ขอชี้แจงลูกคาซือ้ ขายทองคําแทง
ชือลูกค้ า:

วันที วัน / เดือน / พ.ศ.

รหัสลูกค้า:

 ลูกค้าได้ รับ SMS / Email และ PDF คู่มือการซือD ขาย
 ลูกค้าสามารถเข้ าระบบด้ วย Login ของลูกค้ า + มองเห็นราคา + ทดลองซื อขายแต่ไม่กด Confirm
 ลูกค้าสามารถ ดูรายละเอียด คําสังY ซื อ/ขาย + ค้ างชําระ + โปรไฟล์ + เปลีYยนรหัส /PIN + ยกเลิกการตั งราคา
 ลูกค้าทราบ รหัสลูกค้า 5 หลักและวิธีการใช้ งาน (ซื อขายสะดวก และรวดเร็วกว่าการสะกดชืYอ)
 วิเคราะห์ ราคาทอง / ข่าวเศรษฐกิจต่างๆลูกค้ าสมารถกด Like Facebook / Twitter / Official LINE บริ ษัทได้ ทีY @ShiningGoldTH






ช่ วงเวลาซือD ขาย: โทรศัพท์: จันทร์ - ศุกร์ (08:30 - 24:00)
วงเงินซือD ขาย: ลูกค้ าวางหลักประกัน 16,000 / บาททอง (หรื อ 100,000 / 1กก.) สามารถซื อได้ 10 และ ขายได้ 10 ในวันเดียวกัน

ONLINE เปิ ด
ปิ ด
จ.
08:30 03:00
อ.-พฤ. 07:00 03:00
ศ.
07:00 01:30

ทองคํา 96.5% / 96.5% Mini / 99.99% LBMA / 99.99% IN เป็ นสินค้ าคนละประเภท ซื อ – ขายราคาและการรับสินค้ า แยกกัน
ลูกค้ าซือทอง:
D
ลูกค้ าชําระเงินใน 2 วันทําการ (T+2) พร้ อมส่งหลักฐานการชําระเงิน พร้ อมระบุชืYอ + รหัสคําสังY ซื อขาย ทุกครัง เพืYอความรวดเร็ ว
อีเมล์: PAY@ShiningGold.com | แฟกซ์: 02-626-2288 (อัตโนมัต)ิ | ถ่ายรูปส่ง Official LINE: @PAYShiningGoldTH



ลูกค้ าขายทอง: ลูกค้าจะได้ รับเงินภายใน 2 วันทําการ (นับจากทีYชําระขาซื อแล้ ว)






ชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ ลกู ค้ า บริ ษัทรับผิดชอบ (ยกเว้ น กรณีลกู ค้ าโอนมาเกิน / โอนผิดบัญชี)



@PAYShiningGoldTH
ลูกค้ าสามารถทําการขายก่อน จากนั นจึงส่งมอบ หรื อ ซื อคืนทองคํา ภายใน 2 วันทําการ เว้ นแต่ลกู ค้ ามีทองอยู่ในสต๊ อกแล้ วระบบจะตัดจากสต๊ อกลูกค้าตามปกติ



รับเงินสด กรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 1 วันทําการ ก่อนเวลา 12.00 น.

กรณีชําระเงิน/ส่ งทองล่ าช้ า: มีคา่ ปรับ 3 บาท ต่อทองคํา 1 บาทต่อวัน (หากเกิน T+2 ค่าปรับนับรวมวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
Margin = (ยอดกําไร/ขาดทุน จากคําสังY ซื อ/ขายทีYยงั ไม่ชําระ + หลักประกัน) ÷ หลักประกัน เช่น (กําไร 5,000 + หลักประกัน 30,000) ÷ หลักประกัน 30,000 = 116%
การ Forced-Buy/Sell และ ยกเลิกคําสัง: บริ ษัทจะบังคับปิ ดสถานะซื อขายในกรณี (1) ค้ างชําระเกิน 30 วัน หรื อ (2) Margin ตํYากว่าหรื อเท่ากับ 10% หรื อ (3) Margin ตํYากว่า
30% และไม่มีการเพิมY หลักประกันภายในวัน อนึYง บริ ษัทถือสิทธิในการเปลีYยนแปลง หรื อ ยกเลิกคําสังY ซื อ/ขายทีอY าจเกิดขึ นจากความผิดพลาดของระบบ



การตังD ราคา: ลูกค้าตั งซื อ / ขายเป็ นราคาบาทไทย สามารถตั งได้ ระหว่างเวลา 09:00 - 23:30 น. นํ าหนักทอง 5 บาท ขึ นไป
 คําสังY จะมีผลถึงเวลา 09:00 น. เช้ าวันรุ่ งขึ น ลูกค้ าสามารถยกเลิกการตั งคําสังY เองได้ถงึ 23:30 น.



การรั บทอง: รบกวนลูกค้ าโทรแจ้ งนัดรับทองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2วัน
 ลูกค้ าจะได้ รับขนาดทองแท่งตามคําสังY ซื อในระบบ
 หากลูกค้ าประสงค์จะรับทองแท่งขนาดเล็กกว่า ซึงY ไม่ตรงกับคําสังY ซื อ บริ ษัทฯคิดค่าบล็อค แท่งละ 70 (ตํYากว่า 5 บาท) และ แท่งละ 30 (5 บาทขึ นไป)
 ทองแท่งลายพิเศษ เช่น 12 นักษัตร ค่าบล๊ อคราคาพิเศษ (สอบถามฝ่ ายสต๊ อกก่อน)
เจ้ าหน้ าทีYฝ่ายการตลาด ได้ ทําการแจ้ งถึงเงืYอนไข ข้ อชี แจง กฏ
ข้ อบังคับต่างๆ ในการซื อขายทองคําแท่งกับบริ ษัทตามเอกสาร

กรุงเทพ
ค่ าธรรมเนียมรับ/โอนเงิน

นี กับลูกค้ าแล้ วจึงลงชืYอไว้ เป็ นหลักฐาน
กสิกรฯ
_______________________
(ลูกค้า)

กรุงเทพ
ไทยพาณิชย์
กรุงศรีฯ

_______________________
(เจ้ าหน้ าทีการตลาด)

ทหารไทย
กรุงไทยฯ
ธนชาติ

_______________________
(ฝ่ ายบริหารความเสียง)
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** ATS สําหรับ SCB= ยอดไม่ เกิน 15 ล้ านบาท
** ยอดสูงสุด Bill Payment สําหรับ KBANK ไม่ เกิน 50 ล้ านบาท / SCB ไม่ เกิน 15 ล้ านบาท / BBL ไม่ เกิน 5 ล้ านบาท
**ค่ าธรรมเนียมถูกสุด = กรุ งเทพแนะนํา KBANK / ต่ างจังหวัดแนะนํา Bill Payment

บริษัท ชายน์ นิงโกลด์ บูลเลียน จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้ อง 4506 ชัน 45 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 | 02-626-2222 | ShiningGold.com
v2.9

