
 บริการช่วยเหลอื Q&A 

1. จแีคปมทีองแท่งแบบใดบ้าง 
ทองค าแท่งท่ีจีแคปจดัจ าหน่าย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

- ทองค าบริสุทธ์ิ 96.50%  ทองค าแท่งตราจีแคป ไดม้าตรฐานตามท่ีสมาคมคา้ทองค าแห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคใหก้ารรับรองคุณภาพ ซ่ึงมีขนาด 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท, 50 
บาท และ 100 บาท 

- ทองค าบริสุทธ์ิ 99.99% ขนาด 1 กิโลกรัม น าเขา้จากประเทศผูผ้ลิตชั้นน า อาทิ สวสิเซอร์แลนด ์ออสเตรเลีย
มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association ซ่ึงเป็นมาตรฐานระดบัโลก) และทองค าบริสุทธ์ิ 
99.99% ขนาด 1 กิโลกรัมของจีแคป ซ่ึงผลิตจากรีไฟเนอร่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค และไดรั้บการยอมรับใหเ้ก็บ
รักษาเป็นทุนส ารองของประเทศในคลงัของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

2. ทองค าแท่งเลก็หรือ Gold Gift Card (Small Bar) คอือะไร มขีนาดไหนบ้าง 
ทองค าแท่งเลก็หรือ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) คือทองค าแท่งท่ีอยูใ่นการ์ดขนาดพกพา พิมพ ์

ลวดลายสวยงาม เหมาะส าหรับเป็นของขวญัตามเทศกาลต่างๆ หรือเก็บสะสมส าหรับการลงทุน ราคาเร่ิมตน้เพียง
พนักวา่บาทเท่านั้น 

 
ทองค าแท่งเลก็หรือ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) มีขนาดดงัน้ี 

- ทองค าแท่งเลก็ความบริสุทธ์ิ  96.50% มีขนาด 1 กรัม, คร่ึงสลึง, 1 สลึง, 2 สลึง และ 1 บาท 
- ทองค าแท่งเลก็ความบริสุทธ์ิ  99.99% มีขนาด 1กรัม, 5 กรัม และ 10 กรัม 

 
3. ทองค าขั้นต า่ทีส่ามารถซ้ือขายกบัจแีคปได้ 

การซ้ือขายทองค าแท่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
- ทองค าแท่งปกติ 96.50% ปริมาณขั้นต ่าในการซ้ือขายต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 5 บาททองค า 

- ทองค าแท่งปกติ 99.99% ปริมาณขั้นต ่าในการซ้ือขายต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 1 กิโลกรัม 

- ทองค าแท่งเลก็ หรือ Gold Gift Card (Small Bar) 96.50% ปริมาณขั้นต ่าในการซ้ือขายต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 1 กรัม 

- ทองค าแท่งเลก็ หรือ Gold Gift Card (Small Bar) 99.99% ปริมาณขั้นต ่าในการซ้ือขายต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 1กรัม 

 

4. ถ้าจะซ้ือทองกบัจแีคป มกีีว่ธีิบ้าง 
        สามารถท าได ้3 วธีิ 
1. ซ้ือไดท่ี้บริษทัจีแคป 
2. เปิดบญัชีซ้ือ-ขายกบับริษทั ซ้ือขายไดท้ั้งทางออนไลน์และทางโทรศพัท ์ 
3. ซ้ือดว้ยโปรแกรมออมทอง โดยการตดัเงินผา่นบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ทุกวนัท าการท่ี 1 ของทุกเดือน ซ่ึง
ทางบริษทัจะเขา้ซ้ือทองใหทุ้กวนัท่ี 2 หรือ 4 ของเดือนตามท่ีลูกคา้ระบุไวใ้ห ้ซ่ึงจะซ้ือทองในราคาตลาด ณ วนัท่ี
เขา้ซ้ือ 
 



5. หากต้องการเปิดบัญชีต้องท าอย่างไร 
ลูกคา้สามารถติดต่อผา่นเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัฯโดยทางบริษทัฯ จะจดัส่งใบสมคัรและสญัญาการ 

เปิดบญัชีใหลู้กคา้ผา่นทางไปรษณีย ์หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารไดด้ว้ยตวัเองท่ีหนา้เวบ็ไซตจี์แคป ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งลงลายมือช่ือตามต าแหน่งท่ีระบุในสญัญาแลว้ส่งไปรษณียก์ลบัมายงับริษทัฯ โดยท่ีหลงัจากท่ีลูกคา้ช าระค่า
หลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ลูกคา้จะไดรั้บ Username + Password ท่ีใชส้ าหรับการซ้ือขาย ภายในวนัท าการท่ีลูกคา้
วางเงิน หลงัจากนั้นลูกคา้ก็สามารถท าการซ้ือขายไดท้นัที  

 

