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สัญญาต่อท้ ายสัญญาซือขายทองคํากับบริษทั จีแคป จํากัด
สัญญาซื อขายทองคําผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อืน ๆ
ทําทีบริ ษทั จีแคป จํากัด
วันที............เดือน.............................พ.ศ...............
สัญญาฉบับนีทําขึน ระหว่าง ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว/บริ ษทั /ห้างหุน้ จํากัด)..................................................................
อายุ...........ปี สัญชาติ....................... (บัตรประชาชน / หนังสื อเดินทาง / อืน ๆ..........................) เลขที.................................................
อยู่บา้ นเลขที................................ หมู่ที..............เลขทีห้อง.............. อาคาร...............................หมู่บา้ น................................................
ซอย.......................................ถนน......................................ตําบล / แขวง........................................อําเภอ / เขต....................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................เบอร์โทรศัพท์................................................................................
อีเมลล์.....................................................................................................................................................................................................
ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า “ลู ก ค้ า ” ฝ่ ายหนึ ง กับ บริ ษ ัท จี แคป จํา กัด สํา นักงานตังอยู่เ ลขที 266 ถนนเพชรบุ รี แขวงถนนเพชรบุ รี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400 ต่อไปนีจะเรี ยกว่า “บริษัท” อีกฝ่ ายหนึง
ทังสองฝ่ ายตกลงทําสัญญาซื อขายทองคําผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อืน ๆ ต่อกันโดยลูกค้าตกลงที จะปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที เกี ยวข้อง รวมถึ งข้อกําหนดของบริ ษทั ทีมีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที จะมีการแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง โดยมี เงื อนไขและ
ข้อตกลงดังต่อไปนี
1. การเปิ ดบัญชีขายทองคําผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนิ ๆ
1.1 ลู ก ค้า ตกลงเปิ ดบัญชี ซือขายทองคํากับ บริ ษ ัท เพื อทํา คํา สั งซื อ หรื อ คํา สังขายทองคํา โดยผ่า น ระบบอิ นเตอร์ เ น็ ต และ/หรื อ/ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ และบริ ษทั อนุมตั ิให้ลูกค้าเปิ ดบัญชีซือขายทองคําดังกล่าว
1.2 ลูกค้ายินยอมรั บเงื อนไขและปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญานี รวมถึ งคําจํากัดความและข้อตกลงอืนตามทีระบุไว้ใน “สั ญญาซื อขาย
ทองคํา กับบริษัท จีแคป จํากัด” ตลอดจนคูม่ ือการซื อขายทองคําของบริ ษทั ทีมีอยูใ่ นวันนีและ/หรื อจะมีขนในภายภาคหน้
ึ
าทุกประการ และถือว่าทังหมดนี
เป็ นส่วนหนึงของสัญญาฉบับนี ด้วย
1.3 ลูกค้ายอมรับว่าตัวแทน และหรื อบุคคลอืนใดทีได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื อ หรื อออกคําสังแทนลูกค้า หรื อการกระทําใด ๆ
ตามสัญญานีโดยตรงล้วนอยูใ่ นความรับผิดชอบของลูกค้าทังสิ น
2. การซื อขายทองคําผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อืน ๆ
2.1 เมือบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ลูกค้าสามารถสังซื อ / ขายทองคําผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อืน ๆ แล้วบริ ษทั จะแจ้งชื อ
ผูใ้ ช้บญ
ั ชีสมาชิก ((Username) และรหัสผ่าน (Password) เพือใช้ในการส่งคําสังซื อ/ขาย ผ่านทางอีเมลของลูกค้า
เพือป้ องกันกันความเสี ยหายทีจะเกิดขึนกับบัญชี ของลูกค้า ลูกค้า จะต้องเปลียนชือผูใ้ ช้บญ
ั ชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใน
การเข้าใช้งานครังแรก และจะต้องเก็บรักษาชือผูใ้ ช้บญ
ั ชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลอืนได้
ล่วงรู้เป็ นอันขาด รวมทังต้องจัดหามาตรการในการป้ องกันมิให้บุคคลอืนล่วงรู้หรื อสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวได้เป็ นอันขาด
ลูกค้าตกลงยอมรั บว่าในกรณี ทีมีบุคคลหนึ งบุ คคลใดใช้ชือผูใ้ ช้บญ
ั ชี สมาชิ ก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าทําการส่ ง
คําสังซื อ/ขาย/ยกเลิกทองคําของลู กค้า หรื อ ดู ขอ้ มูลข่า วสารต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์ เ น็ต และ/หรื อการกระทําอืนใดอันเนื องมาจากการใช้รหัสผ่า น
(Password) ของลูกค้า ลูกค้าตกลงทีจะผูกพันตน และเป็ นผูร้ ับผิดชอบสําหรับผลและความเสี ยหายทีเกิดขึนทังหมดเสมือนหนึ งเป็ นการกระทําของลูกค้า
ทุกประการ
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บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบหรื อชดใช้คา่ เสี ยหายใด ๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการกระทํา หรื อเหตุดงั กล่าวข้างต้นเป็ นเด็ดขาด
