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สัญญาโปรแกรมออมทองคาํกบับริษัท จแีคป  จาํกัด 
 

  ทาํที�บริษทั จีแคป จาํกดั 

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

 

  สญัญาฉบบันี�ทาํขึ�นระหวา่ง (นาย/ นาง/ นางสาว)....................................................... อาย.ุ.............ปี สัญชาติ........................

(บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/...............................................) เลขที�............................................................................................ 

อยูบ่า้นเลขที�.................. หมู่ที�............ ...เลขที�หอ้ง.................. อาคาร.................................. หมู่บา้น............................................................  

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

จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์............................... เบอร์โทรศพัท.์....................................................................  

อีเมล.์...............................................................................................................ต่อไปจะเรียกวา่ “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ�ง กบั 

  บริษทั จีแคป จาํกดั สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ต่อไปจะ

เรียกวา่ “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ�ง ทั�งสองฝ่ายจึงตกลงทาํสญัญาโปรแกรมออมทองคาํกนั ดงัตอ่ไปนี�  

 

1. คาํจํากดัความ 

1.1  คาํวา่ “โปรแกรมออมทองคาํ” หมายความถึง การลงทุนโดยการออมเงินในรูปแบบของการสะสมทองคาํ โดยลกูคา้ตกลงซื�อ

ทองคาํ 96.50% จากบริษทั ในลกัษณะของการทยอยซื�อทองคาํอยา่งสมํ�าเสมอ และฝากทองคาํดงักล่าวไวก้บับริษทั โดยการซื�อ และหรือ

การขอรับคืนทองคาํ และหรือการขายคืนทองคาํ ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไข และขอ้กาํหนดตามสัญญานี�  ตามใบคาํขอเปิดบญัชี และขอ้กาํหนด

ใดๆ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนคูมื่อโปรแกรมออมทองคาํของบริษทัที�มีอยูใ่นวนันี�  และหรือที�จะมีขึ�นในภายภาคหนา้ทุกประการ       

1.2  คาํว่า “ทองคํา” หมายความถึง ทองคาํแท่งตามมาตรฐานในการซื�อขายทองคาํมีความบริสุทธิ�  96.50% ประทบัตรา GCAP 

GOLD โดยทองคาํ ครึ� งสลึง มีนํ�าหนกัเท่ากบั 1.905 กรัม , ทองคาํ 1 สลึง มีนํ�าหนกัเท่ากบั 3.811 กรัม, ทองคาํ 2 สลึง มีนํ�าหนักเท่ากบั 7.622 

กรัม และทองคาํ 1 บาท มีนํ�าหนกัเท่ากบั 15.244 กรัม 

        1.3  คาํวา่ “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคลผูซึ้� งตกลงและลงนามเขา้ทาํสัญญาโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั และได้ขอเปิดบญัชี

โปรแกรมออมทองคาํไวก้บับริษทั และให้หมายรวมถึงตวัแทน หรือบุคคลอื�นที�ไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ให้ลงลายมือชื�อ หรือออกคาํสั�ง

แทนลูกคา้ หรือการกระทาํใดๆ ตามสญัญานี�โดยตรงดว้ย ซึ�งลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบโดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั�งสิ�น  

  1.4  คาํวา่ “ราคาเข้าซื�อทองคาํ” หมายความถึง ราคาเขา้ซื�อทองคาํอา้งอิงจากราคาทองคาํขายออกที�บริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาขาย

ไว ้ณ เวลา 16.00 นาฬิกาของวนัที�ทาํการเขา้ซื�อทองคาํ 

   1.5  คาํวา่ “ราคาขายคืนทองคาํ” หมายความถึง ราคาขายทองคาํอา้งอิงจากราคาทองคาํรับซื�อที�บริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาขายไว ้

ณ วนัและเวลาที�ลูกคา้แจง้ขายคืนทองคาํกบับริษทั 

  1.6  คาํว่า “เวลาทําการของบริษัท” หมายความถึง วนัทาํงานปกติของบริษทั (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) ตั�งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 

16.30 นาฬิกา ทั�งนี� ไม่รวมถึงวนัหยดุทาํการของบริษทัในวนัทาํงานปกติที�บริษทัไดป้ระกาศเป็นวนัหยดุทาํการดว้ย 

 