6. เอกสารทีใ่ช้ในการเปิดบัญชีกบัจแีคป 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- หนา้บญัชีธนาคาร (Book Bank) 

- หนงัสือยนิยอมใหห้กัยอดเงินอตัโนมติั (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการท าการช าระเงินดว้ยระบบ ATS) 

- หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนท าธุรกรรมกบัทางบริษทัฯ แทนตวัลูกคา้เอง) 

 

7. สามารถช าระเงนิได้ด้วยวธีิไหนบ้าง 

- โอนเงิน (Pay-in) 

- หกัจากบญัชีของลูกคา้ (ATS) 

- เงินสด (ท่ีบริษทั GCap) 

 

8. หลกัประกนัในการเปิดวงเงนิซื้อขายคดิเท่าไร  

10 เปอร์เซนตข์องมูลค่าทองค าท่ีตอ้งการจะซ้ือขาย (ทองขั้นต ่าในการวางหลกัประกนัซ้ือขายคือ 5 บาท 

ยกตวัอยา่งเช่น  

ลูกคา้ตอ้งการเปิดบญัชีซ้ือขาย 5 บาททอง  

ณ วนัท่ีเปิดบญัชี มูลค่าทอง บาทละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท  

ลูกคา้ตอ้งวางหลกัประกนัขั้นต ่า 10% ของเงิน 100,000 บาท 

ซ่ึงคิดเป็นเงิน 10,000 บาท ต่อการซ้ือขาย 5 บาททอง 

 

9. เวลาท าการของบริษัท 

การซ้ือขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ท (Online) และการซ้ือขายผา่นระบบโทรศพัท ์ในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา  

9.00 - 24.00น.  

 

 

 



10. วนัที ่T+(…) คอือะไร  

วนัท่ีตกลงการท าธุรกรรม โดยใหน้บัวนัหลงัจาก วนัท่ีท าการซ้ือ-ขาย ไปตามจ านวนตวัเลขวนัท่ีระบุ เช่น 

ถา้ท าการซ้ือขายในวนัจนัทร์ก่อน 16.30 น. จะถือวา่วนัจนัทร์เป็น T+ 0  

วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสั จะเป็น T+1, T+2, T+3 ตามล าดบั  

ดงันั้น ถา้ก าหนดช าระ คือ ภายใน T+2 ลูกคา้ท่ีท าการซ้ือขายในวนัจนัทร์ ตอ้งท าการส่งมอบช าระราคา

ภายในวนัพธุ 

 

11. ลูกค้าสามารถฝากทองค าแท่งไว้กบับริษัทฯ ได้หรือไม่ 

ลูกคา้สามารถฝากทองค าไวก้บับริษทัฯได ้และเม่ือลูกคา้ตอ้งการท่ีจะมารับทองค าแท่ง รบกวนแจง้ใหท้าง

บริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ 1 วนัท าการเพื่อความสะดวกของลูกคา้ 

 

12. ทองจแีคปน าไปขายทีอ่ืน่ได้หรือไม่ 

ขายได ้เน่ืองจากทองค าของจีแคปไดม้าตรฐานเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปและเป็นสมาชิกสมาคมคา้ทองค าแห่ง

ประเทศไทยส่วนราคาท่ีไดข้ึ้นอยูก่บันโยบายของหา้งทองผูรั้บซ้ือ 

 

13. ไม่ม ีPort กบัจแีคป แล้วจะซ้ือ/ขายกบัจแีคปได้หรือไม่ 

        ลูกคา้สามารถน าเงินสดมาซ้ือทองไดท่ี้ บริษทัจีแคปโดยใชร้าคา ณ ขณะซ้ือท่ีหนา้ร้าน ภายในเวลาท าการ 

09.00 – 16.30 น. 

 

14. ใครเป็นคนก าหนดราคาทองค าไทย 

         ก าหนดโดยกรรมการสมาคมคา้ทองค า เป็นราคาอา้งอิงประจ าวนัในการซ้ือขายทองค าระหวา่งร้านทองและ

บุคคลทัว่ไป 

 

15. ราคาทองค าทีอ่อนไลน์ในเวบ็ไซต์ องิราคาจากไหน 

เป็นราคาของจีแคป ก าหนดจาก Gold Spot และ Exchange rate ประกอบกบัราคา Bid / Offer ท่ีมีส่วนต่าง

ราคาแคบ ท าใหลู้กคา้มีโอกาสในการลงทุนไดม้ากยิง่ข้ึน   

 

16. ค่าเงนิบาทส่งผลต่อราคาทองอย่างไร 

เน่ืองจากตลาดทองในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และมีการน าเขา้ – ส่งออกทองค ากบัต่างประเทศเป็นจ านวน

มาก ดงันั้น อตัราแลกเปล่ียนจึงมีผลต่อตน้ทุนและการก าหนดราคาซ้ือขายของผูน้ าเขา้ – ส่งออกทองค า  

 


