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สัญญาโปรแกรมออมทองคาํกบับริษัท จีแคป  จํากดั 

 
  ทาํท่ีบริษทั จีแคป จาํกดั 

                                                                                                        วนัท่ี............ เดือน................................................... พ.ศ......................... 
 

  สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนระหวา่ง (นาย/ นาง/ นางสาว)....................................................... อาย.ุ.............ปี สัญชาติ........................
(บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/...............................................) เลขท่ี............................................................................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี.................. หมู่ท่ี............ ...เลขท่ีหอ้ง.................. อาคาร.................................. หมู่บา้น............................................................  
ซอย.............................. ถนน...............................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต...............................................  
จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์............................... เบอร์โทรศพัท.์................................................................ 
ต่อไปจะเรียกวา่ “ลูกค้า” ฝ่ายหน่ึง กบั 
  บริษทั จีแคป จาํกดั สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ต่อไปจะ
เรียกวา่ “บริษทั” อีกฝ่ายหน่ึง 
  ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทาํสญัญาโปรแกรมออมทองคาํกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
1. คาํจํากดัความ 

1.1  คาํวา่ “โปรแกรมออมทองคาํ” หมายความถึง การลงทุนโดยการออมเงินในรูปแบบของการสะสมทองคาํ โดยลูกคา้ตกลงซ้ือ
ทองคาํ 96.50% จากบริษทั ในลกัษณะของการทยอยซ้ือทองคาํอยา่งสมํ่าเสมอ และฝากทองคาํดงักล่าวไวก้บับริษทั โดยการซ้ือ และหรือ
การขอรับคืนทองคาํ และหรือการขายคืนทองคาํ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดตามสัญญาน้ี ตามใบคาํขอเปิดบญัชี และขอ้กาํหนด
ใดๆ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองคาํของบริษทัท่ีมีอยูใ่นวนัน้ี และหรือท่ีจะมีข้ึนในภายภาคหนา้ทุกประการ       

1.2  คาํวา่ “ทองคํา” หมายความถึง ทองคาํแท่งตามมาตรฐานในการซ้ือขายทองคาํมีความบริสุทธ์ิ 96.50% ประทบัตรา Gcap 
Gold โดยทองคาํ 1 สลึง มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 3.811 กรัม, ทองคาํ 2 สลึง มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 7.622 กรัม, ทองคาํ 3 สลึง มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 11.433 
กรัม และทองคาํ 1 บาท มีนํ้าหนกัเท่ากบั 15.244 กรัม 

        1.3  คาํว่า “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึ้งตกลงและลงนามเขา้ทาํสัญญาโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั และไดข้อเปิดบญัชี
โปรแกรมออมทองคาํไวก้บับริษทั และให้หมายรวมถึงตวัแทน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ใหล้งลายมือช่ือ หรือออกคาํสั่ง
แทนลูกคา้ หรือการกระทาํใดๆ ตามสญัญาน้ีโดยตรงดว้ย ซ่ึงลูกคา้เป็นผูรั้บผดิชอบโดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน  
  1.4  คาํวา่ “ราคาเข้าซ้ือทองคาํ” หมายความถึง ราคาเขา้ซ้ือทองคาํอา้งอิงจากราคาทองคาํขายออกท่ีบริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาขาย
ไว ้ณ เวลา 16.00 นาฬิกาของวนัท่ีทาํการเขา้ซ้ือทองคาํ 
   1.5  คาํวา่ “ราคาขายคืนทองคํา” หมายความถึง ราคาขายทองคาํอา้งอิงจากราคาทองคาํรับซ้ือท่ีบริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาขายไว ้
ณ วนัและเวลาท่ีลูกคา้แจง้ขายคืนทองคาํกบับริษทั 
  1.6  คาํว่า “เวลาทําการของบริษัท” หมายความถึง วนัทาํงานปกติของบริษทั (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) ตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกา ถึง 
16.00 นาฬิกา ทั้งน้ีไม่รวมถึงวนัหยดุทาํการของบริษทัในวนัทาํงานปกติท่ีบริษทัไดป้ระกาศเป็นวนัหยดุทาํการดว้ย 
 
