
 
เง่ือนไขการซ้ือขายทองค าแท่งออนไลน์ 

การเปิดบญัชี 

(1) ลูกคา้จะไดรั้บ รหสั User, Password และรหสั Pin ผา่นช่องทาง E-mail ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บัทางบริษทัฯ 

(2) ลูกคา้สามารถท าการซ้ือขายผา่นเจา้หนา้ท่ีการตลาด ติดต่อท่ีเบอร์โทรศพัท ์0-2821-5355 หรือทางอินเทอร์เน็ต  

โดยเขา้ไปท่ี website www.nggtrade.com หรือซ้ือขายผา่น Application IOS/ Android 

(3) ช่วงเวลาซ้ือขาย  เปิดท าการจนัทร์-ศุกร์ 08.30-24.00 น. 

การวางหลกัประกนั  

(1) หลกัประกนัเงินสดส าหรับทองค า 96.5% วางเงินขั้นต ่า 10,000 บาท ต่อการซ้ือขายทองค า 5 บาททอง และส าหรับทองค า99.99% วางเงิน 

100,000 บาท ต่อการซ้ือขายทองค า 1กิโล 

หมายเลขบญัชีส าหรับโอนช าระเงิน ช่ือบญัชี  “บริษัท เอน็จีจี เทรด จ ากัด”  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 
กรุงเทพ สีลม 118-5-39859-9 

 

(2) หลกัประกนัทองส าหรับวางทองค า 965.5% 5 บาททอง สามารถซ้ือขายได ้50 บาททอง และส าหรับวางทองค า 99.99% 1 KG สามารถ

ซ้ือขายได ้10 KG 

(3) การฝากหลกัประกนั หากลูกคา้แจง้ท ารายการก่อนเวลา 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับปรุงวงเงินภายในวนันั้น (T) 
หากลูกคา้ท ารายการหลงั 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับวงเงินในวนัท าการถดัไป (T+1) 

(4) การถอนหลกัประกนั หากลูกคา้ส่งเอกสารใหบ้ริษทัก่อนเวลา 12.00 น. บริษทัจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัท าการถดัไป (T+1) 
หากลูกคา้ส่งเอกสารใหบ้ริษทัหลงัเวลา 12.00 น. บริษทัจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัท าการ T+2 

(5) การด ารงมูลค่าหลกัประกนั หากมูลค่าหลกัประกนั ลดลงนอ้ยกวา่ 70% ของหลกัประกนัเร่ิมตน้ บริษทัจะด าเนินการเรียกหลกัประกนั
เพ่ิมใหมี้มูลค่า มากกวา่หรือเท่ากบั 70% (Maintenance Margin) 

(6) หากมูลค่าหลกัประกนั ลดลงจนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30% ของหลกัประกนัเร่ิมตน้ บริษทัจะด าเนินการปิดสถานะใหลู้กคา้ โดยใชร้าคา
อา้งอิงราคาปิดสมาคมของวนันั้น 

การฝากทรัพย์/หลกัประกนั 

(1) การฝากทรัพย/์หลกัประกนั โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษทั  ลูกคา้ตอ้งแจง้/ส่งหลกัฐานการโอนเงินใหก้บับริษทัทุกคร้ัง 

(2) การฝากทรัพย/์หลกัประกนัโดยวธีิฝากเช็คเขา้บญัชี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัไดรั้บเงินเขา้บญัชีของบริษทัแลว้เท่านั้น 

(3) การฝากทรัพย/์หลกัประกนั ประเภททองค า เม่ือลูกคา้ตอ้งการถอนทรัพย/์หลกัประกนัคืน ลูกคา้ตกลงใหเ้ป็นสิทธิของบริษทัในการเลือก

คืนทรัพย/์หลกัประกนัประเภททองค า โดยบริษทัจะตอ้งค านึงถึง ชนิด ประเภท จ านวนและมาตรฐานของทองค าเดียวกนักบัท่ีลูกคา้ได้

ท  าการฝากทรัพย/์หลกัประกนั ไวก้บับริษทั  

การช าระเงิน 

(1) ระยะเวลาการช าระเงินคือภายใน 2 วนัท าการ T+2 (ลูกคา้ซ้ือทอง) 

หมายเลขบญัชีส าหรับโอนช าระเงิน ช่ือบญัชี  “บริษัท เอน็จีจี เทรด จ ากัด”  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 
กสิกรไทย สุรวงศ ์ 054-1-13151-5 
ไทยพาณิชย ์ สาธุประดิษฐ ์ 068-299691-0 

http://www.nggtrade.com/


 
 

(2) หากลูกคา้แจง้ช าระค่าซ้ือก่อนเวลา 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับปรุงวงเงินภายในวนันั้น (T) 
หากลูกคา้แจง้ช าระค่าซ้ือหลงัเวลา 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับวงเงินในวนัท าการถดัไป (T+1) 

(3) บริษทัด าเนินการตดั ATS บญัชีซ้ือขายของลูกคา้ เวลา 11.00 และ 16.00 น. 

