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สัญญาซื�อ – ขายทองคาํ กับบริษัท จีแคป จาํกดั 
 

วนัที�............เดือน.............................พ.ศ............... 

 สญัญาฉบบันี�ทาํขึ�น ระหวา่ง ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว/บริษทั/ห้างหุน้จาํกดั).................................................................. 

อาย.ุ..........ปี สัญชาติ....................... (บตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง / อื�น ๆ..........................) เลขที�................................................. 

อยู่บา้นเลขที�................................ หมู่ที�..............เลขที�หอ้ง.............. อาคาร...............................หมู่บา้น................................................ 

ซอย.......................................ถนน......................................ตาํบล / แขวง........................................อาํเภอ / เขต....................................

จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์...............................................................................อีเมล................................................................................................. 
 

ซึ� งต่อไปในสัญญานี� จะเรียกว่า “ลูกคา้” ฝ่ายหนึ� ง กับ บริษทั จีแคป จาํกดั สํานักงานตั�งอยู่เลขที� 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400  ซึ�งต่อไปในสัญญานี�จะเรียกวา่ “บริษทั” อีกฝ่ายหนึ�ง โดยทั�งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญาซื�อขายทองคาํกนั ดงัต่อไปนี�  

1.  คาํจํากดัความ 

 1.1  คาํว่า “ทองคาํ” หมายความถึง ทองคาํแท่งตามมาตรฐานในการซื�อขายทองคาํ ดงันี�  

•  มาตรฐานทองคาํแท่งความบริสุทธิ�  96.50 % ประทบัตรา Gcap Gold , Greatest Gold , Globlex หรือห้างทองจิ�นไถ่เฮง และหรือ 

•  มาตรฐานทองคาํแท่งความบริสุทธิ�  99.99% Greatest Gold, Globlex หรือที�ผา่นมาตรฐาน London  Bullion Market Association (LBMA) 

 1.2  คาํว่า “ลูกคา้” หมายความถึง บุคคลผูซึ้� งตกลงและลงนามเขา้ทาํสญัญาซื�อขายทองคาํกบับริษทั และให้หมายรวมถึงตวัแทน หรือบุคคลอื�น

 ที�ไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ใหล้งลายมือชื�อ หรือออกคาํสั�งแทนลูกคา้ หรือการกระทาํใด ๆ  ตามสัญญานี� โดยตรงดว้ย ซึ� งบุคคลผูซึ้� งตกลงและ

 ลงนามยอมผกูพนัตนกบับริษทั เป็นผูร้ับผิดชอบโดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทั�งสิ�น 

 1.3  คาํว่า “ราคาซื�อขายทองคาํ” หมายความถึง ราคาซื�อขายทองคาํที�บริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาซื�อขายไวใ้นแต่ละคราว และหรือถือว่าเป็น ณ 

 เวลาที�เกิดการซื�อขายทองคาํกนั โดยมีเงื�อนไขการตั�งราคาซื�อขายทองคาํ (Leave Order)   

  1.3.1  ลูกคา้สามารถทาํการตั�งราคาซื�อขายไดใ้นช่วงเวลา 09.00 – 24.00 น. โดยการตั�งราคาซื�อขายจะมีผลตั�งแต่เวลาที�ลูกคา้ตั�งราคา

  ซื�อขาย จนถึงเวลาสิ�นสุด ทั�งนี� ช่วงเวลาการซื�อขายอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามการประกาศวนัหยดุของประเทศไทยและวนัหยดุของ

  ต่างประเทศ 

  1.3.2  การตั�งราคาซื�อขายทองคาํที�เกิดขึ�นนั�นเกิดจากการตกลงและยอมรับเงื�อนไขภายใตข้อ้กาํหนดของบริษทัผูข้าย บริษทัผูข้าย

  จะทาํการยนืยนัสถานะรายการซื�อขายของลูกคา้ ตอ่เมื�อรายการที�ลูกคา้ไดท้าํการตั�งราคาไวน้ั�นทาํการซื�อขายสาํเร็จ (Order  

  Approved) 

  1.3.3  ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที�ทาํให้ระบบซื�อขายของบริษทัเกิดความขดัขอ้ง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการส่งขอ้ความ  

  (SMS) เพื�อแจง้ยกเลิกรายการที�ลูกคา้ไดท้าํการตั�งราคาไว ้หากบริษทัไม่สามารถติดต่อลูกคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้

 1.4  คาํว่า “หลกัประกนั” หมายความถึง เงินสด และหรือ ทองคาํ 

 1.5  คาํว่า “เวลาทาํการซื�อขายทองคาํ” หมายความถึง วนัทาํงานปกติของบริษทั ตั�งแตเ่วลา 09.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา 

 

2.  คาํรับรอง และความยนิยอมของลกูค้า 

 2.1  ลูกคา้ไดท้าํการศึกษาขอ้มูล เงื�อนไข และวิธีการดาํเนินการซื�อขายทองคาํของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบอยา่งดีที�สุด และ

 เขา้ใจเป็นอยา่งดี พร้อมกบัยอมรับผลที�เกิดขึ�นทุกประการโดยไม่อิดเอื�อน 

 2.2  ลูกคา้เป็นผูมี้ความรู้ และความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะความเสี�ยงในการลงทุนของทองคาํที�มีการซื�อขายกบับริษทัเป็นอยา่งดีแลว้ และ

 ลูกคา้ทราบดีว่าความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าและราคาของทองคาํ อนัอาจมีผลทาํให้ลูกคา้ตอ้งขาดทุน และอาจตอ้งรับผิดต่อ

 บริษทัอีกส่วนหนึ�งดว้ย 
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 2.2  ลูกคา้เป็นผูมี้ความรู้ และความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะความเสี�ยงในการลงทุนของทองคาํที�มีการซื�อขายกบับริษทัเป็นอย่างดีแลว้ และ

 ลูกคา้ทราบดีว่าความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าและราคาของทองคาํ อนัอาจมีผลทาํให้ลูกคา้ตอ้งขาดทุน และอาจตอ้งรับผิดต่อ

 บริษทัอีกส่วนหนึ�งดว้ย 

 2.3  ในกรณีลูกคา้เลือกตกลงซื�อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) กบับริษทัอีกทางหนึ� ง ลูกคา้ยอมรับความเสี�ยงและยอมผูกพันตน

 รับผิดชอบในขอ้บกพร่องที�อาจเกิดขึ�นจากการซื�อขายผา่นทางอินเทอร์เน็ตทุกประการ อาทิเช่น ความล่าช้าของคาํสั�งซื�อขาย, ช่วง ณ เวลาที�ทาํ

 การซื�อขาย, คาํสั�งซื�อขายสูญหาย, คาํสั�งซื�อขายที�เกิดขึ�นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกคา้, คาํสั�งซื�อขายของลูกคา้โดยบุคคลอื�น, 

 ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือคอมพิวเตอร์ของบริษทัขดัขอ้ง เป็นตน้ ลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความเสียหายอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�

 เกิดขึ�น และยนิยอมผกูพนัตนทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัทั�งสิ�น  

 2.4  ลูกคา้รับรองว่า ทองคาํที�นาํมาขายและส่งมอบให้แก่บริษทั ลูกคา้เป็นเจา้ของและมีกรรมสิทธิ� โดยชอบดว้ยกฎหมายแต่เพียงผูเ้ดียว และ

 ทองคาํดงักล่าวปราศจากภาระผกูพนั และการรอนสิทธิใด ๆ ทั�งสิ�น 

 2.5  ลูกคา้ตกลงที�ปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งดว้ยทุกประการ 

 

3.  สินค้าที�ซื�อขาย 

 ลูกคา้ตกลงซื�อ / ตกลงขาย และบริษทัตกลงขาย / ตกลงซื�อ ทองคาํ ณ สถานที�ที�ทาํการซื�อขายตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของบริษทั โดยมี

