
 

สัญญาการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง 
 

สัญญาเลขท่ี ................................ 

 

ทําที่  บริษัท ฮั่วเซงเฮง คอมโมดิทัซ จํากัด 

 

                                                                                         วันที่ ........เดือน..........................พ.ศ................. 

 

ขาพเจา..................................................................................... ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา 

“ลูกคา” ฝายหน่ึง   ขอทําสัญญาฉบับนี้ ไวกับ  บริษัท   ฮั่วเซงเฮง   คอมโมดิทัซ   จํากัด   สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี  

255 – 257  อาคารฮ่ัวเซงเฮง 2  ชั้น 6  ถนนเยาวราช  แขวงสัมพันธวงศ  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร   ซึ่ง

ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “บริษัท” อีกฝายหน่ึง  เพื่อแสดงเจตจํานงคและเปนหลักฐานในการเขารวม

โปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง  โดยคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันโดยมีขอความดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1.  ขอมูลของลูกคา 

• ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ โปรดระบุ)............................................................................................ 

วัน / เดือน / ป เกิด   ........................................  อายุ......................... ป  เพศ..............................สถานภาพ

........................เช้ือชาติ...............สัญชาติ.....................ศาสนา.......................... ถือบัตร ประจําตัวประชาชน 

/ บัตรขาราชการ / หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางาน เลขท่ี..............................................สถานที่ออกบัตร

.............................วันที่ออกบัตร....................วันหมดอายุ................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขท่ี.............................ชื่ออาคาร.......................ชั้น..................หมูที่...................ซอย................................

ถนน.........................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ...................จังหวัด...................

รหัสไปรษณีย...............โทรศัพทบาน...........................โทรศัพทมือถือ.............................โทรสาร.................... 

Email Address……………………………………… 
ที่อยูที่ติดตอ (กรณีไมใชที่อยูตามทะเบียนบาน) 
 เลขท่ี.............................ชื่ออาคาร.......................ชั้น..................หมูที่...................ซอย................................

ถนน.........................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ...................จังหวัด...................

รหัสไปรษณีย.............โทรศัพท...........................โทรสาร..................... Email Address……………………… 
การศึกษา 
การศึกษาสูงสุด            (     )    ตํ่ากวาปริญญาตรี      (       )   ปริญญาตรี              (    )   สูงกวาปริญญาตร ี
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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 ลูกคาตกลงซื้อทองคํา  96.5 % จากบริษัท  ใน

ลักษณะของการทยอยซ้ืออยางสมํ่าเสมอ และฝากทองคํา

ไวกับบริษัท โดยการซ้ือ และ/หรือการขอรับคืนทองคํา 

และ /หรือการขายทองคําของลูกคาจะเปนไปตาม

ระยะเวลา เง่ือนไขและขอกําหนดของบริษัททั้งที่มีอยูใน

ปจจุบันและที่จะมีขึ้นตอไปในอนาคต 

“หนวยทองคํา”                         หมายถึง   การคิดหนวยทองคําเปนกรัมและบาท โดยทองคํา 1 บาท  

    เทากับ 15.244 กรัม  
 
ขอ 3. ขอตกลงในการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง 

ลูกคาตกลงเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮั่วเซงเฮง     โดยตกลงออมเงินกับบริษัทเปนประจําทุกเดือน

ในอัตราเดือนละ.............................บาท (................................................) เพื่อใหบริษัทนําเงินจํานวน

ดังกลาวไปซ้ือทองคํา 96.5% ใหกับลูกคาตามระยะเวลา หลักเกณฑและวิธีการ รวมถึงเงื่อนไขที่บริษัท

กําหนด  

3.1   

3.2 ลูกคาตกลงชําระเงินออมกับบริษัท โดยวิธีการ ดังนี้  

3.2.1 ลูกคาตกลงชําระเงินออมงวดแรกเปนเงินสดจํานวน.....................บาท(....................................)    

