คำขอสมัครเข้ำร่วมโปรแกรมออมทองคำ
ทำที่ บริ ษัท ออสสิริส จำกัด
วันที่.............................................................
ข้ ำพเจ้ ำ..........................................................................................................................................ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่ำ “ลูกค้ ำ” ขอทำเอกสำรฉบับนี ใ้ ห้ แก่บริ ษัท ออสสิริส จำกัด
สำนักงำนใหญ่อยูท่ ี่ 323 อำคำรยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชัน้ 14a ห้ อง 14a04 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่ำ “บริ ษัท”เพื่อตกลงซื ้อทองคำในลักษณะที่เป็ นกำรทยอย
ซื ้ออย่ำงสม่ำเสมอและเก็บออมไว้ เพื่อนำไปแปรรูปเป็ นทองคำแท่งขนำดต่ำงๆ ตำมข้ อกำหนดของโปรแกรม ซึง่ ต่อไปในเอกสำรฉบับนี ้จะเรี ยกว่ำ “ทองคำ” โดยมีรำยละเอียดดังนี ้ คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ก. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล (นำย, นำง, นำงสำว, อื่น ๆ โปรดระบุ)............................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.).............../.............../............... อำยุ...............ปี เพศ......................................... เชื ้อชำติ........................................ สัญชำติ..................................
เอกสำรเลขที่ (บัตรประชำชน, ข้ ำรำชกำร, หนังสือเดินทำงและใบอนุญำตทำงำน) ..........................................................................................................................................
สถำนที่ออกบัตร............................................................................ วันที่ออกบัตร.................................................................. วันที่หมดอำยุ..................................................
E-mail address…………………………………………………………………..เบอร์ โทรศัพท์บ้ำน.................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ........................................................................................................ เบอร์ โทรสำร.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
เลขที่.............................หมูท่ ่ี................ซอย............................................. ถนน.................................................................. แขวง/ตำบล.....................................................
เขต/อำเภอ.................................................. จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน)
เลขที่............................หมูท่ ี่..................ซอย............................................. ถนน.................................................................. แขวง/ตำบล....................................................
เขต/อำเภอ................................................... จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย์....................................โทรศัพท์.................................................................
อำชีพและรำยได้
อำชีพ.............................................................ตำแหน่ง................................................................ ชื่อ, สถำนที่ทำงำน..................................................................................
เลขที่.................. อำคำร.......................................................ชัน...............
้
ถนน.................................................................แขวง/ตำบล.......................................................
เขต/อำเภอ...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์................................................................
รำยได้ ประจำต่อเดือน...................................................... บำท รำยได้ อื่น ๆ มำจำก............................................เป็ นเงินได้ ต่อเดือน.........................................................บำท

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม
วันที่เปิ ดบัญชี
.............../.............../...............
มูลค่ าการออมในแต่ ละงวด



การชาระครัง้ แรก
การชาระงวดต่ อไป

.................................................. บาท (ตัวอักษร ....................................................................................... บาท)
จ่ายด้ วยใบชาระค่าสินค้ า (Bill Payment)
โดยหักบัญชีธนาคาร*
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา.....................................................................บัญชีเลขที่บญ
ั ชี.................................................
ชื่อเจ้ าของบัญชีเงินฝาก................................................................................................................................
หมายเหตุ * การใช้ บริ การ ATS จะมีผลประมาณ 1 เดือนนับจากวันที่แจ้ งความประสงค์กบั บริ ษัท

คำขอฉบับนี ้ มีทั ้งหมด 3 หน้ ำ ประกอบด้ วยบัญชีรำยกำรสินค้ ำ และข้ อกำหนดโปรแกรมออมทองคำ จำนวน 8 ข้ อ ลูกค้ ำได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อควำมทั ้งสิ ้นโดยตลอดแล้ ว
จึงตกลงผูกพันตำมรำยละเอียดระบุไว้ ในคำขอทุกประกำร และเพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งกำรนี ้ จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน ณ วันเดือน ปี ตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น

ลงชื่อ*.....................................................................ลูกค้ ำ
(.....................................................................)ตัวบรรจง
บัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อ

วันที่............./............../..............บัญชีเลขที่..............................................................................................................................
