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ซึ งต่อไปในสัญญานี จะเรี ยกว่า “ลูกค้า ” ฝ่ ายหนึ ง กับ บริ ษ ทั จีแคป จํา กัด สํา นักงานตังอยู่เ ลขที 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุ รี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400 ซึ งต่อไปในสัญญานีจะเรี ยกว่า “บริ ษทั ” อีกฝ่ ายหนึ ง โดยทังสองฝ่ ายตกลงทําสัญญาซือขายทองคํากัน ดังต่อไปนี
1. คําจํากัดความ
1.1 คําว่า “ทองคํา” หมายความถึง ทองคําแท่งตามมาตรฐานในการซื อขายทองคํา ดังนี
• มาตรฐานทองคําแท่งความบริ สุทธิ 96.50 % ประทับตรา Gcap Gold , Greatest Gold , Globlex หรื อห้างทองจินไถ่เฮง และหรื อ
• มาตรฐานทองคําแท่งความบริ สุทธิ 99.99% Greatest Gold, Globlex หรื อทีผ่านมาตรฐาน London Bullion Market Association (LBMA)
1.2 คําว่า “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคลผูซ้ ึ งตกลงและลงนามเข้าทําสัญญาซื อขายทองคํากับบริ ษทั และให้หมายรวมถึงตัวแทน หรื อบุคคลอืน
ทีได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชือ หรื อออกคําสังแทนลูกค้า หรื อการกระทําใด ๆ ตามสัญญานี โดยตรงด้วย ซึ งบุคคลผูซ้ ึ งตกลงและ
ลงนามยอมผูกพันตนกับบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทังสิ น
1.3 คําว่า “ราคาซื อขายทองคํา” หมายความถึง ราคาซื อขายทองคําทีบริ ษทั เป็ นผูป้ ระกาศราคาซื อขายไว้ในแต่ละคราว และหรื อถือว่าเป็ น ณ
เวลาทีเกิดการซื อขายทองคํากัน โดยมีเงือนไขการตังราคาซื อขายทองคํา (Leave Order)
1.3.1 ลูกค้าสามารถทําการตังราคาซื อขายได้ในช่วงเวลา 09.00 – 24.00 น. โดยการตังราคาซื อขายจะมีผลตังแต่เวลาทีลูกค้าตังราคา
ซื อขาย จนถึงเวลาสิ นสุ ด ทังนี ช่วงเวลาการซื อขายอาจเปลียนแปลงได้ตามการประกาศวันหยุดของประเทศไทยและวันหยุดของ
ต่างประเทศ
1.3.2 การตังราคาซื อขายทองคําทีเกิดขึนนันเกิดจากการตกลงและยอมรับเงื อนไขภายใต้ขอ้ กําหนดของบริ ษทั ผูข้ าย บริ ษทั ผูข้ าย
จะทําการยืนยันสถานะรายการซื อขายของลูกค้า ต่อเมือรายการทีลูกค้าได้ทาํ การตังราคาไว้นนทํ
ั าการซื อขายสําเร็จ (Order
Approved)
1.3.3 ในกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีทําให้ระบบซื อขายของบริ ษทั เกิดความขัดข้อง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการส่งข้อความ
(SMS) เพือแจ้งยกเลิกรายการทีลูกค้าได้ทาํ การตังราคาไว้ หากบริ ษทั ไม่สามารถติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
1.4 คําว่า “หลักประกัน” หมายความถึง เงินสด และหรื อ ทองคํา
1.5 คําว่า “เวลาทําการซื อขายทองคํา” หมายความถึง วันทํางานปกติของบริ ษทั ตังแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา
2. คํารับรอง และความยินยอมของลูกค้ า
2.1 ลูกค้าได้ทาํ การศึกษาข้อมูล เงื อนไข และวิธีการดําเนินการซื อขายทองคําของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบอย่างดีทีสุ ด และ
เข้าใจเป็ นอย่างดี พร้อมกับยอมรับผลทีเกิดขึนทุกประการโดยไม่อิดเอือน
2.2 ลูกค้าเป็ นผูม้ ี ความรู ้ และความเข้าใจเกียวกับลักษณะความเสี ยงในการลงทุนของทองคําที มีการซื อขายกับบริ ษทั เป็ นอย่างดี แล้ว และ
ลูกค้าทราบดี ว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงมูลค่าและราคาของทองคํา อันอาจมีผลทําให้ลูกค้าต้องขาดทุน และอาจต้องรับผิดต่อ
บริ ษทั อีกส่ วนหนึงด้วย
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2.2 ลูกค้าเป็ นผูม้ ี ความรู ้ และความเข้าใจเกียวกับลักษณะความเสี ยงในการลงทุนของทองคําที มีการซื อขายกับบริ ษทั เป็ นอย่างดี แล้ว และ
ลูกค้าทราบดี ว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงมูลค่าและราคาของทองคํา อันอาจมีผลทําให้ลูกค้าต้องขาดทุน และอาจต้องรับผิดต่อ
บริ ษทั อีกส่ วนหนึงด้วย
2.3 ในกรณี ลูกค้าเลื อกตกลงซื อขายผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (INTERNET) กับบริ ษทั อี กทางหนึ ง ลูกค้ายอมรั บความเสี ยงและยอมผูกพันตน
รับผิดชอบในข้อบกพร่ องทีอาจเกิดขึนจากการซื อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกประการ อาทิเช่น ความล่าช้าของคําสังซื อขาย, ช่วง ณ เวลาทีทํา
การซื อขาย, คําสังซื อขายสู ญหาย, คําสังซื อขายที เกิดขึนจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของลูกค้า, คําสังซื อขายของลูกค้าโดยบุคคลอืน,
ระบบอินเทอร์ เน็ตและหรื อคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ขัดข้อ ง เป็ นต้น ลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายอย่างหนึ งอย่างใดที
เกิดขึน และยินยอมผูกพันตนทุกประการ และจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากบริ ษทั ทังสิ น
2.4 ลูกค้ารับรองว่า ทองคํา ที นํามาขายและส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ลูกค้าเป็ นเจ้าของและมีกรรมสิ ทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยว และ