 ใหไวกับบริษัทในวันทําสัญญาฉบับนี้ 

ในการชําระเงินออมในงวดตอไป ต้ังแตวันท่ี........................... เปนตนไป ลูกคาตกลงใหบริษัท

ดํา เ นินการหักเงินผานระบบบัญชีเ งินฝากอัตโนมั ติ  (ATS)  ที่ ลูกคา เปดไว กับธนาคาร

.......................................................สาขา..................................ชื่อเจาของบัญชี

.................................................. เลขท่ีบัญชี....................................... โดยลูกคาตกลงและทราบ

ดีวา    ทุกเดือนบริษัทจะดําเนินการหักเงินออมผานบัญชีเงินฝากอัตโนมัติดังกลาวในวันทําการแรก

ของธนาคารพาณิชยในแตละเดือน  ภายในเวลา 14.00 น. และ/หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด 

และ/หรือระยะเวลาท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตอไปในอนาคต 

3.2.2 

2 
 



 

3.3 ลูกคาทราบดีวา ลูกคามีหนาท่ีที่จะตองมีเงินในบัญชีเงินฝากอัตโนมัติใหเพียงพอกับจํานวนเงิน ที่บริษัทจะ

หักชําระในแตละเดือน และบริษัทไมมีหนาที่ที่จะตองแจงเตือนหรือแจงใหลูกคาทราบเก่ียวกับการหักบัญชี

เงินฝากแตอยางใด 

3.4 บริษัทจะดําเนินการซ้ือทองคําใหกับลูกคา ตอเมื่อไดรับแจงจากธนาคารวาสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก

อัตโนมัติของลูกคาไดตามขอตกลงและไดสงเงินที่หักจากบัญชีเงินฝากเขาชําระคาซื้อทองคําเรียบรอยแลว 

และลูกคาตกลงใหการซ้ือทองคําใหกับลูกคา เปนไปตามกําหนดเวลา และหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่

บริษัทกําหนดทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีการเปล่ียนแปลงตอไปในอนาคต   

 อนึ่ง ลูกคาตกลงและยอมรับวา เม่ือบริษัทไดซื้อทองคําใหกับลูกคาแลว ลูกคาตองมีความผูกพันตามราคาที่

บริษัทไดซื้อทองคําเชนวานั้น และไมวากรณีใดๆ ลูกคาจะไมยกเลิกหรือเพิกถอนหรือโตแยงคําส่ังซื้อของ

บริษัทที่ไดส่ังซื้อทองคําใหกับลูกคาแลว  

3.5 กรณีที่บริษัทไมสามารถหักเงินผานบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ(ATS) ของลูกคาได บริษัทจะถือวาลูกคาสละสิทธิ์

การซื้อทองคําในงวดนั้นๆ เวนแตลูกคาจะดําเนินการโอนเงินเขามาภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัท

ผอนผันให ซึ่งการผอนผันดังกลาวเปนการผอนผันเฉพาะคราวในงวดน้ัน ๆ เทานั้น และลูกคายอมรับวาการ

โอนเงินดังกลาวไมเปนการผูกมัดบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาไมดําเนินการซ้ือทองคําในงวดนั้น ๆ 

ใหกับลูกคาได และบริษัทไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ จากการท่ีไมไดดําเนินการซ้ือทองคํางวด

ดังกลาวใหกับลูกคา 

3.6 ลูกคาตกลงใหบริษัทเปนผูเก็บรักษาทองคําที่ลูกคาซ้ือในแตละงวดเดือน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ขอกําหนดของบริษัท และลูกคาตกลงใหการคํานวณหนวยการซื้อและ/หรือขายทองคําเปนไปตามที่ได

กําหนดไวในคําจํากัดความขางตน 

3.7 บริษัทจะดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันในทุก ๆ งวดเดือนที่มีการหักบัญชีและการ

ซื้อทองคําใหกับลูกคา ผานทางไปรณีย หรือทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส หรือตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนด 

ลูกคาสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของเงินออมไดภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของบริษัท โดยลูกคา

จะตองมีหนังสือแจงความประสงคใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนครบกําหนดวันหัก

บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

3.8 

ในกรณีที่ลูกคาสะสมทองคําไดครบตามจํานวนและเงื่อนไขขอกําหนดของบริษัทแลว ลูกคาสามารถขอรับ

ทองคําได โดยลูกคาจะตองรับผิดชอบในคาธรรมเนียม คากําเหน็จ คาภาษีอากร และคาใชจายใด ๆ ที่

เกิดขึ้นจากการขอรับทองคําดังกลาว อนึ่ง ลูกคายอมรับวาการขอรับทองคําจะตองเปนไปตามเงื่อนไขและ

ขอกําหนดของบริษัท สําหรับหนวยทองคําที่ไมถึงจํานวนท่ีบริษัทกําหนดใหรับเปนทองคําได ลูกคาสามารถ

ขายคืนใหกับบริษัทและรับเปนจํานวนเงินคาขายได โดยสามารถขายคืนหนวยทองคําทั้งหมดหรือบางสวน 