2. คาํรับรอง และความยนิยอมของลูกค้า 
  2.1 ลูกคา้เป็นผูมี้ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมออมทองคาํ พร้อมกบัไดท้าํการศึกษาขอ้มูล เง่ือนไข ขั้นตอน และ
วธีิดาํเนินการของโปรแกรมออมทองคาํของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบอยา่งดีท่ีสุด และเขา้ใจเป็นอยา่งดี พร้อมกบัยอมรับผล
ท่ีเกิดข้ึนทุกประการโดยไม่อิดเอ้ือน 
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  2.2 ลูกคา้ทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่การเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั ลูกคา้ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาน้ี ตามใบคาํขอ
เปิดบญัชี และขอ้กาํหนดใดๆ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองคาํของบริษทัท่ีมีอยูใ่นวนัน้ี และหรือท่ีจะมีข้ึนในภาย
ภาคหนา้ทุกประการ กบัทั้งลูกคา้ทราบและเขา้ใจว่าไม่ใช่เป็นการรับฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินใดๆ หากแต่เป็นการ
ลงทุนเพื่อซ้ือทองคาํ ซ่ึงบริษทัไม่มีหนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบใดๆ ในผลกาํไร-ขาดทุน และหรือดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนตามสัญญา
น้ีแต่อย่างใด และท่ีสําคญัลูกคา้ก็เขา้ใจและยอมรับว่าการลงทุนน้ีถือว่ามีความเส่ียงเน่ืองจากความผนัผวนของราคาทองคาํท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา หรือเน่ืองจากมาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
  2.3 ลูกคา้ทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่การดาํเนินการตามโปรแกรมออมทองคาํน้ี ไม่วา่จะเป็นการซ้ือทองคาํ การขายทองคาํ 
ไม่ว่าคร้ังใด รายการใด เป็นการตดัสินใจและรับผิดชอบของลูกคา้เองทั้งส้ิน ส่วนขอ้มูล ข่าวสาร หรือคาํแนะนาํใดๆ ของพนกังานคนใด
ของบริษทัไม่เป็นการผกูมดับริษทั และไม่มีผลใหบ้ริษทัตอ้งรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
  2.4 ในกรณีลูกคา้ไดติ้ดต่อผา่นทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) กบับริษทัอีกทางหน่ึง ลูกคา้ยอมรับความเส่ียงและยอมผกูพนั
ตนรับผิดชอบ ในขอ้บกพร่องท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้ผิดพลาดในการรับ-ส่งขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกประการ อาทิเช่น ความล่าชา้ของ
คาํสั่งต่างๆ, คาํสั่งสูญหาย, ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือคอมพิวเตอร์ของบริษทัขดัขอ้ง เป็นตน้ ลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความ
เสียหายอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเกิดข้ึน และยนิยอมผกูพนัตนทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัทั้งส้ิน 

2.5 ลูกคา้ตกลงท่ีปฏิบติัตามสญัญาน้ีดว้ยความสุจริตและตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยทุกประการ 
    