ชื่อเจ้ ำของบัญชี..............................................................................................โทรศัพท์...........................................................
(1)
*

ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ
(2)
*
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ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมออมเหรียญทองคำ
1.คำจำกัดควำม ในเอกสำรฉบับนี ้คำว่ำ
“ลูกค้ ำ” หมำยถึง บุคคลหรือกลุม่ บุคคลซึ่งมีชื่อเป็ นเจ้ ำของบัญชีออมทองคำ ที่ระบุไว้ ในคำขอ และให้ หมำยควำมรวมถึงเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกที่หกั ชำระค่ำสินค้ ำด้ วย
“บริษัท” หมำยถึง บริษัท ออสสิริส จำกัด
“โปรแกรมออมทองคำ” หมำยถึง กำรที่ลกู ค้ ำตกลงซื ้อทองคำจำกบริษัทในลักษณะของกำรทยอยซื ้ออย่ำงสม่ำ เสมอ เพื่อนำไปแปรรูปเป็ นทองคำ โดยให้ ธนำคำรหักเงินจำก
บัญชีเงินฝำกของลูกค้ ำแล้ วส่งมอบให้ แก่บริษัทเพื่อชำระค่ำซื ้อทองคำตำมรำยละเอียดตำมแผนกำรซื ้อทองคำและหลักเกณฑ์ที่ตำ่ งๆตำมที่บริษัทกำหนด
“คำขอ” หมำยถึง คำขอให้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรซื ้อทองคำตำมโปรแกรมออมทองคำ เช่น คำขอสมัครโปรแกรมออมทองคำ, คำขอฝำกทองคำและหรื อเหรียญทองคำ ,คำ
ขอรับทองคำ ,คำขอยกเลิกโปรแกรม ให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของคำขอนี ้ด้ วย
“วันหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก” หมำยถึงวันที่ระบุไว้ ในคำขอสมัครฯ ซึง่ กำหนดให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกเพื่อชำระค่ำทองคำให้ แก่บริษัท หรือในกรณีที่วนั ที่ดงั กล่ำวตรง
กับวันหยุดทำกำรของธนำคำร หรือไม่มีวนั ดังกล่ำว ให้ หมำยควำมถึงวันถัดจำกวันดังกล่ำวซึง่ เป็ นวันทำกำรของธนำคำร
2.คำรับรองของลูกค้ำ
2.1.เมื่อได้ ลงชื่อในคำขอฉบับนีแ้ ล้ ว ให้ ถือว่ำ ลูกค้ ำได้ ตกลงสมัครเข้ ำโปรแกรมออมทองคำ เพื่อมำจัดทำเป็ นเหรียญทองคำขนำดต่ำงๆ และหรื อทองคำแท่งตำมที่ระบุไว้ ใน
รำยกำร บัญชีสินค้ ำ ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำได้ ตรวจสอบตัวอย่ำงของเหรียญทองคำและทองคำแท่งที่สงั่ ผลิตแล้ ว
2.2 ลูกค้ ำทรำบดีวำ่ บริษัทได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตำมกฎหมำยและประกอบธุรกิจในกำรค้ ำขำยทองคำ และทองรูปพรรณชนิด ต่ำงๆ