โดยราคาขายคืนทองคําจะอางอิงจากราคารับซ้ือคืนของฮ่ัวเซงเฮง ณ เวลาท่ีลูกคามีคําส่ังขาย ภายใต

เงื่อนไขและขอกําหนดของบริษัท และบริษัทจะโอนเงินคาขายทองคําเขาบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของลูกคา

ตามที่ลูกคาไดแจงไว ภายใน 2 วันทําการ และ/หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด และ/หรือระยะเวลาท่ี

อาจมกีารเปล่ียนแปลงตอไปในอนาคต 

3.9 
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3.10 ลูกคายอมรับวา คําส่ังของลูกคาในการซื้อ และ/หรือ การขอรับทอง และ/หรือการขายทองเปนคําส่ังที่ยกเลิก

หรือเพิกถอนไมได และมีผลบังคับผูกพันในทันทีที่ลูกคาไดแจงกับทางบริษัทไมวาจะเปนทางวาจาและ/หรือ

ลายลักษณอักษร  ทั้งนี้ภายหลังจากที่ลูกคามีคําส่ังซื้อ/และ/หรือ ขอรับทอง และ/หรือการขายทองแลว   

ลูกคาตกลงและทราบดีวาเปนหนาที่ของลูกคาในการตรวจสอบผลของคําส่ังดังกลาวภายในวันที่ไดมีคําส่ัง 

และหากลูกคามิไดมีการโตแยงถึงความถูกตองของคําส่ังและแจงใหบริษัททราบภายในวันที่ไดมีคําส่ังแลว 

ใหถือวาลูกคายอมรับวา คําส่ังซื้อ และ/หรือขอรับทอง และ/หรือการขายทองนั้นๆ เปนการคําส่ังที่ถูกตอง

และมีผลสมบูรณผูกพันลูกคาทุกประการ 

เม่ือลูกคามีการขอรับทอง และ/หรือ การขายทองคําตามที่กลาวไวขางตน บริษัทจะดําเนินการออกใบยืนยัน

การขอรับทอง และ/หรือ การขายทองคําใหกับลูกคา ผานทางไปรณีย หรือทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส หรือ

ตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนด และลูกคายอมรับวา เม่ือบริษัทไดขายทองคําใหกับลูกคาแลว ลูกคายอม

ผูกพันตามราคาที่บริษัทไดขายทองคําดังกลาว และไมวากรณีใดลูกคาจะไมมียกเลิกหรือเพิกถอนหรือ

โตแยงคําส่ังขายท่ีลูกคาใหไวกับบริษัท 

3.11  

3.12  ลูกคายินยอมและยอมรับวา บริษัทมีสิทธิและอํานาจโดยชอบธรรมที่จะปฏิเสธไมรับคําส่ังซ้ือและ/หรือ

ขายทองคําใหกับลูกคา โดยไมจําเปนตองบอกกลาวแสดงเหตุผลใด ๆ ทั้งส้ิน และบริษัทไมตอง

รับผิดชอบใด ๆ ตอลูกคาในการปฏิเสธคําส่ังนั้น  

3.13 ลูกคาสามารถขอเปล่ียนแปลงบัญชีธนาคารที่ใชหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได โดยแจงใหบริษัททราบ

ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 7 วันทําการกอนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดเดือนถัดไป 

ลูกคาตกลงชําระคาบริการ คาตอบแทน คาธรรมเนียม คากําเหน็จ คาภาษีอากร และคาใชจายอื่นใดที่

เก่ียวของ หรือเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกรรมตามสัญญานี้ใหกับบริษัท ในอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไข

ที่บริษัทกําหนด  

3.14 

3.15  ลูกคาไมสามารถโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาน้ีใหกับบุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอมของ

บริษัท 

3.16 ลูกคาตกลงยินยอมและรับทราบวา บริษัทมีสิทธิที่จะบันทึกเทปการสนทนา และ/หรือขอความใดๆ 

ระหวางลูกคากับบริษัทที่มีขึ้นผานทางโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต และระบบอิเล็กทรอนิกส หรืออื่น ๆ 

และสามารถนําเทปการสนทนาและ/หรือขอความที่บันทึกนี้ทั้งหมดไปใชเปนหลักฐานยืนยันการทํา

ธุรกรรมตามสัญญานี้ระหวางลูกคากับบริษัทได โดยลูกคาจะไมโตแยงถึงความสมบูรณถูกตองของ

หลักฐานดังกลาว 

บรรดาหนังสือติดตอ คําบอกกลาว ทวงถาม เอกสาร หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหกับลูกคา ไมวาจะสง

ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน ทางโทรเลขหรือใหพนักงานของบริษัทนําไปสงเองก็ดี  หาก

ไดนําสงไปยังที่อยูซึ่งลูกคาไดแจงไวกับบริษัท หรือไดสงทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address) ที่ลูกคาไดใหไวแลว 

ใหถือวาไดสงใหกับลูกคาโดยชอบแลว ทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหกับ

ลูกคาไมได เพราะท่ีอยูของลูกคานั้น เปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนไป โดยลูกคาไมไดแจงการเปล่ียนแปลง 

3.17 
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หรือร้ือถอนนั้นใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร หรือสงใหไมไดเพราะหาท่ีอยูไมพบก็ดี ใหถือวาเปน

การบอกกลาวหรือแจงใหลูกคาทราบโดยชอบแลว ต้ังแตวันที่พนักงานไปรษณียหรือพนักงานของบริษัท

ไดไปสง ณ ภูมิลําเนาเดิม หรือในวันที่สงโทรสารหรือสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  อนึ่ง การแจงหรือบอก

กลาวใดๆ ซึ่งตามสัญญานี้มิไดบังคับใหทําเปนลายลักษณอักษร หากบริษัทไดดําเนินการแจงหรือบอก

กลาวแกลูกคาดวยวาจาหรือโดยทางโทรศัพทแลว ใหถือวาเปนการแจงหรือบอกกลาวโดยชอบและลูกคา

ไดรับทราบโดยชอบแลว  

3.18 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทําการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไข และ/หรือเพิ่มเติมขอตกลงใดๆแหงสัญญานี้ 

รวมทั้งหลักเกณฑ   วิธีการ   และเง่ือนไขขอกําหนดเก่ียวกับการออมทองตามโปรแกรมออมทองคํากับ 

ฮั่วเซงเฮง ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน ทั้งนี้ บริษัทจะแจงการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบ โดยลูกคาตกลงปฎิบัติตามอยางเครงครัดและใหถือวาการ

เปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกลาวมีผลบังคับไดทันที และ/หรือตามระยะเวลาท่ี

บริษัทกําหนด  

3.19 สัญญานี้ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย    และในกรณีที่ขอตกลงแหงสัญญานี้ขอใดขอหนึ่ง 

ขัดตอกฎหมายหรือใชบังคับไมไดหรือตกเปนโมฆะ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหถือเปนการเฉพาะเร่ือง

หรือเฉพาะขอดังกลาวเทาน้ัน และยอมรับผูกพันตามขอตกลงสวนที่สมบูรณและใหมีผลบังคับตอไป   

และในกรณีที่เกิดปญหาในการแปลความหมายของขอตกลงใด ๆ ใหแปลความหมายของขอตกลงนั้น ๆ 

ไปในทางที่จะมีผลบังคับใชมากกวาจะใหไรผล 

 
4.  การบอกเลิกสัญญา 
4.1   เม่ือลูกคาเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮ่ัวเซงเฮงและมีการออมทองคําตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่

บริษัทกําหนดไว บริษัทตกลงใหลูกคาขอปดสัญญาและ/หรือบอกเลิกการเขารวมโปรแกรมออมทองคํา

กับฮั่วเซงเฮงได แตทั้งนี้ ลูกคาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน

ทําการ กอนวันครบกําหนดการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดถัดไป โดยลูกคาจะไดรับทองคําและ/หรือ

รับเงินคาขายทองคําคืนตามเง่ือนไขขอกําหนดของบริษัท 

4.2  กรณีลูกคาผิดนัดชําระเงินออมติดตอกันเปนเวลา  3 งวดเดือน ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิพิจารณาบอก

เลิกสัญญาการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮ่ัวเซงเฮงของลูกคาได และใหถือวาการบอกเลิกมีผล

ทันที โดยลูกคาจะไดรับทองคําและ/หรือรับเงินคืนตามเง่ือนไขขอกําหนดของบริษัท 

4.3  ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮ่ัวเซงเฮงของลูกคาได

ตลอดเวลาตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร  โดยใหบริษัทแจงการบอกเลิกสัญญาใหลูกคาทราบ

ลวงหนา อยางนอย 7 วันทําการ กอนวันครบกําหนดการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดถัดไป และ

ลูกคาจะไดรับทองคําและ/หรือรับเงินคืนตามเง่ือนไขขอกําหนดของบริษัท 
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5.  คํารับรองของลูกคา 
5.1 ลูกคาทราบดีวา การเขารวมโปรแกรมออมทองคํากับฮ่ัวเซงเฮงจะตองอยูภายใตและ/หรือเปนไปตาม 

