
วนัที่
เรือ่ง   ขอปิด บัญชีโปรแกรมออมทอง
เรยีน  เจ้าหน้าที่โปรแกรมออมทอง

ข้าพเจ้า(ชื่อลูกค้า) เบอร์โทร

รหัสลูกค้าเลขที่ รหัสบัญชีลูกค้าเลขที่ มีความประสงค์ขอปิดบัญชีโปรแกรมออมทอง

ขอขายทองทั้งหมด และโอนเงินให้แก่ข้าพเจ้า

ต้องการรบัทองเมื่อปิดบัญชี และขายทองที่เหลือให้แก่ข้าพเจ้า

ทองค าแท่ง 96.5% **สามารถดูรปูแบบสินค้าได้ที่หน้าเวบ็ www.ausiris.co.th หรอื ทางLine ID: @goldsaving **

0.065599 บาท มาตรฐาน ชิน้ ชิน้ 200 บาท

0.125 บาท มาตรฐาน ชิน้ ชิน้ 200 บาท

0.125 บาท แบบมีลายหน้าทอง ระบ ุ ชิน้ ชิน้ 250 บาท

0.25 บาท มาตรฐาน ชิน้ ชิน้ 100 บาท

0.25 บาท แบบมีลายหน้าทอง ระบ ุ ชิน้ ชิน้ ชิน้ ชิน้ ชิน้ 150 บาท

0.50 บาท มาตรฐาน ชิน้ ชิน้ 130 บาท

0.50 บาท แบบมีลายหน้าทอง ระบ ุ ชิน้ ชิน้ 180 บาท

1 บาท มาตรฐาน ชิน้ ชิน้ 150 บาท

1 บาท แบบมีลายหน้าทอง ระบ ุ ชิน้ ชิน้ ชิน้ ชิน้ ชิน้ 200 บาท

1 บาท แบบปลาคูล่งส ี(Colourized Gold Bar) ชิน้ ชิน้ 300 บาท

2 บาท มาตรฐาน ชิน้ ชิน้ 200 บาท

5 บาท มาตรฐาน แทง่ หงส์ แทง่ มังกร แทง่ เรือส าเภา แทง่ ฮก ลก ซิว่ แทง่ แทง่ ฟรี บาท

10 บาท มาตรฐาน แทง่ หงส์ แทง่ มังกร แทง่ แทง่ ฟรี บาท

แบบมาตรฐาน สนี้ าเงิน บรรจุทองได้ 1 ชิน้ ชิน้ 100 บาท

กล่องช้าง พญาคชสาร บรรจุทองได้ 1 ชิน้ ชิน้ 150 บาท

แบบมาตรฐาน สทีอง บรรจุทองได้ 2 ชิน้ ชิน้ 150 บาท

ชุด

โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้ช าระค่าพรเีมี่ยมในการขอรบัทองตามที่บรษัิทแจ้งไวทุ้กประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรบัทองที่สาขา

วังบรูพา ในวนัที่

ลงชื่อ ลูกค้า
( )

หมายเหตุ : กรุณาสง่เอกสารทาง E-mail:  goldsaving@ausiris.co.th  หรือLine ID:@goldsaving   FAX 02-6130879, 02-6134770
: สง่เอกสารขอปดิบญัชีก่อนวนัที ่20 ของเดือนปจัจุบนั มีผลปดิบญัชีในเดือนถัดไป
: ระบบจะยังท าการซือ้ทองค าใหจ้นถึงวันท าการสดุทา้ยของเดือน
: บริษัทฯจะท าการขายทองทัง้หมดใหใ้นวันท าการแรกของเดือน โดยใช้ราคารับคืนตามทีส่มาคมประกาศ ณ ช่วงเวลา 16.00 น. และโอนเงินภายใน 2 วันท าการ
: การขอรับทองทีส่าขาสลีมและสาขาวังบรูพา รับได้ในอีก 2 วันท าการ หลังจากทีบ่ริษัทฯ ได้รับเอกสารฉบบันี้
: น้ าหนัก 0.065599 บาท เทา่กับทองค าแทง่96.5%ขนาด 1 กรัม , น้ าหนัก 0.125 บาท เทา่กับทองค าแทง่96.5%ขนาดคร่ึงสลึง
: กรุณาน าบตัรประชาชนมาในวันรับทอง
: **สนิค้าผลิตจ านวนจ ากัดหมดแล้วหมดเลย

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ลงชือ่ผู้รับเร่ือง........................................................................... ผู้บันทึกในระบบ น้ าหนัก..............................................

โทรศพัท์เจ้าหน้าที่...................................สาขา........................... ลงชือ่................................................................. ราคารับซื้อ.........................................

วันที่....................................................เวลา............................. วันที่.................................................................. ยอดเงิน..............................................

โทรศพัท์ลูกค้า...........................................................................

ประเภททอง

www.ausiris.co.th

สลีม

1,300 บาท/ชุด

บรษัิท ออสสริสิ จ ำกัด

32/7-8 ถนนสรุศักดิ ์แขวงสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500 TEL (+66)2 613 0888 Fax. (+66)2 613 4717, (+66)2 613 0848

ขนาดทอง โปรดระบุจ านวนและรปูแบบที่ต้องการ รวม พรีเมีย่ม(ต่อช้ิน)

แพ็คเกจกล่องเดีย่ว

แพ็คเกจกล่องช้าง

แพ็คเกจกล่องคู่

ทองค าแทง่ ชุดวิถีน้ า วิถีไทย ขนาด 1 กรัม (0.065599 บาท) 4 ชิน้  รวมน้ าหนักทอง 0.262396 บาท  พร้อมกล่องแพ็คเกจชุดวิถีน้ า วิถีไทย **