3. ข้อตกลงเข้าร่วมโปรแกรมออมทองคาํ 
  3.1 ลูกคา้ตกลงเปิดบญัชีและเขา้ร่วมโปรแกรมออมทองคาํกบับริษทั โดยตกลงออมเงินกบับริษทัเป็นประจาํทุกเดือนในอตัรา
เดือนละ............................................. บาท (.........................................................................) เพื่อใหบ้ริษทัสามารถนาํจาํนวนเงินดงักล่าวไป
ซ้ือทองคาํใหก้บัลูกคา้ตามระยะเวลา หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด  
   หากลูกคา้ประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงขนาดของจาํนวนเงินออมขา้งตน้ นั้น ลูกคา้สามารถปรับเพิ่ม หรือลดขนาดของ
จาํนวนเงินออมขา้งตน้ไดต้ามสญัญาน้ี ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งแจง้ขอเปล่ียนแปลงขนาดของจาํนวนเงินออมดงักล่าวต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการของบริษทัก่อนท่ีบริษทัจะทาํการหกัเงินออมจากบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป 
   ทั้งน้ี เงินออมขา้งตน้จะตอ้งมีจาํนวนขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
  3.2  ลูกคา้ตกลงชาํระเงินออมใหก้บับริษทั ดงัน้ี 
   3.2.1 ลู ก ค้ า ต ก ล ง ชํ า ร ะ เ งิ น อ อม ง ว ด แ ร ก เ ป็ น เ งิ นสด จํา น วน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บ าท 
(............................................................) ใหไ้วก้บับริษทัในวนัทาํสญัญาฉบบัน้ี 
   3.2.2 ลูกคา้ตกลงชาํระเงินออมในงวดต่อๆ ไป ในวนัทาํการแรกของเดือนของธนาคารพาณิชยทุ์กๆ เดือน ซ่ึงจะมี 2 
ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 10.30 นาฬิกา หรือเวลา 14.00 นาฬิกา โดยลูกคา้ตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัทาํการหกัเงินออมดงักล่าวผา่นบญัชีเงิน
ฝากอตัโนมติั (ATS) ท่ีลูกคา้เปิดบญัชีไวก้บัธนาคาร............................................................ สาขา................................................................. 
ช่ือเจา้ของบญัชี......................................................... บญัชีเลขท่ี......................................................... ประเภท................................................ 
   ทั้งน้ี ลูกคา้ตกลงและยอมรับเก่ียวกบัวนัเวลาและเง่ือนไขขา้งตน้ท่ีบริษทัอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้
   นอกจากน้ี หากลูกคา้ประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงบญัชีเงินฝากธนาคารขา้งตน้ นั้น ลูกคา้จะตอ้งแจง้ขอเปล่ียนแปลงบญัชี
เงินฝากดงักล่าวต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการของบริษทัก่อนท่ีบริษทัจะหกัเงินออมจากบญัชีเงินฝาก
อตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป 
  3.3   ลูกคา้ตกลงและยอมรับวา่ลูกคา้มีเงินอยูใ่นบญัชีเงินฝากดงักล่าวเพียงพอกบัจาํนวนเงิน และช่วงเวลา ท่ีบริษทัจะทาํการหกั
เงินออมในแต่ละเดือน โดยบริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้หรือเตือนใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัจาํนวนเงินและช่วงเวลาท่ีบริษทัจะทาํการหกัในแต่ละ
เดือนอีก  
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  หากปรากฏวา่ลูกคา้มีจาํนวนเงินในช่วงเวลาท่ีบริษทัทาํการหกัเงินออมในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ หรือบริษทัไม่สามารถหกัเงิน
ออมจากบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ขา้งตน้ไดไ้ม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม บริษทัจะถือว่าลูกคา้สละสิทธ์ิการซ้ือทองคาํในงวดนั้นๆ และ
หากลูกคา้ผิดชาํระเงินออมดงักล่าว 3 คร้ังติดต่อกนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาทาํการปิดบญัชีโปรแกรมออมทองคาํของลูกคา้เสียก็
ได ้และลูกคา้มีหนา้ท่ีตอ้งมารับทองคาํ และหรือรับเงินคืนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของบริษทัต่อไป  
  3.4 บริษทัเป็นผูซ้ื้อทองคาํให้กบัลูกคา้และลูกคา้ตกลงให้บริษทัเป็นผูซ้ื้อทองคาํให้ตามสัญญาโปรแกรมออมทองคาํน้ี ซ่ึง
บริษทัจะดาํเนินการซ้ือทองคาํให้ก็ต่อเม่ือไดรั้บคาํยืนยนัจากธนาคารพาณิชยผ์ูรั้บฝากเงินท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ให้บริษทัทาํการหกัเงินออมจาก
บญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ว่าสามารถหักเงินจากบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ของลูกคา้ไดค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีลูกคา้ไดต้กลงกบั
บริษทัไว ้และทางธนาคารพาณิชยผ์ูรั้บฝากเงินดงักล่าวไดน้าํส่งเงินท่ีหกัใหแ้ก่บริษทัครบถว้นแลว้ 