ขอตกลงแหงสัญญานี้ รวมถึงหลักเกณฑ วิธีการ วิธีปฎิบัติ ระยะเวลา เง่ือนไขและขอกําหนดของบริษัท 

ลูกคาไดทราบและเขาใจวิธีปฎิบัติ ขอตกลง รวมทั้งเง่ือนไขและขอกําหนดในการเขารวมโปรแกรมออม

ทองคํากับฮ่ัวเซงเฮงเปนอยางดีแลว และยินยอมปฏิบัติตามวิธีปฎิบัติ ขอตกลง รวมท้ังเงื่อนไขและ

ขอกําหนดดังกลาวนั้นโดยเครงครัดทุกประการ ทั้งท่ีมีอยูในวันทําสัญญาน้ี และที่จะมีการเปล่ียนแปลง

แกไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยลูกคาตกลงใหบริษัทไมมีหนาที่ตองแจงใหลูกคาทราบถึงความ

เปล่ียนแปลงขางตน 

5.2 

5.3  ลูกคายอมรับและทราบดีวา การเขารวมโปรแกรมออมทองกับฮั่วเซงเฮงตามสัญญานี้ มิใชการฝากเงินกับ

ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินใด แตเปนการลงทุนเพื่อซ้ือทองคํา บริษัทจึงไมมีสวนตองรับผิดชอบ

ในผลขาดทุนหรือชําระดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการการลงทุนตามสัญญานี้ 

5.4 ลูกคายอมรับวาการออมทองคําตามสัญญานี้ และ/หรือการซ้ือทองคํา และ/หรือการขอรับทองคํา และ/หรือ

การขายทองคํา ไมวาคร้ังใด รายการใด เปนการตัดสินใจของลูกคาเองทั้งส้ิน ขอมูล ขาวสาร หรือคําแนะนํา

ใดๆ ของพนักงานคนใดของบริษัท ไมเปนการผูกพันบริษัท และไมมีผลใหบริษัทตองรับผิดชอบแตอยางใด

ทั้งส้ิน และลูกคาเขาใจเปนอยางดีและยอมรับวา การออมทองคําเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงเนื่องจาก

ความผันผวนขึ้นลงของราคาทองคําเกิดขึ้นตลอดเวลา  

ลูกคาขอใหสัญญาวาจะไมกระทําการและ/หรืองดเวนกระทําการใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแก

บริษัท 

5.5 

5.6 ลูกคาขอรับรองวาขอมูลใดๆ ที่แจงกับบริษัท เปนขอมูลที่ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอมูล

ใดที่ลูกคาแจงดังกลาวไมเปนความจริง  ถือไดวาลูกคาผิดสัญญา และใหบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

และ/หรือดําเนินการตามเง่ือนไข และขอกําหนดของบริษัท และ/หรือตามที่บริษัทเห็นสมควรไดทันที 

5.7 กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงขอมูลของลูกคา อาทิเชน ที่อยูของลูกคา หรือขอมูลสวนตัวของลูกคาก็ตาม 

ลูกคาตกลงแจงขอมูลที่เปล่ียนแปลงดังกลาวใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรทันที และบริษัทไมตอง

รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการที่ลูกคาละเลยไมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว 

 

สัญญาฉบับน้ี ลูกคาไดอานและเขาใจขอความที่ปรากฏโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ

ของตนเองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐานจึงลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา(หากมี) ไวตอหนาพยาน 

 
 
ลงชื่อx........................................................ลูกคา           ลงชื่อ.....................................................บริษัท 

        (                                                        )                         (                                                    )       

  

ลงชื่อ..............................................เจาหนาที่การตลาด   ลงช่ือ.....................................................พยาน 

        (                                                        )                         (                                                  )  
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บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 
Specimen Signature Card 

 
 

        วันที่.........…………………….  

 

ชื่อ-สกุลเจาของลายมือช่ือ ………………………………….……………เบอรโทรศัพท............................. 

ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจาผูมีนามและตัวอยางลายมือช่ือตามที่ปรากฏในเอกสารนี้   เปนผูมีอํานาจลงนามในนิติกรรม

สัญญาและเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวของกับธุรกรรม ที่เกิดข้ึนจากการเขารวมโปรแกรมออมทองกับฮั่วเซง

เฮง  รายละเอียดปรากฎตามสัญญาการเขารวมโปรแกรมออมทองกับฮั่วเซงเฮง   ฉบับลงวันที่

..........................................สัญญาเลขที่................................ เลขที่บัญชี.....................................ที่

ขาพเจาทําไวกับบริษัท ฮั่วเซงเฮง คอมโมดิทัซ จํากัด  

 
 

ชื่อ-สกุล ตัวอยางลายมือชื่อ 
 
 

 

 
 

 

เงื่อนไขการลงลายมือช่ือ ตัวอยางตราประทับ 

สัญญาเลขที่ 
เลขที่บัญชี 

 
ตรวจรับโดย 

 



 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 
          

        วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................... 
 

