัท และ/หรือตามที่บริษัทเห็นสมควรไดทันที
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของลูกคา อาทิเชน ที่อยูของลูกคา หรือขอมูลสวนตัวของลูกคาก็ตาม
ลูกคาตกลงแจงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรทันที และบริษัทไมตอง
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่ลูกคาละเลยไมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว

สัญญาฉบับนี้ ลูกคาไดอานและเขาใจขอความที่ปรากฏโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ
ของตนเองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา(หากมี) ไวตอหนาพยาน
ลงชื่อx........................................................ลูกคา
(
)

ลงชื่อ.....................................................บริษัท
(
)

ลงชื่อ..............................................เจาหนาที่การตลาด ลงชื่อ.....................................................พยาน
(
)
(
)
6

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ
Specimen Signature Card
วันที่.........…………………….
ชื่อ-สกุลเจาของลายมือชื่อ ………………………………….……………เบอรโทรศัพท.............................
ที่อยู……………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาผูมีนามและตัวอยางลายมือชื่อตามที่ปรากฏในเอกสารนี้ เปนผูมีอํานาจลงนามในนิติกรรม
สัญญาและเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวของกับธุรกรรม ที่เกิดขึ้นจากการเขารวมโปรแกรมออมทองกับฮั่วเซง
เฮง รายละเอี ย ดปรากฎตามสั ญ ญาการเข า ร ว มโปรแกรมออมทองกั บ ฮั่ ว เซ ง เฮง ฉบั บ ลงวั น ที่
..........................................สัญญาเลขที่................................ เลขที่บัญชี.....................................ที่
ขาพเจาทําไวกับบริษัท ฮั่วเซงเฮง คอมโมดิทัซ จํากัด
ชื่อ-สกุล

ตัวอยางลายมือชื่อ

เงื่อนไขการลงลายมือชื่อ

ตัวอยางตราประทับ

สัญญาเลขที่
เลขที่บัญชี

ตรวจรับโดย

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.........................
เรียน ผู้จัดการ บริษัทธนาคาร.................................................................จากัด (มหาชน) สานักงาน /สาขา........................................(“ธนาคาร”)
ข้าพเจ้า..................................................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................................สาขาเจ้าของบัญชี.........................................
สถานที่ติดต่อเลขที่........................ ซอย..............................................ถนน............................................ตาบล / แขวง ...........................................
อาเภอ / เขต ................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์............................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่ บริษัท
ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท ”) ตามจานวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล ( Media / Diskette )
หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัทและนาเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชี บัญชีเลขที่____________________ชื่อบัญชี
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผู กพันต่างๆให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจานวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏใ น
ใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูล อิเลคทรอนิคส์ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดาเนินการเรียกร้องเงิน
จานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชี จาก
เงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชี
เงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝาก / Statement ของธนาคาร หรือ จากใบรับ หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว
ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี หรือ ผู้มีอานาจถอนเงิน เป็นต้น ได้
เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น
ด้วยทุกประการ
การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันทาหนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่า ข้าพเจ้าจะได้
แจ้งเพิกถอน โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...............................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝาก
(
)
ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร
(ข้าพเจ้าได้รับสาเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว)
สาหรับบริษัท

สาหรับธนาคาร

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด

ธนาคารตกลงดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทจริง

ธนาคารไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก

ลงชื่อ............................................................................
(
)
วันที่..............................................................................

บัญชีปิดแล้ว

ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง

เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง

อื่นๆ...................
○

ลงชื่อ............................................................................
(
)
วันที.่ .............................................................................

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.........................
เรียน ผู้จัดการ บริษัทธนาคาร.................................................................จากัด (มหาชน) สานักงาน /สาขา........................................(“ธนาคาร”)
ข้าพเจ้า..................................................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................................สาขาเจ้าของบัญชี.........................................
สถานที่ติดต่อเลขที่........................ ซอย..............................................ถนน............................................ตาบล / แขวง ...........................................
อาเภอ / เขต ................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์............................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่ บริษัท
ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท ”) ตามจานวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล ( Media / Diskette )
หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัทและนาเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชี บัญชีเลขที่____________________ชื่อบัญชี
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่บริษัทดังกล่า ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจานวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏใ น
ใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดาเนินการเรี ยกร้องเงิน
จานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชีจาก
เงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชี
เงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝาก / Statement ของธนาคาร หรือ จากใบรับ หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว
ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี หรือ ผู้มีอานาจถอนเงิน เป็นต้
น ได้
เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น
ด้วยทุกประการ
การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันทาหนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไ ปจนกว่า ข้าพเจ้าจะได้
แจ้งเพิกถอน โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...............................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝาก
(
)
ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร
(ข้าพเจ้าได้รับสาเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว)
สาหรับบริษัท

