บริการช่ วยเหลือ Q&A
1. จีแคปมีทองแท่ งแบบใดบ้ าง
ทองคาแท่งที่จีแคปจัดจาหน่าย แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
- ทองคาบริ สุทธิ์ 96.50% ทองคาแท่งตราจีแคป ได้มาตรฐานตามที่สมาคมค้าทองคาแห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้การรับรองคุณภาพ ซึ่งมีขนาด 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท, 50
บาท และ 100 บาท
- ทองคาบริ สุทธิ์ 99.99% ขนาด 1 กิโลกรัม นาเข้าจากประเทศผูผ้ ลิตชั้นนา อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย
มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association ซึ่งเป็ นมาตรฐานระดับโลก) และทองคาบริ สุทธิ์
99.99% ขนาด 1 กิโลกรัมของจีแคป ซึ่งผลิตจากรี ไฟเนอรี่ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และได้รับการยอมรับให้เก็บ
รักษาเป็ นทุนสารองของประเทศในคลังของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ทองคาแท่ งเล็กหรือ Gold Gift Card (Small Bar) คืออะไร มีขนาดไหนบ้ าง
ทองคาแท่งเล็กหรื อ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) คือทองคาแท่งที่อยูใ่ นการ์ดขนาดพกพา พิมพ์
ลวดลายสวยงาม เหมาะสาหรับเป็ นของขวัญตามเทศกาลต่างๆ หรื อเก็บสะสมสาหรับการลงทุน ราคาเริ่ มต้นเพียง
พันกว่าบาทเท่านั้น

-

ทองคาแท่งเล็กหรื อ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) มีขนาดดังนี้
ทองคาแท่งเล็กความบริ สุทธิ์ 96.50% มีขนาด 1 กรัม, ครึ่ งสลึง, 1 สลึง, 2 สลึง และ 1 บาท
ทองคาแท่งเล็กความบริ สุทธิ์ 99.99% มีขนาด 1กรัม, 5 กรัม และ 10 กรัม

3. ทองคาขั้นตา่ ทีส่ ามารถซื้อขายกับจีแคปได้
การซื้อขายทองคาแท่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
- ทองคาแท่งปกติ 96.50% ปริ มาณขั้นต่าในการซื้อขายต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 5 บาททองคา
-

ทองคาแท่งปกติ 99.99% ปริ มาณขั้นต่าในการซื้อขายต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 1 กิโลกรัม

-

ทองคาแท่งเล็ก หรื อ Gold Gift Card (Small Bar) 96.50% ปริ มาณขั้นต่าในการซื้อขายต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 1 กรัม

-

ทองคาแท่งเล็ก หรื อ Gold Gift Card (Small Bar) 99.99% ปริ มาณขั้นต่าในการซื้อขายต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 1กรัม

4. ถ้ าจะซื้อทองกับจีแคป มีกวี่ ธิ ีบ้าง
สามารถทาได้ 3 วิธี
1. ซื้อได้ที่บริ ษทั จีแคป
2. เปิ ดบัญชีซ้ือ-ขายกับบริ ษทั ซื้อขายได้ท้ งั ทางออนไลน์และทางโทรศัพท์
3. ซื้อด้วยโปรแกรมออมทอง โดยการตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ทุกวันทาการที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่ง
ทางบริ ษทั จะเข้าซื้อทองให้ทุกวันที่ 2 หรื อ 4 ของเดือนตามที่ลูกค้าระบุไว้ให้ ซึ่งจะซื้อทองในราคาตลาด ณ วันที่
เข้าซื้อ

5. หากต้ องการเปิ ดบัญชีต้องทาอย่ างไร
ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริ ษทั ฯโดยทางบริ ษทั ฯ จะจัดส่งใบสมัครและสัญญาการ
เปิ ดบัญชีให้ลูกค้าผ่านทางไปรษณี ย ์ หรื อสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดว้ ยตัวเองที่หน้าเว็บไซต์จีแคป ซึ่งลูกค้า
จะต้องลงลายมือชื่อตามตาแหน่งที่ระบุในสัญญาแล้วส่งไปรษณี ยก์ ลับมายังบริ ษทั ฯ โดยที่หลังจากที่ลูกค้าชาระค่า
หลักประกันเรี ยบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับ Username + Password ที่ใช้สาหรับการซื้อขาย ภายในวันทาการที่ลูกค้า
วางเงิน หลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถทาการซื้อขายได้ทนั ที
6. เอกสารทีใ่ ช้ ในการเปิ ดบัญชีกบั จีแคป
-