   ลูกคา้ประสงคใ์หบ้ริษทัเขา้ทาํการซ้ือทองคาํใหก้บัลูกคา้ทุกวนัท่ี.................... ( โปรดระบุวา่เป็นวนัท่ี 2 หรือวนัท่ี 4 ของ
เดือน) ของทุกๆ เดือน โดยบริษทัจะเขา้ซ้ือทองคาํตามราคาเข้าซ้ือทองคาํ 
   หากลูกคา้ไม่ไดร้ะบุวนัท่ีท่ีจะให้บริษทัเขา้ทาํการซ้ือทองคาํใหก้บัลูกคา้ให้ชดัเจนขา้งตน้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเขา้ซ้ือ
ทองคาํใหก้บัลูกคา้ทุกวนัท่ี 2 ของเดือนของทุกๆ เดือน ตามราคาเข้าซ้ือทองคาํ   
   ทั้งน้ี ลูกคา้ตกลงและยอมรับราคาเข้าซ้ือทองคาํ และไม่ขอโตแ้ยง้ราคาเข้าซ้ือทองคาํดงักล่าว 
   3.5 บริษทัจะทาํการออกใบเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้หลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บเงินออมขา้งตน้จากธนาคารพาณิชยแ์ลว้ และบริษทั
จะทาํการออกใบยนืยนัการซ้ือทองคาํให้กบัลูกคา้ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือทองคาํ โดยจะทาํการส่งใหก้บัลูกคา้ผา่นทางไปรษณีย ์หรือผ่านระบบ
ขอ้ความสั้น (SMS) หรือผา่นไปรษณียอิ์เลค็ทรอนิกส์ หรือตามวธีิอ่ืนใดท่ีบริษทักาํหนดและเห็นสมควรกไ็ด ้ 
    บริษทัจะทาํการส่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ขอ้มูลไวก้บับริษทั แต่หากลูกคา้ตอ้งการแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว
จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการของบริษทัก่อนท่ีบริษทัจะส่งให้กบัลูกคา้ ซ่ึง
บริษทัไม่รับผดิชอบใดๆ จากการท่ีลูกคา้ไม่แจง้การเปล่ียนแปลงมายงับริษทั รวมทั้งการติดต่อ หรือแจง้ของบริษทัไม่วา่จะเป็นทางใดไปยงั
ขอ้มูลของลูกคา้ท่ีใหไ้ว ้ถือวา่เป็นการกระทาํโดยชอบดว้ยขอ้เทจ็จริงและกฎหมายของบริษทัแลว้ทั้งส้ิน  
  3.6 ลูกคา้ตกลงและยอมรับใหบ้ริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษาทองคาํท่ีลูกคา้ซ้ือไวใ้นแต่ละงวดเดือนตามสัญญาน้ี โดยลูกคา้ตกลงและ
ยอมรับใหบ้ริษทัคิดหน่วยในการซ้ือขายทองคาํตามมาตฐานสากลของทองคาํ 
  3.7 หากลูกค้าสะสมทองคาํได้ครบกาํหนดตามสัญญาน้ีแล้ว ลูกค้าก็มีสิทธิและสามารถขอรับทองคาํจากบริษทัได้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 
   เม่ือลูกคา้สะสมทองคาํครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรือครบบาทแลว้ ลูกคา้สามารถแจง้ติดต่อขอรับทองคาํได ้ณ 
ท่ีทาํการและภายในเวลาทําการของบริษัท โดยลูกคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัทาํการของ
บริษทัก่อนท่ีจะถึงกาํหนดวนัท่ีลูกคา้จะเขา้มาขอรับทองคาํดงักล่าวท่ีบริษทั  
   ทั้งน้ี หากลูกคา้สะสมทองคาํไม่ครบ 5 บาท และขอรับทองคาํดงักล่าวจากบริษทั ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบจ่ายค่ากาํเหน็จคิด
เป็นเงินจาํนวน 150 บาท/แท่ง แต่หากลูกคา้สะสมทองคาํครบ 5 บาท และขอรับทองคาํ 5 บาทดงักล่าว (1 แท่ง) สาํหรับกรณีน้ีลูกคา้ไม่ตอ้ง
จ่ายค่ากาํเหน็จ 
  นอกจากน้ีในการขอรับทองคาํจากบริษทัดงักล่าว หากปรากฏว่ามีปริมาณของทองคาํเป็นเศษหน่วยของทองคาํ คือ ไม่สามารถ
รวมจาํนวนไดค้รบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรือครบบาทแลว้ ลูกคา้ไม่สามารถขอรับทองคาํท่ีเป็นเศษของหน่วยทองคาํดงักล่าวได ้
แต่ลูกคา้สามารถเลือกท่ีจะขายเศษของหน่วยทองคาํดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของขอ้ 3.8 ของสญัญาน้ีต่อไปได ้
  3.8 ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ประสงคข์อรับทองคาํจากบริษทั และลูกคา้ประสงคจ์ะขายทองคาํดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั ลูกคา้ก็สามารถ
กระทาํได ้โดยบริษทัจะรับซ้ือคืนตามราคาขายคืนทองคํา โดยลูกคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนัทาํการของบริษทั และลูกคา้สามารถขอรับเงินจากการขายทองคาํขา้งตน้จากบริษทัไดภ้ายใน 2 วนัทาํการของบริษทันบัแต่วนัท่ีท่ีบริษทั
ไดท้าํการรับซ้ือคืน ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 
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   3.8.1 ลูกคา้มาติดต่อขอรับเงินสดได ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัและภายในเวลาทาํการของบริษทั 
   3.8.2 ใหบ้ริษทัโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วก้บับริษทั 
  ทั้งน้ี ลูกคา้ตกลงและยอมรับราคาขายคนืทองคาํ และไม่ขอโตแ้ยง้ราคาขายคนืทองคาํดงักล่าว 
  3.9 หากลูกคา้ประสงคจ์ะยกเลิกโปรแกรมออมทองคาํ ลูกคา้กมี็สิทธิขอยกเลกิโปรแกรมออมทองคาํตามสัญญาน้ีได ้โดยลูกคา้
จะตอ้งแจง้ความประสงคข์อยกเลิกโปรแกรมออมทองคาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการของบริษทั
ก่อนท่ีบริษทัจะหกัเงินออมจากบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป  
      