ปริมาณนํ�าหนกัเปอร์เซ็นต ์คุณภาพของทองคาํ ตามที�ตกลงกนั ณ วนัและเวลาที�มีการติดต่อซื�อขายทองคาํกนัตามสัญญานี�  และการซื�อขายทองคาํแต่ละ

ครั�งกมี็ผลในแต่ละครั� งที�ทาํการซื�อขายทองคาํกนั 

 

4.  การเปิดบัญชี 

 4.1  ลูกคา้ตกลงเปิดบญัชีซื�อขายทองคาํกบับริษทั เพื�อทาํคาํสั�งซื�อ หรือคาํสั�งขายทองคาํ โดยผ่านบริษทัตามราคาซื�อขายทองคาํของบริษทั 

 ภายในวงเงินซื�อขายและไม่เกินจาํนวนมูลค่าของทองคาํที�บริษทัอนุมติัหรือเห็นสมควร และบริษทัตกลงให้ลูกคา้เปิดบญัชีซื�อขายทองคาํ

 ดังกล่าว ลูกคา้ตกลงและยอมรับเงื�อนไข และตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญานี�  ตามใบคาํขอเปิดบญัชี  และขอ้กาํหนดใด ๆ และ

 กฎระเบียบตา่ง ๆ ตลอดจนคูมื่อการซื�อขายทองคาํ ของบริษทัที�มีอยูใ่นวนันี�  และหรือที�จะมีขึ�นในภายภาคหนา้ทุกประการ และถือว่าทั�งหมดนี�

 เป็นส่วนหนึ�งของสญัญาฉบบันี�ดว้ย 

 4.2  ลูกคา้ไดรั้บแจง้ถึงความเสี�ยง และทราบถึงภาระหนา้ที�ที�อาจเกิดขึ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อขายทองคาํเป็นอย่างดีแลว้ และลูกคา้ยอมรับ

 เงื�อนไขและขอ้ตกลงดงักล่าวทุกประการ 

 4.3  บริษทัสงวนสิทธิ� ในการพิจารณาและใช้ดุลยพินิจในการตกลง หรือไม่ตกลง ให้ลูกคา้เปิดบญัชีซื�อขายทองคาํกบับริษทัตามที�บริษทั

 เห็นสมควร  

 

5.  หลกัประกนั 

 ในการซื�อขายทองคาํกบับริษทั ลูกคา้จาํเป็นตอ้งนาํเงินสด และหรือทองคาํตามจาํนวนที�บริษทักาํหนดมาวางไวเ้พื�อเป็นหลกัประกนักบับริษทั

ก่อนที�จะทาํการซื�อขายทองคาํ ซึ� งจะเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10% ของมูลค่าทองคาํที�ลูกคา้จะทาํการซื�อขายในแต่ละครั� ง ซึ� งหลกัประกนัที�ได้วางไวต้่อ

บริษทันี�  ลูกคา้ไม่มีสิทธินาํมาหกักลบกบัราคาคา่ซื�อขายทองคาํที�ลกูคา้มีหนา้ที�ตอ้งชาํระให้กบับริษทั 

 ลูกคา้ตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัเรียกใหว้างหลกัประกนัเพิ�มเติมตามแตบ่ริษทัเห็นสมควรก็ได ้

 หลกัประกนันี�ถือเป็นความลบัของลูกคา้และบริษทั และลูกคา้ไม่มีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนหรือดอกผลใด ๆ ที�เกิดขึ�นจากหลกัประกนัดงักล่าว

จากบริษทัแตอ่ยา่งใด 

 ในกรณีลูกคา้ผิดนัดผิดสัญญา ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัมีสิทธินาํหลกัประกนันี�ไปหักลบบญัชีที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายทองคาํได ้โดยไม่จาํตอ้ง

แจง้ใหลู้กคา้ทราบหรือตอ้งให้ลกูคา้ใหค้วามยนิยอมการดาํเนินการดงักล่าวก่อนแต่อยา่งใด 
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6.  การซื�อขายทองคาํ 

 ในการซื�อขายทองคาํกบับริษทั ลูกคา้จะตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบไปดว้ย ชื�อลูกคา้ , ปริมาณทองคาํ , ราคาทองคาํ , วิธีการชาํระ

ราคา วิธีการส่งมอบทองคาํ วธีิการรับเงินคา่ทองคาํ และวิธีการรับมอบทองคาํ เป็นตน้ ซึ�งลกูคา้สามารถเสนอและตกลงซื�อขายทองคาํกบับริษทัได ้ดงันี�  

 6.1  สามารถตกลงซื�อขายไดที้�ทาํการของบริษทั ภายในเวลาทาํการซื�อขายทองคาํ หรืออาจจะมีการเปลี�ยนแปลงเวลาตามที�บริษทัเห็นสมควร 

 6.2  สามารถตกลงซื�อขายผ่านทางโทรศพัท์กบับริษทั ภายในเวลาทาํการซื�อขายทองคาํ หรืออาจจะมีการเปลี�ยนแปลงเวลาตามที�บริษทั

 เห็นสมควร ซึ�งบริษทัจะมีระบบการบนัทึกเสียงการสนทนารองรับไว ้และลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้ริษทับนัทึกเสียงการสนทนาดงักล่าวได ้และ

 ยอมรับใหร้ะบบการบนัทึกเสียงสนทนาดงักล่าวเป็นหลกัฐานแห่งการซื�อขายทองคาํ และถือว่าการซื�อขายดงักล่าวถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ลูกคา้

 ไม่สามารถเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรือยกเลิกการซื�อขายทองคาํดงักล่าวได ้

 6.3  ลูกคา้สามารถเลือกตกลงซื�อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ / หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ กบั บริษัทภายในเวลาทําการ

 ซื�อขายทองคาํ หรืออาจจะมีการเปลี�ยนแปลงเวลาทาํการปกติตามที�บริษทัเห็นสมควร โดยเป็นไปตามเงื�อนไข  และวิธีการตามขอ้ตกลงของ

 สญัญาซื�อขายทองคาํผา่นทางอินเทอร์เน็ต และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�น ๆ ของบริษทัเพิ�มเติมอีกทางหนึ�งก็ได ้โดยลูกคา้ตอ้งลงนามใน

 สญัญาต่อทา้ยสัญญาซื�อขายทองคาํกบับริษทั จีแคป จาํกดั สัญญาซื�อขายทองคาํผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�น ๆ 

 อีกฉบบัหนึ�งดว้ย และถือว่าเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาฉบบันี�ของลูกคา้รายดงักลา่วนี�ดว้ย 

 

 ในกรณีที�ลูกคา้จะขอใหมี้การเปลี�ยนแปลง แกไ้ข  หรือยกเลิกการซื�อขายทองคาํที�เกิดขึ�นนั�น ซึ� งลูกคา้ไม่สามารถกระทาํโดยลาํพงัได ้หากไม่ได้

รับความยินยอมจากบริษทัก่อน และหากมีความเสียหายอยา่งหนึ� งอยา่งใดเกิดขึ�น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความเสียหายทั�งทางตรงและ

ทางออ้ม 

 การตกลงซื�อขายทั�ง 3 กรณีขา้งตน้ ถือวา่ลูกคา้ได้ตกลงทาํธุรกรรมซื�อขายทองคาํกบับริษทัสมบูรณ์ถูกตอ้งแลว้ ลูกค้ามีหน้าที�ที�ต้องทําตาม

เงื�อนไข วธิกีารการชําระราคา และส่งมอบทองคาํ ตามที�บริษัทกาํหนดไว้ในข้อต่อไป 

  