ทองคําดังกล่าวปราศจากภาระผูกพัน และการรอนสิ ทธิ ใด ๆ ทังสิ น
2.5 ลูกค้าตกลงทีปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องด้วยทุกประการ
3. สินค้าทีซื อขาย
ลูกค้าตกลงซื อ / ตกลงขาย และบริ ษทั ตกลงขาย / ตกลงซื อ ทองคํา ณ สถานที ทีทําการซื อขายตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขของบริ ษทั โดยมี
ปริ มาณนําหนักเปอร์ เซ็นต์ คุณภาพของทองคํา ตามทีตกลงกัน ณ วันและเวลาทีมีการติดต่อซื อขายทองคํากันตามสัญญานี และการซื อขายทองคําแต่ละ
ครังก็มีผลในแต่ละครังทีทําการซื อขายทองคํากัน
4. การเปิ ดบัญชี
4.1 ลูกค้าตกลงเปิ ดบัญชี ซือขายทองคํากับบริ ษทั เพือทําคําสังซื อ หรื อคํา สังขายทองคํา โดยผ่านบริ ษทั ตามราคาซื อขายทองคําของบริ ษทั
ภายในวงเงิ นซื อขายและไม่เกิ นจํานวนมูลค่า ของทองคําที บริ ษทั อนุ มตั ิหรื อเห็นสมควร และบริ ษทั ตกลงให้ลูกค้าเปิ ดบัญชี ซือขายทองคํา
ดังกล่า ว ลูกค้า ตกลงและยอมรั บเงื อนไข และตกลงปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดตามสัญญานี ตามใบคําขอเปิ ดบัญชี และข้อกําหนดใด ๆ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนคูม่ ือการซื อขายทองคํา ของบริ ษทั ทีมีอยูใ่ นวันนี และหรื อทีจะมีขนในภายภาคหน้
ึ
าทุกประการ และถือว่าทังหมดนี
เป็ นส่วนหนึงของสัญญาฉบับนี ด้วย
4.2 ลูกค้าได้รับแจ้งถึง ความเสี ยง และทราบถึงภาระหน้าที ทีอาจเกิดขึนทีเกี ยวข้องกับการซื อขายทองคําเป็ นอย่างดี แล้ว และลูกค้ายอมรับ
เงือนไขและข้อตกลงดังกล่าวทุกประการ
4.3 บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการพิ จารณาและใช้ดุลยพิ นิจในการตกลง หรื อไม่ตกลง ให้ลูกค้าเปิ ดบัญชี ซือขายทองคํา กับบริ ษทั ตามที บริ ษทั
เห็นสมควร
5. หลักประกัน
ในการซื อขายทองคํากับบริ ษทั ลูกค้าจําเป็ นต้องนําเงินสด และหรื อทองคําตามจํานวนทีบริ ษทั กําหนดมาวางไว้เพือเป็ นหลักประกันกับบริ ษทั
ก่อนที จะทําการซื อขายทองคํา ซึ งจะเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10% ของมูลค่าทองคําที ลูกค้าจะทําการซื อขายในแต่ละครัง ซึ งหลักประกันทีได้วางไว้ต่อ
บริ ษทั นี ลูกค้าไม่มีสิทธิ นาํ มาหักกลบกับราคาค่าซื อขายทองคําทีลูกค้ามีหน้าทีต้องชําระให้กบั บริ ษทั
ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั เรี ยกให้วางหลักประกันเพิมเติมตามแต่บริ ษทั เห็นสมควรก็ได้
หลักประกันนีถือเป็ นความลับของลูกค้าและบริ ษทั และลูกค้าไม่มีสิทธิ ได้รับผลตอบแทนหรื อดอกผลใด ๆ ทีเกิดขึนจากหลักประกันดังกล่าว
จากบริ ษทั แต่อย่างใด
ในกรณี ลูกค้าผิดนัดผิดสัญญา ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ นาํ หลักประกันนีไปหักลบบัญชี ทีเกิดขึนจากการซื อขายทองคําได้ โดยไม่จาํ ต้อง
แจ้งให้ลูกค้าทราบหรื อต้องให้ลกู ค้าให้ความยินยอมการดําเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด
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6. การซื อขายทองคํา
ในการซื อขายทองคํากับบริ ษทั ลูกค้าจะต้องมีรายการอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย ชือลูกค้า , ปริ มาณทองคํา , ราคาทองคํา , วิธีการชําระ
ราคา วิธีการส่งมอบทองคํา วิธีการรับเงินค่าทองคํา และวิธีการรับมอบทองคํา เป็ นต้น ซึ งลูกค้าสามารถเสนอและตกลงซื อขายทองคํากับบริ ษทั ได้ ดังนี
6.1 สามารถตกลงซื อขายได้ทีทําการของบริ ษทั ภายในเวลาทําการซื อขายทองคํา หรื ออาจจะมีการเปลียนแปลงเวลาตามทีบริ ษทั เห็นสมควร
6.2 สามารถตกลงซื อขายผ่านทางโทรศัพท์กบั บริ ษทั ภายในเวลาทําการซื อขายทองคํา หรื ออาจจะมีการเปลี ยนแปลงเวลาตามที บริ ษทั
เห็นสมควร ซึ งบริ ษทั จะมีระบบการบันทึกเสี ยงการสนทนารองรับไว้ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั บันทึกเสี ยงการสนทนาดังกล่าวได้ และ
ยอมรับให้ระบบการบันทึกเสี ยงสนทนาดังกล่าวเป็ นหลักฐานแห่ งการซื อขายทองคํา และถือว่าการซื อขายดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ลูกค้า
ไม่สามารถเปลียนแปลง แก้ไข หรื อยกเลิกการซื อขายทองคําดังกล่าวได้
6.3 ลูกค้าสามารถเลือกตกลงซื อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ / หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ กับ บริ ษ ัท ภายในเวลาทํา การ
ซื อขายทองคํา หรื ออาจจะมีการเปลียนแปลงเวลาทําการปกติตามทีบริ ษทั เห็นสมควร โดยเป็ นไปตามเงื อนไข และวิธีการตามข้อตกลงของ
สัญญาซื อขายทองคําผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ / หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ของบริ ษทั เพิมเติมอีกทางหนึ งก็ได้ โดยลูกค้าต้องลงนามใน
