รหัสลูกค้ า .......................................

แบบคําขอเปิ ดบัญชีซือขายทองคําแท่ ง 99.99 % ⁄ 96.5 %
วันที& ...............................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปิ ดบัญชีซือขายทองคําแท่ง 99.99 % ⁄ 96.5 % กับห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิง
ข้ อมูลลูกค้ า
ชื(อ ..................................................................................นามสกุล ...........…………………..……….......…....……………
ประเภทบัตรประจําตัว

[ ] บัตรประชาชน [ ] หนังสื อเดินทาง [ ] อื(นๆ (ระบุ)……..........................…........................

เลขที( ..........................................วันที(ออก ............................ วันหมดอายุ ................................ สัญชาติ .........................
ประเทศ .....................................วัน / เดือน / ปี เกิด ........................................... อายุ ...............................ปี
ที&อยู่ปัจจุบัน ...................................................................................................................................................................โทรศัพท์
.....…………………...……..โทรศัพท์มือถือ ……..........................……… Email : ……............……......…….…….
สถานภาพ

[ ] โสด

[ ] สมรส

[ ] หย่า

ชื(อ-นามสกุลคู่สมรส ............................….……………….........……………………………………….............................
สถานที(ทาํ งานของคู่สมรส .................……………………………………………โทรศัพท์ ................................……………..
โทรศัพท์มือถือ...................….................................……….
อาชีพ

[ ] ข้าราชการ

[ ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ

[ ] พนักงานบริ ษทั

[ ] ประกอบกิจการค้าทอง [ ] อื(นๆ (ระบุ) ............................................................................
บุคคลที(สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น.............................................................................................................................

สถานที&ทํางาน
ชื(อที(ทาํ งาน .........……….......................….......... ประเภทธุรกิจ ...................……………… ตําแหน่ง .................…….......…
ฝ่ ายงาน ...............…….....…… อายุงาน ........….…… ปี อัตรารายได้ ⁄ปี ..………..…............รายได้พิเศษ ⁄ปี ……...............…
แหล่งที(มาของรายได้อื(น .........................……………………………………………………………………..………………...
ที(อยูท่ ี(ทาํ งาน ................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...................…………………………………….. โทรศัพท์มือถือ …………….................………………………….
วิธีการวางเงินประกันกับ “ ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์ เทรดดิง ’’
ชื&อบัญชี: ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์ เทรดดิง ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ธนาคาร

กสิกรไทย

กรุงเทพ

ไทยพาณิชย์

กรุงไทย

สาขา

เลขทีบ ัญชี

วังบูรพา

044-2-66366-1

สามยอด

150-0-77426-8

หัวเม็ด

050-224063-5

สามยอด

002-026748-7

การวางเงินหลักประกันและเงือ& นไขการทําธุรกรรม
1.1 ทองคําแท่ง 99.99% กําหนดการวางหลักประกัน 100,000 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
1.2 ทองคําแท่ง 96.5% กําหนดการวางหลักประกัน 100,000 บาท ต่อ 60 บาททอง
*** ลูกค้าวางหลักประกันแล้วสามารถทําการซื อขายได้หลังจากได้รับการยืนยันจากบริ ษทั
*** เงื(อนไขในการวางเงินประกันอาจมีการเปลี(ยนแปลงตามที(บริ ษทั ฯกําหนด
*** กรณี ที(ลูกค้าวางหลักประกันแล้วจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ เพื(อใช้เป็ นหลักประกันในการซื อขายโดยส่ งสําเนา
หลักฐานมาที( โทรสาร : 02-221-1957 หรือ Email: info@naturalgold.co.th

ช่ องทางการชําระค่ าซือทองคํา (กรณีลูกค้ าซือ )
ชื&อบัญชี: ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์ เทรดดิง ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ธนาคาร

กสิกรไทย

กรุงเทพ

ไทยพาณิชย์

กรุงไทย

สาขา

เลขทีบ ัญชี

วังบูรพา

044-2-66366-1

สามยอด

150-0-77426-8

หัวเม็ด

050-224063-5

สามยอด

002-026748-7

วิธีการชําระค่ าขายทองคํา (กรณีลูกค้ าขาย ) โปรดระบุธนาคาร
ชื(อธนาคาร .....................................................................ชื(อบัญชี ……….……...........................................……………….......
สาขา …………….............……... เลขที(บญั ชี …..................…..................…....... ประเภทบัญชี ………..……….…………...