7.    การชําระราคา และการส่งมอบทองคาํ 

 7.1  กรณีลูกคา้ซื�อทองคาํ ลกูคา้จะตอ้งชาํระเงินเตม็จาํนวนตามราคาของทองคาํที�ไดต้กลงซื�อไวก้บับริษทัให้ครบถว้น ให้แก่บริษทัภายในเวลา

 ทาํการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายในกาํหนดไม่เกิน 2 วนัทาํการ  นบัจากวนัที�ที�ไดท้าํการตกลงซื�อทองคาํกบับริษทั 

 โดยอาจจะชาํระเป็นเงินสด ณ ที�ทาํการของบริษทั หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของบริษทัแลว้ส่งหลกัฐานการโอนเงินดงักล่าวให้แก่บริษทั

 เพื�อตรวจสอบ หรือบริษทัจะทาํการหักเงินจากบญัชีธนาคารของลูกคา้ที�ให้ไวแ้ก่บริษทั หลงัจากนั�นบริษทัจะส่งมอบทองคาํให้กบัลูกคา้ตาม

 จาํนวนที�ไดต้กลงกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริษทัต่อไป แต่หากลูกคา้ไม่มารับมอบทองคาํดังกล่าวภายในกาํหนด กรณีถือว่าไม่ใช่เป็น

 ความผิดของบริษทัแตอ่ยา่งใด 

 7.2  กรณีลูกคา้ขายทองคาํ ลกูคา้จะตอ้งส่งมอบทองคาํตามจาํนวนของทองคาํที�ไดต้กลงขายไวก้บับริษทัให้ครบถว้น และทองคาํดงักล่าวตอ้ง

 เป็นไปตามมาตรฐานของทองคาํตามสัญญาฉบบันี�  ให้แก่บริษทัภายในเวลาทาํการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายใน

 กาํหนดไม่เกิน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที�ที�ไดท้าํการตกลงขายทองคาํกบับริษทั แต่ทั�งนี�ลูกคา้จะตอ้งทาํการวางหลกัประกนัให้กบับริษทัไวเ้ป็น

 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10% ของมูลคา่ทองคาํที�ลูกคา้ทาํการซื�อขาย และยินยอมให้บริษทันาํทองคาํดงักล่าวไปตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการของ

 บริษทัไดด้้วย หลงัจากนั�นบริษัทก็จะดาํเนินการชาํระเงินค่าซื�อทองคาํให้กับลูกคา้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของบริษทัต่อไป หลังจาก

 ตรวจสอบคณุภาพวา่เป็นไปตามมาตรฐานของทองคาํตามสญัญาฉบบันี� เสร็จสิ�นแลว้ 

  ลูกคา้ตกลงและยนิยอมว่ากรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัมีสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบทองคาํ และ

 การชาํระเงินค่าซื�อทองคาํตามสัญญาฉบบันี� ให้แก่ลูกคา้ได ้โดยมิจาํตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า หรือตอ้งให้ลูกคา้ให้ความยินยอมการ

 ดาํเนินการ ดงักล่าวก่อนแตอ่ยา่งใด ลกูคา้ตกลงยอมรับดว้ยในการเปลี�ยนแปลงตามนี�  
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  บริษทัขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการรับซื�อทองคาํ และปฏิเสธการชาํระเงินค่าซื�อทองคาํ ในกรณีที�ทองคาํที�บริษทัไดรั้บจากลูกคา้ไม่

 เป็นไปตามขอ้ตกลงของสญัญาหรือสงวนสิทธิที�จะชาํระเงินค่าซื�อทองคาํ ตามคุณภาพ ปริมาณ ประเภท และนํ� าหนักทองคาํที�ปรากฏภายหลงั

 จากการตรวจสอบในการชาํระราคา เงินคา่ซื�อทองคาํดงักล่าว ลูกคา้อาจจะมารับเงินสด ณ ที�ทาํการของบริษทัในเวลาทาํการปกติ (เวลา 09.00

 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) หรือใหบ้ริษทัโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของลูกคา้ตามที�ไดแ้จง้ไวต้่อบริษทักไ็ด ้โดยลูกคา้ตกลงและยินยอมให้

 บริษทัหกัเงินค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้ายใด ๆ เพื�อการชาํระเงินให้แก่ลูกคา้ได ้และถือวา่ลกูคา้ไดรั้บเงินค่าซื�อทองคาํดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

 7.3  กรณีลูกคา้ตกลงซื�อขายทองคาํกบับริษทั และประสงคจ์ะฝากทองคาํไวก้บับริษทั ลูกคา้ตอ้งแจง้ความประสงค ์ ดังกล่าวให้บ ริษัททราบ 

 โดยลกูคา้ตกลงและยนิยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการของบริษทั และยอมรับความเสี�ยงภยั หรือภยัพิบตัิที�อาจเกิดขึ�นกบัทองคาํ

 ที�ฝากไวทุ้กประการและลูกคา้ไม่มีสิทธิไดรั้บผลตอบแทน หรือดอกผลใด ๆ ที�เกิดขึ�นจากหลกัประกนัดงักล่าวจากบริษทัแต่อยา่งใด 

  หากลูกคา้ประสงคจ์ะรับทองคาํที�ฝากไวก้บับริษทั ลูกคา้ตอ้งแจง้จาํนวน วนั และเวลา เป็นลายลกัษณ ์ อกัษรมายงับริษทัเป็นการ

 ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัทาํการ เมื�อลกูคา้ไดรั้บการยืนยนักบัทางบริษทัแลว้ ลูกคา้จึงสามารถมารับทองคาํดงักล่าว ณ ที�ทาํการของบริษทัใน

 เวลาทาํการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ได ้

 7.4  การไม่ชําระราคา หรือส่งมอบทองคํา หากลูกคา้ไม่ชาํระเงินให้แก่บริษทั หรือไม่ยอมส่งมอบทองคาํให้แก่บริษทัภายในกาํหนดเวลา

 ขา้งตน้ บริษทัจะถือว่าลูกคา้ตกเป็นฝ่ายผิดนดัผิดสัญญา และหรือหากปรากฏวา่ในขณะใด ขณะหนึ� งราคาของทองคาํที�ประกาศโดยบริษทัมี

 การเปลี�ยนแปลงไปและทาํใหมู้ลคา่ของหลกัประกนัที�ลูกคา้นาํมาวางไวก้บับริษทัมีมูลค่าลดลงตํ�ากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทองคําตามรายการ

 ซื�อขายทองคาํที�ลกูค้าได้ตกลงไว้กบับริษัทโดยเทียบกบัราคาซื�อขายทองคาํที�บริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาไวท้ั�ง 2 กรณี บริษทัมีสิทธิปกป้อง และ

 บรรเทาความเสียหายอนัพึงมีที�อาจจะเกิดขึ�นแก่บริษทัไดทุ้กวิถีทาง เช่น 

  7.4.1  บริษทัมีสิทธิ เรียกใหล้กูคา้วางหลกัประกนัเพิ�มเติมในจาํนวนเพียงพอทาํให้มูลคา่ของหลกัประ กนัเพิ�มขึ�นในจาํนวนไม่น้อย

  กวา่ร้อยละ 10  ของมูลคา่รายการซื�อขายทองคาํที�ลกูคา้ไดต้กลงไวก้บับริษทั ซึ�งลกูคา้ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที� 

  บริษทักาํหนดไว ้และหรือ 

  7.4.2  บริษทัมีสิทธิ ซื�อหรือขายทองคาํของลูกคา้ไดโ้ดยพลการ และสามารถใชร้าคาซื�อขายทองคาํที�บริษทัเป็นผูป้ระกาศไว ้ณ  