2.3 ลูกค้ ำต้ องให้ ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของตนเอง หรื อตัวแทน ซึ่งเป็ นผู้มีอำนำจรับทองคำ หรื อเงิน ให้ ไว้ แก่บริ ษัท โดยใช้ ตำมแบบที่บริ ษัทกำ หนด กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ที่ให้ ไว้ นนั ้ จะมีผลต่อเมื่อลูกค้ ำได้ แจ้ งคำขอเป็ นหนังสือต่อบริษัท และบริษั ทได้ พิจำรณำแล้ วเห็นเป็ นกำรถูกต้ อง
2.4 โปรแกรมกำรออมทองคำต้ องมีจำนวนเงินขันต
้ ่ำตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในคำขอสมัคร โดยลูกค้ ำจะต้ องนำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกเป็ นรำยเดือนทุกๆเดือนติดต่อกันจนครบ
ตำมระยะเวลำ (หรือครบตำมน ้ำหนักทองคำ) ที่ได้ กำหนดไว้
3.หลักเกณฑ์ในกำรออมทองคำ
3.1 ลูกค้ ำได้ เปิ ดบัญชีกบั บริษัทเพื่อทำกำรซื ้อทองคำโดยลูกค้ ำจะชำระเงินค่ำทองคำให้ แก่บริษัท ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ดังนี ้ คือ
3.1.1 งวดแรกชำระ (มัดจำ) ในวันทำสัญญำฉบับนี ้
3.1.2 งวดต่อไปโดยให้ ธนำคำรหักเงินฝำกในบัญชีเงินฝำก แล้ วส่งมอบให้ แก่บริษัท ซึง่ ในขณะนี ้ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด(มหำชน) , ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน), ธนำคำร กรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) หรือโดยวิธีอื่นใด ตำมที่บริษัทกำหนดโดยลูกค้ ำจะเป็ นผู้ชำระค่ำใช้ จำ่ ยหรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำร
ชำระเงินเองทังสิ
้ ้น
3.1.3 กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลด จำนวนสินค้ ำ ลูกค้ ำจะต้ องแจ้ งให้ บริษัททรำบเป็ นหนังสือภำยในวันที่ 20 ของเดือนปั จจุบนั โดยจะมีผลในงวดถัดไป
3.1.4 ลูกค้ ำตกลงชำระค่ำบริกำร ค่ำตอบแทนให้ แก่บริษัท หรือ ตำมที่บริษัทกำหนด
3.2 เมื่อบริ ษัทได้ รับชำระเงินดังกล่ำวแล้ วบริ ษัทจะออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ลกู ค้ ำไว้ เป็ นหลักฐำน และจัดทำบัญชีรับเงินจำกลูกค้ ำพร้ อมทังจั
้ ดทำรำยงำนสรุป ให้ ลกู ค้ ำทรำบ
เรียกว่ำ หนังสือสถำนะกำรออม (Saving Statement) เพื่อสรุปรำยกำรรับเงิน หรื อปริมำณทองคำที่เก็บรักษำไว้ ที่บริษัท แล้ วรำยงำนให้ ลกู ค้ ำทรำบเป็ นประจำทุกๆ เดือน ทำง
จดหมำยอีเล็คทรอนิคส์
3.3 เมื่อบริ ษัทได้ รับชำระเงินจำกลูกค้ ำแล้ ว บริ ษัทจะนำเงินดังกล่ำวไปซื ้อทองคำให้ แก่ลกู ค้ ำตำมโปรแกรมที่ลกู ค้ ำได้ กำหนด คือ บริษัทจะนำเงินที่ได้ รับไปจัดซื ้อทองคำให้ แก่
ลูกค้ ำเป็ นรำยวันตำมจำนวนที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะทำกำรซื ้อทองคำในเดือนที่ระบุไว้ ในโปรแกรมตำมรำคำขำยที่สมำคมผู้ค้ำทองคำ ประกำศในแต่ละวัน ณ เวลำ 16.00 น.
