
 บริการช่วยเหลือ Q&A 

1. จแีคปมทีองแท่งแบบใดบ้าง 
ทองค ำแท่งท่ีจีแคปจดัจ ำหน่ำย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

- ทองค ำบริสุทธ์ิ 96.50%  ทองค ำแท่งตรำจีแคป ไดม้ำตรฐำนตำมท่ีสมำคมคำ้ทองค ำแห่งประเทศไทยและ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคใหก้ำรรับรองคุณภำพ ซ่ึงมีขนำด 5 บำท, 10 บำท, 20 บำท, 50 
บำท และ 100 บำท 

- ทองค ำบริสุทธ์ิ 99.99% ขนำด 1 กิโลกรัม น ำเขำ้จำกประเทศผูผ้ลิตชั้นน ำ อำทิ สวสิเซอร์แลนด ์ออสเตรเลีย
มำตรฐำน LBMA (London Bullion Market Association ซ่ึงเป็นมำตรฐำนระดบัโลก) และทองค ำบริสุทธ์ิ 
99.99% ขนำด 1 กิโลกรัมของจีแคป ซ่ึงผลิตจำกรีไฟเนอร่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภำค และไดรั้บกำรยอมรับใหเ้ก็บ
รักษำเป็นทุนส ำรองของประเทศในคลงัของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 

2. ทองค าแท่งเลก็หรือ Gold Gift Card (Small Bar) คืออะไร มขีนาดไหนบ้าง 
ทองค ำแท่งเลก็หรือ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) คือทองค ำแท่งท่ีอยูใ่นกำร์ดขนำดพกพำ พิมพ ์

ลวดลำยสวยงำม เหมำะส ำหรับเป็นของขวญัตำมเทศกำลต่ำงๆ หรือเก็บสะสมส ำหรับกำรลงทุน รำคำเร่ิมตน้เพียง
พนักวำ่บำทเท่ำนั้น 

 
ทองค ำแท่งเลก็หรือ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) มีขนำดดงัน้ี 

- ทองค ำแท่งเลก็ควำมบริสุทธ์ิ  96.50% มีขนำด 1 กรัม, คร่ึงสลึง, 1 สลึง, 2 สลึง และ 1 บำท 
- ทองค ำแท่งเลก็ควำมบริสุทธ์ิ  99.99% มีขนำด 1กรัม, 5 กรัม และ 10 กรัม 

 
3. ทองค าขั้นต า่ทีส่ามารถซ้ือขายกบัจแีคปได้ 

กำรซ้ือขำยทองค ำแท่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
- ทองค ำแท่งปกติ 96.50% ปริมำณขั้นต ่ำในกำรซ้ือขำยต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 5 บำททองค ำ 

- ทองค ำแท่งปกติ 99.99% ปริมำณขั้นต ่ำในกำรซ้ือขำยต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 1 กิโลกรัม 

- ทองค ำแท่งเลก็ หรือ Gold Gift Card (Small Bar) 96.50% ปริมำณขั้นต ่ำในกำรซ้ือขำยต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 1 กรัม 

- ทองค ำแท่งเลก็ หรือ Gold Gift Card (Small Bar) 99.99% ปริมำณขั้นต ่ำในกำรซ้ือขำยต่อ 1 คร้ัง อยูท่ี่ 1กรัม 

 

4. ถ้าจะซ้ือทองกบัจแีคป มกีีว่ธีิบ้าง 
        สำมำรถท ำได ้3 วธีิ 
1. ซ้ือไดท่ี้บริษทัจีแคป 
2. เปิดบญัชีซ้ือ-ขำยกบับริษทั ซ้ือขำยไดท้ั้งทำงออนไลน์และทำงโทรศพัท ์ 
3. ซ้ือดว้ยโปรแกรมออมทอง โดยกำรตดัเงินผำ่นบญัชีเงินฝำกอตัโนมติั (ATS) ทุกวนัท ำกำรท่ี 1 ของทุกเดือน ซ่ึง
ทำงบริษทัจะเขำ้ซ้ือทองใหทุ้กวนัท่ี 2 หรือ 4 ของเดือนตำมท่ีลูกคำ้ระบุไวใ้ห ้ซ่ึงจะซ้ือทองในรำคำตลำด ณ วนัท่ี
เขำ้ซ้ือ 
 



5. หากต้องการเปิดบัญชีต้องท าอย่างไร 
ลูกคำ้สำมำรถติดต่อผำ่นเจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำดของบริษทัฯโดยทำงบริษทัฯ จะจดัส่งใบสมคัรและสญัญำกำร 

เปิดบญัชีใหลู้กคำ้ผำ่นทำงไปรษณีย ์หรือสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรไดด้ว้ยตวัเองท่ีหนำ้เวบ็ไซตจี์แคป ซ่ึงลูกคำ้
จะตอ้งลงลำยมือช่ือตำมต ำแหน่งท่ีระบุในสญัญำแลว้ส่งไปรษณียก์ลบัมำยงับริษทัฯ โดยท่ีหลงัจำกท่ีลูกคำ้ช ำระค่ำ
หลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ลูกคำ้จะไดรั้บ Username + Password ท่ีใชส้ ำหรับกำรซ้ือขำย ภำยในวนัท ำกำรท่ีลูกคำ้
วำงเงิน หลงัจำกนั้นลูกคำ้ก็สำมำรถท ำกำรซ้ือขำยไดท้นัที  

 

6. เอกสารทีใ่ช้ในการเปิดบญัชีกบัจแีคป 

- ส ำเนำบตัรประชำชน 

- หนำ้บญัชีธนำคำร (Book Bank) 