ลงชื(อ .............................……………………………………
ผูส้ มัคร

สั ญญาซือขายทองคําแท่ งกับ ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์ เทรดดิง
ทําที& ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์ เทรดดิง
วันที& .......................................................................
สัญญาซื อขายทองคําแท่งฉบับนี (“สัญญา”) ทําขึนโดยระหว่าง ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์ เทรดดิง
ตังอยูเ่ ลขที( 514, 516 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200 ซึ( งสัญญาต่อไปนี
ในสัญญาจะเรี ยกว่า (“บริ ษทั ”) และ (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................................ อายุ .................ปี
ซึ( งต่อไปนี ในสัญญานีจะเรี ยกว่า (“ลูกค้า”) ทังสองฝ่ ายตกลงกันทําสัญญาซื อขายทองคําแท่งโดยมีเงื(อนไขในสัญญาดังต่อไปนี
ข้ อที& 1. สิ นค้ าที&ซือขาย
1.1 ลูกค้ าตกลงซือ / ตกลงขาย และบริษทั ตกลงซือ / ตกลงขาย ทองคําแท่ งโดยมีมาตรฐานของทองคําดังนี
- มาตรฐานทองคําแท่งความบริ สุทธิT 99.99 % ที( ได้มาตรฐานของ The London Bullion Market Association
(LBMA)
- ทองคําแท่ง 96.5 % ประทับตรา NGT
ซึ( งต่อไปนีในสัญญาฉบับนีจะเรี ยกทองคําแท่งที(ซือขายตามมาตรฐานดังกล่าวว่า “ทองคํา”
1.2 ราคาทองคํา หมายถึ ง ราคาทองคํา ที( บริ ษ ทั ตกลงซื อหรื อ ขายกับลูกค้า โดยอ้างอิ งกับ ราคา ตามเวลาจริ ง
(Real Time Price) ของตลาดทองคําต่างประเทศ
ข้ อที& 2. เงินประกัน ( Deposit ) หมายถึง เงินมัดจําหรื อเงินประกันเป็ นเงินบาทไทย ที(บริ ษทั เรี ยกเก็บจากลูกค้า
เพื(อเป็ นหลักประกันการซื อขายทองคําตามสัญญานีของลูกค้า จะเรี ยกว่า “หลักประกัน” โดยลูกค้าจะต้องมีหลักประกัน
วางไว้กบั ทางบริ ษทั ล่วงหน้าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าที(จะทําการซื อขาย หรื อตามจํานวนที(บริ ษทั กําหนดไว้