เรียน ผู้จัดการ บริษัทธนาคาร.................................................................จ ากัด (มหาชน)   ส านักงาน /สาขา........................................(“ธนาคาร”) 

ข้าพเจ้า..................................................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท     ออมทรัพย์   กระแสรายวัน 

บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................................สาขาเจ้าของบัญชี......................................... 
สถานที่ติดต่อเลขที่........................ ซอย..............................................ถนน............................................ต าบล / แขวง ........................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์...........................โทรศัพท.์........................................... 
 มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้  และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่  บริษัท 
ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด   (ต่อไปนี้เรียกว่า  “บริษัท”)  ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล  ( Media / Diskette )  

หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชี บัญชีเลขที่____________________ชื่อบัญชี 
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพื่อช าระหนี้  และ  /  หรือบรรดาภาระผู กพันต่างๆให้แก่บริษัทดังกล่าว  หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง  และธนาคารได้ท าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจ านวนที่ปรากฏใ น
ใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูล อิเลคทรอนิคส์ เรียบร้อยแล้ว    ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงิน
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชี จาก
เงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น  และในการหักบัญชี
เงินฝากดังกล่าว      ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด     เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝาก / Statement ของธนาคาร หรือ จากใบรับ หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 
 ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  หรือ  ผู้มีอ านาจถอนเงิน  เป็นต้น  ได้
เปลี่ยนแปลงไป  ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้  คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น
ด้วยทุกประการ 
 การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันท าหนังสือนี้  และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่า  ข้าพเจ้าจะได้
แจ้งเพิกถอน โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                ลงชื่อ...............................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝาก 
                        (                                                                              )  

                                                                ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร 
                                         (ข้าพเจ้าได้รับส าเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว) 

 

ส าหรับบริษัท       ส าหรับธนาคาร 
 

 

 
 

 
 

               บริษัท  ฮั่วเซ่งเฮง  คอมโมดิทัซ  จ ากัด           ธนาคารตกลงด าเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี 

               ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทจริง         ธนาคารไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 

               บัญชีปิดแล้ว               ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง 

               เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง       ○อ่ืนๆ................... 
 

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

                    วันที่..............................................................................                   วันที.่............................................................................. 
 

 



 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 
          

        วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................... 
 

เรียน ผู้จัดการ บริษัทธนาคาร.................................................................จ ากัด (มหาชน)   ส านักงาน /สาขา........................................(“ธนาคาร”) 

ข้าพเจ้า..................................................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท     ออมทรัพย์   กระแสรายวัน 

บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................................สาขาเจ้าของบัญชี......................................... 
สถานที่ติดต่อเลขที่........................ ซอย..............................................ถนน............................................ต าบล / แขวง ........................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์...........................โทรศัพท.์........................................... 
 มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้  และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่  บริษัท 
ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด   (ต่อไปนี้เรียกว่า  “บริษัท”)  ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล  ( Media / Diskette )  

หรือข้อมลูอิเลคทรอนิคส์ ที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชี บัญชีเลขที่____________________ชื่อบัญชี 
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพื่อช าระหนี้  และ  /  หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่บริษัทดังกล่า ว  หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง  และธนาคารได้ท าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจ านวนที่ปรากฏใ น
ใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ เรียบร้อยแล้ว    ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรี ยกร้องเงิน
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชีจาก
เงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น  และในการหักบัญชี
เงินฝากดังกล่าว      ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด     เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝาก / Statement ของธนาคาร หรือ จากใบรับ หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 
 ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  หรือ  ผู้มีอ านาจถอนเงิน  เป็นต้ น  ได้
เปลี่ยนแปลงไป  ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้  คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น
ด้วยทุกประการ 
 การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันท าหนังสือนี้  และให้มีผลบังคับต่อไ ปจนกว่า  ข้าพเจ้าจะได้
แจ้งเพิกถอน โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                ลงชื่อ...............................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝาก 
                        (                                                                              )  

                                                                ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร 
                                         (ข้าพเจ้าได้รับส าเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว) 

 

ส าหรับบริษัท       ส าหรับธนาคาร 
 

 

 
 

 
 

               บริษัท  ฮั่วเซ่งเฮง  คอมโมดิทัซ  จ ากัด           ธนาคารตกลงด าเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี 

               ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทจริง         ธนาคารไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 

               บัญชีปิดแล้ว               ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง 

               เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง       ○อ่ืนๆ................... 
 