2.2 ลูกค้า ตกลงและยอมรั บว่า คํา สังซื อ/ขาย หรื อคํา สังใด ๆ ของลูกค้า ตามสั ญญานี หากมี การกระทํา โดย ปรากฏชื อผูใ้ ช้บัญชี สมาชิ ก
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า ให้ถือว่าการกระทําดังกล่าวมีผลผูกพันกับบัญชีลูกค้าทุกประการ ไม่ว่ารายการดังกล่าว ข้างต้น ลูกค้าจะ
ไม่ได้เป็ นผูด้ าํ เนินการด้วยตนเองหรื อไม่มีการลงลายมือชือในเอกสารใด ๆ อันแสดงถึงการดําเนินการโดยลูกค้า
ลูกค้าตกลงรั บผิดชอบในการกระทํา / การส่ งคําสังทังหมดเสมือนหนึ งเป็ นการกระทําของลูกค้าเองทังสิ น ทังนี ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะ
เกิดขึนโดยเจตนาหรื อไม่กต็ าม หรื อจะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม ลูกค้าไม่สามารถนํามา เป็ นเหตุในการปฏิเสธความรับผิดชอบกับบริ ษทั ได้ทงสิ
ั น
2.3 ลูกค้ารับทราบและยอมรับถึงความเสี ยงทีเกิดขึนจากการซื อขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและ / หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อืน ๆ อาทิเช่น การ
สูญหายของข้อมูลระหว่างทาง , การส่ งข้อมูลล่าช้า หรื อไม่สามารถส่ งคําสังการซื อ/ขายได้ตลอดจนข้อขัดข้องทีเกิดขึนจากอุปกรณ์ หรื อระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรื อของบริ ษทั อันส่งผลทําให้เกดการขัดข้องไม่สามารถทํางานโดยปกติได้ ความผิดพลาดทีเกิดจากความคลาดเคลือนของข้อมูลที
ได้รับเนืองจากข้อจํากัดบางประการเป็ นต้น
บริ ษทั ไม่มีความผูกพันใด ๆ ที จะต้องรับผิดชอบในผลกําไร และ / หรื อขาดทุ น หรื อความเสี ยหายใด ๆ เกิดขึนจากเหตุดงั กล่าวข้างต้นทุก
ประการ
2.4 ลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายใด ๆ ที เกิดขึนจากบัญชี ซือขายทองคําของลูกค้าอันมีสาเหตุมาจากความจงใจ หรื อ
ความประมาทของตัวลูกค้าหรื อบุคคลทีเกียวข้อง อาทิเช่น ลูกค้าส่ งคําสังซื อ/ขายผิดพลาด หรื อลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีได้ให้ไว้กบั ทางบริ ษทั เป็ น
ต้น
2.5 บริ ษทั มีสิทธิ ที จะยืนยัน/ปฏิ เสธคํา สังซื อ/ขายทองคําของลูกค้า ผ่า นระบบ แล /หรื อระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ อื น ๆ ตามวิ ธีการทีบริ ษทั
เห็นสมควร และบริ ษทั มีสิทธิ ทีจะไม่ดาํ เนิ นการตามคําสังใด ๆ ตามคําสังซื /ขายของลูกค้าซึ งเกินกว่าวงเงิ นซื อขายทองคําของลูกค้า รวมตลอดถึงบริ ษทั มี
สิ ทธิทีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดําเนินการดังกล่าวหรื อไม่ ตามแต่บริ ษทั เห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงยอมรับทีไม่เรี ยกร้องบรรดาค่าเสี ยหายใด ๆ จาก
บริ ษทั ทังสิ น
2.6 ลูกค้าได้ศึกษา และรับทราบถึงหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการซื อขายทองคําผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและ/หหรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อืน ๆ
ของบริ ษทั เป็ นอย่างดีแล้ว และยอมรับทีจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขของบริ ษทั รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที เกียวข้องกับการทํา
ธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ / หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ทังทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และทีจะมีการแก้ไขเพิมเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ
2.7 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า นอกเหนือจากข้อตกลงทีได้กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี แล้ว ให้นาํ คําจํากัดความและข้อตกลงอืน
ตามทีระบุไว้ใน “สัญญาซื อขายทองคํากับบริ ษัท จีแคป จํากัด” (ทังที มีอยูใ่ นสัญญานี และ/หรื อทีจะแก้ไขเพิมเติมในอนาคต) มาบังคับใช้ในการซื อขาย
ทองคําผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ด้วย
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็ นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนาของทังสองฝ่ ายทุกประการ จึงได้
ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน โดยจัดทําขึนเป็ นหนึ งฉบับให้บริ ษทั ยึดถือไว้เป็ นสําคัญส่วนสําเนาสัญญาฉบับนีลูกค้าก็ได้รับไปแล้วเช่นกัน

ลงชือ ............................................................ ลูกค้า
(.........................................................)
ลงชือ ............................................................ พยาน
(........................................................)
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ลงชือ ...................................................... บริ ษทั ผูข้ าย/ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(........................................................)
ลงชือ ............................................................ พยาน
(............................................................)
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