4. การส้ินสุดของสัญญา 
  4.1  ในกรณีลูกคา้ไม่สุจริต, ลูกคา้ไดป้กปิด หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงท่ีไดใ้หต่้อบริษทัไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน บริษทัมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีไดท้นัที และลูกคา้จะตอ้งชาํระหน้ีทั้งปวงท่ีคงคา้งชาํระอยู ่และค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ให้แก่บริษทัทนัทีท่ี
ไดรั้บแจง้จากบริษทั  
  4.2 ในกรณีลูกคา้ผิดนดัผิดสัญญา หรือผิดเง่ือนไขตามท่ีบริษทักาํหนด ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัมีสิทธิท่ีจะปิดบญัชี
โปรแกรมออมทองคาํตามสัญญาฉบบัน้ีไดท้นัที โดยมิจาํตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ หรือตอ้งให้ลูกคา้ใหค้วามยนิยอมการดาํเนินการ
ดงักล่าวก่อนแต่อยา่งใด  
  4.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้ไม่สามารถดาํรงสถานะเป็นผูอ้อมทองคาํตามโปรแกรมออมทองคาํของบริษทั
ได ้เช่น ซ่อนเร้น จาํหน่าย จ่าย โอนทรัพยสิ์นของตนทั้งหมด หรือบางส่วน หรือทาํขอ้ตกลงชาํระหน้ี หรือประนอมหน้ีกบัเจา้หน้ีอ่ืน เป็น
ตน้ รวมตลอดถึงถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีทั้งทางแพง่ และหรือทางอาญา หรือถูกบงัคบัใหช้าํระหน้ี หรือถูกยดึทรัพยไ์ม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือตกเป็นผูถู้กพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย กรณีถือวา่เป็นเหตุใหบ้ริษทัมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบัน้ีไดท้นัที  
 
