ข้ อมูลสําหรั บลูกค้า
ชื$อลูกค้ า:
r
r
r
r
r
r
r
r

วันที$ วัน / เดือน / พ.ศ.

รหัสลูกค้ า:

ลูกค้ าสามารถเข้ าระบบด้ วย Login ของลูกค้ า + มองเห็นราคา + ทดลองซื Fอขายแต่ไม่กด Confirm
ลูกค้ าสามารถ ดูรายละเอียด คําสังP ซื Fอ/ขาย + ค้ างชําระ + โปรไฟล์ + เปลียP นรหัส /PIN + ยกเลิกการตังราคา
F
ลูกค้ าทราบ รหัสลูกค้ า 9 หลักและวิธีการใช้ งาน (ซื Fอขายสะดวก และรวดเร็วกว่าการสะกดชืPอ)
บทวิเคราะห์ ราคาทองรายวัน / ข่าวเศรษฐกิจ ได้ ทีP Facebook (https://fb.com/ShiningGoldTH) หรื อไลน์ @ShiningGoldTH
เวลาซือ? ขาย: โทรศัพท์ และ ออนไลน์: จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 24:00 (ตังแต่
F วนั ทีP z เม.ย. {|}~)
วงเงินซือ? ขาย: ลูกค้ าวางหลักประกัน 10,000 / 5 บาททอง (หรื อ 130,000 / z กก.) สามารถซื Fอได้ 5 บาท และ ขายได้ 5 บาท
ทองคํา 96.5% / 96.5% Mini / 99.99% LBMA เป็ นสินค้ าคนละประเภท ซื Fอ – ขายราคาและการรับสินค้ า แยกกัน
ลูกค้ าซือ? ทอง: โปรดชําระเงินใน 3 วันทําการ (T+3) พร้ อมส่งหลักฐานการชําระเงิน พร้ อมระบุชืPอ + รหัสคําสังP ซื Fอขาย เพืPอความรวดเร็ว

โทร: 02-626-2222 กด ( | อีเมล์: PAY@ShiningGold.com | ไลน์: @ShiningGoldPay
r ลูกค้ าขายทอง: ท่านจะได้ รับเงินภายใน 2 วันทําการ หลังจากวันทีPชําระค่าซื Fอแล้ ว (อาจมีการเปลียP นแปลง ตามสภาวะตลาดทองคําโลก)
§ ฟรี คา่ ธรรมเนียมในการโอนเงินกลับ (ยกเว้ นกรณี ลูกค้ าโอนเกิน หรื อ โอนผิดบัญชี)
§ ลูกค้ าสามารถทําการขายก่อน จากนันจึ
F งส่งมอบ หรื อ ซื Fอคืนทองคํา ได้ ภายใน 3 วันทําการ / เว้ นแต่ลกู ค้ ามีทองอยูแ่ ล้ วในสต๊ อก ระบบจะตัดจากสต๊ อกลูกค้ าก่อน
§ กรณีรับเงินสด กรุณาแจ้ งล่วงหน้ า { วันทําการ
r ชําระเงิน/ส่ งทองล่ าช้ า: ค่าปรับ ‹ บาท ต่อทองคํา z บาท ต่อวัน (กรณีเกิน T+3 ค่าปรับจะนับรวมวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
r Margin = (ยอดกําไร/ขาดทุน จากคําสังP ซื Fอ/ขายทีPยงั ไม่ชําระ + หลักประกัน) ÷ หลักประกัน เช่น (กําไร |,••• + หลักประกัน ‹•,•••) ÷ หลักประกัน ‹•,••• = 116%
r Forced-Buy/Sell และ ยกเลิกคําสั$ง: บริ ษัทจะบังคับปิ ดสถานะซื Fอขายในกรณี (z) ค้ างชําระเกิน ‹• วัน หรื อ ({) Margin ตํPากว่าหรื อเท่ากับ z•% หรื อ (3) Margin ตํPากว่า 30%
และไม่มีการเพิPมหลักประกันภายในวัน อนึงP บริ ษัทถือสิทธิในการเปลียP นแปลง หรื อ ยกเลิกคําสังP ซื Fอ/ขายทีPอาจเกิดขึ Fนจากความผิดพลาดของระบบ
r ตัง? ราคา: ลูกค้ าตังราคาซื
F
Fอ/ขายเป็ นราคาบาทไทย ได้ ระหว่างเวลา 9:00 – 23:30 น. | ขันตํ
F Pา “}.|% นํ Fาหนัก | บาท ขึ Fนไป
§ คําสังP ดังกล่าวจะมีผลถึงเวลา •“:00 น. เช้ าวันรุ่งขึ Fน ลูกค้ าสามารถยกเลิกคําสังP ด้ วยตนเองได้ ถงึ เวลา 23:30 น.
r รั บทอง: โปรดแจ้ งนัดรับทองล่วงหน้ า { วันทําการ 02-626-2222 กด ;
§ หากประสงค์รับทองแท่งขนาดเล็ก (นํ FาหนักตํPากว่า | บาท) ค่าบล็อค แท่งละ z•• บาท
§ ทองแท่งลายพิเศษ เช่น z{ นักษัตร ค่าบล๊ อคราคาพิเศษ (โปรดสอบถามฝ่ ายสต๊ อก)
r บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียP นแปลงข้ อมูลชี Fแจง / เงืPอนไข ตามสถานกาณ์ โดยทีPไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ชําระเงิน
@ShiningGoldPay

เจ้ าหน้ าที_ฝ่ายการตลาด ได้ ทําการแจ้ งถึงเงื_อนไข ข้ อชี gแจง กฏ
ข้ อบังคับต่างๆ ในการซื gอขายทองคําแท่งกับบริ ษัทตามเอกสาร
นี gกับลูกค้ าแล้ วจึงลงชื_อไว้ เป็ นหลักฐาน
ค่ าธรรมเนียม รั บ/โอนเงิน
_______________________
(ลูกค้ า)

ไทยพาณิชย์

ฟรี

กรุงศรี ฯ
ทีทีบี

_______________________
(ฝ่ ายบริหารความเสีAยง)

ATS

กสิกรฯ
กรุงเทพ

_______________________
(เจ้ าหน้ าทีAการตลาด)

กรุ งเทพ

กรุงไทยฯ

ไม่มี
บริ การ

Bill Payment

10
10
15

Official
@ShiningGoldTH

ต่ างจังหวัด
ลูกค้ า
ขาย

ATS

ฟรี
15
20

ฟรี

ไม่มี
บริ การ

ไม่มี
บริ การ

Bill Payment

20
20
15

ลูกค้ า
ขาย

ฟรี

ไม่มี
บริ การ

** ยอดสูงสุด ATS : ธ.ไทยพาณิชย์ ไม่เกิน 15 ล้ านบาท
** ยอดสูงสุด Bill Payment : ธ.กสิกร, ธ.ไทยพาณิชย์ ไม่เกิน IJ ล้ านบาท / ธ.กรุงเทพ J ล้ านบาท
** เฉพาะ Bill Payment ธ.กรุ งเทพ: บริ ษัทจะได้ รับเงินในวันถัดไป

บริษัท ชายน์ น- ิงโกลด์ บูลเลี-ยน จํากัด
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