เงื่อนไขการซื้อขายทองคาแท่ งออนไลน์
การเปิ ดบัญชี
(1) ลูกค้าจะได้รับ รหัส User, Password และรหัส Pin ผ่านช่องทาง E-mail ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กบั ทางบริ ษทั ฯ
(2) ลูกค้าสามารถทาการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2821-5355 หรื อทางอินเทอร์เน็ต
โดยเข้าไปที่ website www.nggtrade.com หรื อซื้อขายผ่าน Application IOS/ Android
(3) ช่วงเวลาซื้อขาย เปิ ดทาการจันทร์-ศุกร์ 08.30-24.00 น.
การวางหลักประกัน
(1) หลักประกันเงินสดสาหรับทองคา 96.5% วางเงินขั้นต่า 10,000 บาท ต่อการซื้อขายทองคา 5 บาททอง และสาหรับทองคา99.99% วางเงิน
100,000 บาท ต่อการซื้อขายทองคา 1กิโล
หมายเลขบัญชีสาหรับโอนชาระเงิน ชื่อบัญชี “บริษัท เอ็นจีจี เทรด จากัด” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร
กรุ งเทพ

สาขา
สี ลม

เลขที่บัญชี
118-5-39859-9

(2) หลักประกันทองสาหรับวางทองคา 965.5% 5 บาททอง สามารถซื้อขายได้ 50 บาททอง และสาหรับวางทองคา 99.99% 1 KG สามารถ
ซื้อขายได้ 10 KG
(3) การฝากหลักประกัน หากลูกค้าแจ้งทารายการก่อนเวลา 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับปรุ งวงเงินภายในวันนั้น (T)
หากลูกค้าทารายการหลัง 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับวงเงินในวันทาการถัดไป (T+1)
(4) การถอนหลักประกัน หากลูกค้าส่ งเอกสารให้บริ ษทั ก่อนเวลา 12.00 น. บริ ษทั จะดาเนินการให้แล้วเสร็ จ ภายในวันทาการถัดไป (T+1)
หากลูกค้าส่ งเอกสารให้บริ ษทั หลังเวลา 12.00 น. บริ ษทั จะดาเนินการให้แล้วเสร็ จ ภายในวันทาการ T+2
(5) การดารงมูลค่าหลักประกัน หากมูลค่าหลักประกัน ลดลงน้อยกว่า 70% ของหลักประกันเริ่ มต้น บริ ษทั จะดาเนินการเรี ยกหลักประกัน
เพิ่มให้มีมูลค่า มากกว่าหรื อเท่ากับ 70% (Maintenance Margin)
(6) หากมูลค่าหลักประกัน ลดลงจนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30% ของหลักประกันเริ่ มต้น บริ ษทั จะดาเนินการปิ ดสถานะให้ลูกค้า โดยใช้ราคา
อ้างอิงราคาปิ ดสมาคมของวันนั้น
การฝากทรัพย์ /หลักประกัน
(1) การฝากทรัพย์/หลักประกัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริ ษทั ลูกค้าต้องแจ้ง/ส่ งหลักฐานการโอนเงินให้กบั บริ ษทั ทุกครั้ง
(2) การฝากทรัพย์/หลักประกันโดยวิธีฝากเช็คเข้าบัญชี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับเงินเข้าบัญชีของบริ ษทั แล้วเท่านั้น
(3) การฝากทรัพย์/หลักประกัน ประเภททองคา เมื่อลูกค้าต้องการถอนทรัพย์/หลักประกันคืน ลูกค้าตกลงให้เป็ นสิ ทธิของบริ ษทั ในการเลือก
คืนทรัพย์/หลักประกันประเภททองคา โดยบริ ษทั จะต้องคานึงถึง ชนิด ประเภท จานวนและมาตรฐานของทองคาเดียวกันกับที่ลูกค้าได้
ทาการฝากทรัพย์/หลักประกัน ไว้กบั บริ ษทั
การชาระเงิน

(1) ระยะเวลาการชาระเงินคือภายใน 2 วันทาการ T+2 (ลูกค้าซื้อทอง)
หมายเลขบัญชีสาหรับโอนชาระเงิน ชื่อบัญชี “บริษัท เอ็นจีจี เทรด จากัด” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร
กสิ กรไทย
ไทยพาณิ ชย์

สาขา
สุ รวงศ์
สาธุประดิษฐ์

เลขที่บัญชี
054-1-13151-5
068-299691-0

(2) หากลูกค้าแจ้งชาระค่าซื้อก่อนเวลา 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับปรุ งวงเงินภายในวันนั้น (T)
หากลูกค้าแจ้งชาระค่าซื้อหลังเวลา 16.00 น. จะมีผลต่อการปรับวงเงินในวันทาการถัดไป (T+1)
(3) บริ ษทั ดาเนินการตัด ATS บัญชีซ้ือขายของลูกค้า เวลา 11.00 และ 16.00 น.