5. ข้อกาํหนด และเงือ่นไขทัว่ไป 

      5.1 การใชสิ้ทธิของบริษทัตามสญัญาฉบบัน้ี 
 5.1.1 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและใชดุ้ลพินิจในการตกลง หรือไม่ตกลง ให้ลูกคา้เปิดบญัชีโปรแกรมออม

ทองคาํกบับริษทัตามท่ีบริษทัเห็นสมควร  
 5.1.2 บริษทัมีสิทธิจะเพิ่ม หรือลด หรือจาํกดัวงเงินโปรแกรมออมทองคาํของลูกคา้ตามท่ีบริษทัพิจารณา และเห็นสมควร

ไดโ้ดยพลการ โดยไม่จาํตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนเป็นการล่วงหนา้ หรือตอ้งใหลู้กคา้ใหค้วามยนิยอมการดาํเนินการดงักล่าวก่อนแต่อยา่ง
ใด 
  5.1.3 เม่ือมีเหตุอนัสมควรบริษทัมีสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการซ้ือขายทองคาํใหแ้ก่ลูกคา้ก็ได ้โดยลูกคา้ตอ้งยอมรับการกระทาํ
ดงักล่าว และไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ จากบริษทัทั้งส้ิน 

 5.1.4 บริษทัมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการขายทองคาํ รับซ้ือขายทองคาํ และการชาํระราคาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ใน
กรณีท่ีหากปรากฏวา่ลูกคา้มีพฤติการณ์น่าสงสยัวา่จะไม่สุจริต, ขายทองคาํ ซ้ือทองคาํผดิปกติ, ขายทองคาํ ซ้ือทองคาํท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจ
เป็นการฝ่าผนืต่อกฎหมาย ภายใตดุ้ลพินิจและการพิจารณาของบริษทัเป็นสาํคญั 

 5.1.5 การท่ีบริษทัผ่อนผนัการผิดนดัผิดสัญญาของลูกคา้ก็ดี หรือการทวงถามให้ลูกคา้ชาํระหน้ีไม่ว่าจาํนวนใดก็ดี หรือ
รายการใดกดี็ หรือละเวน้การใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญากดี็ เป็นตน้ ใหถื้อวา่เป็นเพียงการผอ่นผนั หรือการละเวน้เฉพาะคร้ังเฉพาะคราวเท่านั้น 
และไม่ถือเป็นการผูกมดั หรือตดัสิทธิบริษทัท่ีจะบงัคบัตามสัญญา หรือบอกเลิกสัญญา เม่ือลูกคา้ผิดนดัผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดในคราว
ต่อไปอีกไดแ้ต่อยา่งใด 

 5.1.6 การท่ีบริษทัเลือกดาํเนินการ หรือไม่ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม หรือการเรียกให้ชาํระ
หน้ี หรือการกระทาํใดในระยะเวลาใดกต็าม กรณีถือวา่ไม่ผกูพนับริษทัท่ีจะตอ้งดาํเนินการเช่นนั้นอีกในคราวต่อไป และไม่ถือวา่เป็นการ 
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ยกเวน้ หรือถือว่าบริษทัไดส้ละสิทธิท่ีจะเรียกใหลู้กคา้กระทาํการ หรือชาํระหน้ีแต่อยา่งใด บริษทัยงัคงมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกคา้กระทาํการ
หรือชาํระหน้ีไดอ้ยูทุ่กเม่ือ 