  ช่วงเวลาและราคาซื�อขายทองคาํที�บริษทัเห็นสมควร หรือราคาซื�อขายทองคาํตั�งแต่มีการผิดนดัผิดสัญญา หรือราคาซื�อขายทองคาํ

  ตั�งแต่ที�ทาํใหมู้ลคา่ของหลกัประกนัตํ�ากวา่ร้อยละ 3 ได ้โดยมิจาํตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ หรือตอ้งให้ลกูคา้ใหค้วามยนิยอมการ 

  ดาํเนินการดงักลา่วก่อนแตอ่ยา่งใด เป็นตน้ 

 หลงัจากนั�น บริษทัก็จะทาํการหกัลบบญัชีซื�อขายทองคาํของลูกคา้กบัหลกัประกนั ซึ� งหากปรากฏว่ามียอดบญัชีติดลบหรือขาดทุน และหรือมี

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งอีก ลูกคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระเงินในจาํนวนดงักล่าวให้แก่บริษทัจนครบถว้นทั�งสิ�นทนัทีที�ไดรั้บแจง้จากบริษทั 

 

8.  การสิ�นสุดของสัญญา 

 8.1  ในกรณีที�ลูกคา้ไม่สุจริต, ลูกคา้ได้ปกปิด หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริงที�ได้ให้ต่อบริษทัไม่ว่าทั�งหมด หรือบางส่วนบริษทัมีสิทธิบอกเลิก

 สญัญาฉบบันี�ไดท้นัทีและลูกคา้จะตอ้งชาํระหนี�ทั�งปวงที�คงคา้งชาํระอยูแ่ละค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ให้แก่บริษทัทนัทีที�ไดรั้บแจง้จาก

 บริษทั 

 8.2  ในกรณีลกูคา้ผิดนดัผิดสัญญา หรือผดิเงื�อนไขตามที�บริษทักาํหนด ลูกคา้ตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัมีสิทธิ ที�จะปิดบญัชีซื�อขายทองคาํตาม

 สญัญาฉบบันี�ไดท้นัที โดยมิจาํตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบลว่งหนา้ หรือตอ้งให้ลูกคา้ให้ความยินยอมการดาํเนินการดงักล่าวก่อนแต่อยา่งใด หาก

 การปิดบญัชีปรากฏวา่มียอดบญัชีติดลบหรือขาดทุน และหรือมีคา่ใชจ่้ายใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งอีก ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระเงินในจาํนวน

 ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัจนครบถว้นทั�งสิ�นทนัทีที�ไดรั้บแจง้จากบริษทั 

 8.3  ในกรณีที�ลูกคา้ไม่ไดท้าํการติดต่อซื�อขายทองคาํกบับริษทัเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกนั หรือไม่มีหลกัประกนัมาวางเป็นประกนัไวก้บั

 บริษทัตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�บริษทักาํหนด ลูกคา้ตกลงยินยอมให้บริษทัมีสิทธิที�จะเลิกสัญญาฉบบันี�ไดท้นัที และทาํการปิดบญัชีซื�อ

 ขายเสียโดยลกูคา้ตกลงไม่เรียกร้องใด ๆ ตอ่บริษทัทั�งสิ�น 

 8.4  ในกรณีที�มีพฤติการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้ไมส่ามารถชาํระราคาค่าซื�อทองคาํ หรือส่งมอบทองคาํให้แก่บริษทัไดเ้ช่น ซ่อนเร้น จาํหน่าย 

 จ่าย โอนทรัพยสิ์นของตนบางส่วนหรือทั�งหมด หรือขอ้ตกลงการชาํระหนี�  หรือประนอมหนี� กบัเจา้หนี� รายอื�น เป็นตน้ รวมตลอดถึงลูกคา้ถูก

 ฟ้องร้องดาํเนินคดีทั�งทางแพ่งและหรือทางอาญา หรือถูกบงัคบัใหช้าํระหนี�  หรือถกูยดึทรัพยไ์ม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน หรือตกเป็นผูถู้กพิทกัษ ์
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 ทรัพยเ์ด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย กรณีถือวา่เป็นเหตุใหบ้ริษทัมีสิทธิเลิกสัญญาฉบบันี� ไดท้นัที และลูกคา้จะตอ้งชาํระหนี�ทั�งปวงที�คง

 คา้งชาํระอยู ่และคา่เสียหาย หรือค่าใชจ้่ายตา่ง ๆใหแ้ก่บริษทัทนัทีที�ไดรั้บแจง้จากบริษทั 

 8.5  สญัญาฉบบันี� มีผลผกูพนัใชบ้งัคบัไดต้ลอดจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกสัญญา ทั�งนี� ในกรณีที�ลูกคา้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกคา้ยงั

 ตอ้งชาํระหนี�ทั�งปวงที�ยงัคงมีอยู ่หรือคา้งชาํระอยูต่่อบริษทัพร้อมดอกเบี�ย (ถา้มี) และค่าเสียหาย หรือคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ให้แก่บริษทัจนเสร็จสิ�น

 ครบถว้นดว้ย จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี�ได ้ซึ� งในการบอกเลิกสัญญา ลูกคา้จะตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวให้บริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย

 กวา่ 15 วนั 

 8.6  ในกรณีที�ลูกคา้ผิดสญัญาขอ้หนึ�งขอ้ใด หรือเมื�อบริษทัเห็นสมควร บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันี�ไดท้นัที และลูกคา้จะตอ้งชาํระหนี�

 ทั�งปวงที�คงคา้งชาํระอยู ่และค่าเสียหาย หรือคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ให้แก่บริษทัทนัทีที�ไดรั้บแจง้จากบริษทั โดยลูกคา้ตกลงและยินยอมว่า จะไม่ว่า

 กลา่ว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดาํเนินการอยา่งอื�นต่อบริษทัทั�งสิ�น 

 8.7  ในกรณีที�สญัญาฉบบันี�สิ�นสุดลง บริษทัมีสิทธิที�จะยึดหน่วงทองคาํ เงิน และหรือหลกัประกนัของลูกคา้ที�มีอยูก่บับริษทัไวไ้ด ้จนกว่าลูกคา้

 จะติดต่อขอรับเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษทัเสร็จสิ�น หรือบริษทัจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้ด้วยวิธีอื�นใดตามที�บริษทัเห็นสมควรก็ได้ ทั� งนี�

 ลูกคา้ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินและคา่ใชจ่้ายใด ๆ และดอกเบี�ยจากบริษทัไมว่า่กรณีใด ๆ กไ็ม่มีสิทธิเรียกไดท้ั�งสิ�น 

 

9.     ข้อกาํหนดและเงื�อนไขทั�วไป 

 9.1  ในกรณีลูกคา้ไม่ชาํระค่าเงินซื�อทองคาํ และหรือส่งมอบทองคาํ และหรือหลกัประกนั และหรือค่าใช้จ่ายอื�นใด และหรือค่าเสียหาย 

 รวมทั�งหนี� สินใด ๆ ที�เกิดขึ�น เนื�องจากสัญญาฉบบันี�หรือที�เกี�ยวขอ้งใหแ้ก่บริษทั ลูกคา้ตกลงชาํระดอกเบี�ยให้แก่บริษทัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี

 นบัแต่วนัที�ผิดนดัชาํระจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ�น 

 9.2  ในการใชสิ้ทธิของบริษทัตามสญัญาฉบบันี�  

  9.2.1  บริษทัมีสิทธิจะเพิ�ม หรือลด หรือจาํกดัวงเงินซื�อขายทองคาํของลูกคา้ตามที�บริษทัพิจารณาและเห็นสมควรไดโ้ดยพลการ 

  โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ หรือตอ้งใหลู้กคา้ให้ความยินยอมการดาํเนินการดงักลา่วก่อนแตอ่ยา่งใด 