- หนงัสือยนิยอมใหห้กัยอดเงินอตัโนมติั (กรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรท ำกำรช ำระเงินดว้ยระบบ ATS) 

- หนงัสือมอบอ ำนำจ (กรณีท่ีมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอ่ืนท ำธุรกรรมกบัทำงบริษทัฯ แทนตวัลูกคำ้เอง) 

 

7. สามารถช าระเงนิได้ด้วยวธีิไหนบ้าง 

- โอนเงิน (Pay-in) 

- หกัจำกบญัชีของลูกคำ้ (ATS) 

- เงินสด (ท่ีบริษทั GCap) 

 

8. หลกัประกนัในการเปิดวงเงนิซ้ือขายคดิเท่าไร  

10 เปอร์เซนตข์องมูลค่ำทองค ำท่ีตอ้งกำรจะซ้ือขำย (ทองขั้นต ่ำในกำรวำงหลกัประกนัซ้ือขำยคือ 5 บำท 

ยกตวัอยำ่งเช่น  

ลูกคำ้ตอ้งกำรเปิดบญัชีซ้ือขำย 5 บำททอง  

ณ วนัท่ีเปิดบญัชี มูลค่ำทอง บำทละ 20,000 บำท รวมเป็นเงิน 100,000 บำท  

ลูกคำ้ตอ้งวำงหลกัประกนัขั้นต ่ำ 10% ของเงิน 100,000 บำท 

ซ่ึงคิดเป็นเงิน 10,000 บำท ต่อกำรซ้ือขำย 5 บำททอง 

 

9. เวลาท าการของบริษัท 

กำรซ้ือขำยผำ่นระบบอินเตอร์เน็ท (Online) และกำรซ้ือขำยผำ่นระบบโทรศพัท ์ในวนัจนัทร์-วนัศุกร์  

เวลำ 9.00 - 24.00 น.  

 

 

 



10. วนัที ่T + (…) คืออะไร  

วนัท่ีตกลงกำรท ำธุรกรรม โดยใหน้บัวนัหลงัจำก วนัท่ีท ำกำรซ้ือ-ขำย ไปตำมจ ำนวนตวัเลขวนัท่ีระบุ เช่น 

ถำ้ท ำกำรซ้ือขำยในวนัจนัทร์ก่อน 16.30 น. จะถือวำ่วนัจนัทร์เป็น T+ 0  

วนัองัคำร วนัพธุ วนัพฤหสั จะเป็น T+1, T+2, T+3 ตำมล ำดบั  

ดงันั้น ถำ้ก ำหนดช ำระ คือ ภำยใน T+2 ลูกคำ้ท่ีท ำกำรซ้ือขำยในวนัจนัทร์ ตอ้งท ำกำรส่งมอบช ำระรำคำ

ภำยในวนัพธุ 

 

11. ลูกค้าสามารถฝากทองค าแท่งไว้กบับริษัทฯ ได้หรือไม่ 

ลูกคำ้สำมำรถฝำกทองค ำไวก้บับริษทัฯได ้และเม่ือลูกคำ้ตอ้งกำรท่ีจะมำรับทองค ำแท่ง รบกวนแจง้ใหท้ำง

บริษทัฯ ทรำบล่วงหนำ้ 1 วนัท ำกำรเพื่อควำมสะดวกของลูกคำ้ 

 

12. ทองจแีคปน าไปขายทีอ่ื่นได้หรือไม่ 

ขำยได ้เน่ืองจำกทองค ำของจีแคปไดม้ำตรฐำนเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปและเป็นสมำชิกสมำคมคำ้ทองค ำแห่ง

ประเทศไทยส่วนรำคำท่ีไดข้ึ้นอยูก่บันโยบำยของหำ้งทองผูรั้บซ้ือ 

 

13. ไม่ม ีPort กบัจแีคป แล้วจะซ้ือ/ขายกบัจแีคปได้หรือไม่ 

        ลูกคำ้สำมำรถน ำเงินสดมำซ้ือทองไดท่ี้ บริษทัจีแคปโดยใชร้ำคำ ณ ขณะซ้ือท่ีหนำ้ร้ำน ภำยในเวลำท ำกำร 

09.00 – 16.30 น. 

 

14. ใครเป็นคนก าหนดราคาทองค าไทย 

         ก ำหนดโดยกรรมกำรสมำคมคำ้ทองค ำ เป็นรำคำอำ้งอิงประจ ำวนัในกำรซ้ือขำยทองค ำระหวำ่งร้ำนทองและ

บุคคลทัว่ไป 

 

15. ราคาทองค าทีอ่อนไลน์ในเวบ็ไซต์ องิราคาจากไหน 

เป็นรำคำของจีแคป ก ำหนดจำก Gold Spot และ Exchange rate ประกอบกบัรำคำ Bid / Offer ท่ีมีส่วนต่ำง

รำคำแคบ ท ำใหลู้กคำ้มีโอกำสในกำรลงทุนไดม้ำกยิง่ข้ึน   

 

16. ค่าเงนิบาทส่งผลต่อราคาทองอย่างไร 

เน่ืองจำกตลำดทองในประเทศไทยมีขนำดใหญ่และมีกำรน ำเขำ้ – ส่งออกทองค ำกบัต่ำงประเทศเป็นจ ำนวน

มำก ดงันั้น อตัรำแลกเปล่ียนจึงมีผลต่อตน้ทุนและกำรก ำหนดรำคำซ้ือขำยของผูน้ ำเขำ้ – ส่งออกทองค ำ  

 