 5.1.7 การท่ีบริษทัยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ อาํนาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ตามสัญญาฉบบัน้ีระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ในคร้ังใดๆ ก็ดี หรือ
ต่อบุคคลภายนอก (ถา้มี) กดี็ กรณีถือวา่ยงัไม่เป็นการลบลา้ง หรือสละสิทธิ อาํนาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ดงักล่าว และการใชสิ้ทธิใดๆ เพียงคร้ัง
เดียว หรือบางส่วน ไม่ถือวา่เป็นการตดัสิทธิในการท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิ อาํนาจ เอกสิทธิ ตามสญัญาฉบบัน้ีจนครบถว้น 
        5.2 ลูกคา้ตกลงและยอมรับ ดงัน้ี  
    5.2.1 ลูกคา้ไดรั้บแจง้ถึงความเส่ียง และทราบถึงภาระหนา้ท่ีท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมออมทองคาํเป็นอยา่งดี
แลว้ และลูกคา้ยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงดงักล่าวทุกประการ     
    5.2.2 ตวัแทน และหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ใหล้งลายมือช่ือ หรือออกคาํสั่งแทนลูกคา้ หรือการกระทาํ
ใด ๆ ตามสญัญาน้ี ลว้นอยูใ่นความรับผดิชอบของลูกคา้ทั้งส้ิน 
    5.2.3  ในการซ้ือทองคาํ ขายทองคาํ ลูกคา้อาจตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
อีกส่วนหน่ึงนอกเหนือจากราคาซ้ือขายทองคาํดงักล่าวดว้ย 
   5.2.4  คาํสั่งซ้ือทองคาํ ขายทองคาํในแต่ละคร้ัง รวมตลอดถึงคาํสั่งอ่ืนใดของลูกคา้นั้น หากบริษทัไม่สามารถทาํการซ้ือ
ทองคาํ ขายทองคาํไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ลูกคา้ยอมรับว่าไม่ใช่เป็นความผิดของบริษทั และไม่
โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ จากบริษทัทั้งส้ิน 
   5.2.5 บรรดาคาํสั่งใดๆ ของลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือทองคาํ การขายทองคาํ การรับทองคาํ และหรือการรับเงิน เป็นตน้ 
เป็นคาํสั่งท่ีลูกคา้ไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขโดยลาํพงัได ้หากไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทัก่อน และหากมี
ความเสียหายอยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดข้ึน ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในบรรดาความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    5.2.6  บริษทัไม่มีหนา้ท่ี หรือขอ้ผกูมดัท่ีจะยนืยนัรายการซ้ือทองคาํ ขายทองคาํของลูกคา้ หรือไม่ก็ได ้ไม่วา่ทางใด โดยถือ
วา่เป็นหนา้ท่ีของลูกคา้ท่ีจะตอ้งตรวจสอบ และติดตามผลรายการซ้ือทองคาํ ขายทองคาํดงักล่าวเอง ซ่ึงหากมีความผิดพลาดอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดข้ึน ลูกคา้ไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ จากบริษทัทั้งส้ิน 
   5.2.7 หากมีความผิดพลาดอยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดข้ึนมาจากการคาํนวณราคาซ้ือทองคาํ ราคาขายทองคาํข้ึนไม่วา่ในคร้ังใด 
หรืออยูใ่นระหวา่งการซ้ือทองคาํ ขายทองคาํ บริษทัไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ต่อลูกคา้ 
   5.2.8 หากมีการปิดบญัชีไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุใดก็ดี การเลิกสัญญาน้ีไม่วา่จะเป็นฝ่ายใดก็ดี หากปรากฏวา่ลูกคา้มีหน้ีคา้ง
ชาํระ มีบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่ากาํเหน็จ ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการเกิดข้ึน ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระเงินใน
จาํนวนดงักล่าวให้แก่บริษทัทั้งส้ิน รวมตลอดถึงบรรดาค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ให้แก่บริษทัจนเสร็จส้ินครบถว้นดว้ยทนัทีท่ีไดรั้บแจง้
จากบริษทั 
   5.2.9  ในกรณีลูกคา้ผิดนดัผิดสัญญาก็ดี ไม่ชาํระเงิน และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด และหรือค่าเสียหาย รวมทั้งหน้ีสินใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนก็ดี เป็นตน้ ใหแ้ก่บริษทั ลูกคา้ตกลงชาํระดอกเบ้ียให้แก่บริษทัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีผิดนดัชาํระจนกวา่จะชาํระเสร็จ
ส้ิน 