สัญญาต่อท้ายสัญญาซื อขายทองคํากับบริ ษทั จีแคป จํากัด สัญญาซื อขายทองคําผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และ / หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อืน ๆ
อีกฉบับหนึงด้วย และถือว่าเป็ นส่วนหนึงของสัญญาฉบับนี ของลูกค้ารายดังกล่าวนีด้วย
ในกรณี ทีลูกค้าจะขอให้มีการเปลียนแปลง แก้ไข หรื อยกเลิกการซื อขายทองคําทีเกิดขึนนัน ซึ งลูกค้าไม่สามารถกระทําโดยลําพังได้ หากไม่ได้
รับความยินยอมจากบริ ษทั ก่อน และหากมีความเสี ยหายอย่างหนึ งอย่างใดเกิดขึน ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายทังทางตรงและ
ทางอ้อม
การตกลงซื อขายทัง 3 กรณีขา้ งต้น ถื อว่า ลูกค้าได้ตกลงทําธุ รกรรมซื อขายทองคํากับบริ ษทั สมบูรณ์ถูกต้องแล้ว ลูกค้ ามีหน้ าทีทีต้ องทําตาม
เงือนไข วิธกี ารการชําระราคา และส่ งมอบทองคํา ตามทีบริษัทกําหนดไว้ ในข้ อต่อไป
7. การชําระราคา และการส่ งมอบทองคํา
7.1 กรณีลูกค้าซื อทองคํา ลูกค้าจะต้องชําระเงินเต็มจํานวนตามราคาของทองคําทีได้ตกลงซื อไว้กบั บริ ษทั ให้ครบถ้วน ให้แก่บริ ษทั ภายในเวลา
ทําการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายในกําหนดไม่เกิน 2 วันทําการ นับจากวันทีทีได้ทาํ การตกลงซื อทองคํากับบริ ษทั
โดยอาจจะชําระเป็ นเงินสด ณ ที ทําการของบริ ษทั หรื อโอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารของบริ ษทั แล้วส่ งหลักฐานการโอนเงิ นดังกล่าวให้แก่บริ ษทั
เพือตรวจสอบ หรื อบริ ษทั จะทําการหักเงิ นจากบัญชีธนาคารของลูกค้าทีให้ไว้แก่บริ ษทั หลังจากนันบริ ษทั จะส่งมอบทองคําให้กบั ลูกค้าตาม
จํานวนทีได้ตกลงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ ษทั ต่อ ไป แต่หากลูกค้าไม่มารั บมอบทองคําดังกล่า วภายในกําหนด กรณี ถือว่า ไม่ใช่เป็ น
ความผิดของบริ ษทั แต่อย่างใด
7.2 กรณีลูกค้าขายทองคํา ลูกค้าจะต้องส่ งมอบทองคําตามจํานวนของทองคําทีได้ตกลงขายไว้กบั บริ ษทั ให้ครบถ้วน และทองคําดังกล่าวต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานของทองคําตามสัญญาฉบับนี ให้แก่บริ ษทั ภายในเวลาทําการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายใน
กําหนดไม่เกิน 3 วันทําการนับจากวันทีทีได้ทาํ การตกลงขายทองคํากับบริ ษทั แต่ทงนี
ั ลูกค้าจะต้องทําการวางหลักประกันให้กบั บริ ษทั ไว้เป็ น
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10% ของมูลค่าทองคําที ลูกค้าทําการซื อขาย และยินยอมให้บริ ษทั นําทองคําดังกล่าวไปตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการของ
บริ ษทั ได้ด ้วย หลัง จากนันบริ ษัทก็จะดํา เนิ นการชํา ระเงิ นค่าซื อทองคํา ให้กับลูกค้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริ ษทั ต่ อไป หลังจาก
ตรวจสอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามมาตรฐานของทองคําตามสัญญาฉบับนีเสร็จสิ นแล้ว
ลูกค้าตกลงและยินยอมว่ากรณีมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงกําหนดระยะเวลาในการส่ งมอบทองคํา และ
การชํา ระเงิ นค่าซื อทองคํา ตามสัญญาฉบับนี ให้แก่ลูกค้าได้ โดยมิจาํ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรื อต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการ
ดําเนินการ ดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด ลูกค้าตกลงยอมรับด้วยในการเปลียนแปลงตามนี
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บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะปฏิเสธการรับซื อทองคํา และปฏิเสธการชําระเงินค่าซื อทองคํา ในกรณีทีทองคําทีบริ ษทั ได้รับจากลูกค้าไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงของสัญญาหรื อสงวนสิ ทธิ ทีจะชําระเงินค่าซื อทองคํา ตามคุณภาพ ปริ มาณ ประเภท และนําหนักทองคําที ปรากฏภายหลัง
จากการตรวจสอบในการชําระราคา เงินค่าซื อทองคําดังกล่าว ลูกค้าอาจจะมารับเงินสด ณ ทีทําการของบริ ษทั ในเวลาทําการปกติ (เวลา 09.00
นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) หรื อให้บริ ษทั โอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารของลูกค้าตามทีได้แจ้งไว้ต่อบริ ษทั ก็ได้ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมให้
บริ ษทั หักเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ เพือการชําระเงินให้แก่ลูกค้าได้ และถือว่าลูกค้าได้รับเงินค่าซื อทองคําดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
7.3 กรณีลูกค้าตกลงซื อขายทองคํากับบริ ษทั และประสงค์จะฝากทองคําไว้กบั บริ ษทั ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ ดั ง กล่ า วให้ บ ริ ษั ท ทราบ
โดยลูกค้าตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการของบริ ษทั และยอมรับความเสี ยงภัย หรื อภัยพิบตั ิทีอาจเกิดขึนกับทองคํา
ทีฝากไว้ทุกประการและลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทน หรื อดอกผลใด ๆ ทีเกิดขึนจากหลักประกันดังกล่าวจากบริ ษทั แต่อย่างใด