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

                    วันที่..............................................................................                   วันที.่............................................................................. 
 

 



 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 
          

        วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................... 
 

เรียน ผู้จัดการ บริษัทธนาคาร.................................................................จ ากัด (มหาชน)   ส านักงาน /สาขา........................................(“ธนาคาร”) 

ข้าพเจ้า..................................................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท     ออมทรัพย์   กระแสรายวัน 

บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................................สาขาเจ้าของบัญชี......................................... 
สถานที่ติดต่อเลขที่........................ ซอย..............................................ถนน............................................ต าบล / แขวง ........................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์...........................โทรศัพท.์........................................... 
 มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้  และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่  บริษัท 
ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด   (ต่อไปนี้เรียกว่า  “บริษัท”)  ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล  ( Media / Diskette )  

หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ที่ธนาคาร ได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชี บัญชีเลขที่____________________ชื่อบัญชี 
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ ากัด 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพื่อช าระหนี้  และ  /  หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่บริษัท ดังกล่าว  หากปรากฏใน
ภายหลังว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง  และธนาคารได้ท าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจ านวนที่ปรากฏใ น
ใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ เรียบร้อยแล้ว    ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนิ นการเรียกร้องเงิน
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชีจาก
เงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (Media / Diskette) หรือข้อมูลอิเลคทร อนิกส์ และข้าพเจ้า
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น  และในการหักบัญชี
เงินฝากดังกล่าว      ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด     เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบร ายการดังกล่าวนั้นได้จาก
สมุดคู่ฝาก / Statement ของธนาคาร หรือ จากใบรับ หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 
 ในกรณีที่รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  หรือ  ผู้มีอ านาจถอนเงิน  เป็นต้น  ได้
เปลี่ยนแปลงไป  ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้  คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น
ด้วยทุกประการ 
 การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันท าหนังสือนี้  และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่า  ข้าพเจ้าจะได้
แจ้งเพกิถอน โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                ลงชื่อ...............................................................................เจ้าของบัญชีเงินฝาก 
                        (                                                                              )  

                                                                ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร 
                                         (ข้าพเจ้าได้รับส าเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว) 

 

ส าหรับบริษัท       ส าหรับธนาคาร 
 

 

 
 

 
 

               บริษัท  ฮั่วเซ่งเฮง  คอมโมดิทัซ  จ ากัด           ธนาคารตกลงด าเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี 

               ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทจริง         ธนาคารไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 

               บัญชีปิดแล้ว               ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง 

               เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง       ○อ่ืนๆ................... 
 

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

                    วันที่..............................................................................                   วันที.่............................................................................. 
 



 

1 
 

 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมโปรแกรมออมทองค ำกับฮั่วเซ่งเฮง 

(ฉบับวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2560) 

1.  กำรเปิดบัญชี 
ลกูค้าลงนามในสญัญาการเข้าร่วมโปรแกรมออมทองค ากับฮัว่เซ่งเฮง พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาบญัชี
ธนาคารที่ให้หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (ATS) 

2.  สินค้ำอ้ำงอิงและขนำดของเงนิออม 
การออมทองค ากบัฮัว่เซง่เฮง เป็นการออมทองค า 96.5% โดยมีขนาดของเงินออมขัน้ต ่า 1,000 บาทตอ่เดือน 

3.  กำรปรับเพิ่มลดขนำดของเงนิออม 
ลกูค้าสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของเงินออมให้มากขึน้หรือน้อยลงได้ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัท า
การก่อนวนัหกัเงินฝากบญัชีอตัโนมตัิ(ATS) ทัง้นี ้ขนาดของเงินออมต้องไมน้่อยกวา่ 1,000 บาทตอ่เดือน 

4.  กำรช ำระเงนิออม 
เงินออมงวดแรกช าระเป็นเงินสดในวนัท าสญัญา และเงินออมงวดต่อไปจะหกัผ่านบญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (ATS) ในวนัท าการแรก
ของธนาคารพาณิชย์ในแตล่ะเดือนภายในเวลา 14.00 นาฬิกา 