สาหรับธนาคาร

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด

ธนาคารตกลงดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทจริง

ธนาคารไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก

ลงชื่อ............................................................................
(
)
วันที่..............................................................................

บัญชีปิดแล้ว

ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง

เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง

อื่นๆ...................
○

ลงชื่อ............................................................................
(
)
วันที.่ .............................................................................

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.........................
เรียน ผู้จัดการ บริษัทธนาคาร.................................................................จากัด (มหาชน) สานักงาน /สาขา........................................(“ธนาคาร”)
ข้าพเจ้า..................................................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................................สาขาเจ้าของบัญชี.........................................
สถานที่ติดต่อเลขที่........................ ซอย..............................................ถนน............................................ตาบล / แขวง ...........................................
อาเภอ / เขต ................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์............................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่ บริษัท
ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท ”) ตามจานวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล ( Media / Diskette )
หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัทและนาเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชี บัญชีเลขที่____________________ชื่อบัญชี
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่บริษัท ดังกล่าว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจานวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏใ น
ใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดาเนิ นการเรียกร้องเงิน
จานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชีจาก
เงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทร อนิกส์ และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชี
เงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบร ายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝาก / Statement ของธนาคาร หรือ จากใบรับ หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว
ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี หรือ ผู้มีอานาจถอนเงิน เป็นต้น ได้
เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น
ด้วยทุกประการ
การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันทาหนังสือนี้ และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่า ข้าพเจ้าจะได้
แจ้งเพิกถอน โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...............................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝาก
(
)
ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร
(ข้าพเจ้าได้รับสาเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว)
สาหรับบริษัท

สาหรับธนาคาร

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จากัด

ธนาคารตกลงดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี

ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทจริง

ธนาคารไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก

ลงชื่อ............................................................................
(
)
วันที่..............................................................................

บัญชีปิดแล้ว

ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง

เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง

อื่นๆ...................
○

ลงชื่อ............................................................................
(
)
วันที.่ .............................................................................

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขในกำรเข้ ำร่ วมโปรแกรมออมทองคำกับฮั่วเซ่ งเฮง
(ฉบับวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560)
1.

2.
3.

4.

5.

6.
6.1

6.2

7.

8.