หากลูกค้าประสงค์จะรับทองคําทีฝากไว้กบั บริ ษทั ลูกค้าต้องแจ้งจํานวน วัน และเวลา เป็ นลายลักษณ์ อักษรมายังบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 วันทําการ เมือลูกค้าได้รับการยืนยันกับทางบริ ษทั แล้ว ลูกค้าจึงสามารถมารับทองคําดังกล่าว ณ ทีทําการของบริ ษทั ใน
เวลาทําการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ได้
7.4 การไม่ ชําระราคา หรื อส่ งมอบทองคํา หากลูกค้าไม่ชาํ ระเงิ นให้แก่บริ ษทั หรื อไม่ยอมส่ งมอบทองคํา ให้แก่บริ ษทั ภายในกํา หนดเวลา
ข้างต้น บริ ษทั จะถือว่าลูกค้าตกเป็ นฝ่ ายผิดนัดผิดสัญญา และหรื อหากปรากฏว่าในขณะใด ขณะหนึ งราคาของทองคําที ประกาศโดยบริ ษทั มี
การเปลียนแปลงไปและทําให้มูลค่าของหลักประกันที ลูกค้านํามาวางไว้กบั บริ ษทั มีมูลค่ าลดลงตํากว่ าร้ อยละ 3 ของมู ลค่ าทองคําตามรายการ
ซื อขายทองคําทีลูกค้ าได้ ตกลงไว้ กบั บริษัทโดยเทียบกับราคาซื อขายทองคําทีบริ ษทั เป็ นผูป้ ระกาศราคาไว้ทงั 2 กรณี บริ ษทั มีสิทธิ ปกป้ อง และ
บรรเทาความเสี ยหายอันพึงมีทีอาจจะเกิดขึนแก่บริ ษทั ได้ทุกวิถีทาง เช่น
7.4.1 บริ ษทั มีสิทธิ เรี ยกให้ลกู ค้าวางหลักประกันเพิมเติมในจํานวนเพียงพอทําให้มูลค่าของหลักประ กันเพิ มขึนในจํานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่ารายการซื อขายทองคําทีลูกค้าได้ตกลงไว้กบั บริ ษทั ซึ งลูกค้าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที
บริ ษทั กําหนดไว้ และหรื อ
7.4.2 บริ ษทั มีสิทธิ ซื อหรื อขายทองคําของลูกค้าได้โดยพลการ และสามารถใช้ราคาซื อขายทองคําทีบริ ษทั เป็ นผูป้ ระกาศไว้ ณ
ช่วงเวลาและราคาซื อขายทองคําทีบริ ษทั เห็นสมควร หรื อราคาซื อขายทองคําตังแต่มีการผิดนัดผิดสัญญา หรื อราคาซื อขายทองคํา
ตังแต่ทีทําให้มลู ค่าของหลักประกันตํากว่าร้อยละ 3 ได้ โดยมิจาํ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรื อต้องให้ลกู ค้าให้ความยินยอมการ
ดําเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด เป็ นต้น
หลังจากนัน บริ ษทั ก็จะทําการหักลบบัญชีซือขายทองคําของลูกค้ากับหลักประกัน ซึ งหากปรากฏว่ามียอดบัญชีติดลบหรื อขาดทุน และหรื อมี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้องอีก ลูกค้าต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระเงินในจํานวนดังกล่าวให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วนทังสิ นทันทีทีได้รับแจ้งจากบริ ษทั
8. การสินสุดของสัญญา
8.1 ในกรณี ทีลูกค้าไม่สุจริ ต, ลูกค้าได้ปกปิ ด หรื อบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ งทีได้ให้ต่อบริ ษทั ไม่ว่าทังหมด หรื อบางส่ วนบริ ษทั มีสิทธิบอกเลิ ก
สัญญาฉบับนีได้ทนั ทีและลูกค้าจะต้องชําระหนีทังปวงทีคงค้างชําระอยูแ่ ละค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ทันทีทีได้รับแจ้งจาก
บริ ษทั
8.2 ในกรณีลกู ค้าผิดนัดผิดสัญญา หรื อผิดเงือนไขตามทีบริ ษทั กําหนด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะปิ ดบัญชี ซือขายทองคําตาม
สัญญาฉบับนีได้ทนั ที โดยมิจาํ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรื อต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดําเนิ นการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด หาก
การปิ ดบัญชีปรากฏว่ามียอดบัญชีติดลบหรื อขาดทุน และหรื อมีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ ที เกียวข้องอีก ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระเงิ นในจํานวน
ดังกล่าวให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วนทังสิ นทันทีทีได้รับแจ้งจากบริ ษทั
8.3 ในกรณีทีลูกค้าไม่ได้ทาํ การติดต่อซื อขายทองคํากับบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 6 เดื อนติดต่อกัน หรื อไม่มีหลักประกันมาวางเป็ นประกันไว้กบั
บริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขทีบริ ษทั กําหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะเลิกสัญญาฉบับนีได้ทนั ที และทําการปิ ดบัญชี ซือ
ขายเสี ยโดยลูกค้าตกลงไม่เรี ยกร้องใด ๆ ต่อบริ ษทั ทังสิ น
8.4 ในกรณีทีมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าไม่สามารถชําระราคาค่าซื อทองคํา หรื อส่ งมอบทองคําให้แก่บริ ษทั ได้เช่น ซ่ อนเร้น จําหน่ าย
จ่าย โอนทรัพย์สินของตนบางส่ วนหรื อทังหมด หรื อข้อตกลงการชําระหนี หรื อประนอมหนี กับเจ้าหนี รายอืน เป็ นต้น รวมตลอดถึงลูกค้าถูก
ฟ้ องร้องดําเนินคดีทงทางแพ่
ั
งและหรื อทางอาญา หรื อถูกบังคับให้ชาํ ระหนี หรื อถูกยึดทรัพย์ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน หรื อตกเป็ นผูถ้ ูกพิทกั ษ์
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บริ ษทั จีแคป จํากัด
หน้า 4 / 8