2. คาํรับรอง และความยนิยอมของลูกค้า 

  2.1 ลูกคา้เป็นผูมี้ความรู้ และความเขา้ใจเกี�ยวกบัโปรแกรมออมทองคาํ พร้อมกบัไดท้าํการศึกษาขอ้มูล เงื�อนไข ขั�นตอน และ

วิธีดาํเนินการของโปรแกรมออมทองคาํของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบอยา่งดีที�สุด และเขา้ใจเป็นอยา่งดี พร้อมกบัยอมรับผล

ที�เกิดขึ�นทุกประการโดยไมอิ่ดเอื�อน 
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  2.2 ลูกคา้ทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดีว่าการเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั ลกูคา้ตอ้งปฏิบติัตามสัญญานี�  ตามใบคาํขอ

เปิดบญัชี และขอ้กาํหนดใดๆ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองคาํของบริษทัที�มีอยูใ่นวนันี�  และหรือที�จะมีขึ�นในภาย

ภาคหนา้ทุกประการ กบัทั�งลูกคา้ทราบและเขา้ใจว่าไม่ใช่เป็นการรับฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินใดๆ หากแต่เป็นการ

ลงทุนเพื�อซื�อทองคาํ ซึ� งบริษทัไม่มีหนา้ที�หรือความรับผิดชอบใดๆ ในผลกาํไร-ขาดทุน และหรือดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจากการลงทุนตามสัญญา

นี�แต่อย่างใด และที�สําคญัลูกคา้ก็เขา้ใจและยอมรับว่าการลงทุนนี� ถือว่ามีความเสี�ยงเนื�องจากความผนัผวนของราคาทองคาํที�เกิดขึ�นอยู่

ตลอดเวลา หรือเนื�องจากมาปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

  2.3 ลูกคา้ทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดีว่าการดาํเนินการตามโปรแกรมออมทองคาํนี�  ไม่ว่าจะเป็นการซื�อทองคาํ การขายทองคาํ 

ไม่ว่าครั� งใด รายการใด เป็นการตดัสินใจและรับผิดชอบของลูกคา้เองทั�งสิ�น ส่วนขอ้มูล ข่าวสาร หรือคาํแนะนาํใดๆ ของพนกังานคนใด

ของบริษทัไม่เป็นการผกูมดับริษทั และไมมี่ผลให้บริษทัตอ้งรับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น  

  2.4 ในกรณีลูกคา้ไดต้ิดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) กบับริษทัอีกทางหนึ�ง ลูกคา้ยอมรับความเสี�ยงและยอมผูกพัน

ตนรับผิดชอบ ในขอ้บกพร่องที�อาจเกิดขึ�นจากขอ้ผิดพลาดในการรับ-ส่งขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกประการ อาทิเช่น ความล่าชา้ของ

คาํสั�งต่างๆ, คาํสั�งสูญหาย, ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือคอมพิวเตอร์ของบริษทัขดัขอ้ง เป็นตน้ ลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความ

เสียหายอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�เกิดขึ�น และยนิยอมผกูพนัตนทุกประการ และจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากบริษทัทั�งสิ�น 

2.5 ลูกคา้ตกลงที�ปฏิบติัตามสญัญานี�ดว้ยความสุจริตและตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งดว้ยทุกประการ 

    

3. ข้อตกลงเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคาํ 

  3.1 ลูกคา้ตกลงเปิดบญัชีและเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั โดยตกลงออมเงินกบับริษทัเป็นประจาํทุกเดือนในอตัรา

เดือนละ............................................. บาท (.........................................................................) เพื�อใหบ้ริษทัสามารถนาํจาํนวนเงินดงักล่าวไป

ซื�อทองคาํใหก้บัลูกคา้ตามระยะเวลา หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�บริษทักาํหนด  

   หากลูกคา้ประสงคจ์ะขอเปลี�ยนแปลงขนาดของจาํนวนเงินออมขา้งตน้ นั�น ลูกคา้สามารถปรับเพิ�ม หรือลดขนาดของ

จาํนวนเงินออมขา้งตน้ไดต้ามสญัญานี�  ซึ� งลูกคา้จะตอ้งแจง้ขอเปลี�ยนแปลงขนาดของจาํนวนเงินออมดงักล่าวต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการของบริษทัก่อนที�บริษทัจะทาํการหกัเงินออมจากบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป 