(4) กรณีลูกคา้มีรายการซ้ือขายเกินจากวนัครบก าหนดช าระ มีค่าเบ้ียปรับ ทอง 96.5% 3 บาท ต่อทองค า 1 บาททอง และทอง 99.99% 197 

บาท ต่อทองค า 1 กิโล โดยนบัรวมวนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุท าการของบริษทัฯ 

(5) กรณีลูกคา้มีรายการซ้ือขายเกินจากวนัครบก าหนดช าระ 7 วนัท าการ เม่ือส้ินวนั T+9 บริษทัจะด าเนินการปิดสถานะใหลู้กคา้ โดยใช้

ราคาอา้งอิงราคาปิดสมาคมของวนันั้น 

การส่งมอบทอง 

(1) ระยะเวลาการส่งมอบทองคือภายใน 2 วนัท าการ T+2 (ลูกคา้ขายทอง) 

(2) หากลูกคา้ส่งมอบทองค าใหแ้ก่บริษทัภายในเวลา 12.00 น. ของวนัครบก าหนดส่งมอบ บริษทัจะด าเนินการโอนเงินเขา้บญัชีลูกคา้ภายใน

วนั 

หากลูกคา้ส่งมอบทองค าใหแ้ก่บริษทัหลงัเวลา 12.00 น. ของ บริษทัจะด าเนินการโอนเงินเขา้บญัชีลูกคา้ภายในวนัถดัไป 

(3) กรณีลูกคา้มีทองฝากอยูก่บับริษทั โอนเงินเขา้บญัชีลูกคา้ภายในวนัท าการท่ีครบก าหนดส่งมอบทองค า 

(4) กรณีลูกคา้มีทองฝากอยูก่บับริษทั บริษทัจะด าเนินการตดัขายในพอร์ตอตัโนมติัเพ่ือน ามาส่งมอบรายการขาย โดยเรียงล าดบัตดัทองซ้ือ

ก่อน หากไม่พอช าระค่าขาย จะตดัทองท่ีลูกคา้ฝากไวก้บับริษทั หากยงัไม่พอช าระค่าขายลูกคา้จะตอ้งน าทองมาส่งมอบ ภายวนัครบ

ก าหนดส่งมอบ มิฉะนั้นจะมีเบ้ียปรับ ทอง 96.5% 3 บาท ต่อทองค า 1 บาททอง และทอง 99.99% 197 บาท ต่อทองค า 1 กิโล โดยนบัรวม

วนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุท าการของบริษทัฯ 

การเบิกถอนเงินสด/ทองค า 

(1) หากลูกคา้ประสงคจ์ะรับทองค ากลบั หรือเบิกถอนทองค ากรณีท่ีมีทองค าฝากอยูก่บับริษทั ลูกคา้ตอ้งแจง้บริษทัก่อนเขา้มารับทอง
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ หากลูกคา้ส่งเอกสารใหบ้ริษทัก่อนเวลา 12.00 น. สามารถรับทองได ้ภายในวนัท าการถดัไป (T+1) 
หากลูกคา้ส่งเอกสารใหบ้ริษทัหลงัเวลา 12.00 น. สามารถรับทองได ้ภายในวนัท าการ T+2 

(2) หากลูกคา้แจง้ถอนเงินสดใหบ้ริษทัก่อนเวลา 12.00 น. บริษทัจะท าการโอนเงิน ภายในวนัท าการถดัไป (T+1) 
หากลูกคา้ส่งเอกสารใหบ้ริษทัหลงัเวลา 12.00 น. บริษทัจะท าการโอนเงิน ภายในวนัท าการ T+2 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

(1) กรณีลูกคา้ซ้ือขายทองค าประเภท M-Gold จะมีค่าธรรมเนียมในการรับทองหรือส่งทอง ส าหรับทอง 96.5% 100 บาทต่อทองค า 1 บาท

ทอง และทอง 99.99% 6,560 บาทต่อทองค า 1 กิโล โดยแจง้บริษทัล่วงหนา้ก่อนเขา้มารับทองไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 

ลูกคา้ไดอ่้าน และรับทราบเง่ือนไขแลว้ เพ่ือเป็นหลกัฐานจึงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

ลงช่ือ ...................................................... ลูกคา้   

(................................................................) 

วนัที่ ............/............../............ 