ของเดือนที่เริ่มโปรแกรม และนำทองมำเก็บรักษำให้ แก่ลกู ค้ ำ
3.4 ลูกค้ ำรับทรำบว่ำจำนวนเงินที่บริษัทนำมำซื ้อทองแต่ละโปรแกรม ในแต่ละครัง้ ต้ องไม่น้อยกว่ำจำนวนเงิน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรค่ำชำระที่บริษัทกำหนดให้ ลกู ค้ ำชำระในแต่
ละเดือน
3.5 ลูกค้ ำรับทรำบว่ำจะต้ องมีเงินในบัญชีเงินฝำกพร้ อมที่จะให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักเป็ นค่ำซื ้อทองเพื่อส่งมอบให้ แก่บริษัทก่อนเวลำ 24.00 น. ของวันก่อนหน้ ำวันหักเงินจำก
บัญชีเงินฝำก
3.6 ลูกค้ ำรับทรำบว่ำ หำกจำนวนเงินในบัญชีเงินฝำก ณ วันหักบัญชีเงินฝำกครำวใด มีไม่เพียงพอสำหรับกำรซื ้อทองคำ บริ ษัทจะไม่ทำกำรซื ้อทองคำให้ ในครำวนันๆ
้ ถึงแม้ ว่ำ
ต่อมำภำยหลังจำนวนเงินในบัญชีจะมีเงินเพียงพอสำหรับกำรซื ้อทองคำดังกล่ำว บริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรซื ้อทองคำย้ อนหลังสำหรับกำหนดวันหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกในครำว
ที่ผ่ำนมำแล้ วนัน้
3.7 บริ ษัทจะซื ้อทองคำให้ แก่ลูกค้ ำต่อเมื่อธนำคำรสำมำรถหักบัญ ชีเงินฝำกได้ ตำมข้ อกำหนดนี ้ และได้ ส่งเงินที่ หักจำกบัญ ชีเงินฝำกเข้ ำบัญ ชีชำระค่ำซือ้ ทองของบริ ษั ท
เรียบร้ อยแล้ ว
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4.กำรเก็บรักษำทองคำ และเหรียญทองคำ
4.1 เมื่อบริ ษัทได้ จดั ซื ้อทองคำให้ แก่ลกู ค้ ำแล้ ว ลูกค้ ำตกลงให้ บริ ษัท เป็ นผู้เก็บรักษำทองคำดังกล่ำว ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทเพื่อสะสมและ เพื่อนำไปแปรรูปเป็ นทองคำขนำด
ต่ำงๆตำมควำมประสงค์ของลูกค้ ำ หรือที่บริษัทได้ กำหนดไว้
4.2 บริ ษัทจะต้ องจัดทำรำยงำน หนังสือสถำนะกำรออม (Saving Statement) เพื่อสรุปรำยกำรปริ มำณทองคำที่เก็บรักษำไว้ ที่บริ ษัท แล้ วรำยงำนให้ ลกู ค้ ำ ทรำบเป็ นประจำ
ทุกๆ เดือน ทำงจดหมำยอีเล็คทรอนิคส์
4.3 ในกรณีที่บริษัทได้ จดั ทำทองคำเสร็จแล้ ว หำกลูกค้ ำยังไม่ประสงค์รับมอบทองคำดังกล่ำว ลูกค้ ำขอให้ บริษัทเป็ นผู้เก็บรักษำทองคำดังกล่ำวไว้ แทน
5. กำรรับสินค้ำ
5.1 ในกรณีที่ลกู ค้ ำมีปริมำณทองคำสะสมในบัญชีครบตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ในโปรแกรมแล้ ว หำกลูกค้ ำต้ องกำรจะขอรับ ทองคำแท่ง ดังกล่ำวจำกบริ ษัทลูกค้ ำต้ องจัดทำ
เอกสำรใบขอรับสินค้ ำแจ้ งให้ บริษัททรำบอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำร
5.2 ลูกค้ ำจะเป็ นผู้ชำระค่ำพรีเมี่ยมในกำรจัดทำสินค้ ำซึง่ เป็ นไปตำมอัตรำที่บริษัทกำหนด และชำระภำษีมลู ค่ำเพิ่มให้ แก่บริษัท
5.3 ลูกค้ ำจะต้ องมำรับทองคำแท่งที่บริษัท ตำมวันและเวลำที่บริษัทกำหนด
6.ข้อกำหนดอื่นๆ
6.1 ในกรณีที่ลกู ค้ ำหรือเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกประสงค์จะเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมออมทองคำ, กำรซื ้อทองคำ หรือกำรหักเงินในบัญชีลกู ค้ ำจะแจ้ งให้
บริษัททรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