   ทั�งนี�  เงินออมขา้งตน้จะตอ้งมีจาํนวนขั�นตํ�าไม่นอ้ยกวา่เดือนละ  500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) 

  3.2  ลูกคา้ตกลงชาํระเงินออมใหก้บับริษทั ดงันี�  

   3.2.1 ลู ก ค้า 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 

(............................................................) ใหไ้วก้บับริษทัในวนัทาํสัญญาฉบบันี�  

   3.2.2 ลูกคา้ตกลงชําระเงินออมในงวดต่อๆ ไป ในวนัทาํการแรกของเดือนของธนาคารพาณิชยท์ุกๆ เดือน ซึ� งจะมี 2 

ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 10.30 นาฬิกา หรือเวลา 14.00 นาฬิกา โดยลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัทาํการหักเงินออมดงักล่าวผ่านบญัชีเงิน

ฝากอตัโนมติั (ATS) ที�ลูกคา้เปิดบญัชีไวก้บัธนาคาร............................................................ สาขา................................................................. 

ชื�อเจา้ของบญัชี......................................................... บญัชีเลขที�......................................................... ประเภท................................................ 

   ทั�งนี�  ลูกคา้ตกลงและยอมรับเกี�ยวกบัวนัเวลาและเงื�อนไขขา้งตน้ที�บริษทัอาจมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคตได ้

   นอกจากนี�  หากลูกคา้ประสงคจ์ะขอเปลี�ยนแปลงบญัชีเงินฝากธนาคารขา้งตน้ นั�น ลูกคา้จะตอ้งแจง้ขอเปลี�ยนแปลงบญัชี

เงินฝากดงักล่าวต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการของบริษทัก่อนที�บริษทัจะหักเงินออมจากบญัชีเงินฝาก

อตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป 

  3.3   ลูกคา้ตกลงและยอมรับวา่ลูกคา้มีเงินอยูใ่นบญัชีเงินฝากดงักล่าวเพียงพอกบัจาํนวนเงิน และช่วงเวลา ที�บริษทัจะทาํการหัก

เงินออมในแต่ละเดือน โดยบริษทัไม่มีหนา้ที�ตอ้งแจง้หรือเตือนใหลู้กคา้ทราบเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและช่วงเวลาที�บริษทัจะทาํการหักในแต่ละ

เดือนอีก  
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   หากปรากฏวา่ลูกคา้มีจาํนวนเงินในช่วงเวลาที�บริษทัทาํการหกัเงินออมในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ หรือบริษทัไม่สามารถหัก

เงินออมจากบญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (ATS) ขา้งตน้ไดไ้ม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม บริษทัจะถือว่าลูกคา้สละสิทธิ� การซื�อทองคาํในงวดนั�นๆ 

และหากลูกคา้ผิดชาํระเงินออมดงักล่าว 3 ครั� งติดต่อกนั บริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�จะพิจารณาทาํการปิดบญัชีโปรแกรมออมทองคาํของลูกคา้

เสียก็ได ้และลูกคา้มีหนา้ที�ตอ้งมารับทองคาํ และหรือรับเงินคืนตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของบริษทัตอ่ไป  

  3.4 บริษัทเป็นผูซื้�อทองคาํให้กบัลูกคา้และลูกคา้ตกลงให้บริษทัเป็นผูซื้�อทองคาํให้ตามสัญญาโปรแกรมออมทองคาํนี�  ซึ� ง

บริษทัจะดาํเนินการซื�อทองคาํให้ก็ต่อเมื�อไดรั้บคาํยืนยนัจากธนาคารพาณิชยผ์ูรั้บฝากเงินที�ลูกคา้ได้แจง้ให้บริษทัทาํการหักเงินออมจาก

บญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ว่าสามารถหักเงินจากบญัชีเงินฝากอตัโนมัติ (ATS) ของลูกคา้ไดค้รบถว้นตามจาํนวนที�ลูกคา้ไดต้กลงกบั

บริษทัไว ้และทางธนาคารพาณิชยผ์ูรั้บฝากเงินดงักลา่วไดน้าํส่งเงินที�หกัใหแ้กบ่ริษทัครบถว้นแลว้ 

   ลูกคา้ประสงคใ์หบ้ริษทัเขา้ทาํการซื�อทองคาํใหก้บัลูกคา้ทุกวนัที� 2 ของทุกๆ เดือน โดยบริษทัจะเขา้ซื�อทองคาํตามราคาเข้า

