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สัญญาต่อท้ายสัญญาซื้อขายทองคากับบริษัท จีแคป จากัด
สัญญาซื้อขายทองคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทาที่บริษัท จีแคป จากัด
วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ....................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................ อายุ .......... ปี
สัญชาติ .................... บัตรประจาตัวประชาชน/อื่นๆ (ระบุ) .................................................. เลขที่ ............................................
บ้านเลขที/่ เลขที่ห้อง .................... หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน .................................................. ซอย ........................................
ถนน ........................................ ตาบล/แขวง ......................................................... อาเภอ/เขต .........................................................
จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................. เบอร์โทรศัพท์ ..................................................
อีเมล ............................................ .............................................. ต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท จีแคป จากัด สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 266 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญาซื้อขายทองคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ต่อกันโดยลูกค้า
ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. การเปิดบัญชีขายทองคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
1.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับบริษัท เพื่อทาคาสั่งซื้อ หรือคาสั่งขายทองคาโดยผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต
และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายทองคาดังกล่าว
ลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกาหนดตามสัญญานี้ รวมถึงคาจากัดความและข้อตกลงอื่นตามที่ระบุไว้
ใน “สัญญาซื้อขายทองคากับบริษัท จีแคป จากัด ” ตลอดจนคู่มือการซื้อขายทองคาของบริษัทที่มีอยู่ในวันนี้ และ /หรือจะมีขึ้น
ในภายภาคหน้าทุกประการ และถือว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
1.2 ลูกค้ายอมรับว่าตัวแทน และหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคาสั่งแทน
ลูกค้า หรือการกระทาใดๆ ตามสัญญานี้โดยตรง ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งสิ้น
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2. การซื้อขายทองคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
2.1 เมื่อบริษัทได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ/ขายทองคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
แล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการส่งคาสั่งซื้อ /ขาย ผ่านทางอีเมลของ
ลูกค้า
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบัญชี ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (User Name)
และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานครั้งแรก และจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (User Name) และรหัสผ่าน
(Password) ไว้เป็นความลับ แล ะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้ล่วง รู้เป็นอันขาด รวมทั้ง ต้องจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้
บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เป็นอันขาด
ลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้ชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก
(User Name) และรหัสผ่าน
(Password) ของลูกค้าเข้าทาการส่งคาสั่งซื้อ/ขาย/ยกเลิกทองคาของลูกค้า หรือดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต และ /
หรือการกระทาอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหั สผ่าน (Password) ของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตน และเป็นผู้รับผิดชอบ
สาหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทาของลูกค้าทุกประการ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทา หรือเหตุ ดังกล่าวข้างต้น
เป็นเด็ดขาด
2.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคาสั่งซื้อ /ขาย หรือคาสั่งใดๆ ของลูกค้าตามสัญญานี้ หากมีการกระทาโดย ปรากฏชื่อ
ผู้ใช้บัญชีสมาชิก (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า ให้ถือว่าการกระทาดังกล่าวมีผลผูกพันกับบัญชีลูกค้าทุก
ประการ ไม่ ว่ารายการดังกล่าว ข้างต้น ลูกค้า จะไม่ได้ เป็นผู้ดาเนินการด้วยตน เอง หรือไม่มีการลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ
อันแสดงถึงการดาเนินการโดยลูกค้า
ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการกระทา /การส่งคาสั่งทั้งหมด เสมือน หนึ่ง เป็นการกระทาของลูกค้าเอง ทั้งสิ้น ทั้งนี้
ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึ้ นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือจะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม ลูกค้าไม่สามารถนามา เป็นเหตุ
ในการปฏิเสธความรับผิดชอบกับบริษัทได้ทั้งสิ้น
2.3 ลูกค้ารับทราบและยอมรับถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และ /หรือระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาทิเช่น การสู ญหายของข้อมูลระหว่างทาง , การส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่สามารถส่งคาสั่งการซื้อ /ขายได้
ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท อันส่งผลทาให้เกิดการ
ขัดข้องไม่สามารถทางานโดยปกติได้ ความผิดพลาดที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจากัดบางประการ
เป็นต้น
บริษัทไม่มีความผูกพันใดๆ ที่จะต้องรับผิดชอบในผลกาไร และ/หรือขาดทุน หรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจาก
เหตุดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
2.4 ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชีซื้ อขายทองคาของลูกค้า อันมีสาเหตุ
มาจากความจงใจ หรือความประมาทของตัวลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ลูกค้าส่งคาสั่งซื้อ /ขายผิดพลาด หรือลูกค้า
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัท เป็นต้น
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2.5 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยืนยัน /ปฏิเสธคาสั่งซื้อ /ขายทองคาของลูกค้า ผ่านระบบ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะไม่ดาเนินการตามคาสั่งใดๆ ตามคาสั่งซื้อ
/ขายของลูกค้าซึ่งเกินกว่า
วงเงินซื้อขายทอ งคาของลูกค้า รวมคลอดถึงบริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดาเนินการดังกล่าวหรือไม่ ตามแต่
บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงยอมรับที่ไม่เรียกร้องบรรดาค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
2.6 ลูกค้าได้ศึกษา และรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซื้อขายทองคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ /หรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัท รวมถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ /หรือระบบอิเล็กทรอ นิกส์อื่นๆ ทั้งที่
มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ
2.7 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า นอกเหนือจากข้อตกลงที่ได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้นา
คาจากัดความและข้อตกลงอื่นตามที่ระบุไว้ใน “สัญญาซื้อขายทองคากับบริษัท จีแคป จากัด” (ทั้งที่มีอยู่ในสัญญานี้ และ /หรือที่
จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต) มาบังคับใช้ในการซื้อขายทองคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนาข องทั้ง
สองฝ่ายทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน โดยจัดทาขึ้นเป็นหนึ่งฉบับให้บริษัทยึดถือไว้เป็นสาคัญ
ส่วนสาเนาสัญญาฉบับนี้ลูกค้าก็ได้รับไปแล้วเช่นกัน
ลงชื่อ ...................................................................... ลูกค้า
(................................................................................. )

ในนามบริษัท จีแคป จากัด
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้มีอานาจลงนาม
(.................................................................................)

ลงชื่อ ...................................................................... พยาน
(................................................................................. )

ลงชื่อ ...................................................................... พยาน
(................................................................................. )