  9.2.2  บริษทัมีสิทธิที�จะไมด่าํเนินการซื�อขายทองคาํให้แก่ลูกคา้ก็ได ้โดยลูกคา้ยอมรับการกระทาํดงักล่าว และไม่โตแ้ยง้ และหรือ

  เรียกร้องคา่เสียหายอยา่งใด ๆ จากบริษทัทั�งสิ�น 

  9.2.3  บริษทัมีสิทธิที�จะปฏิเสธการรับซื�อขายทองคาํ และการชาํระราคาใด ๆ ไมว่า่ทั�งหมดหรืองบางส่วน ในกรณีที�หากปรากฏว่ามี

  ลูกคา้มีพฤติการณ์น่าสงสยัวา่ จะไม่สุจริต, ซื�อขายทองคาํผิดปกติ , การซื�อขายทองคาํไมเ่หมาะสม หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนตอ่ 

  กฎหมาย ภายใตดุ้ลพินิจและการพิจารณาของบริษทัเป็นสาํคญั 

  9.2.4  การที�บริษทัผ่อนผนัการผิดนดัผิดสัญญาของลูกคา้ หรือการทวงถามให้ลูกคา้ชาํระหนี�ไม่ว่าจาํนวนใด หรือรายการใด หรือ

  ละเวน้การใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญา ใหถื้อวา่เป็นเพียงการผอ่นผนั หรือการละเวน้เฉพาะครั� งเฉพาะคราวเท่านั�น และไม่เป็นการผูกมดั

  หรือตดัสิทธิบริษทัที�จะบงัคบัตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา เมื�อลูกคา้ผิดนดัผิดสัญญาขอ้หนึ�งขอ้ใดในคราวต่อไปอีกไดแ้ต่อยา่ง

  ใด 

  9.2.5  การที�บริษทัเลือกดาํเนินการ หรือไม่ดาํเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม หรือการเรียกให้ชาํระหนี�  หรือ

  การกระทาํใดในระยะเวลาใดก็ตาม กรณีถือว่าไม่ผกูพนับริษทัที�จะตอ้งดาํเนินการเช่นนั�นอีกในคราวต่อไป และไม่ถือว่าเป็นการ

  ยกเวน้ หรือถือว่าบริษทัไดส้ละสิทธิที�จะเรียกให้ลกูคา้กระทาํการ หรือชาํระหนี�แต่อยา่งใด บริษทัยงัคงมีสิทธิเรียกให้ลูกคา้กระทาํ

  การหรือชาํระหนี�ทั�งหมดอยูทุ่กเมื�อ 

  9.2.6  การที�บริษทัยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ อาํนาจ หรือเอกสิทธิใด ๆ ตามสญัญาฉบบันี�ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ในครั�งใด ๆ กดี็ หรือตอ่ 

  บุคคลภายนอก (ถา้มี) ก็ดี กรณีถือว่ายงัไม่เป็นการลบลา้ง หรือสละสิทธิ อาํนาจหรือเอกสิทธิใด ๆ ดงักล่าว และการใชสิ้ทธิใด ๆ 

  เพียงครั� งเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือวา่เป็นการตดั สิทธิในการที�บริษทัจะใชสิ้ทธิอาํนาจ เอกสิทธิ ตามสญัญาฉบบันี�จนครบถว้น 

 9.3  ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าตวัแทน และหรือบุคคลอื�นใดที�ไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ให้ลงลายมือชื�อ หรือออกคาํสั�งแทนลูกคา้ หรือการ

 กระทาํใด ๆ ตามสญัญานี�  ลว้นอยูใ่นความรับผดิชอบของลกูคา้ทั�งสิ�น 

 9.4  ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าในการซื�อขายทองคาํ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้มี) อีกส่วน

 หนึ�งนอกเหนือจากราคาซื�อขายทองคาํดว้ย 
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 9.5  ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าคาํสั�งซื�อขายทองคาํในแต่ละครั� งนั�น หากบริษทัไม่สามารถทาํการซื�อขายทองคาํไม่ว่า ทั�งหมดหรือบางส่วนไม่

 วา่จะเพราะเหตุใดลกูคา้ยอมรับวา่ไม่ใช่เป็นความผดิของบริษทั และไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากบริษทัทั�งสิ�น 

 9.6  ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่า บริษทัไม่มีหนา้ที� หรือขอ้ผูกมดัที�จะยืนยนัรายการซื�อขายทองคาํของลูกคา้หรือไม่ก็ได ้ไม่วา่ทางใด โดยถือวา่

 เป็นหนา้ที�ของลูกคา้ที�จะตอ้งตรวจสอบ และติดตามผลการซื�อขายทองคาํดงักล่าวเอง ซึ�งหากมีความผิดพลาดอยา่งหนึ�งอยา่งใดขึ�น ลูกคา้ไม่

 โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องคา่เสียหายอยา่งใด ๆ จากบริษทัทั�งสิ�น 

 9.7  ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทั�งหมด หรือบางส่วนของลูกคา้ให้กบัหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกไดต้ามแต่บริษทั

 เห็นสมควรและไม่ถือว่าเป็นความผิดและตอ้งรับผิดชอบแตอ่ยา่งใด 

 9.8  ลูกคา้ตกลงและยนิยอมว่า จะไม่วา่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดาํเนินการอื�นใดต่อบริษทั อนัสืบเนื�องมาจากการกระทาํ หรืองดเวน้การ

 กระทาํของบริษทัที�เกิดขึ�นทั�งสิ�น 

 9.9  ลูกคา้ตกลงและยนิยอมว่า หากมีความผิดพลาดอยา่งหนึ�งอยา่งใดเกิดขึ�นมาจากการคาํนวณราคาซื�อขายทองคาํขึ�นไม่ว่าในครั� งใด หรืออยู่

 ในระหวา่งการซื�อขายทองคาํ ลูกคา้ตกลงชาํระเงิน หรือส่งมอบทองคาํ รวมทั�งดาํเนินการอื�นใด ให้แก่บริษทั ให้ครบถว้นทนัทีที�ไดรั้บแจง้จาก

 บริษทั และบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกคา้ 

 9.10  ลูกคา้ตกลงและยนิยอมว่าบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และความเสียหายใด ๆ ที�ลกูคา้ไดรั้บ อนัมีเหตุมา จากภยัพิบตัิ อคัคีภยั 

 การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล การประทว้ง การสงคราม หรือ เหตุสุดวิสยัใด ๆ รวมตลอดจนขอ้ผดิพลาดจากการรับส่งขอ้มูล ขอ้ผิดพลาดจาก

 ความเขา้ใจผิดของบริษทั ความล่าชา้ของการดาํเนินงานของบริษทั เป็นตน้ 

 9.11  ลูกคา้ไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที�ตนมีอยูท่ั�งก่อน และหลงัสัญญาฉบบันี� สิ�นสุดลงไม่ว่าดว้ยกรณีใดก็ตามให้กบับุคคลภายนอก 

 โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

 9.12  ในกรณีที�ขอ้ตกลงในสัญญาฉบบันี�อาจจะใช้บงัคบัไม่ไดต้ามกฎหมาย คูส่ัญญาทั�งสองฝ่ายตกลงให้ขอ้ตกลงในสัญญาส่วนที�มีผลบงัคบั

 ไดต้ามกฎหมาย ยงัคงใชบ้งัคบักนัตอ่ไปได ้

 9.13  ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ที�อยู ่ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศพัท ์อีเมลแ์อดเดรส เป็นตน้ ลูกคา้ตอ้งแจง้การ

 เปลี�ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบทนัที และบริษทัไม่รับผิดชอบใด ๆ จากการที�ลูกคา้ไม่แจง้การเปลี�ยนแปลงมายงั