ซื�อทองคาํ ทั�งนี�  ลูกคา้ตกลงและยอมรับราคาเข้าซื�อทองคาํ และไม่ขอโตแ้ยง้ราคาเข้าซื�อทองคาํดงักล่าว 

   3.5 บริษทัจะทาํการออกใบเสร็จรับเงินให้กบัลูกคา้หลงัจากที�บริษทัไดรั้บเงินออมขา้งตน้จากธนาคารพาณิชยแ์ลว้ และบริษทั

จะทาํการออกใบยืนยนัการซื�อทองคาํให้กบัลูกคา้ทุกครั� งที�มีการซื�อทองคาํ โดยจะทาํการส่งให้กบัลูกคา้ผ่านทางไปรษณีย ์หรือผ่านระบบ

ขอ้ความสั�น (SMS) หรือผา่นไปรษณียอิ์เลค็ทรอนิกส์ หรือตามวิธีอื�นใดที�บริษทักาํหนดและเห็นสมควรกไ็ด ้ 

    บริษทัจะทาํการส่งใหก้บัลกูคา้ตามที�ลกูคา้ไดแ้จง้ขอ้มูลไวก้บับริษทั แต่หากลูกคา้ตอ้งการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มูลดงักล่าว

จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการของบริษทัก่อนที�บริษทัจะส่งให้กบัลูกคา้ ซึ� ง

บริษทัไมรั่บผดิชอบใดๆ จากการที�ลกูคา้ไมแ่จง้การเปลี�ยนแปลงมายงับริษทั รวมทั�งการติดต่อ หรือแจง้ของบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางใดไปยงั

ขอ้มูลของลูกคา้ที�ใหไ้ว ้ถือวา่เป็นการกระทาํโดยชอบดว้ยขอ้เท็จจริงและกฎหมายของบริษทัแลว้ทั�งสิ�น  

  3.6 ลูกคา้ตกลงและยอมรับให้บริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษาทองคาํที�ลูกคา้ซื�อไวใ้นแต่ละงวดเดือนตามสัญญานี�  โดยลูกคา้ตกลงและ

ยอมรับใหบ้ริษทัคดิหน่วยในการซื�อขายทองคาํตามมาตฐานสากลของทองคาํ 

  3.7 หากลูกคา้สะสมทองคาํได้ครบกาํหนดตามสัญญานี� แล้ว ลูกคา้ก็มีสิทธิและสามารถขอรับทองคาํจากบริษทัได้ตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไข ดงันี�  

   เมื�อลูกคา้สะสมทองคาํครบ 1 กรัม , ครบ ครึ� งสลึง , ครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง หรือครบบาทแลว้ ลูกคา้สามารถแจง้ติดต่อ

ขอรับทองคาํได ้ณ ที�ทาํการและภายในเวลาทาํการของบริษัท โดยลกูคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรให้บริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 

2 วนัทาํการของบริษทัก่อนที�จะถึงกาํหนดวนัที�ลกูคา้จะเขา้มาขอรับทองคาํดงักล่าวที�บริษทั  

   ทั�งนี�  หากลกูคา้สะสมทองคาํไม่ครบ 5 บาท และขอรับทองคาํดงักล่าวจากบริษทั ลกูคา้จะตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่ากาํเหน็จคิด

เป็นเงินจาํนวน 99 บาท/แท่ง แต่หากลูกคา้สะสมทองคาํครบ 5 บาท และขอรับทองคาํ 5 บาทดงักล่าว (1 แท่ง) สําหรับกรณีนี�ลูกคา้ไม่ตอ้ง

จ่ายคา่กาํเหน็จ 

  นอกจากนี� ในการขอรับทองคาํจากบริษทัดงักล่าว หากปรากฏว่ามีปริมาณของทองคาํเป็นเศษหน่วยของทองคาํ คือ ไม่สามารถ

รวมจาํนวนไดค้รบ 1 กรัม , ครบ ครึ� งสลึง , ครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, หรือครบบาทแลว้ ลูกคา้ไม่สามารถขอรับทองคาํที�เป็นเศษของหน่วย

ทองคาํดงักล่าวได ้แต่ลูกคา้สามารถเลือกที�จะขายเศษของหน่วยทองคาํดงักล่าวให้แก่บริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของขอ้ 3.8 ของ