ข้ อที& 3. ช่ องทางการซื อขาย ( Trading Channels ) หมายถึ ง วิธีการซื อ / ขายที( บริ ษทั กําหนดไว้เพื( อให้ลูกค้า
ทําคําสัง( ซื อหรื อขายทองคํากับบริ ษทั กล่าวคือ สามารถตกลงซื อขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ( งมีระบบการบันทึกเสี ยงการสนทนา
รองรับ หรื อช่ องทางอื(นที(บริ ษทั กําหนด โดยการตกลงซื อ / ขายทัง 2 กรณี จะต้องมีขอ้ มูลที( ครบถ้วนทัง ชื( อลูกค้า ปริ มาณ
ทองคําแท่ ง ราคาทองคําแท่ง การชําระ และการส่ งมอบ โดยถื อว่าลูกค้าได้มีการตกลงทําธุ รกรรมซื อ / ขายทองคําแท่ ง
กับบริ ษทั สมบรู ณ์แล้ว ลูกค้าจะต้องกระทําตามเงื(อนไขการชําระและส่ งมอบทองคําแท่งตามที(บริ ษทั กําหนด
ข้ อที 4. วันที&ชําระค่ าสิ นค้ า ( Settlement date) หมายถึง วันทําการซึ( งเป็ นวันที(ค่สู ญ
ั ญาต้องชําระราคาทองคําแท่ง
4.1 กรณี ลู ก ค้ า ซื อทองคํ า แท่ ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งชํ า ระตามเงื( อ นไขที( ต กลงซื อไว้ กั บ ห้ า งหุ ้ น ส่ วนจํ า กั ด แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิง กล่าวคือ ภายใน 2 วันทําการ (T+2) ของบริ ษทั นับจากวันที(คาํ สั(งซื อขายมีผลสมบูรณ์ เป็ นไปตาม
ที(กาํ หนดต่อไปในสัญญานี เพื(อจะได้ดาํ เนินการส่ งมอบทองคําแท่งให้กบั ลูกค้าตามที(ตกลง
4.2 กรณี ลูกค้าขายทองคําแท่ งลูกค้าจะต้องส่ งมอบทองคําแท่ งตามเงื( อนไขที( ได้ตกลงขายกับ ห้างหุ ้นส่ วนจํากัดแนชเชอรัลโกลด์เทรดดิง

และต้องส่ งมอบทองคําแท่งภายใน 2 วันทําการ (T+2) ของบริ ษทั นับจากวันที( มีการตกลงขาย

หรื อตามเงื(อนไขที(ตกลง เพื(อที(บริ ษทั จะดําเนินการชําระราคาให้กบั ลูกค้าตามที(ตกลง
4.3 กรณี ลกู ค้าซื อ และ / หรื อ ขายทองคําแท่งกับ ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิง และลูกค้าไม่ทาํ ตาม
เงื( อนไขที( บริ ษทั กําหนด บริ ษทั สามารถปิ ดสถานะทองคํา แท่ งของลูกค้าได้โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณี
ที(มูลค่าทองคําแท่งที( ปิดสถานะทําให้เกิ ดส่ วนต่างราคาทองคําแท่งที( เป็ นลบหรื อขาดทุน และ / หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที( เกิดขึ น
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดแนชเชอรัลโกลด์เทรดดิง มีสิทธิT ที(จะเรี ยกเก็บค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายใดๆที(เกิดขึนจากลูกค้าได้
4.4 การบังคับชําระหนี กรณี ที(ลูกค้าไม่สามารถดําเนิ นการชําระเงิ นหรื อส่ งมอบทองคําภายในระยะเวลาที( บริ ษทั
กําหนด ลูกค้าตกลงให้บริ ษทั ดําเนินการดังต่อไปนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.4.1 กรณี ที(ลูกค้าผิดนัดชําระสิ นค้า หรื อส่ งมอบทองคํา เกิ น 2 วัน ลูกค้าจะต้องชําระเบี ยปรั บในอัตรา
ร้อยละ 3 % ของมูลค่าซื อขาย ตังแต่วนั ผิดนัดจนถึงวันชําระเสร็ จสิ น
4.4.2 บังคับชําระหนีจากหลักประกันที(ลกู ค้าได้วางไว้กบั บริ ษทั
4.4.3 ซื อหรื อขายทองคําเพื(อทําการล้างสถานะคงค้างของลูกค้า หากเกิน 5 วันทําการ(Force Buy / Sell)
4.4.4 ระงับลูกค้าจากการซื อหรื อขายทองคํา หากเกิน 7 วันทําการ
4.4.5 กระทําการใดๆ เพื(อให้บริ ษทั ได้รับชําระหนีที(คงค้าง
อนึ(ง สัญญาที(ลูกค้าตกลงทําไว้นนยั
ั งคงอยู่ จนกว่าลูกค้าจะทําการชําระเงินเต็มจํานวน หรื อนําทองคํามาส่ งตามที(ได้
ตกลงกันไว้ บริ ษทั อาจดําเนินการบังคับชําระหนีจากหลักประกันที(ลกู ค้าได้วางไว้กบั บริ ษทั นับตังแต่วนั ทําการถัดจากวันครบ
กําหนดชําระราคาหรื อส่ งมอบทองคํา