 บริษทัรวมทั�งการติดตอ่หรือแจง้ของบริษทัไม่วา่จะเป็นทางใดไปยงั ขอ้มูลเดิมของลูกคา้ ซึ� งถือว่าเป็นการกระทาํโดยชอบดว้ยขอ้เท็จจริงและ

 กฎหมายของบริษทัแลว้ 

 9.14  บรรดาการติดต่อ หรือแจง้ของบริษทั การมีหนงัสือ หนงัสือบอกกล่าวทั�งหลายที�จะติดต่อและส่งให้แก่ลูกคา้นั�น  บริษทัมีสิทธิกระทาํได้

 ทางหนึ�งทางใดตามสมควรไม่ว่าจะเป็น ทางโทรศพัท ์โทรเลข โทรพิมพ ์โทรสาร ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คน

 นาํส่งให้ และทางอินเตอร์เน็ตตามขอ้มูลและสถานที�ที�ลูกคา้ไดใ้ห้ไวแ้ก่บริษทั หรือวิธีการอื�นใดที�บริษทัเห็นสมควรก็ได ้ซึ� งหากบริษทัได้

 ติดต่อไปยงัลกูคา้ทางหนึ�งทางใดดงักล่าวแลว้ใหถื้อวา่บริษทัไดติ้ดตอ่ แจง้ หรือส่งใหแ้ก่ลูกคา้ทราบโดยชอบดว้ยขอ้เท็จจริงและกฎหมายแลว้ 

 9.15  บริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี�ยน หลกัการ หรือขอ้สัญญาในภายหลงัไดเ้สมอ และหากมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบขอ้บงัคบัของ

 ภาครัฐซึ� งออกมาในภายหลงัที�เกี�ยวขอ้งและมีผลกระทบถึงเงื�อนไขใด ๆ ของขอ้ตกลงตามสัญญาฉบบันี�  หรือมีผลกระทบต่อระเบียบปฏิบติั 

 ของบริษทัภายใตห้ลกัการป้องกนัความเสี�ยง และหลกัการแกไ้ข พร้อมป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัเปลี�ยนแปลง 

 แกไ้ข หรือเพิ�มเติมขอ้ตกลงฉบับนี�  เพื�อให้สอดคลอ้งกบั กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบขอ้บังคบัของบริษทัดงักล่าวแลว้แต่กรณีตามแต่

 บริษทัเห็นสมควร 

คู่สญัญาทั�งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามวตัถปุระสงคแ์ละเจตนาของทั�งสองฝ่ายทุกประการ จึงไดล้งลายมือชื�อ และ

ประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี ใหไ้วเ้ป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 

 

ลงชื�อ ............................................................ ลูกคา้       ลงชื�อ ...................................................... บริษทัผูข้าย/ผูมี้อาํนาจลงนาม 

             (.........................................................)                            (............................................................) 

  

ลงชื�อ ............................................................ พยาน         ลงชื�อ ............................................................ พยาน 

             (........................................................)                              (............................................................) 
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สัญญาต่อท้ายสัญญาซื�อขายทองคาํกบับริษทั จแีคป จํากดั 

สัญญาซื�อขายทองคาํผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ 

  

ทาํ ที�บริษทั จีแคป จาํกดั 

 

วนัที�............เดือน.............................พ.ศ............... 

 

 สญัญาฉบบันี�ทาํขึ�น ระหวา่ง ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว/บริษทั/ห้างหุน้จาํกดั).................................................................. 

อาย.ุ..........ปี สัญชาติ....................... (บตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง / อื�น ๆ..........................) เลขที�................................................. 

อยู่บา้นเลขที�................................ หมู่ที�..............เลขที�หอ้ง.............. อาคาร...............................หมู่บา้น................................................ 

ซอย.......................................ถนน......................................ตาํบล / แขวง........................................อาํเภอ / เขต....................................

จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์...............................................................................อีเมล................................................................................................ 
 

 ต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ� ง กับ บริษัท จีแคป จาํกัด สํานักงานตั� งอยู่เลขที� 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 ต่อไปนี�จะเรียกวา่ “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ�ง 

 ทั�งสองฝ่ายตกลงทาํสัญญาซื�อขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�น ๆ ต่อกนัโดยลูกคา้ตกลงที�จะปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงขอ้กาํหนดของบริษทัที�มีอยู่ในปัจจุบนัหรือที�จะมีการแกไ้ขเพิ�มเติมในภายหลงั โดยมีเงื�อนไขและ

ขอ้ตกลงดงัต่อไปนี�  

 

1.  การเปิดบัญชีขายทองคาํผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ 

 1.1  ลูกคา้ตกลงเปิดบญัชีซื�อขายทองคาํกบับริษทั เพื�อทาํคาํสั�งซื�อ หรือคาํสั�งขายทองคาํโดยผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือ/ระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ และบริษทัอนุมติัใหลู้กคา้เปิดบญัชีซื�อขายทองคาํดงักล่าว 

 1.2  ลูกคา้ยินยอมรับเงื�อนไขและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตามสัญญานี�  รวมถึงคาํจาํกดัความและขอ้ตกลงอื�นตามที�ระบุไวใ้น “สัญญาซื�อขาย

ทองคาํ กบับริษัท จแีคป จํากดั” ตลอดจนคูมื่อการซื�อขายทองคาํของบริษทัที�มีอยูใ่นวนันี�และ/หรือจะมีขึ�นในภายภาคหนา้ทุกประการ และถือว่าทั�งหมดนี�

เป็นส่วนหนึ�งของสญัญาฉบบันี�ดว้ย 

 1.3  ลูกคา้ยอมรับวา่ตวัแทน และหรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้ับมอบหมายจากลูกคา้ให้ลงลายมือชื�อ หรือออกคาํสั�งแทนลูกคา้ หรือการกระทาํใด ๆ 

ตามสัญญานี�โดยตรงลว้นอยูใ่นความรับผดิชอบของลูกคา้ทั�งสิ�น 

 

2.  การซื�อขายทองคาํผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอเิล็กทรอนิกส์อื�น ๆ 

 2.1  เมื�อบริษทัไดอ้นุมติัใหลู้กคา้สามารถสั�งซื�อ / ขายทองคาํผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�น ๆ แลว้บริษทัจะแจง้ชื�อ

ผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก ((Username) และรหัสผา่น (Password) เพื�อใชใ้นการส่งคาํสั�งซื�อ/ขาย ผา่นทางอีเมลข์องลูกคา้ 

 เพื�อป้องกนักนัความเสียหายที�จะเกิดขึ�นกบับญัชี ของลูกคา้ ลูกคา้ จะตอ้งเปลี�ยนชื�อผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหัสผา่น (Password) ใน

การเขา้ใชง้านครั�งแรก และจะตอ้งเกบ็รักษาชื�อผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหัสผา่น (Password) ไวเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยให้กบับุคคลอื�นได้

ล่วงรู้เป็นอนัขาด รวมทั�งตอ้งจดัหามาตรการในการป้องกนัมิใหบุ้คคลอื�นล่วงรู้หรือสามารถใชข้อ้มลูดงักล่าวไดเ้ป็นอนัขาด 

 

 

ลงนาม_________________________________________ 
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 ลูกคา้ตกลงยอมรับว่าในกรณีที�มีบุคคลหนึ�งบุคคลใดใชชื้�อผูใ้ช้บญัชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกคา้เขา้ทาํการส่ง

คาํสั�งซื� อ/ขาย/ยกเลิกทองคาํของลูกคา้ หรือดูขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือการกระทาํอื�นใดอนัเนื�องมาจากการใชร้หัสผ่าน 

(Password) ของลูกคา้ ลกูคา้ตกลงที�จะผกูพนัตน และเป็นผูรั้บผิดชอบสาํหรับผลและความเสียหายที�เกิดขึ�นทั�งหมดเสมือนหนึ�งเป็นการกระทาํของลูกคา้