สญัญานี�ต่อไปได ้

  3.8 ในกรณีที�ลูกคา้ไม่ประสงคข์อรับทองคาํจากบริษทั และลูกคา้ประสงคจ์ะขายทองคาํดงักล่าวให้แก่บริษทั ลูกคา้กส็ามารถ

กระทาํได ้โดยบริษทัจะรับซื�อคืนตามราคาขายคืนทองคาํ โดยลูกคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 

วนัทาํการของบริษทั และลูกคา้สามารถขอรับเงินจากการขายทองคาํขา้งตน้จากบริษทัไดภ้ายใน 2 วนัทาํการของบริษทันบัแต่วนัที�ที�บริษทั

ไดท้าํการรับซื�อคืน ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไข ดงันี�  

   3.8.1 ลูกคา้มาติดต่อขอรับเงินสดได ้ณ ที�ทาํการของบริษทัและภายในเวลาทาํการของบริษัท 

   3.8.2 ใหบ้ริษทัโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้ตามที�ลูกคา้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วก้บับริษทั 

  ทั�งนี�  ลกูคา้ตกลงและยอมรับราคาขายคืนทองคาํ และไม่ขอโตแ้ยง้ราคาขายคืนทองคาํดงักล่าว 
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  3.9 หากลูกคา้ประสงคจ์ะยกเลิกโปรแกรมออมทองคาํ ลูกคา้ก็มีสิทธิขอยกเลกิโปรแกรมออมทองคาํตามสัญญานี�ได ้โดยลูกคา้

จะตอ้งแจง้ความประสงคข์อยกเลิกโปรแกรมออมทองคาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการของบริษทั

ก่อนที�บริษทัจะหกัเงินออมจากบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป  

      

4. การสิ�นสุดของสัญญา 

  4.1  ในกรณีลกูคา้ไม่สุจริต, ลูกคา้ไดป้กปิด หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงที�ไดใ้หต่้อบริษทัไม่ว่าทั�งหมด หรือบางส่วน บริษทัมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาฉบบันี� ไดท้นัที และลูกคา้จะตอ้งชาํระหนี�ทั�งปวงที�คงคา้งชาํระอยู ่และค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ให้แก่บริษทัทนัทีที�

ไดร้ับแจง้จากบริษทั  

  4.2 ในกรณีลูกคา้ผิดนัดผิดสัญญา หรือผิดเงื�อนไขตามที�บริษทักาํหนด ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัมีสิทธิที�จะปิดบญัชี

โปรแกรมออมทองคาํตามสัญญาฉบบันี� ไดท้นัที โดยมิจาํตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ หรือตอ้งให้ลูกคา้ให้ความยินยอมการดาํเนินการ

ดงักล่าวก่อนแต่อยา่งใด  

  4.3 ในกรณีที�มีพฤติการณ์แสดงใหเ้ห็นว่า ลูกคา้ไม่สามารถดาํรงสถานะเป็นผูอ้อมทองคาํตามโปรแกรมออมทองคาํของบริษทั

ได ้เช่น ซ่อนเร้น จาํหน่าย จ่าย โอนทรัพยสิ์นของตนทั�งหมด หรือบางส่วน หรือทาํขอ้ตกลงชาํระหนี�  หรือประนอมหนี�กบัเจา้หนี� อื�น เป็น

ตน้ รวมตลอดถึงถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีทั�งทางแพ่ง และหรือทางอาญา หรือถูกบงัคบัให้ชาํระหนี�  หรือถูกยดึทรัพยไ์ม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด 

หรือตกเป็นผูถู้กพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย กรณีถือว่าเป็นเหตุใหบ้ริษทัมีสิทธิเลิกสัญญาฉบบันี�ไดท้นัที  

 

5. ข้อกาํหนด และเงื�อนไขทั�วไป 

      5.1 การใชสิ้ทธิของบริษทัตามสญัญาฉบบันี�  

 5.1.1 บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการพิจารณาและใช้ดุลพินิจในการตกลง หรือไม่ตกลง ให้ลูกคา้เปิดบัญชีโปรแกรมออม

ทองคาํกบับริษทัตามที�บริษทัเห็นสมควร  

 5.1.2 บริษทัมีสิทธิจะเพิ�ม หรือลด หรือจาํกดัวงเงินโปรแกรมออมทองคาํของลูกคา้ตามที�บริษทัพิจารณา และเห็นสมควร