กำรเปิ ดบัญชี
ลูกค้ าลงนามในสัญญาการเข้ าร่วมโปรแกรมออมทองคากับฮัว่ เซ่งเฮง พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาบัญชี
ธนาคารที่ให้ หกั บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
สินค้ ำอ้ ำงอิงและขนำดของเงินออม
การออมทองคากับฮัว่ เซ่งเฮง เป็ นการออมทองคา 96.5% โดยมีขนาดของเงินออมขันต
้ ่า 1,000 บาทต่อเดือน
กำรปรับเพิ่มลดขนำดของเงินออม
ลูกค้ าสามารถปรับเพิ่มหรื อลดขนาดของเงินออมให้ มากขึน้ หรื อน้ อยลงได้ โดยแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วันทา
การก่อนวันหักเงินฝากบัญชีอตั โนมัติ(ATS) ทังนี
้ ้ ขนาดของเงินออมต้ องไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน
กำรชำระเงินออม
เงินออมงวดแรกชาระเป็ นเงินสดในวันทาสัญญา และเงินออมงวดต่อไปจะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในวันทาการแรก
ของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละเดือนภายในเวลา 14.00 นาฬิกา
กำรซือ้ ทองคำให้ กับลูกค้ ำ
ทุกเดือนบริ ษัทจะเข้ าซื ้อทองคาให้ กับลูกค้ า ในวันทาการถัดจากวันหักเงินออมผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยอ้ างอิงราคา
ทองคาขายออกของฮัว่ เซ่งเฮง ณ เวลา 17.30 นาฬิกา คิดหน่วยการซื ้อทองเป็ นกรัมและบาท (ทศนิยมสี่หลัก ตัดตาแหน่งที่ห้าทิ ้ง)
โดยทองคา 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
กำรขอรับทองคำ และกำรขำยคืนทองคำ
ลูกค้ าสามารถขอรับทองคาได้ ตามเงื่อนไข ดังนี ้
เมื่อสะสมหน่วยทองคาครบ 1 สลึง ลูกค้ าสามารถขอรับเป็ นทองคาแท่งได้ โดยลูกค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบค่ากาเหน็จ หรื อ
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ ้น ตามอัตราที่บริษัทฯกาหนด
ลูกค้ าสามารถขอรับเป็ นทองคาแท่งได้ 5 บาท และ 10 บาท แบบหลอม หรื อ แบบปั๊ ม โดยลูกค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบค่า
กาเหน็จ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ ้น ตามอัตราที่บริษัทฯกาหนด
ลูกค้ าสามารถขายคืนทองคาได้ ตามเงื่อนไข ดังนี ้
ลูกค้ าสามารถขายคืนหน่วยทองคาทัง้ หมดหรื อบางส่วนได้ เมื่อมีการออมทองกับฮัว่ เซ่งเฮงเป็ นเวลา 3 เดือน ทัง้ นี ้ ราคาขายคืน
ทองคาหรื อหน่วยทองคาจะอ้ างอิงราคารับซือ้ คืน ของฮั่วเซ่งเฮง ณ เวลาของวันที่ลูกค้ าสัง่ ขาย และบริ ษัทจะโอนเงินเข้ าบัญชีของ
ลูกค้ าใน 2 วันทาการ (T + 2)
เอกสำรยืนยันกำรซือ้ ขำยและ/หรือกำรขอรับทองคำ
บริษัทจะดาเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันในทุกๆงวดเดือนที่มีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้ า
เพื่อซื ้อทองคาให้ กับลูกค้ า ผ่านทางไปรษณีย์ และในกรณีที่ลกู ค้ าขอรับทอง และ/หรื อ ขายทองคา บริ ษัทก็จะดาเนินการออกใบ
ยืนยันการขอรับทอง และ/หรือ การขายทองคาให้ กบั ลูกค้ า ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของบริษัท ด้ วยเช่นกัน
ผลบังคับของคำสั่งของลูกค้ ำ
คาสัง่ ของลูกค้ าในการซื ้อ และ/หรือ การขอรับทอง และ/หรือการขายทองเป็ นคาสัง่ ที่ยกเลิกหรือเพิกถอนไม่ได้ และมีผลบังคับผูกพัน
ในทันทีที่ลกู ค้ าแจ้ งกับทางบริษัทไม่วา่ จะเป็ นทางวาจาและ/หรือลายลักษณ์อกั ษร
ลงชื่อ..............................................................................
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9. กำรขอเปลี่ยนแปลงธนำคำรที่ใช้ หกั บัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ(ATS)
ลูกค้ าสามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้ หกั เงินฝากอัตโนมัติ(ATS) โดยแจ้ งมายังบริษัทล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
น้ อย 7 วันทาการก่อนวันครบกาหนดหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ(ATS) ในเดือนถัดไป
10. กำรพิจำรณำเปิ ดบัญชีออมทองคำของลูกค้ ำ
เมื่อลูกค้ าเข้ าร่วมโปรแกรมออมทองคากับฮัว่ เซ่งเฮงและมีการออมทองคาครบ 3 งวดเดือน ลูกค้ าสามารถขอปิ ดสัญญาและ/หรื อ
บอกเลิกการเข้ าร่ วมโปรแกรมออมทองค ากับฮั่วเซ่งเฮงได้ โดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างน้ อย 7 วัน ทาการก่อนครบ
กาหนดการหักบัญ ชี เงิน ฝากอัต โนมัติ ใ นงวดถัด ไป และลู กค้ า จะได้ รับ ทองค าและ/หรื อรั บ เงิน ค่า ขายทองค าคื น ตามเงื่อนไข
ข้ อกาหนดของบริษัท
หมำยเหตุ

บริ ษัทขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการเข้ าร่ วมโปรแกรมออม
ทองค ากับ ฮั่วเซ่งเฮงได้ ต ามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อขอความยิน ยอมจากลูกค้ า ล่ว งหน้ า และให้ ถือว่า
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทนั ที
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