ทุกประการ 

 บริษทัจะไม่รับผิดชอบหรือชดใชค่้าเสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ�นอนัเนื�องมาจากการกระทาํ หรือเหตุดงักล่าวขา้งตน้เป็นเดด็ขาด 

 2.2  ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าคาํสั�งซื�อ/ขาย หรือคาํสั�งใด ๆ ของลูกคา้ตามสัญญานี�  หากมีการกระทาํโดย ปรากฏชื�อผูใ้ช้บญัชีสมาชิก 

(Username) และรหสัผา่น (Password) ของลูกคา้ ใหถื้อวา่การกระทาํดงักลา่วมีผลผกูพนักบับญัชีลูกคา้ทุกประการ ไม่ว่ารายการดงักล่าว ขา้งตน้ ลูกคา้จะ

ไม่ไดเ้ป็นผูด้าํเนินการดว้ยตนเองหรือไม่มีการลงลายมือชื�อในเอกสารใด ๆ อนัแสดงถึงการดาํเนินการโดยลกูคา้ 

 ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบในการกระทาํ / การส่งคาํสั�งทั�งหมดเสมือนหนึ� งเป็นการกระทาํของลูกคา้เองทั�งสิ�น ทั�งนี� ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะ

เกิดขึ�นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือจะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม ลูกคา้ไม่สามารถนาํมา เป็นเหตุในการปฏิเสธความรับผิดชอบกบับริษทัไดท้ั�งสิ�น 

 2.3  ลูกคา้รับทราบและยอมรับถึงความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�น ๆ อาทิเช่น การ

สูญหายของขอ้มูลระหวา่งทาง , การส่งขอ้มูลล่าชา้ หรือไม่สามารถส่งคาํสั�งการซื�อ/ขายไดต้ลอดจนขอ้ขดัขอ้งที�เกิดขึ�นจากอุปกรณ์ หรือระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของลกูคา้ หรือของบริษทั อนัส่งผลทาํใหเ้กดการขดัขอ้งไม่สามารถทาํงานโดยปกติได ้ความผิดพลาดที�เกิดจากความคลาดเคลื�อนของขอ้มูลที�

ไดร้ับเนื�องจากขอ้จาํกดับางประการเป็นตน้ 

 บริษทั ไม่มีความผูกพนัใด ๆ ที�จะตอ้งรับผิดชอบในผลกาํไร และ / หรือขาดทุน หรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ�นจากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทุก

ประการ 

 2.4  ลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ�นจากบญัชีซื�อขายทองคาํของลูกคา้อนัมีสาเหตุมาจากความจงใจ หรือ

ความประมาทของตวัลูกคา้หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง อาทิเช่น ลูกคา้ส่งคาํสั�งซื�อ/ขายผิดพลาด หรือลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที�ไดใ้ห้ไวก้บัทางบริษทั เป็น

ตน้ 

 2.5  บริษทัมีสิทธิ� ที�จะยืนยนั/ปฏิเสธคาํสั�งซื�อ/ขายทองคาํของลูกคา้ ผ่านระบบ และ /หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื�น ๆ ตามวิธีการที�บริษทั

เห็นสมควร และบริษทัมีสิทธิ� ที�จะไม่ดาํเนินการตามคาํสั�งใด ๆ ตามคาํสั�งซื�อ /ขายของลูกคา้ซึ�งเกินกวา่วงเงินซื�อขายทองคาํของลูกคา้ รวมตลอดถึงบริษทั

มีสิทธิ� ที�จะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาดาํเนินการดงักล่าวหรือไม่ ตามแต่บริษทัเห็นสมควร โดยลูกคา้ตกลงยอมรับที�ไม่เรียกร้องบรรดาค่าเสียหายใด ๆ 

จากบริษทัทั�งสิ�น 

 2.6  ลูกคา้ไดศึ้กษา และรับทราบถึงหลกัเกณฑเ์งื�อนไข และวิธีการซื�อขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�น ๆ 

ของบริษทัเป็นอยา่งดีแลว้ และยอมรับที�จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขของบริษทั รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํ

ธุรกรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและ / หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ ทั�งที�มีอยูใ่นปัจจุบนัและที�จะมีการแกไ้ขเพิ�มเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ 

 2.7  ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่า นอกเหนือจากขอ้ตกลงที�ไดก้าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในสัญญาฉบบันี�แลว้ ให้นาํคาํจาํกดัความและขอ้ตกลงอื�น

ตามที�ระบุไวใ้น “สัญญาซื�อขายทองคํากบับริษัท จีแคป จํากัด” (ทั�งที�มีอยูใ่นสัญญานี�  และ/หรือที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต) มาบงัคบัใชใ้นการซื�อขาย

ทองคาํผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ ดว้ย 

 คู่สญัญาทั�งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของทั�งสองฝ่ายทุกประการ จึงได้

ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสําคญัตอ่หนา้พยาน โดยจดัทาํขึ�นเป็นหนึ�งฉบบัใหบ้ริษทัยดึถือไวเ้ป็นสาํคญัส่วนสาํเนาสญัญาฉบบันี�ลกูคา้กไ็ดรั้บไปแลว้เช่นกนั 

 

 

ลงชื�อ ............................................................ ลูกคา้       ลงชื�อ ...................................................... บริษทัผูข้าย/ผูมี้อาํนาจลงนาม 

             (.........................................................)                            (............................................................) 

  

ลงชื�อ ............................................................ พยาน         ลงชื�อ ............................................................ พยาน 

             (........................................................)                              (............................................................) 

 
 

 



หนังสือแสดงการตรวจสอบรายชื�อลูกค้ากบัรายชื�อบุคคลที�ถูกกาํหนด  

 (บุคคลธรรมดา / ต่างด้าว) 
 

ข้อมูลส่วนตวั (โปรดระบุ  คาํนาํหนา้ชื�อ / ยศ/ตาํแหน่ง / ราชทินนาม: …………..……………………. ) 

ชื�อ  (ภาษาไทย)........................................  นามสกุล  ................................................. 

ชื�อ (ภาษาองักฤษ)....................................... นามสกุล ..................................................  

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___            

สถานที�ออกบตัร สาํนกังานเขต/อาํเภอ.................................... จงัหวดั ........................................  

วนัที�ออกบตัร ..................................... วนัที�บตัรหมดอาย ุ............................................... 

ข้อมูลที�อยู่ :- 

ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน / หนังสือเดินทาง     เลขที�..................  หมู่ที�..............  ตรอก/ซอย.............................  ถนน..................................  

ตาํบล/แขวง................................ อาํเภอ/เขต..................................จงัหวดั................................  ประเทศ ..............................  

รหสัไปรษณีย.์.........................  เบอร์โทรศพัท.์..................................... E-mail address …………………………………… 

(กรณีที�อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ใช่ที�อยู่ปัจจุบัน  โปรดระบุ) 

ที�อยู่ปัจจุบัน / ที�อยู่ถิ�นพาํนักในประเทศไทย)    เลขที�......................  หมู่ที� .....................  ตรอก/ซอย ....................................................  

ถนน ......................................  ตาํบล/แขวง................................. อาํเภอ/เขต ........................................จงัหวดั........................................

ประเทศ  .............................  รหสัไปรษณีย.์......................  

 

อาชีพ :-      ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ระบุชื�อหน่วยงาน.................................) รายไดต่้อเดือน ...........................................    

                   ประกอบกิจการส่วนตวั  (ระบุอาชีพ ........................................................) รายไดต่้อเดือน ............................................. 

                   พนกังานบริษทัเอกชน (ระบุชื�อ ฝ่าย และตาํแหน่ง .............................................) รายไดต่้อเดือน................................    