ไดโ้ดยพลการ โดยไม่จาํตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเป็นการล่วงหนา้ หรือตอ้งใหลู้กคา้ใหค้วามยินยอมการดาํเนินการดงักล่าวก่อนแต่อยา่ง

ใด 

  5.1.3 เมื�อมีเหตุอนัสมควรบริษทัมีสิทธิที�จะไม่ดาํเนินการซื�อขายทองคาํให้แก่ลูกคา้ก็ได ้โดยลูกคา้ตอ้งยอมรับการกระทาํ

ดงักล่าว และไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องคา่เสียหายอยา่งใดๆ จากบริษทัทั�งสิ�น 

 5.1.4 บริษทัมีสิทธิที�จะปฏิเสธการขายทองคาํ รับซื�อขายทองคาํ และการชาํระราคาใดๆ ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน ใน

กรณีที�หากปรากฏวา่ลกูคา้มีพฤติการณ์น่าสงสัยวา่จะไม่สุจริต, ขายทองคาํ ซื�อทองคาํผดิปกติ, ขายทองคาํ ซื�อทองคาํที�ไม่เหมาะสม หรืออาจ

เป็นการฝ่าผืนต่อกฎหมาย ภายใตดุ้ลพินิจและการพิจารณาของบริษทัเป็นสาํคญั 

 5.1.5 การที�บริษทัผ่อนผนัการผิดนัดผิดสัญญาของลูกคา้กดี็ หรือการทวงถามให้ลูกคา้ชาํระหนี�ไม่ว่าจาํนวนใดก็ดี หรือ

รายการใดกดี็ หรือละเวน้การใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญากดี็ เป็นตน้ ให้ถือวา่เป็นเพียงการผอ่นผนั หรือการละเวน้เฉพาะครั� งเฉพาะคราวเท่านั�น 

และไม่ถือเป็นการผูกมดั หรือตดัสิทธิบริษทัที�จะบังคบัตามสัญญา หรือบอกเลิกสัญญา เมื�อลูกคา้ผิดนัดผิดสัญญาขอ้หนึ� งขอ้ใดในคราว

ต่อไปอีกไดแ้ต่อยา่งใด 

 5.1.6 การที�บริษทัเลือกดาํเนินการ หรือไม่ดาํเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม หรือการเรียกให้ชาํระ

หนี�  หรือการกระทาํใดในระยะเวลาใดก็ตาม กรณีถือวา่ไม่ผกูพนับริษทัที�จะตอ้งดาํเนินการเช่นนั�นอีกในคราวตอ่ไป และไม่ถือวา่เป็นการ 

ยกเวน้ หรือถือวา่บริษทัไดส้ละสิทธิที�จะเรียกให้ลูกคา้กระทาํการ หรือชาํระหนี�แต่อยา่งใด บริษทัยงัคงมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกคา้กระทาํการ

หรือชาํระหนี�ไดอ้ยูทุ่กเมื�อ 

 5.1.7 การที�บริษทัยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ อาํนาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ตามสญัญาฉบบันี�ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ในครั� งใดๆ ก็ดี หรือ

ต่อบุคคลภายนอก (ถา้มี) กดี็ กรณีถือวา่ยงัไม่เป็นการลบลา้ง หรือสละสิทธิ อาํนาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ดงักล่าว และการใชสิ้ทธิใดๆ เพียงครั� ง

เดียว หรือบางส่วน ไม่ถือวา่เป็นการตดัสิทธิในการที�บริษทัจะใชสิ้ทธิ อาํนาจ เอกสิทธิ ตามสัญญาฉบบันี�จนครบถว้น 
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        5.2 ลูกคา้ตกลงและยอมรับ ดงันี�     

    5.2.1 ลูกคา้ไดรั้บแจง้ถึงความเสี�ยง และทราบถึงภาระหนา้ที�ที�อาจเกิดขึ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัโปรแกรมออมทองคาํเป็นอยา่งดี

แลว้ และลูกคา้ยอมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงดงักลา่วทุกประการ     

    5.2.2 ตวัแทน และหรือบุคคลอื�นใดที�ไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ให้ลงลายมือชื�อ หรือออกคาํสั�งแทนลูกคา้ หรือการกระทาํ

ใด ๆ ตามสญัญานี�  ลว้นอยูใ่นความรับผดิชอบของลูกคา้ทั�งสิ�น 

    5.2.3  ในการซื�อทองคาํ ขายทองคาํ ลูกคา้อาจตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้มี) 

อีกส่วนหนึ�งนอกเหนือจากราคาซื�อขายทองคาํดงักล่าวดว้ย 

   5.2.4  คาํสั�งซื�อทองคาํ ขายทองคาํในแต่ละครั� ง รวมตลอดถึงคาํสั�งอื�นใดของลูกคา้นั�น หากบริษทัไม่สามารถทาํการซื�อ

ทองคาํ ขายทองคาํไดไ้ม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ กต็าม ลูกคา้ยอมรับว่าไม่ใช่เป็นความผิดของบริษทั และไม่

โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องคา่เสียหายอยา่งใดๆ จากบริษทัทั�งสิ�น 

   5.2.5 บรรดาคาํสั�งใดๆ ของลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นการซื�อทองคาํ การขายทองคาํ การรับทองคาํ และหรือการรับเงิน เป็นตน้ 

เป็นคาํสั�งที�ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขโดยลาํพังได ้หากไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทัก่อน และหากมี

ความเสียหายอยา่งหนึ�งอยา่งใดเกิดขึ�น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในบรรดาความเสียหายทั�งทางตรงและทางออ้ม 

    5.2.6 บริษทัไมมี่หนา้ที� หรือขอ้ผกูมดัที�จะยนืยนัรายการซื�อทองคาํ ขายทองคาํของลูกคา้ หรือไม่ก็ได ้ไม่วา่ทางใด โดยถือ

วา่เป็นหนา้ที�ของลูกคา้ที�จะตอ้งตรวจสอบ และติดตามผลรายการซื�อทองคาํ ขายทองคาํดงักล่าวเอง ซึ� งหากมีความผิดพลาดอยา่งหนึ�งอยา่ง

ใดขึ�น ลกูคา้ไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องคา่เสียหายอยา่งใดๆ จากบริษทัทั�งสิ�น 

   5.2.7 หากมีความผิดพลาดอยา่งหนึ�งอยา่งใดเกิดขึ�นมาจากการคาํนวณราคาซื�อทองคาํ ราคาขายทองคาํขึ�นไม่ว่าในครั� งใด 

หรืออยูใ่นระหวา่งการซื�อทองคาํ ขายทองคาํ บริษทัไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ต่อลูกคา้ 

   5.2.8 หากมีการปิดบญัชีไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุใดกดี็ การเลิกสัญญานี�ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ดี หากปรากฏว่าลูกคา้มีหนี�คา้ง

ชาํระ มีบรรดาค่าธรรมเนียม คา่ภาษีอากร คา่กาํเหน็จ คา่ใชจ่้ายใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งทุกประการเกิดขึ�น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระเงินใน

จาํนวนดงักล่าวให้แก่บริษทัทั�งสิ�น รวมตลอดถึงบรรดาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษทัจนเสร็จสิ�นครบถว้นด้วยทนัทีที�ไดรั้บแจง้

จากบริษทั 

   5.2.9 ในกรณีลูกคา้ผิดนัดผิดสัญญากดี็ ไม่ชาํระเงิน และหรือค่าใชจ่้ายอื�นใด และหรือค่าเสียหาย รวมทั�งหนี� สินใดๆ ที�

เกิดขึ�นก็ดี เป็นตน้ ให้แก่บริษทั ลูกคา้ตกลงชาํระดอกเบี�ยให้แก่บริษทัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนบัแต่วนัที�ผิดนดัชาํระจนกว่าจะชาํระเสร็จ

สิ�น 

   5.2.10 ลูกคา้จะไมว่า่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดาํเนินการอื�นใดต่อบริษทั อนัสืบเนื�องมาจากการกระทาํ หรืองดเวน้การ

กระทาํของบริษทัที�เกิดขึ�นทั�งสิ�น 

   5.2.11 ยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทั�งหมด หรือบางส่วนของลูกคา้ให้กบัหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกได ้ตามแต่

บริษทัเห็นสมควร และไม่ถือวา่เป็นความผิดและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบแต่อยา่งใด  

        5.2.12 ยินยอมให้บริษทัสามารถบนัทึกเสียงการสนทนาได ้และยอมรับให้ระบบการบนัทึกเสียงสนทนาดังกล่าวเป็น

หลกัฐานแห่งการซื�อทองคาํ ขายทองคาํ และถือวา่การซื�อขายดงักล่าวถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้  

   5.2.13 ลูกคา้ไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องใดๆ ที�ตนมีอยูท่ั�งก่อน และหลงัสัญญาฉบบันี� สิ�นสุดลง ไม่วา่ดว้ยกรณีใดก็ตาม

ใหก้บับุคคลภายนอก โดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

    

   5.2.14 บริษทัไมต่อ้งรับผิดชอบตอ่ความสูญเสีย และความเสียหายใดๆ ที�ลูกคา้ไดร้ับ อนัมีเหตุมาจากภยัพิบติั อคัคีภยั การ

นดัหยดุงาน การก่อจลาจล การประทว้ง การสงคราม หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมตลอดจนขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการรับส่งขอ้มูล ขอ้ผิดพลาด

จากความเขา้ใจผิดของบริษทั ความล่าชา้ของการดาํเนินงานของบริษทั เป็นตน้ดว้ย 

  5.3 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูของลูกคา้ เช่น ที�อยู ่ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศพัท ์อีเมลแ์อดเดรส เป็นตน้ ลูกคา้

ตอ้งแจง้การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทราบทนัที และบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ จากการที�ลูกคา้ไม่แจง้การ 
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เปลี�ยนแปลงมายงับริษทั รวมทั�งการติดตอ่หรือแจง้ของบริษทัไม่วา่จะเป็นทางใดไปยงัขอ้มูลเดิมของลูกคา้ ซึ�งถือว่าเป็นการกระทาํโดยชอบ

ดว้ยขอ้เทจ็จริงและกฎหมายของบริษทัแลว้ทั�งสิ�น  

       5.4 บรรดาการติดต่อ การแจง้ การมีหนงัสือ หนงัสือบอกกล่าวทั�งหลายที�จะติดต่อและส่งให้แก่ลูกคา้ของบริษทันั�น บริษทัมี

สิทธิกระทาํได้ทางหนึ� งทางใดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ ์โทรสาร ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่

ลงทะเบียน หรือให้คนนําไปส่งให้ หรือทางอินเตอร์เน็ต ตามขอ้มูลและสถานที�ที�ลูกคา้ได้ให้ไวแ้ก่บริษัท หรือวิธีการอื�นใดที�บริษทั

เห็นสมควรกไ็ด ้ซึ� งหากบริษทัไดติ้ดต่อไปยงัลกูคา้ทางหนึ�งทางใดดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าบริษทัไดติ้ดต่อ แจง้ หรือส่งให้แก่ลูกคา้ทราบโดย

ชอบดว้ยขอ้เท็จจริงและกฎหมายแลว้ทั�งสิ�น 

  5.5 บริษทัขอสงวนสิทธิในการที�จะปรับเปลี�ยน หลกัการ หรือขอ้สัญญาในภายหลงัได้เสมอ และหากมีกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบขอ้บังคบัของภาครัฐซึ� งออกมาในภายหลงัที�เกี�ยวขอ้งและมีผลกระทบถึงเงื�อนไขใดๆ ของขอ้ตกลงตามสัญญาฉบับนี�  หรือมี

ผลกระทบต่อระเบียบปฏิบติัของบริษทัภายใตห้ลกัการป้องกนัความเสี�ยง และหลกัการแกไ้ข พร้อมป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 

ลูกคา้ยนิยอมใหบ้ริษทัเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิ�มเติมขอ้ตกลงฉบบันี�  เพื�อให้สอดคลอ้งกบั กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทัดงักล่าวแลว้แต่กรณีตามแต่บริษทัเห็นสมควร 

   5.6 ในกรณีที�ขอ้ตกลงในสัญญาฉบบันี�บางขอ้อาจจะใช้บงัคบัไม่ไดต้ามกฎหมาย คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายตกลงให้ขอ้ตกลงใน

สญัญาส่วนที�มีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย ยงัคงใชบ้งัคบักนัตอ่ไปไดโ้ดยสมบูรณ ์

 คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของทั�งสอง

ฝ่ายทุกประการ จึงไดล้งลายมือชื�อ และประทบัตราสาํคญั (ถา้ม)ี ใหไ้วเ้ป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน  
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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 
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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



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จีแคป จ ากัด 

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............................................................... 
 

 