โทร: 02-611-0500

บริ ษทั จีแคป จํากัด
เลขที 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
Tel. 0-2611- 0500 Fax. 0-2611-0139 www.gcap.co.th
ทรัพย์เด็ดขาด หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย กรณี ถือว่าเป็ นเหตุให้บริ ษทั มีสิทธิ เลิกสัญญาฉบับนี ได้ทนั ที และลูกค้าจะต้องชําระหนี ทังปวงทีคง
ค้างชําระอยู่ และค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้แก่บริ ษทั ทันทีทีได้รับแจ้งจากบริ ษทั
8.5 สัญญาฉบับนี มีผลผูกพันใช้บงั คับได้ตลอดจนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งจะบอกเลิกสัญญา ทังนีในกรณี ทีลูกค้าเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้ายัง
ต้องชําระหนีทังปวงทียังคงมีอยู่ หรื อค้างชําระอยูต่ ่อบริ ษทั พร้อมดอกเบีย (ถ้ามี) และค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั จนเสร็ จสิ น
ครบถ้วนด้วย จึงจะมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับนีได้ ซึ งในการบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องมีหนังสื อบอกกล่าวให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน
8.6 ในกรณีทีลูกค้าผิดสัญญาข้อหนึงข้อใด หรื อเมือบริ ษทั เห็นสมควร บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ได้ทนั ที และลูกค้าจะต้องชําระหนี
ทังปวงทีคงค้างชําระอยู่ และค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ทันทีทีได้รับแจ้งจากบริ ษทั โดยลูกค้าตกลงและยินยอมว่า จะไม่ว่า
กล่าว เรี ยกร้อง ฟ้ องร้อง หรื อดําเนินการอย่างอืนต่อบริ ษทั ทังสิ น
8.7 ในกรณีทีสัญญาฉบับนีสิ นสุดลง บริ ษทั มีสิทธิทีจะยึดหน่วงทองคํา เงิน และหรื อหลักประกันของลูกค้าทีมีอยูก่ บั บริ ษทั ไว้ได้ จนกว่าลูกค้า
จะติ ดต่อ ขอรั บเงิ นจํา นวนดัง กล่า วจากบริ ษทั เสร็ จสิ น หรื อบริ ษทั จะส่ ง มอบให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีอืนใดตามที บริ ษทั เห็ นสมควรก็ได้ ทังนี
ลูกค้าไม่มีสิทธิเรี ยกร้องเงินและค่าใช้จ่ายใด ๆ และดอกเบียจากบริ ษทั ไม่วา่ กรณีใด ๆ ก็ไม่มีสิทธิ เรี ยกได้ทงสิ
ั น
9. ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไป
9.1 ในกรณี ลูกค้าไม่ชาํ ระค่าเงิ นซื อทองคํา และหรื อส่ งมอบทองคํา และหรื อหลักประกัน และหรื อค่าใช้จ่า ยอืนใด และหรื อค่าเสี ยหาย
รวมทังหนีสิ นใด ๆ ทีเกิดขึน เนื องจากสัญญาฉบับนีหรื อทีเกียวข้องให้แก่บริ ษทั ลูกค้าตกลงชําระดอกเบียให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
นับแต่วนั ทีผิดนัดชําระจนกว่าจะชําระเสร็จสิ น
9.2 ในการใช้สิทธิของบริ ษทั ตามสัญญาฉบับนี
9.2.1 บริ ษทั มีสิทธิ จะเพิม หรื อลด หรื อจํากัดวงเงิ นซื อขายทองคําของลูกค้าตามทีบริ ษทั พิจารณาและเห็นสมควรได้โดยพลการ
โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรื อต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดําเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด
9.2.2 บริ ษทั มีสิทธิทีจะไม่ดาํ เนินการซื อขายทองคําให้แก่ลูกค้าก็ได้ โดยลูกค้ายอมรับการกระทําดังกล่าว และไม่โต้แย้ง และหรื อ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายอย่างใด ๆ จากบริ ษทั ทังสิ น
9.2.3 บริ ษทั มีสิทธิทีจะปฏิเสธการรับซื อขายทองคํา และการชําระราคาใด ๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื องบางส่วน ในกรณี ทีหากปรากฏว่ามี
ลูกค้ามีพฤติการณ์น่าสงสัยว่า จะไม่สุจริ ต, ซือขายทองคําผิดปกติ , การซื อขายทองคําไม่เหมาะสม หรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นต่อ
กฎหมาย ภายใต้ดุลพินิจและการพิจารณาของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
9.2.4 การทีบริ ษทั ผ่อนผันการผิดนัดผิดสัญญาของลูกค้า หรื อการทวงถามให้ลูกค้าชําระหนี ไม่ว่าจํานวนใด หรื อรายการใด หรื อ
ละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าเป็ นเพียงการผ่อนผัน หรื อการละเว้นเฉพาะครังเฉพาะคราวเท่านัน และไม่เป็ นการผูกมัด
หรื อตัดสิ ทธิบริ ษทั ที จะบังคับตามสัญญาหรื อบอกเลิกสัญญา เมือลูกค้าผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ งข้อใดในคราวต่อไปอีกได้แต่อย่าง
ใด
9.2.5 การทีบริ ษทั เลือกดําเนินการ หรื อไม่ดาํ เนิ นการอย่างหนึ งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็ นการทวงถาม หรื อการเรี ยกให้ชาํ ระหนี หรื อ
การกระทําใดในระยะเวลาใดก็ตาม กรณี ถือว่าไม่ผกู พันบริ ษทั ที จะต้องดําเนิ นการเช่นนันอีกในคราวต่อไป และไม่ถือว่าเป็ นการ
ยกเว้น หรื อถือว่าบริ ษทั ได้สละสิ ทธิทีจะเรี ยกให้ลกู ค้ากระทําการ หรื อชําระหนี แต่อย่างใด บริ ษทั ยังคงมีสิทธิ เรี ยกให้ลูกค้ากระทํา
การหรื อชําระหนีทังหมดอยูท่ ุกเมือ
9.2.6 การทีบริ ษทั ยังมิได้ใช้สิทธิ อํานาจ หรื อเอกสิ ทธิ ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าในครังใด ๆ ก็ดี หรื อต่อ
บุคคลภายนอก (ถ้ามี) ก็ดี กรณี ถือว่ายังไม่เป็ นการลบล้าง หรื อสละสิ ทธิ อํานาจหรื อเอกสิ ทธิ ใด ๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิ ใด ๆ
เพียงครังเดียว หรื อบางส่วน ไม่ถือว่าเป็ นการตัด สิ ทธิ ในการทีบริ ษทั จะใช้สิทธิ อาํ นาจ เอกสิ ทธิ ตามสัญญาฉบับนี จนครบถ้วน
9.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าตัวแทน และหรื อบุคคลอืนใดทีได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชือ หรื อออกคําสังแทนลูกค้า หรื อการ