6.2 บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อยกเลิกหลักเกณฑ์ใดๆ ในข้ อกำหนดนีไ้ ด้ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบเป็ นลำยลั กษณ์ อกั ษรภำยใน 30 วัน นับ
จำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก
6.3 บริษัทมีสิทธิในกำรปฎิเสธกำรซื ้อทองคำให้ กบั ลูกค้ ำ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ทรำบ
6.4 บริษัทมีสิทธิในกำรมอบอำนำจ หรือแต่งตังตั
้ วแทน เพื่อดำเนินกำรใดๆ ได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้
7.กำรยกเลิกคำขอและกำรสิ้นผลบังคับของคำขอ
คำขอนี ้ อำจยกเลิกหรือสิ ้นสุดลงด้ วยเหตุหนึ่งเหตุใด ต่อไปนี ้ คือ
7.1 บริษัทไม่สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกเพื่อชำระค่ำทองคำได้ เป็ นเวลำ 3 งวดติดต่อกัน หรือเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกยกเลิกคำขอให้ หกั บัญชีเงินฝำก ให้ ถือว่ำลูกค้ ำเป็ นฝ่ ำยผิด
สัญญำ ยินยอมให้ บริษัทยกเลิกสัญำได้
7.2 หำกลูกค้ ำหรือ บริษัท ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งต้ องกำรเลิกสัญญำต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบเป็ นหนังสือภำยในวันที่ 20 ของเดือนปั จจุบนั โดยจะมีผลในงวดถัดไป ในกรณีที่
ลูกค้ ำหรือเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกฝ่ ำฝื นไม่ปฎิบตั ิตำมข้ อหนึ่งข้ อใดของคำขอ หรือข้ อกำหนดของบริษัทบริษัทมีสิทธิยกเลิกกำรให้ บริกำรตำมคำขอโดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำ
7.3 ในกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงคำขอโดยมีกำรทำคำขอฉบับใหม่มำใช้ แทนฉบับนี ้ทังฉบั
้ บ
7.4 ในกรณีที่มีกำรเลิกสัญญำหรื อปิ ดโปรแกรมหรื อสัญญำสิ ้นสุดลงไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใดๆ ก็ตำมลูกค้ ำจะต้ องมำติดต่อขอรับทองคำคืนจำก บริษัท โดยทำเป็ นหนังสือแจ้ งให้
บริษัททรำบก่อนล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
8.ผลของกำรสิ้นสุดของโปรแกรม
เมื่อโปรแกรมสิ ้นสุดลงไม่วำ่ ด้ วยเหตุใดๆ บริษัทฯ จะต้ องส่งมอบทองคำที่สะสมไว้ ในบัญชีให้ แก่ลกู ค้ ำตำมโปรแกรมต่ำงๆ ดังนี ้ คือ
8.1 โปรแกรมออมทองจะส่งมอบทองคำที่แปรรูปเป็ นทองคำแท่งได้ ให้ แก่ลกู ค้ ำ และส่วนคงเหลือที่ไม่สำมำรถแปรรูปเป็ นทองคำได้ บริ ษัทจะชำระเงินให้ แก่ลกู ค้ ำแทน โดยใช้
รำคำรับซื ้อทองคำที่สมำคมค้ ำทองคำ ประกำศ ณ เวลำ 16.00 น. ของวันทำกำรแรกในเดือนถัดจำกเดือนที่โปรแกรมสิ ้นสุด มำใช้ เป็ นรำคำทองคำที่ต้องชำระให้ แก่ลกู ค้ ำ
8.2 ในกรณีที่ลกู ค้ ำมีควำมประสงค์จะขำยทองคำที่สะสมไว้ ทงหมด
ั้
หรือในกรณีที่มีปริ มำณทองคำสะสมไม่เพียงพอที่จะแปรรูปเป็ นทองคำแท่ง บริษัทจะชำระเงินให้ แก่ลกู ค้ ำ
แทนกำรส่งมอบทองคำตำมปริมำณของทองคำที่ลกู ค้ ำสะสมไว้ ในบัญชี โดยใช้ รำคำรับซื ้อทองคำที่สมำคมค้ ำทองคำ ประกำศ ณ เวลำ 16.00 น. ของวันทำกำรแรกในเดือนถัด
จำกเดือนที่โปรแกรมสิ ้นสุด มำใช้ เป็ นรำคำทองคำที่ต้องชำระให้ แก่ลกู ค้ ำ
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