สาเนาบัตรประชาชน

-

หน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank)

-

หนังสื อยินยอมให้หกั ยอดเงินอัตโนมัติ (กรณี ที่ลูกค้าต้องการทาการชาระเงินด้วยระบบ ATS)

-

หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ที่มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาธุรกรรมกับทางบริ ษทั ฯ แทนตัวลูกค้าเอง)

7. สามารถชาระเงินได้ ด้วยวิธีไหนบ้ าง
-

โอนเงิน (Pay-in)

-

หักจากบัญชีของลูกค้า (ATS)

-

เงินสด (ที่บริ ษทั GCap)

8. หลักประกันในการเปิ ดวงเงินซื้อขายคิดเท่ าไร
10 เปอร์เซนต์ของมูลค่าทองคาที่ตอ้ งการจะซื้อขาย (ทองขั้นต่าในการวางหลักประกันซื้อขายคือ 5 บาท
ยกตัวอย่างเช่น
ลูกค้าต้องการเปิ ดบัญชีซ้ือขาย 5 บาททอง
ณ วันที่เปิ ดบัญชี มูลค่าทอง บาทละ 20,000 บาท รวมเป็ นเงิน 100,000 บาท
ลูกค้าต้องวางหลักประกันขั้นต่า 10% ของเงิน 100,000 บาท
ซึ่งคิดเป็ นเงิน 10,000 บาท ต่อการซื้อขาย 5 บาททอง
9. เวลาทาการของบริษัท
การซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ท (Online) และการซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์ ในวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา
9.00 - 24.00น.

10. วันที่ T+(…) คืออะไร
วันที่ตกลงการทาธุรกรรม โดยให้นบั วันหลังจาก วันที่ทาการซื้อ-ขาย ไปตามจานวนตัวเลขวันที่ระบุ เช่น
ถ้าทาการซื้อขายในวันจันทร์ก่อน 16.30 น. จะถือว่าวันจันทร์เป็ น T+ 0
วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส จะเป็ น T+1, T+2, T+3 ตามลาดับ
ดังนั้น ถ้ากาหนดชาระ คือ ภายใน T+2 ลูกค้าที่ทาการซื้อขายในวันจันทร์ ต้องทาการส่งมอบชาระราคา
ภายในวันพุธ
11. ลูกค้ าสามารถฝากทองคาแท่ งไว้ กบั บริษัทฯ ได้ หรือไม่
ลูกค้าสามารถฝากทองคาไว้กบั บริ ษทั ฯได้ และเมื่อลูกค้าต้องการที่จะมารับทองคาแท่ง รบกวนแจ้งให้ทาง
บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 1 วันทาการเพื่อความสะดวกของลูกค้า
12. ทองจีแคปนาไปขายทีอ่ นื่ ได้ หรือไม่
ขายได้ เนื่องจากทองคาของจีแคปได้มาตรฐานเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปและเป็ นสมาชิกสมาคมค้าทองคาแห่ง
ประเทศไทยส่วนราคาที่ได้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายของห้างทองผูร้ ับซื้อ
13. ไม่ มี Port กับจีแคป แล้ วจะซื้อ/ขายกับจีแคปได้ หรือไม่
ลูกค้าสามารถนาเงินสดมาซื้อทองได้ที่ บริ ษทั จีแคปโดยใช้ราคา ณ ขณะซื้อที่หน้าร้าน ภายในเวลาทาการ
09.00 – 16.30 น.
14. ใครเป็ นคนกาหนดราคาทองคาไทย
กาหนดโดยกรรมการสมาคมค้าทองคา เป็ นราคาอ้างอิงประจาวันในการซื้อขายทองคาระหว่างร้านทองและ
บุคคลทัว่ ไป
15. ราคาทองคาทีอ่ อนไลน์ ในเว็บไซต์ อิงราคาจากไหน
เป็ นราคาของจีแคป กาหนดจาก Gold Spot และ Exchange rate ประกอบกับราคา Bid / Offer ที่มีส่วนต่าง
ราคาแคบ ทาให้ลูกค้ามีโอกาสในการลงทุนได้มากยิง่ ขึ้น
16. ค่ าเงินบาทส่ งผลต่ อราคาทองอย่ างไร
เนื่องจากตลาดทองในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และมีการนาเข้า – ส่งออกทองคากับต่างประเทศเป็ นจานวน
มาก ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลต่อต้นทุนและการกาหนดราคาซื้อขายของผูน้ าเข้า – ส่งออกทองคา

