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เม่ือท าการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับแจ้งรหัสสมาชิกทาง SMS ดงันี ้
รหัสลูกค้า (Username)  : ใชใ้นการส่งค าสัง่ทางโทรศพัทแ์ละ Login เขา้ระบบซ้ือขายออนไลน์ผา่นหนา้เวบ็ไซตแ์ละโทรศพัทมื์อถือ เป็นตวัเลข 7 หลกั  
รหัสผ่าน (Password)     : ใชเ้ป็นรหสัผา่นในการเขา้ระบบซ้ือขายออนไลน์ผา่นหนา้เวบ็ไซตแ์ละโทรศพัทมื์อถือ (เป็นความลบัของลูกคา้)          
รหัสลบั (PIN Coed)       : ใชย้นืยนัส่งค าสัง่ซ้ือขายผา่นระบบออนไลน์ผา่นหนา้เวบ็ไซตแ์ละโทรศพัทมื์อถือ  (เป็นความลบัของลูกคา้)    
** เม่ือไดรั้บ SMS ยนืยนัการเป็นสมาชิกแลว้เขา้ใชง้านผา่นระบบออนไลนค์ร้ังแรก ระบบจะท าการบงัคบัใหเ้ปล่ียนรหสัผา่นและรหสัลบั 
ลูกคา้สามารถเปล่ียนเป็นรหสัท่ีลูกคา้ตอ้งการแนะน าเป็นตวัเลข 4-6 หลกั ** 

 

ข้อมูลการซ้ือ-ขายควรรู้เบ้ืองต้น 
- การฝากหลักประกนั  

เม่ือได้รับรหัสสมาชิกแล้วลูกค้าจะสามารถท ารายการซ้ือขายได้ก็ต่อเม่ือท ารายการฝากหลักประกันเพ่ือให้มีวงเงินเครดิตส าหรับ                  
ท ารายการซ้ือขายทั้งระบบออนไลน์ และโทรศพัท ์โดยเงินฝากหลกัประกนัจะไม่น ามารวมกบัเงินในส่วนท่ีจะตอ้งช าระค่าทองเตม็มูลค่าสินคา้ 
ก าหนดหลกัประกนัท่ี 1,400 บาท ต่อ 1 บาททองหรือตามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด 

ตัวอย่างเช่น ตอ้งการซ้ือขายทองค าคร้ังละ 5 บาททอง ฝากหลกัประกนัท่ี 7,000 บาท โดยเงินหลกัประกนัน้ีสามารถฝากเพ่ิมหรือถอนออกได้
ตลอดเวลา (หากไม่มีรายการซ้ือขายคงคา้ง)   

เลขที่บัญชีส าหรับฝากหลักประกัน ช่ือบัญชี บริษัท ออสสิริส จ ากัด เพ่ือลูกค้า 
 

 
 
 

- การช าระเงินฝ่ังซ้ือ ภายใน2วนัท าการ (T+2)  สามารถช าระเงินค่าทอง ได้ 2 วธีิ ดังนี ้ 
1.ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

ช าระค่าทองเตม็มูลค่าเม่ือส่งค าสัง่ซ้ือส าเร็จภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสัง่ซ้ือ พร้อมส่งหลกัฐานการช าระเงิน 
เลขที่บัญชีส าหรับช าระค่าทอง  ช่ือบัญชี บริษัท ออสสิริส จ ากัด 

บัญชี ออมทรัพย์ สาขา เลขที่บัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย จกัรวรรดิ 051-2-42237-3 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จกัรวรรดิ 145-1-20140-5 
ธนาคารกรุงเทพ สามยอด 150-0-69315-3 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ หวัเมด็ 050-2-20204-3 
ธนาคารกรุงไทย สุรวงศ ์ 023-6-06846-6 
ธนาคารทหารไทย เซ็นทรัลเวิลด ์ 216-1-00078-7 