5.  กำรซือ้ทองค ำให้กับลูกค้ำ 
ทกุเดือนบริษัทจะเข้าซือ้ทองค าให้กับลูกค้า ในวนัท าการถัดจากวนัหกัเงินออมผ่านบญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (ATS) โดยอ้างอิงราคา
ทองค าขายออกของฮัว่เซง่เฮง ณ เวลา 17.30 นาฬิกา คิดหน่วยการซือ้ทองเป็นกรัมและบาท (ทศนิยมสี่หลกั ตดัต าแหน่งที่ห้าทิง้) 
โดยทองค า 1 บาท เทา่กบั 15.244 กรัม 

6.  กำรขอรับทองค ำ และกำรขำยคืนทองค ำ 
6.1   ลกูค้าสามารถขอรับทองค าได้ตามเง่ือนไข ดงันี ้

- เม่ือสะสมหน่วยทองค าครบ 1 สลึง ลกูค้าสามารถขอรับเป็นทองค าแท่งได้โดยลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าก าเหน็จ หรือ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆที่เกิดขึน้ ตามอตัราที่บริษัทฯก าหนด 

- ลกูค้าสามารถขอรับเป็นทองค าแท่งได้ 5 บาท และ 10 บาท แบบหลอม หรือ แบบป๊ัมโดยลูกค้าเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
ก าเหน็จ หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆที่เกิดขึน้ ตามอตัราที่บริษัทฯก าหนด 

6.2   ลกูค้าสามารถขายคืนทองค าได้ตามเง่ือนไข ดงันี ้
ลกูค้าสามารถขายคืนหน่วยทองค าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ เม่ือมีการออมทองกับฮัว่เซ่งเฮงเป็นเวลา 3 เดือน ทัง้นี ้ราคาขายคืน
ทองค าหรือหน่วยทองค าจะอ้างอิงราคารับซือ้คืนของฮั่วเซ่งเฮง ณ เวลาของวนัที่ลูกค้าสัง่ขาย และบริษัทจะโอนเงินเข้าบญัชีของ
ลกูค้าใน 2 วนัท าการ (T + 2) 

7.  เอกสำรยืนยันกำรซือ้ขำยและ/หรือกำรขอรับทองค ำ 
บริษัทจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัในทกุๆงวดเดือนที่มีการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (ATS) ของลกูค้า 
เพื่อซือ้ทองค าให้กับลกูค้า ผ่านทางไปรษณีย์  และในกรณีที่ลกูค้าขอรับทอง และ/หรือ ขายทองค า บริษัทก็จะด าเนินการออกใบ
ยืนยนัการขอรับทอง และ/หรือ การขายทองค าให้กบัลกูค้า ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยเชน่กนั 

8. ผลบังคับของค ำส่ังของลูกค้ำ 
ค าสัง่ของลกูค้าในการซือ้ และ/หรือ การขอรับทอง และ/หรือการขายทองเป็นค าสัง่ที่ยกเลิกหรือเพิกถอนไมไ่ด้ และมีผลบงัคบัผกูพนั
ในทนัทีที่ลกูค้าแจ้งกบัทางบริษัทไมว่า่จะเป็นทางวาจาและ/หรือลายลกัษณ์อกัษร 
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(         ) 

 



 

2 
 

 
 

9. กำรขอเปล่ียนแปลงธนำคำรที่ใช้หกับัญชีเงนิฝำกอัตโนมัติ(ATS) 
ลกูค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงบญัชีธนาคารที่ใช้หกัเงินฝากอตัโนมตัิ(ATS) โดยแจ้งมายงับริษัทลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
น้อย 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ(ATS) ในเดือนถดัไป  

10.  กำรพิจำรณำเปิดบัญชีออมทองค ำของลูกค้ำ 
เม่ือลกูค้าเข้าร่วมโปรแกรมออมทองค ากับฮัว่เซ่งเฮงและมีการออมทองค าครบ 3 งวดเดือน ลกูค้าสามารถขอปิดสญัญาและ/หรือ
บอกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมออมทองค ากับฮั่วเซ่งเฮงได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนครบ
ก าหนดการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในงวดถัดไป และลูกค้าจะได้รับทองค าและ/หรือรับเงินค่าขายทองค าคืนตามเงื่อนไข
ข้อก าหนดของบริษัท 

หมำยเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรแกรมออม
ทองค ากับฮั่วเซ่งเฮงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า และให้ถือว่า
ข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ทนัที 

 

ลงช่ือ.............................................................................. 
(              ) 

 