(4) กรณี ลูกค้ามีรายการซื้อขายเกินจากวันครบกาหนดชาระ มีค่าเบี้ยปรับ ทอง 96.5% 3 บาท ต่อทองคา 1 บาททอง และทอง 99.99% 197
บาท ต่อทองคา 1 กิโล โดยนับรวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ

(5) กรณี ลูกค้ามีรายการซื้อขายเกินจากวันครบกาหนดชาระ 7 วันทาการ เมื่อสิ้ นวัน T+9 บริ ษทั จะดาเนินการปิ ดสถานะให้ลูกค้า โดยใช้
ราคาอ้างอิงราคาปิ ดสมาคมของวันนั้น
การส่ งมอบทอง

(1) ระยะเวลาการส่ งมอบทองคือภายใน 2 วันทาการ T+2 (ลูกค้าขายทอง)
(2) หากลูกค้าส่ งมอบทองคาให้แก่บริ ษทั ภายในเวลา 12.00 น. ของวันครบกาหนดส่ งมอบ บริ ษทั จะดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน
วัน
หากลูกค้าส่ งมอบทองคาให้แก่บริ ษทั หลังเวลา 12.00 น. ของ บริ ษทั จะดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายในวันถัดไป

(3) กรณี ลูกค้ามีทองฝากอยูก่ บั บริ ษทั โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายในวันทาการที่ครบกาหนดส่ งมอบทองคา
(4) กรณี ลูกค้ามีทองฝากอยูก่ บั บริ ษทั บริ ษทั จะดาเนินการตัดขายในพอร์ตอัตโนมัติเพื่อนามาส่ งมอบรายการขาย โดยเรี ยงลาดับตัดทองซื้อ
ก่อน หากไม่พอชาระค่าขาย จะตัดทองที่ลูกค้าฝากไว้กบั บริ ษทั หากยังไม่พอชาระค่าขายลูกค้าจะต้องนาทองมาส่ งมอบ ภายวันครบ
กาหนดส่ งมอบ มิฉะนั้นจะมีเบี้ยปรับ ทอง 96.5% 3 บาท ต่อทองคา 1 บาททอง และทอง 99.99% 197 บาท ต่อทองคา 1 กิโล โดยนับรวม
วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ
การเบิกถอนเงินสด/ทองคา
(1) หากลูกค้าประสงค์จะรับทองคากลับ หรื อเบิกถอนทองคากรณีที่มีทองคาฝากอยูก่ บั บริ ษทั ลูกค้าต้องแจ้งบริ ษทั ก่อนเข้ามารับทอง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ หากลูกค้าส่ งเอกสารให้บริ ษทั ก่อนเวลา 12.00 น. สามารถรับทองได้ ภายในวันทาการถัดไป (T+1)
หากลูกค้าส่ งเอกสารให้บริ ษทั หลังเวลา 12.00 น. สามารถรับทองได้ ภายในวันทาการ T+2
(2) หากลูกค้าแจ้งถอนเงินสดให้บริ ษทั ก่อนเวลา 12.00 น. บริ ษทั จะทาการโอนเงิน ภายในวันทาการถัดไป (T+1)
หากลูกค้าส่ งเอกสารให้บริ ษทั หลังเวลา 12.00 น. บริ ษทั จะทาการโอนเงิน ภายในวันทาการ T+2
ค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(1) กรณี ลูกค้าซื้อขายทองคาประเภท M-Gold จะมีค่าธรรมเนียมในการรับทองหรื อส่ งทอง สาหรับทอง 96.5% 100 บาทต่อทองคา 1 บาท
ทอง และทอง 99.99% 6,560 บาทต่อทองคา 1 กิโล โดยแจ้งบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนเข้ามารับทองไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบเงื่อนไขแล้ว เพื่อเป็ นหลักฐานจึงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ ...................................................... ลูกค้า
(................................................................)
วันที่ ............/............../............