 
2.ช าระเงินโดยการตัดบัญชีอตัโนมัติ (ATS)  (หากไม่ตอ้งการใหต้ดับญัชีอตัโนมติั ลูกคา้สามารถช าระดว้ยการโอนเงินดว้ยตนเองได)้ 

โดยระบบจะท าการตดัยอดเตม็จ านวนจากบญัชีภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสัง่ซ้ือ มีวิธีการสมคัร ATS ดงัน้ี 
1.กรณีบัญชีที่ใช้มีบัตร ATM     สมคัรผา่นตู ้ATMไดท้นัที อนุมติัภายใน 1-2 วนัท าการ 
2.สมัครผ่านระบบ Internet       สมคัรผา่นระบบ Internet ของทางธนาคารท่ีเปิดให้บริการไดท้นัที อนุมติัภายใน 1-2 วนัท าการ 
3.กรณีบัญชีที่ใช้ไม่มีบัตร ATM และไม่ใช้งานผ่านระบบ Internet   กรอกแบบฟอร์มสมคัรตดับญัชีอตัโนมติั (ATS) และส่งเอกสารฉบบัจริงพร้อม
ส าเนาหนา้แรกของบญัชีธนาคาร กลบัมาใหท้างบริษทั รอผลอนุมติั 2-3 สปัดาห์  
ลูกคา้ตอ้งท าการส่งหลกัฐานการสมคัร ATS หรือการช าระเงินพร้อมระบุรหสัสมาชิก ช่ือ-นามสกลุ ส่งกลบัมาใหท้างบริษทัฯทราบ ตามช่องทาง ดงัน้ี 
  E-mail:  Finance@ausiris.co.th  , goldonline@ausiris.co.th 
  Fax.: 02-6130848                 
  Line@ ID: @ausirisgold (สามารถถ่ายรูปส่งไลน์ไดเ้ลย) 

บัญชี ออมทรัพย์ สาขา เลขที่บัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย จกัรวรรดิ 051-2-46102-6 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลเวิลด ์ 205-2-04370-5 

mailto:Finance@ausiris.co.th
mailto:goldonline@ausiris.co.th


- ช่วงเวลาในการซ้ือ-ขาย  
ผ่านระบบ Online จ.-ศ. เวลา 07.00-04.00 น. // ส. เวลา 09.45-12.00 น.     ผ่านทางโทรศัพท์  จ.-ศ. เวลา 08.30-23.55 น. // ส. เวลา 09.45-12.00 น. 
ธุรกรรม  จ.-ศ. เวลา 08.30-17.30 น. // ส. เวลา 09.45-12.00 น.  วนัหยุด ปิดท าการทุกวนัอาทิตยว์นัหยดุตามประกาศของทางบริษทั 
 
- การขอรับทอง แจ้งล่วงหน้า 1-2 วนั 

ทองค าท่ีลูกคา้จะขอรับไดต้อ้งเป็นทองท่ีช าระรายการแลว้ น ้าหนกัทองท่ีขอรับไดข้ั้นต ่า 1 บาททอง 
*กรณีซ้ือทองค าประเภท G965B (1Baht) หรือ (1x5) ขอรับทองไดเ้ม่ือซ้ือสะสมครบ 5 บาทเท่านั้น ทองค าท่ีไดรั้บเป็นทองค าแท่งขนาด 5 บาท 
*กรณีซ้ือทองค าประเภท G965B 1Baht BAR หรือ (1x1) จะไดรั้บเป็นทองค าแท่งขนาด 1 บาท สามารถขอรับทองไดต้ามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด 
วธีิแจ้งขอรับทอง : ลูกค้าแจ้งของรับทอง ล่วงหน้า 1-2 วนัท าการ 
แจง้ผา่นเจา้หนา้ท่ี โทร.026134791-2    หรือ  ส่งแจง้ผา่นทาง Line ID: @ausirisgold   
แจง้น ้าหนกัทอง วนัท่ี และสาขาท่ีตอ้งการรับทอง ให้เจา้หนา้ท่ีทราบ ทางเจา้หนา้ท่ีจะยนืยนันดัวนัรับทองอีกคร้ัง 
 