4.5 การรั บ ส่ ง สิ น ค้า ลู ก ค้า สามารถรั บ หรื อส่ ง สิ น ค้า ได้ที( บ ริ ษ ัท หรื อ ลู ก ค้า สามารถฝากสิ น ค้า ไว้กับ บริ ษ ัท
โดยทางบริ ษทั จะออกเอกสารการรับฝากสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเพื(อเก็บไว้เป็ นหลักฐานโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
ข้ อ ที& 5. กฎหมายที& ใช้ บั งคั บ สัญ ญานี ตี ค วาม ใช้บ ังคับ และเป็ นไปตามกฎหมายแห่ งราชอาณาจักรไทย และ
ตกอยูภ่ ายใต้เขตอํานาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
5.1ในกรณี ที(มีกฎหมายหรื อประกาศระเบี ยบข้อบังคับของภาครัฐที( เกี(ยวข้องมีผลกระทบกระเทื อนถึงเงื(อนไขใด ๆ
แห่ งข้อตกลงหรื อระเบี ยบปฏิบตั ิของ ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดแนชเชอรัลโกลด์เทรดดิง ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั เปลี(ยนแปลงแก้ไข
หรื อเพิ( มเติ มข้อตกลงนี เพื(อสอดคล้องกับกฎหมายประกาศ หรื อระเบี ยบข้อบังคับดังกล่าว แล้วแต่กรณี และให้มีผลบังคับ
ใช้ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า
5.2 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่กระทํา หรื อยินยอมให้ผูอ้ ื(นกระทําการใดๆอันก่อให้เกิ ดความเสี ยหายตลอดเวลาที( ขอ้ ตกลง
นียังบังคับใช้อยู่
5.3 ในกรณี ที(ขอ้ ตกลงนี ในข้อใดข้อหนึ( งขัดต่อกฎหมายหรื อใช้บงั คับไม่ได้ตามกฎหมายใด ๆ คู่สัญญาทังสองฝ่ าย
ตกลงว่า ข้อกําหนดในข้อตกลงส่ วนที(ยงั มีผลใช้บงั คับตามกฎหมายยังคงใช้บงั คับได้ต่อไป
ข้ อที& 6. คู่ฉบับ สัญญานีได้จดั ทําขึนเป็ นคู่ฉบับ ( Duplicate ) มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทุกประการถือว่า เป็ นต้นฉบับ
เสมอกัน (Original ) มีผลใช้บงั คับคู่สญ
ั ญาตามกฎหมายเท่าเทียมกันทุกประการ แต่ละฉบับลงนามโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายหรื อ
ทังสองฝ่ ายและเก็บรักษาไว้โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเพื(อเป็ นหลักฐาน
คู่ สั ญ ญาได้อ่ า นและเข้า ใจข้อ ความในสั ญ ญานี อย่ า งละเอี ย ดครบถ้ว น และเห็ น ว่ า ตรงตามเจตนารมณ์ ข อง
ตนทุกประการ จึงลงนามต่อหน้าพยาน ณ วันที(ที(กาํ หนดไว้ขา้ งต้นแห่งสัญญา

ลงชื(อ ....................................................... ลูกค้า
(..........................................................)
ลงชื(อ .................................................................
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิง
ลงชื(อ ....................................................... พยาน
(.........................................................)

เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี

สํ าหรับประเภทบุคคลธรรมดา
-

สําเนาบัตรประชาชน

- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากและรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน
สํ าหรับประเภทนิติบุคคล หรื อร้ านทอง
-

สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ(ม ภ.พ.20

- แบบเจ้งการประกอบกิจการค้าทอง ภ.พ.01.3 (กรณี ร้านทอง)
- สําเนาบัตรประชาชนของผูบ้ ริ หารและมีชื(ออยูใ่ นหนังสื อจดทะเบียน
- สําเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากและรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน
- แผนที(ร้านหรื อบริ ษทั
** ลงนามรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ

