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สั ญญาโปรแกรมออมทองคํากับบริษัท จีแคป จํากัด
ทําที่บริ ษทั จีแคป จํากัด
วันที่............ เดือน................................................... พ.ศ.........................
สัญญาฉบับนี้ ทาํ ขึ้นระหว่าง (นาย/ นาง/ นางสาว)....................................................... อายุ..............ปี สัญชาติ........................
(บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/...............................................) เลขที่............................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.................. หมู่ที่............ ...เลขที่หอ้ ง.................. อาคาร.................................. หมู่บา้ น............................................................
ซอย.............................. ถนน...............................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ............................... เบอร์ โทรศัพท์.................................................................
ต่อไปจะเรี ยกว่า “ลูกค้ า” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
บริ ษทั จีแคป จํากัด สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 ต่อไปจะ
เรี ยกว่า “บริษทั ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายจึงตกลงทําสัญญาโปรแกรมออมทองคํากัน ดังต่อไปนี้
1. คําจํากัดความ
1.1 คําว่า “โปรแกรมออมทองคํา” หมายความถึง การลงทุนโดยการออมเงินในรู ปแบบของการสะสมทองคํา โดยลูกค้าตกลงซื้ อ
ทองคํา 96.50% จากบริ ษทั ในลักษณะของการทยอยซื้ อทองคําอย่างสมํ่าเสมอ และฝากทองคําดังกล่าวไว้กบั บริ ษทั โดยการซื้ อ และหรื อ
การขอรับคืนทองคํา และหรื อการขายคืนทองคํา ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไข และข้อกําหนดตามสัญญานี้ ตามใบคําขอเปิ ดบัญชี และข้อกําหนด
ใดๆ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองคําของบริ ษทั ที่มีอยูใ่ นวันนี้ และหรื อที่จะมีข้ ึนในภายภาคหน้าทุกประการ
1.2 คําว่า “ทองคํา” หมายความถึง ทองคําแท่งตามมาตรฐานในการซื้ อขายทองคํามีความบริ สุทธิ์ 96.50% ประทับตรา Gcap
Gold โดยทองคํา 1 สลึง มีน้ าํ หนักเท่ากับ 3.811 กรัม, ทองคํา 2 สลึง มีน้ าํ หนักเท่ากับ 7.622 กรัม, ทองคํา 3 สลึง มีน้ าํ หนักเท่ากับ 11.433
กรัม และทองคํา 1 บาท มีน้ าํ หนักเท่ากับ 15.244 กรัม
1.3 คําว่า “ลูกค้ า” หมายความถึง บุคคลผูซ้ ่ ึ งตกลงและลงนามเข้าทําสัญญาโปรแกรมออมทองคํากับบริ ษทั และได้ขอเปิ ดบัญชี
โปรแกรมออมทองคําไว้กบั บริ ษทั และให้หมายรวมถึงตัวแทน หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่ อ หรื อออกคําสั่ง
แทนลูกค้า หรื อการกระทําใดๆ ตามสัญญานี้โดยตรงด้วย ซึ่ งลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้ น
1.4 คําว่า “ราคาเข้ าซื้อทองคํา” หมายความถึง ราคาเข้าซื้ อทองคําอ้างอิงจากราคาทองคําขายออกที่บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกาศราคาขาย
ไว้ ณ เวลา 16.00 นาฬิกาของวันที่ทาํ การเข้าซื้ อทองคํา
1.5 คําว่า “ราคาขายคืนทองคํา” หมายความถึง ราคาขายทองคําอ้างอิงจากราคาทองคํารับซื้ อที่บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกาศราคาขายไว้
ณ วันและเวลาที่ลูกค้าแจ้งขายคืนทองคํากับบริ ษทั
1.6 คําว่า “เวลาทําการของบริ ษัท” หมายความถึง วันทํางานปกติของบริ ษทั (วันจันทร์ -วันศุกร์ ) ตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกา ถึง
16.00 นาฬิกา ทั้งนี้ไม่รวมถึงวันหยุดทําการของบริ ษทั ในวันทํางานปกติที่บริ ษทั ได้ประกาศเป็ นวันหยุดทําการด้วย
2. คํารับรอง และความยินยอมของลูกค้ า
2.1 ลูกค้าเป็ นผูม้ ีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมออมทองคํา พร้อมกับได้ทาํ การศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ขั้นตอน และ
วิธีดาํ เนินการของโปรแกรมออมทองคําของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบอย่างดีที่สุด และเข้าใจเป็ นอย่างดี พร้อมกับยอมรับผล
ที่เกิดขึ้นทุกประการโดยไม่อิดเอื้อน
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2.2 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็ นอย่างดีวา่ การเข้าร่ วมโปรแกรมออมทองคํากับบริ ษทั ลูกค้าต้องปฏิบตั ิตามสัญญานี้ ตามใบคําขอ
เปิ ดบัญชี และข้อกําหนดใดๆ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองคําของบริ ษทั ที่มีอยูใ่ นวันนี้ และหรื อที่จะมีข้ ึนในภาย
ภาคหน้าทุกประการ กับทั้งลูกค้าทราบและเข้าใจว่าไม่ใช่เป็ นการรับฝากเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงินใดๆ หากแต่เป็ นการ
ลงทุนเพื่อซื้อทองคํา ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีหน้าที่หรื อความรับผิดชอบใดๆ ในผลกําไร-ขาดทุน และหรื อดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการลงทุนตามสัญญา
นี้ แต่อย่างใด และที่ สําคัญลูกค้าก็เข้าใจและยอมรับว่าการลงทุนนี้ ถือว่ามีความเสี่ ยงเนื่ องจากความผันผวนของราคาทองคําที่ เกิ ดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา หรื อเนื่องจากมาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.3 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็ นอย่างดีวา่ การดําเนิ นการตามโปรแกรมออมทองคํานี้ ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อทองคํา การขายทองคํา
ไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็ นการตัดสิ นใจและรับผิดชอบของลูกค้าเองทั้งสิ้ น ส่ วนข้อมูล ข่าวสาร หรื อคําแนะนําใดๆ ของพนักงานคนใด
ของบริ ษทั ไม่เป็ นการผูกมัดบริ ษทั และไม่มีผลให้บริ ษทั ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
2.4 ในกรณี ลูกค้าได้ติดต่อผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (INTERNET) กับบริ ษทั อีกทางหนึ่ ง ลูกค้ายอมรับความเสี่ ยงและยอมผูกพัน
ตนรับผิดชอบ ในข้อบกพร่ องที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการรับ-ส่ งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทุกประการ อาทิเช่ น ความล่าช้าของ
คําสั่งต่างๆ, คําสั่งสู ญหาย, ระบบอินเทอร์ เน็ตและหรื อคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ขัดข้อง เป็ นต้น ลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดาความ
เสี ยหายอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดขึ้น และยินยอมผูกพันตนทุกประการ และจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั ทั้งสิ้ น
2.5 ลูกค้าตกลงที่ปฏิบตั ิตามสัญญานี้ดว้ ยความสุ จริ ตและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยทุกประการ
3. ข้ อตกลงเข้ าร่ วมโปรแกรมออมทองคํา
3.1 ลูกค้าตกลงเปิ ดบัญชีและเข้าร่ วมโปรแกรมออมทองคํากับบริ ษทั โดยตกลงออมเงินกับบริ ษทั เป็ นประจําทุกเดือนในอัตรา
เดือนละ............................................. บาท (.........................................................................) เพื่อให้บริ ษทั สามารถนําจํานวนเงินดังกล่าวไป
ซื้อทองคําให้กบั ลูกค้าตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บริ ษทั กําหนด
หากลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ ยนแปลงขนาดของจํานวนเงินออมข้างต้น นั้น ลูกค้าสามารถปรั บเพิ่ม หรื อลดขนาดของ
จํานวนเงินออมข้างต้นได้ตามสัญญานี้ ซึ่ งลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงขนาดของจํานวนเงินออมดังกล่าวต่อบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการของบริ ษทั ก่อนที่บริ ษทั จะทําการหักเงินออมจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป
ทั้งนี้ เงินออมข้างต้นจะต้องมีจาํ นวนขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
3.2 ลูกค้าตกลงชําระเงินออมให้กบั บริ ษทั ดังนี้
3.2.1 ลู ก ค้ า ต ก ล ง ชํ า ร ะ เ งิ น อ อ ม ง ว ด แ ร ก เ ป็ น เ งิ น ส ด จํ า น ว น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บ า ท
(............................................................) ให้ไว้กบั บริ ษทั ในวันทําสัญญาฉบับนี้
3.2.2 ลูกค้าตกลงชําระเงิ นออมในงวดต่อๆ ไป ในวันทําการแรกของเดื อนของธนาคารพาณิ ชย์ทุกๆ เดื อน ซึ่ งจะมี 2
ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 10.30 นาฬิกา หรื อเวลา 14.00 นาฬิกา โดยลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั ทําการหักเงินออมดังกล่าวผ่านบัญชีเงิน
ฝากอัตโนมัติ (ATS) ที่ลูกค้าเปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคาร............................................................ สาขา.................................................................
ชื่อเจ้าของบัญชี......................................................... บัญชีเลขที่......................................................... ประเภท................................................
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับเกี่ยวกับวันเวลาและเงื่อนไขข้างต้นที่บริ ษทั อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
นอกจากนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงบัญชี เงินฝากธนาคารข้างต้น นั้น ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
เงินฝากดังกล่าวต่อบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการของบริ ษทั ก่อนที่บริ ษทั จะหักเงินออมจากบัญชี เงินฝาก
อัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป
3.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าลูกค้ามีเงินอยูใ่ นบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพียงพอกับจํานวนเงิน และช่วงเวลา ที่บริ ษทั จะทําการหัก
เงินออมในแต่ละเดือน โดยบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งหรื อเตือนให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับจํานวนเงินและช่วงเวลาที่บริ ษทั จะทําการหักในแต่ละ
เดือนอีก
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หากปรากฏว่าลูกค้ามีจาํ นวนเงินในช่วงเวลาที่บริ ษทั ทําการหักเงินออมในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ หรื อบริ ษทั ไม่สามารถหักเงิน
ออมจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ข้างต้นได้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม บริ ษทั จะถือว่าลูกค้าสละสิ ทธิ์ การซื้ อทองคําในงวดนั้นๆ และ
หากลูกค้าผิดชําระเงินออมดังกล่าว 3 ครั้งติดต่อกัน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจารณาทําการปิ ดบัญชีโปรแกรมออมทองคําของลูกค้าเสี ยก็
ได้ และลูกค้ามีหน้าที่ตอ้ งมารับทองคํา และหรื อรับเงินคืนตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริ ษทั ต่อไป
3.4 บริ ษทั เป็ นผูซ้ ้ื อทองคําให้กบั ลูกค้าและลูกค้าตกลงให้บริ ษทั เป็ นผูซ้ ้ื อทองคําให้ตามสัญญาโปรแกรมออมทองคํานี้ ซึ่ ง
บริ ษทั จะดําเนิ นการซื้ อทองคําให้ก็ต่อเมื่อได้รับคํายืนยันจากธนาคารพาณิ ชย์ผรู ้ ับฝากเงินที่ลูกค้าได้แจ้งให้บริ ษทั ทําการหักเงินออมจาก
บัญชี เงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ว่าสามารถหักเงินจากบัญชี เงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้าได้ครบถ้วนตามจํานวนที่ลูกค้าได้ตกลงกับ
บริ ษทั ไว้ และทางธนาคารพาณิ ชย์ผรู ้ ับฝากเงินดังกล่าวได้นาํ ส่ งเงินที่หกั ให้แก่บริ ษทั ครบถ้วนแล้ว
ลูกค้าประสงค์ให้บริ ษทั เข้าทําการซื้ อทองคําให้กบั ลูกค้าทุกวันที่.................... ( โปรดระบุวา่ เป็ นวันที่ 2 หรื อวันที่ 4 ของ
เดือน) ของทุกๆ เดือน โดยบริ ษทั จะเข้าซื้ อทองคําตามราคาเข้ าซื้อทองคํา
หากลูกค้าไม่ได้ระบุวนั ที่ที่จะให้บริ ษทั เข้าทําการซื้ อทองคําให้กบั ลูกค้าให้ชดั เจนข้างต้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเข้าซื้ อ
ทองคําให้กบั ลูกค้าทุกวันที่ 2 ของเดือนของทุกๆ เดือน ตามราคาเข้ าซื้อทองคํา
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับราคาเข้ าซื้อทองคํา และไม่ขอโต้แย้งราคาเข้ าซื้อทองคําดังกล่าว
3.5 บริ ษทั จะทําการออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั ลูกค้าหลังจากที่บริ ษทั ได้รับเงินออมข้างต้นจากธนาคารพาณิ ชย์แล้ว และบริ ษทั
จะทําการออกใบยืนยันการซื้ อทองคําให้กบั ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้ อทองคํา โดยจะทําการส่ งให้กบั ลูกค้าผ่านทางไปรษณี ย ์ หรื อผ่านระบบ
ข้อความสั้น (SMS) หรื อผ่านไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิกส์ หรื อตามวิธีอื่นใดที่บริ ษทั กําหนดและเห็นสมควรก็ได้
บริ ษทั จะทําการส่ งให้กบั ลูกค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลไว้กบั บริ ษทั แต่หากลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการของบริ ษทั ก่อนที่บริ ษทั จะส่ งให้กบั ลูกค้า ซึ่ ง
บริ ษทั ไม่รับผิดชอบใดๆ จากการที่ลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงมายังบริ ษทั รวมทั้งการติดต่อ หรื อแจ้งของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางใดไปยัง
ข้อมูลของลูกค้าที่ให้ไว้ ถือว่าเป็ นการกระทําโดยชอบด้วยข้อเท็จจริ งและกฎหมายของบริ ษทั แล้วทั้งสิ้ น
3.6 ลูกค้าตกลงและยอมรับให้บริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรักษาทองคําที่ลูกค้าซื้ อไว้ในแต่ละงวดเดือนตามสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงและ
ยอมรับให้บริ ษทั คิดหน่วยในการซื้อขายทองคําตามมาตฐานสากลของทองคํา
3.7 หากลูกค้า สะสมทองคํา ได้ค รบกํา หนดตามสัญ ญานี้ แล้ว ลู กค้า ก็มี สิ ท ธิ แ ละสามารถขอรั บ ทองคําจากบริ ษทั ได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
เมื่อลูกค้าสะสมทองคําครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรื อครบบาทแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งติดต่อขอรับทองคําได้ ณ
ที่ทาํ การและภายในเวลาทําการของบริษัท โดยลูกค้าจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 วันทําการของ
บริ ษทั ก่อนที่จะถึงกําหนดวันที่ลูกค้าจะเข้ามาขอรับทองคําดังกล่าวที่บริ ษทั
ทั้งนี้ หากลูกค้าสะสมทองคําไม่ครบ 5 บาท และขอรับทองคําดังกล่าวจากบริ ษทั ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ากําเหน็จคิด
เป็ นเงินจํานวน 150 บาท/แท่ง แต่หากลูกค้าสะสมทองคําครบ 5 บาท และขอรับทองคํา 5 บาทดังกล่าว (1 แท่ง) สําหรับกรณี น้ ีลูกค้าไม่ตอ้ ง
จ่ายค่ากําเหน็จ
นอกจากนี้ ในการขอรับทองคําจากบริ ษทั ดังกล่าว หากปรากฏว่ามีปริ มาณของทองคําเป็ นเศษหน่วยของทองคํา คือ ไม่สามารถ
รวมจํานวนได้ครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรื อครบบาทแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอรับทองคําที่เป็ นเศษของหน่วยทองคําดังกล่าวได้
แต่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะขายเศษของหน่วยทองคําดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของข้อ 3.8 ของสัญญานี้ต่อไปได้
3.8 ในกรณี ที่ลูกค้าไม่ประสงค์ขอรับทองคําจากบริ ษทั และลูกค้าประสงค์จะขายทองคําดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ลูกค้าก็สามารถ
กระทําได้ โดยบริ ษทั จะรับซื้ อคืนตามราคาขายคืนทองคํา โดยลูกค้าจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7
วันทําการของบริ ษทั และลูกค้าสามารถขอรับเงินจากการขายทองคําข้างต้นจากบริ ษทั ได้ภายใน 2 วันทําการของบริ ษทั นับแต่วนั ที่ที่บริ ษทั
ได้ทาํ การรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
บริ ษทั จีแคป จํากัด
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3.8.1 ลูกค้ามาติดต่อขอรับเงินสดได้ ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั และภายในเวลาทําการของบริษทั
3.8.2 ให้บริ ษทั โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้กบั บริ ษทั
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับราคาขายคืนทองคํา และไม่ขอโต้แย้งราคาขายคืนทองคําดังกล่าว
3.9 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกโปรแกรมออมทองคํา ลูกค้าก็มีสิทธิขอยกเลิกโปรแกรมออมทองคําตามสัญญานี้ ได้ โดยลูกค้า
จะต้องแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกโปรแกรมออมทองคําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการของบริ ษทั
ก่อนที่บริ ษทั จะหักเงินออมจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป
4. การสิ้นสุ ดของสั ญญา
4.1 ในกรณี ลูกค้าไม่สุจริ ต, ลูกค้าได้ปกปิ ด หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ งที่ได้ให้ต่อบริ ษทั ไม่วา่ ทั้งหมด หรื อบางส่ วน บริ ษทั มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ได้ทนั ที และลูกค้าจะต้องชําระหนี้ ท้ งั ปวงที่คงค้างชําระอยู่ และค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริ ษทั ทันทีที่
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั
4.2 ในกรณี ลูกค้าผิดนัดผิดสัญญา หรื อผิดเงื่อนไขตามที่บริ ษทั กําหนด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะปิ ดบัญชี
โปรแกรมออมทองคําตามสัญญาฉบับนี้ ได้ทนั ที โดยมิจาํ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรื อต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดําเนิ นการ
ดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด
4.3 ในกรณี ที่มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าไม่สามารถดํารงสถานะเป็ นผูอ้ อมทองคําตามโปรแกรมออมทองคําของบริ ษทั
ได้ เช่น ซ่อนเร้น จําหน่ าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมด หรื อบางส่ วน หรื อทําข้อตกลงชําระหนี้ หรื อประนอมหนี้ กบั เจ้าหนี้ อื่น เป็ น
ต้น รวมตลอดถึงถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีท้ งั ทางแพ่ง และหรื อทางอาญา หรื อถูกบังคับให้ชาํ ระหนี้ หรื อถูกยึดทรัพย์ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อตกเป็ นผูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย กรณี ถือว่าเป็ นเหตุให้บริ ษทั มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที
5. ข้ อกําหนด และเงือ่ นไขทัว่ ไป
5.1 การใช้สิทธิของบริ ษทั ตามสัญญาฉบับนี้
5.1.1 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาและใช้ดุลพินิจในการตกลง หรื อไม่ตกลง ให้ลูกค้าเปิ ดบัญชี โปรแกรมออม
ทองคํากับบริ ษทั ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร
5.1.2 บริ ษทั มีสิทธิจะเพิ่ม หรื อลด หรื อจํากัดวงเงินโปรแกรมออมทองคําของลูกค้าตามที่บริ ษทั พิจารณา และเห็นสมควร
ได้โดยพลการ โดยไม่จาํ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเป็ นการล่วงหน้า หรื อต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดําเนิ นการดังกล่าวก่อนแต่อย่าง
ใด
5.1.3 เมื่อมีเหตุอนั สมควรบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะไม่ดาํ เนิ นการซื้ อขายทองคําให้แก่ลูกค้าก็ได้ โดยลูกค้าต้องยอมรับการกระทํา
ดังกล่าว และไม่โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอย่างใดๆ จากบริ ษทั ทั้งสิ้ น
5.1.4 บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธการขายทองคํา รับซื้ อขายทองคํา และการชําระราคาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ใน
กรณี ที่หากปรากฏว่าลูกค้ามีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะไม่สุจริ ต, ขายทองคํา ซื้ อทองคําผิดปกติ, ขายทองคํา ซื้ อทองคําที่ไม่เหมาะสม หรื ออาจ
เป็ นการฝ่ าผืนต่อกฎหมาย ภายใต้ดุลพินิจและการพิจารณาของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
5.1.5 การที่บริ ษทั ผ่อนผันการผิดนัดผิดสัญญาของลูกค้าก็ดี หรื อการทวงถามให้ลูกค้าชําระหนี้ ไม่ว่าจํานวนใดก็ดี หรื อ
รายการใดก็ดี หรื อละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ดี เป็ นต้น ให้ถือว่าเป็ นเพียงการผ่อนผัน หรื อการละเว้นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้น
และไม่ถือเป็ นการผูกมัด หรื อตัดสิ ทธิ บริ ษทั ที่จะบังคับตามสัญญา หรื อบอกเลิกสัญญา เมื่อลูกค้าผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ่ งข้อใดในคราว
ต่อไปอีกได้แต่อย่างใด
5.1.6 การที่บริ ษทั เลือกดําเนิ นการ หรื อไม่ดาํ เนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็ นการทวงถาม หรื อการเรี ยกให้ชาํ ระ
หนี้ หรื อการกระทําใดในระยะเวลาใดก็ตาม กรณี ถือว่าไม่ผกู พันบริ ษทั ที่จะต้องดําเนินการเช่นนั้นอีกในคราวต่อไป และไม่ถือว่าเป็ นการ
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ยกเว้น หรื อถือว่าบริ ษทั ได้สละสิ ทธิ ที่จะเรี ยกให้ลูกค้ากระทําการ หรื อชําระหนี้ แต่อย่างใด บริ ษทั ยังคงมีสิทธิ เรี ยกร้องให้ลูกค้ากระทําการ
หรื อชําระหนี้ได้อยูท่ ุกเมื่อ
5.1.7 การที่บริ ษทั ยังมิได้ใช้สิทธิ อํานาจ หรื อเอกสิ ทธิ ใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าในครั้งใดๆ ก็ดี หรื อ
ต่อบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ก็ดี กรณี ถือว่ายังไม่เป็ นการลบล้าง หรื อสละสิ ทธิ อํานาจ หรื อเอกสิ ทธิใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้ง
เดียว หรื อบางส่ วน ไม่ถือว่าเป็ นการตัดสิ ทธิในการที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ อํานาจ เอกสิ ทธิ ตามสัญญาฉบับนี้จนครบถ้วน
5.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับ ดังนี้
5.2.1 ลูกค้าได้รับแจ้งถึงความเสี่ ยง และทราบถึงภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมออมทองคําเป็ นอย่างดี
แล้ว และลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทุกประการ
5.2.2 ตัวแทน และหรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรื อออกคําสั่งแทนลูกค้า หรื อการกระทํา
ใด ๆ ตามสัญญานี้ ล้วนอยูใ่ นความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งสิ้ น
5.2.3 ในการซื้ อทองคํา ขายทองคํา ลูกค้าอาจต้องชําระค่าธรรมเนี ยม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
อีกส่ วนหนึ่งนอกเหนือจากราคาซื้อขายทองคําดังกล่าวด้วย
5.2.4 คําสั่งซื้ อทองคํา ขายทองคําในแต่ละครั้ง รวมตลอดถึงคําสั่งอื่นใดของลูกค้านั้น หากบริ ษทั ไม่สามารถทําการซื้ อ
ทองคํา ขายทองคําได้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ลูกค้ายอมรับว่าไม่ใช่ เป็ นความผิดของบริ ษทั และไม่
โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอย่างใดๆ จากบริ ษทั ทั้งสิ้ น
5.2.5 บรรดาคําสั่งใดๆ ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อทองคํา การขายทองคํา การรับทองคํา และหรื อการรับเงิน เป็ นต้น
เป็ นคําสั่งที่ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขโดยลําพังได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั ก่อน และหากมี
ความเสี ยหายอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.2.6 บริ ษทั ไม่มีหน้าที่ หรื อข้อผูกมัดที่จะยืนยันรายการซื้ อทองคํา ขายทองคําของลูกค้า หรื อไม่ก็ได้ ไม่วา่ ทางใด โดยถือ
ว่าเป็ นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบ และติดตามผลรายการซื้ อทองคํา ขายทองคําดังกล่าวเอง ซึ่ งหากมีความผิดพลาดอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดขึ้น ลูกค้าไม่โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอย่างใดๆ จากบริ ษทั ทั้งสิ้ น
5.2.7 หากมีความผิดพลาดอย่างหนึ่ งอย่างใดเกิดขึ้นมาจากการคํานวณราคาซื้ อทองคํา ราคาขายทองคําขึ้นไม่วา่ ในครั้งใด
หรื ออยูใ่ นระหว่างการซื้ อทองคํา ขายทองคํา บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้า
5.2.8 หากมีการปิ ดบัญชีไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุใดก็ดี การเลิกสัญญานี้ ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายใดก็ดี หากปรากฏว่าลูกค้ามีหนี้คา้ ง
ชําระ มีบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่ากําเหน็จ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระเงินใน
จํานวนดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ทั้งสิ้ น รวมตลอดถึงบรรดาค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริ ษทั จนเสร็ จสิ้ นครบถ้วนด้วยทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากบริ ษทั
5.2.9 ในกรณี ลูกค้าผิดนัดผิดสัญญาก็ดี ไม่ชาํ ระเงิน และหรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด และหรื อค่าเสี ยหาย รวมทั้งหนี้ สินใดๆ ที่
เกิดขึ้นก็ดี เป็ นต้น ให้แก่บริ ษทั ลูกค้าตกลงชําระดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่ผิดนัดชําระจนกว่าจะชําระเสร็ จ
สิ้ น
5.2.10 ลูกค้าจะไม่วา่ กล่าว เรี ยกร้อง ฟ้ องร้อง หรื อดําเนินการอื่นใดต่อบริ ษทั อันสื บเนื่องมาจากการกระทํา หรื องดเว้นการ
กระทําของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
5.2.11 ยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมด หรื อบางส่ วนของลูกค้าให้กบั หน่ วยงาน หรื อบุคคลภายนอกได้ ตามแต่
บริ ษทั เห็นสมควร และไม่ถือว่าเป็ นความผิดและบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบแต่อย่างใด
5.2.12 ยินยอมให้บริ ษทั สามารถบันทึกเสี ยงการสนทนาได้ และยอมรับให้ระบบการบันทึกเสี ยงสนทนาดังกล่าวเป็ น
หลักฐานแห่งการซื้อทองคํา ขายทองคํา และถือว่าการซื้ อขายดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
5.2.13 ลูกค้าไม่สามารถโอนสิ ทธิเรี ยกร้องใดๆ ที่ตนมีอยูท่ ้ งั ก่อน และหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุ ดลง ไม่วา่ ด้วยกรณี ใดก็ตาม
ให้กบั บุคคลภายนอก โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั
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5.2.14 บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสู ญเสี ย และความเสี ยหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันมีเหตุมาจากภัยพิบตั ิ อัคคีภยั การ
นัดหยุดงาน การก่อจลาจล การประท้วง การสงคราม หรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมตลอดจนข้อผิดพลาดใดๆ จากการรับส่ งข้อมูล ข้อผิดพลาด
จากความเข้าใจผิดของบริ ษทั ความล่าช้าของการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นต้นด้วย
5.3 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า เช่น ที่อยู่ ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เป็ นต้น ลูกค้า
ต้องแจ้งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้บริ ษทั ทราบทันที และบริ ษทั ไม่ รับผิดชอบใดๆ จากการที่ ลูกค้าไม่ แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงมายังบริ ษทั รวมทั้งการติดต่อหรื อแจ้งของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางใดไปยังข้อมูลเดิมของลูกค้า ซึ่ งถือว่าเป็ นการกระทําโดยชอบ
ด้วยข้อเท็จจริ งและกฎหมายของบริ ษทั แล้วทั้งสิ้ น
5.4 บรรดาการติดต่อ การแจ้ง การมีหนังสื อ หนังสื อบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อและส่ งให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั นั้น บริ ษทั มี
สิ ทธิ ก ระทําได้ทางหนึ่ งทางใดตามสมควร ไม่ ว่าจะเป็ นทางโทรศัพ ท์ โทรเลข โทรพิ ม พ์ โทรสาร ทางไปรษณี ย ล์ งทะเบี ย น หรื อ ไม่
ลงทะเบี ยน หรื อ ให้คนนําไปส่ งให้ หรื อทางอิ นเตอร์ เน็ ต ตามข้อมูลและสถานที่ ที่ลูกค้าได้ให้ไ ว้แก่ บริ ษทั หรื อวิธีการอื่ นใดที่ บริ ษทั
เห็นสมควรก็ได้ ซึ่ งหากบริ ษทั ได้ติดต่อไปยังลูกค้าทางหนึ่ งทางใดดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริ ษทั ได้ติดต่อ แจ้ง หรื อส่ งให้แก่ลูกค้าทราบโดย
ชอบด้วยข้อเท็จจริ งและกฎหมายแล้วทั้งสิ้ น
5.5 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการที่จะปรับเปลี่ ยน หลักการ หรื อข้อสัญญาในภายหลังได้เสมอ และหากมี กฎหมาย ประกาศ
ระเบี ยบข้อบังคับของภาครัฐซึ่ งออกมาในภายหลังที่ เกี่ ยวข้องและมี ผลกระทบถึ งเงื่ อนไขใดๆ ของข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้ หรื อมี
ผลกระทบต่อระเบียบปฏิ บตั ิของบริ ษทั ภายใต้หลักการป้ องกันความเสี่ ยง และหลักการแก้ไข พร้ อมป้ องกันไม่ให้เกิ ดปั ญหาในอนาคต
ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั ดังกล่าวแล้วแต่กรณี ตามแต่บริ ษทั เห็นสมควร
5.6 ในกรณี ที่ขอ้ ตกลงในสัญญาฉบับนี้ บางข้ออาจจะใช้บงั คับไม่ได้ตามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้ขอ้ ตกลงใน
สัญญาส่ วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ยังคงใช้บงั คับกันต่อไปได้โดยสมบูรณ์
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนาของทั้งสอง
ฝ่ ายทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ให้ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

ในนามบริ ษทั จีแคป จํากัด

ลงชื่อ....................................................................... ลูกค้า
(........................................................................)

ลงชื่อ....................................................................... ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(........................................................................)

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

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