- การส่งมอบทองฝ่ังขาย ภายใน 2 วนัท าการ (T+2) แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
1.กรณไีม่มทีองในระบบ 
ตอ้งท าการส่งมอบทองตามจ านวนท่ีขายภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัท่ีส่งค าสัง่ขาย เม่ือส่งทองส าเร็จบริษทัจะโอนเงินเขา้บญัชีใหภ้ายใน 2 วนัท าการ 

ขนาดทองค าขั้นต ่าท่ีสามารถส่งมอบได้ คือ ทองค าแท่งขนาด 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท และ 50 บาท หรือยีห้่อตามที่บริษัทก าหนด 
*กรณีขายทองค าประเภท G965B (1Baht) หรือ (1x5) สามารถส่งมอบทองค าแท่งไดข้ั้นต ่า 5 บาททอง 
*กรณีขายทองค าประเภท G965B 1Baht BAR หรือ (1x1) สามารถส่งมอบทองค าแท่งขนาด 1 บาทได ้(รับเฉพาะทองค าแท่งยีห่อ้ออสสิริสเท่านั้น) 
2.กรณีมีทองในระบบ 
ทางบริษทัจะท าการตดัทองในระบบและโอนเงินเขา้บญัชีลูกคา้ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัท่ีตดัทองส าเร็จ 
 
- รายละเอยีดยืนยนัการซ้ือ-ขาย 
เม่ือมีรายการซ้ือขายจะมีการยนืยนัการท ารายการ ลูกคา้จะไดรั้บ Confirm ผา่นทาง SMS และ E-mail ตามท่ีแจง้ไวใ้นวนัสมคัร  
สามารถตรวจสอบรายการผา่นทางระบบออนไลน์ไดท้ั้งคอมพิวเตอร์ PC Notebook และโทรศพัทมื์อถือโดย Login เขา้ระบบซ้ือขายออนไลน์ 
หรือสามารถโทรมาสอบถามรายการกบัทางเจา้หนา้ ดงัน้ี 
หอ้งคา้ทองค า เบอร์ติดต่อ 02-6130820  (แนะน าการลงทุน ส าหรับนกัลงทุน)    
ฝ่ายเคลียร์ร่ิง เบอร์ติดต่อ 02-6134791-2  (ติอต่อรับ-ส่งทอง)    
ฝ่ายการเงิน เบอร์ติดต่อ 02-6130870 ,02-6130878      (ติอต่อการโอนเงิน)    
ฝ่ายบริการลูกคา้ เบอร์ติดต่อ 02-6130888 กด 0   
 
- ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 
บริษทั ออสสิริส จ ากดั 
เลขท่ี 32/7-8 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 
- สาขาที่ให้บริการ 2 สาขาดังนี้  
สาขาสีลม เบอร์ติดต่อ 02-6134711-13 
  เลขท่ี 323 อาคารยไูนเตด็เซ็นเตอร์ ชั้นG  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500 
  เวลาท าการ จ.-ศ. 09.30 - 17.30 น. // ส. เวลา 09.45-12.00 น.     
  
สาขาวงับูรพา เบอร์ติดต่อ 02-6236751-6 
  เลขท่ี 857 ถนนมหาไชย แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
  เวลาท าการ จ.-ศ. 09.30 - 17.30 น. // ส. เวลา 09.45-12.00 น.      



 
ติดตามข่าวสารบทวเิคราะห์หรือสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ausirisofficial @ausirisgold

 

ดาวน์โหลดติดตั้ง แอพพลเิคช่ันซ้ือขายผ่านโทรศัพท์มือถือ 

Ausiris Gold Investment Trade 

เข้าระบบซ้ือขายผ่านคอมพวิเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก 

www.ausirisgoldtrading.com 

ท ารายการซ้ือขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 

โทร. 02-6130820 

Android  