                   อื�นๆ (ระบุ ...............................................................................)  รายไดต่้อเดือน ...........................................    

ที�อยู่สถานที�ทํางาน :- 

ชื�อสถานที�ทาํงาน .................................................................    เลขที� ...............  หมู่ที�.............  ตรอก/ซอย.................................. 

ถนน........................................ตาํบล/แขวง............................... อาํเภอ/เขต................................. จงัหวดั...................................  

รหสัไปรษณีย ์.................................   เบอร์โทรศพัทท์ี�ทาํงาน ......................................  
 

ผลการตรวจสอบกบัรายชื�อบุคคลที�ถูกกําหนด ตามพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2552 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 

     เป็นบุคคลที�  ไม่มี  รายชื�อ ตามบุคคลที�ถูกกาํหนด ตาม พรบ.ปปง. 2552 

     เป็นบุคคลที�  มี  รายชื�อ ตามบุคคลที�ถูกกําหนด ตาม พรบ.ปปง. 2552 

 

          

                            ......................................................   ………………………………………… 

                                      ลายมือชื�อผู้ตรวจสอบ                        ลายมือชื�อผู้อนุมตั ิ

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

(ข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา / ต่างด้าว  – KYC/CDD Form) 



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จีแคป จ ากัด 

 

บริษัท จีแคป จ ากัด (ตามประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ของบริษัทฯ และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ติดต่อซื้อ-ขาย ใช้บริการ และ/หรือท าธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ (ตามประกาศ
ฉบับนี้ เรียกว่า “ลูกค้า”) ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวม
เรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

ค านิยาม 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
2. ลูกค้า หมายถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ติดต่อซื้อ-ขาย ใช้บริการ และท าธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ 
3. พันธมิตรทางการค้า หมายถึง กลุ่มบริษัทในเครือ หรือภาคธุรกิจทั่วไปที่ท าการค้าระหว่างกัน 
4. ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท จีแคป จ ากัด https://www.gcap.co.th 

หรือ Application หรือผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดท าหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ 
 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลสว่นบุคคลในแต่ละประเภทของท่าน 
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
ID-Line E-Mail 

เพ่ือใช้ในการติดต่อ-สื่อสาร การจัดส่งข้อมูล ใน
การท าธุรกรรมกับบริษัทฯ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประเภทอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ 

เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินค้า บริการใน
นามบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายที่สรรพากร
ก าหนด และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

เลขที่บัญชีธนาคาร จ่ายค่าสินค้า ค่าบริการผ่านการหักบัญชีธนาคาร 
ลายเซ็น ลายมือชื่อลูกค้า เพ่ือตรวจสอบตัวตนในการท าธุรกรรม 
หนังสือรับรองบริษัทท่ีมีชื่อกรรมการ เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินค้า ค่าบริการ

ในนามนิติบุคคล 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20)  
ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรก าหนด 

เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน และการท า
ธุรกรรมกับบริษัทฯ ตามที่กรมสรรพากรก าหนด 
และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน  
ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรก าหนด 

เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน และการท า
ธุรกรรมกับบริษัทฯ ตามที่กรมสรรพากรก าหนด 
และตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จีแคป จ ากัด 

 
 

2. แหล่งและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีดังนี้ 
2.1 ข้อมูลที่เก็บโดยการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ https://www.gcap.co.th หรือ Application หรือ

ผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดท าหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ  หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่ส่งให้แก่บริษัทฯ โดยตรง ด้วยช่องทางและวิธีการอ่ืน 
รายการข้อมูลส่วนบุคคล : ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์
โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ไอดีไลน์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคล ข้อมูล
ผู้ประสานงาน เป็นต้น 

2.2 ข้อมูลที่ เก็บโดยการใช้ เทคโนโลยีตรวจจับ  หรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ 
https://www.gcap.co.th หรือ Application หรือผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดท าหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่ทุกรูปแบบ 
รายการข้อมูลส่วนบุคคล : เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ 
Application / Device ID / Browsing history เป็นต้น 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงผ่านกล้องวงจนปิด (CCTV) รวมถึง 
ข้อมูลบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพ่ือการให้บริการ หรือการรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือค าสั่งของผู้มีอ านาจตาม
กฏหมาย ค าสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น โดยไม่ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น
ในทางกฏหมายกับท่านก่อน ยกเว้น หากผู้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่สามารถพิสูจน์
หรือมีหลักฐานตามกฏหมายมาแสดงต่อบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ หรือน่าเชื่อถือ ทางบริษัทฯ จะ
ด าเนินการแจ้งขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านก่อน  

3.2 บริษัทฯ อาจมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ า เป็น เพ่ือการส ารวจ 
วิเคราะห์ วิจัยด้านการขายและการตลาดระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทในเครือ และภาคธุรกิจที่
ท าการค้าระหว่างกัน (พันธมิตรทางการค้า) เพ่ือร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิ
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

4. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อยู่ในความควบคุมได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1 สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ บริษัทฯ มี
สิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึงและรับส าเนาของ
ท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

4.3 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ 

ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
ประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

(4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่
บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฏหมาย 
 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
5.1 ส าหรับข้อมูลลูกค้าที่ยังมีการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ เก็บไว้ตลอดเวลาที่ยังมีธุรกรรม 
5.2 ส าหรับลูกค้าที่สิ้นสุดการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ เก็บรักษาไว้ 10 ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุด

การท าธุรกรรมกับบริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะท าการลบ ท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่
ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วน  เพ่ือ
ประโยชน์ของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 

6. เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies) 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความ
ดูแลของบริษัทฯ ได้แก่ https://www.gcap.co.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ และเพ่ือให้ท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวก
และประสบการณ์ที่ดี ในการใช้งานบริการของบริษัทฯ และข้อมูลเหล่านี้ จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้
งานคุกกี้ได้ด้วยตนเอง จากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 
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7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งใน
เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security Policy) ของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดย
ประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บ 
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความ
ถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้
มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผู้แทน 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อได้รับค าร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้ อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่ งค าร้องขอผ่ าน 
https://www.gcap.co.th ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้
พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เช่น การแจ้ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะด าเนินการบันทึกหลักฐานค าคัดค้านดังกล่าวไว้
เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามการร้องขอได้ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือ
กรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้ 

 

9. การให้บริการโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการช่วง 
กรณีท่ีมีความจ าเป็น บริษัทฯ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล) ให้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่สาม
ดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่างๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง 
(Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานใน
ลักษณะการจ้างท าของในรูปแบบอ่ืน การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ
บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้
ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุใน
ข้อตกลงและตามค าสั่งของบริษัทเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 
 

10. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ หรือบริการภายนอก 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือ
บริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศ เกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพ่ือ
ทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจควบคุมถึง
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มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบต่อ
เนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม 
 

11. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้น  ที่จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติ
ตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 

 

12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะท าการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทาง https://www.gcap.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดก ากับไว้ บริษัทฯ 
ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบ เพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะ
ท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าใช้งานในการท าธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ถือเป็นการ
รับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใน
ประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศใน
ช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
 

13. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ที ่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
นายธันยธรณ์ บุญประเสริฐดี 
สถานที่ติดต่อ : บริษัท จีแคป จ ากัด เลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
ช่องทางการติดต่อ E-mail : hr_manager@gcap.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ : 02 215 7500 ต่อ 703 
 
 
นโยบายฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จีแคป จ ากัด เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                     ข้าพเจ้าให้ความยินยอม   ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอม 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................................ ผู้ให้ความยินยอม 
       (..........................................................................) 

              วันท่ี............................................................... 
 

 