กระทําใด ๆ ตามสัญญานี ล้วนอยูใ่ นความรับผิดชอบของลูกค้าทังสิ น
9.4 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการซื อขายทองคํา ลูกค้าต้องชําระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ถ้ามี) อีกส่ วน
หนึงนอกเหนือจากราคาซื อขายทองคําด้วย
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9.5 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคําสังซื อขายทองคําในแต่ละครังนัน หากบริ ษทั ไม่สามารถทําการซื อขายทองคําไม่ว่า ทังหมดหรื อบางส่ วนไม่
ว่าจะเพราะเหตุใดลูกค้ายอมรับว่าไม่ใช่เป็ นความผิดของบริ ษทั และไม่โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากบริ ษทั ทังสิ น
9.6 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริ ษทั ไม่มีหน้าที หรื อข้อผูกมัดทีจะยืนยันรายการซื อขายทองคําของลูกค้าหรื อไม่ก็ได้ ไม่วา่ ทางใด โดยถือว่า
เป็ นหน้าที ของลูกค้าทีจะต้องตรวจสอบ และติดตามผลการซื อขายทองคําดังกล่าวเอง ซึ งหากมีความผิดพลาดอย่างหนึ งอย่างใดขึน ลูกค้าไม่
โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอย่างใด ๆ จากบริ ษทั ทังสิ น
9.7 ลูกค้า ตกลงและยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลทังหมด หรื อบางส่ วนของลูกค้าให้กบั หน่วยงาน หรื อบุ คคลภายนอกได้ตามแต่บริ ษทั
เห็นสมควรและไม่ถือว่าเป็ นความผิดและต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
9.8 ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า จะไม่วา่ กล่าว เรี ยกร้อง ฟ้ องร้อง หรื อดําเนิ นการอืนใดต่อบริ ษทั อันสื บเนื องมาจากการกระทํา หรื องดเว้นการ
กระทําของบริ ษทั ทีเกิดขึนทังสิ น
9.9 ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า หากมีความผิดพลาดอย่างหนึ งอย่างใดเกิดขึนมาจากการคํานวณราคาซื อขายทองคําขึนไม่ว่าในครังใด หรื ออยู่
ในระหว่างการซื อขายทองคํา ลูกค้าตกลงชําระเงิน หรื อส่งมอบทองคํา รวมทังดําเนินการอืนใด ให้แก่บริ ษทั ให้ครบถ้วนทันทีทีได้รับแจ้งจาก
บริ ษทั และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกค้า
9.10 ลูกค้าตกลงและยินยอมว่าบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสูญเสี ย และความเสี ยหายใด ๆ ทีลูกค้าได้รับ อันมีเหตุมา จากภัยพิบตั ิ อัคคีภยั
การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การประท้วง การสงคราม หรื อ เหตุสุดวิสยั ใด ๆ รวมตลอดจนข้อผิดพลาดจากการรับส่ งข้อมูล ข้อผิดพลาดจาก
ความเข้าใจผิดของบริ ษทั ความล่าช้าของการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นต้น
9.11 ลูกค้าไม่สามารถโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องใด ๆ ที ตนมีอยูท่ งก่
ั อน และหลังสัญญาฉบับนีสิ นสุ ดลงไม่ว่าด้วยกรณี ใดก็ตามให้กบั บุคคลภายนอก
โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั
9.12 ในกรณีทีข้อตกลงในสัญญาฉบับนี อาจจะใช้บงั คับไม่ได้ตามกฎหมาย คูส่ ัญญาทังสองฝ่ ายตกลงให้ขอ้ ตกลงในสัญญาส่ วนทีมีผลบังคับ
ได้ตามกฎหมาย ยังคงใช้บงั คับกันต่อไปได้
9.13 ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงข้อมูลของลูกค้า เช่น ที อยู่ ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เป็ นต้น ลูกค้าต้องแจ้งการ
เปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบทันที และบริ ษทั ไม่รับผิดชอบใด ๆ จากการทีลูกค้าไม่แจ้งการเปลี ยนแปลงมายัง
บริ ษทั รวมทังการติดต่อหรื อแจ้งของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางใดไปยัง ข้อมูลเดิมของลูกค้า ซึ งถือว่าเป็ นการกระทําโดยชอบด้วยข้อเท็จจริ งและ
กฎหมายของบริ ษทั แล้ว
9.14 บรรดาการติดต่อ หรื อแจ้งของบริ ษทั การมีหนังสื อ หนังสื อบอกกล่าวทังหลายทีจะติดต่อและส่งให้แก่ลูกค้านัน บริ ษทั มีสิทธิ กระทําได้
ทางหนึงทางใดตามสมควรไม่ว่าจะเป็ น ทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้คน
นํา ส่งให้ และทางอิ นเตอร์ เน็ตตามข้อมูลและสถานทีทีลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริ ษทั หรื อ วิธีการอืนใดที บริ ษทั เห็ นสมควรก็ได้ ซึ งหากบริ ษทั ได้
ติดต่อไปยังลูกค้าทางหนึงทางใดดังกล่าวแล้วให้ถือว่าบริ ษทั ได้ติดต่อ แจ้ง หรื อส่งให้แก่ลูกค้าทราบโดยชอบด้วยข้อเท็จจริ งและกฎหมายแล้ว
9.15 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับเปลียน หลักการ หรื อข้อสัญญาในภายหลังได้เสมอ และหากมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับของ
ภาครัฐซึ งออกมาในภายหลังที เกียวข้องและมีผลกระทบถึงเงื อนไขใด ๆ ของข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี หรื อมีผลกระทบต่อระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั ภายใต้หลักการป้ องกันความเสี ยง และหลักการแก้ไข พร้อมป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาในอนาคต ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั เปลียนแปลง
แก้ไข หรื อเพิ มเติมข้อตกลงฉบับนี เพื อให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ประกาศ หรื อ ระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ดังกล่าวแล้วแต่กรณี ตามแต่
บริ ษทั เห็นสมควร
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนาของทังสองฝ่ ายทุกประการ จึงได้ลงลายมือชือ และ
ประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ให้ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

ลงชือ ............................................................ ลูกค้า
(.........................................................)
ลงชือ ............................................................ พยาน
(........................................................)
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สัญญาต่อท้ ายสัญญาซือขายทองคํากับบริษทั จีแคป จํากัด
สัญญาซื อขายทองคําผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อืน ๆ
ทํา ทีบริ 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................................................................................อีเมล................................................................................................
ต่ อ ไปจะเรี ย กว่า “ลู ก ค้ า ” ฝ่ ายหนึ ง กับ บริ ษ ัท จี แ คป 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 อืน ๆ
1.1 ลู กค้าตกลงเปิ ดบัญชี ซื อขายทองคํากับบริ ษทั เพือทํา คํา สังซื อ หรื อคําสังขายทองคําโดยผ่า น ระบบอิ นเตอร์ เ น็ตและ/หรื อ/ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ และบริ ษทั อนุมตั ิให้ลูกค้าเปิ ดบัญชีซือขายทองคําดังกล่าว
1.2 ลูกค้ายินยอมรับเงื อนไขและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญานี รวมถึงคําจํากัดความและข้อตกลงอื นตามที ระบุไว้ใน “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 / ขายทองคําผ่า นระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อืน ๆ แล้วบริ ษทั จะแจ้งชื อ
ผูใ้ ช้บญ
ั ชีสมาชิก ((Username) และรหัสผ่าน (Password) เพือใช้ในการส่งคําสังซื อ/ขาย ผ่านทางอีเมล์ของลูกค้า
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

ลงนาม_________________________________________
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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
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบหรื อชดใช้คา่ เสี ยหายใด ๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการกระทํา หรื อเหตุดงั กล่าวข้างต้นเป็ นเด็ดขาด
2.2 ลูกค้า ตกลงและยอมรั บว่าคํา สังซื อ/ขาย หรื อคํา สังใด ๆ ของลูกค้าตามสัญญานี หากมีการกระทําโดย ปรากฏชื อผูใ้ ช้บญ
ั ชี 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 ทีเกิดขึนจากบัญชีซือขายทองคําของลูกค้าอันมีสาเหตุมาจากความจงใจ หรื อ
ความประมาทของตัวลูกค้าหรื อบุคคลทีเกียวข้อง อาทิเช่น ลูกค้าส่ งคําสังซื อ/ขายผิดพลาด หรื อลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีได้ให้ไว้กบั ทางบริ ษทั เป็ น
ต้น
2.5 บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะยืนยัน/ปฏิ เสธคําสังซื อ/ขายทองคําของลูกค้า ผ่านระบบ และ /หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื น ๆ ตามวิธีการที บริ ษทั
เห็นสมควร และบริ ษทั มีสิทธิ ทีจะไม่ดาํ เนิ นการตามคําสังใด ๆ ตามคําสังซื อ /ขายของลูกค้าซึ งเกินกว่าวงเงินซื อขายทองคําของลูกค้า รวมตลอดถึงบริ ษทั
มีสิทธิ ทีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดําเนิ นการดังกล่าวหรื อไม่ ตามแต่บริ ษทั เห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงยอมรับทีไม่เรี ยกร้องบรรดาค่าเสี ยหายใด ๆ
จากบริ ษทั ทังสิ น
2.6 ลูกค้าได้ศึกษา และรับทราบถึงหลักเกณฑ์เงื อนไข และวิธีการซื อขายทองคําผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและ/หรื 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 นสําคัญส่วนสําเนาสัญญาฉบับนี ลูกค้าก็ได้รับไปแล้วเช่นกัน

ลงชือ ............................................................ ลูกค้า
(.........................................................)
ลงชือ ............................................................ พยาน
(........................................................)

บริ ษทั จีแคป จํากัด
หน้า 8 / 8

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

โทร: 02-611-0500

หนังสื อแสดงการตรวจสอบรายชื อลูกค้ ากับรายชื อบุคคลทีถูกกําหนด
(นิตบิ ุคคล)
ข้ อมูลส่ วนตัว คํานําหน้า
บจก.
บมจ.
หจก.
หสน.
บลจ.
อืนๆ (ระบุ ………………. )
ชือนิติบุคคล (ภาษาไทย)......................................................... ชือนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ).........................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล .............................................. เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร (ถ้ามี) ...............................................................
วันทีจดทะเบียน .................................... ออกให้เมือ ........................................ ประเทศทีจดทะเบียน .........................................
อืนๆ (ระบุ) ...............................................
สถานทีตังสํานักงาน :- เลขที.................. หมู่ที.............. ตรอก/ซอย............................................. ถนน..................................
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต..................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณี ย.์ .........................
เบอร์โทรศัพท์...................................... E-mail address ……………………………………
(กรณีสถานทีตังสํ านักงาน ไม่ใช่ ทีอยู่ทีติดต่อได้ โปรดระบุ)
เลขที.................... หมู่ที .................. ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ..............................................
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................
ประเภทกิจการ :-

ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา
รับแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
อืน ๆ (ระบุ.....................................)

ค้าปลีก / ค้าส่ง
ธุรกิจท่องเทียว บริ ษทั ทัวร์

อุตสาหกรรม
ธุรกิจสถานบันเทิง

ข้ อมูลผู้ทีเกียวข้องกับนิติบุคคล :1. ชือ-สกุล .................................................. เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ......................................... สัญชาติ ...................
ทีอยู่ .....................................................................................................................................................................................................
2. ชือ-สกุล .................................................. เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ......................................... สัญชาติ ...................
ทีอยู่ ......................................................................................................................................................................................................
3. ชือ-สกุล ...................................................เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ......................................... สัญชาติ ...................
ทีอยู่ .....................................................................................................................................................................................................
4. ชือ-สกุล ...................................................เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ......................................... สัญชาติ....................
ทีอยู่ .....................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรณีผ้ทู ีเกียวข้ องกับนิตบิ ุคคลเกิน 4 คน โปรดระบุเพิมเติม

ผลการตรวจสอบกับรายชื อบุคคลทีถูกกําหนด ตามพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2552 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็ นบุคคลที ไม่ มี รายชือ ตามบุคคลทีถูกกําหนด ตาม พรบ.ปปง. 2552
เป็ นบุคคลที มี รายชื อ ตามบุคคลทีถูกกําหนด ตาม พรบ.ปปง. 2552

......................................................
ลายมือชือผู้ตรวจสอบ
วัน / เดือน /ปี ..........................

…………………………………………
ลายมือชื อผู้อนุมตั ิ
วัน / เดือน /ปี ...............................
(ข้ อมูลลูกค้านิตบิ ุคคล – KYC/CDD Form)