   5.2.10 ลูกคา้จะไม่วา่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดาํเนินการอ่ืนใดต่อบริษทั อนัสืบเน่ืองมาจากการกระทาํ หรืองดเวน้การ
กระทาํของบริษทัท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

   5.2.11 ยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด หรือบางส่วนของลูกคา้ให้กบัหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกได ้ตามแต่
บริษทัเห็นสมควร และไม่ถือวา่เป็นความผดิและบริษทัไม่ตอ้งรับผดิชอบแต่อยา่งใด  
        5.2.12 ยินยอมให้บริษทัสามารถบนัทึกเสียงการสนทนาได ้และยอมรับให้ระบบการบนัทึกเสียงสนทนาดงักล่าวเป็น
หลกัฐานแห่งการซ้ือทองคาํ ขายทองคาํ และถือวา่การซ้ือขายดงักล่าวถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้  

   5.2.13 ลูกคา้ไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องใดๆ ท่ีตนมีอยูท่ ั้งก่อน และหลงัสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลง ไม่วา่ดว้ยกรณีใดก็ตาม
ใหก้บับุคคลภายนอก โดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 
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   5.2.14 บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และความเสียหายใดๆ ท่ีลูกคา้ไดรั้บ อนัมีเหตุมาจากภยัพิบติั อคัคีภยั การ

นดัหยดุงาน การก่อจลาจล การประทว้ง การสงคราม หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมตลอดจนขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการรับส่งขอ้มูล ขอ้ผิดพลาด
จากความเขา้ใจผดิของบริษทั ความล่าชา้ของการดาํเนินงานของบริษทั เป็นตน้ดว้ย 
  5.3 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ท่ีอยู ่ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศพัท ์อีเมลแ์อดเดรส เป็นตน้ ลูกคา้
ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบทนัที และบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ จากการท่ีลูกคา้ไม่แจง้การ
เปล่ียนแปลงมายงับริษทั รวมทั้งการติดต่อหรือแจง้ของบริษทัไม่วา่จะเป็นทางใดไปยงัขอ้มูลเดิมของลูกคา้ ซ่ึงถือวา่เป็นการกระทาํโดยชอบ
ดว้ยขอ้เทจ็จริงและกฎหมายของบริษทัแลว้ทั้งส้ิน  

       5.4 บรรดาการติดต่อ การแจง้ การมีหนงัสือ หนงัสือบอกกล่าวทั้งหลายท่ีจะติดต่อและส่งให้แก่ลูกคา้ของบริษทันั้น บริษทัมี
สิทธิกระทาํได้ทางหน่ึงทางใดตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่
ลงทะเบียน หรือให้คนนาํไปส่งให้ หรือทางอินเตอร์เน็ต ตามขอ้มูลและสถานท่ีท่ีลูกค้าได้ให้ไวแ้ก่บริษทั หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทั
เห็นสมควรก็ได ้ซ่ึงหากบริษทัไดติ้ดต่อไปยงัลูกคา้ทางหน่ึงทางใดดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่บริษทัไดติ้ดต่อ แจง้ หรือส่งใหแ้ก่ลูกคา้ทราบโดย
ชอบดว้ยขอ้เทจ็จริงและกฎหมายแลว้ทั้งส้ิน 

  5.5 บริษทัขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเปล่ียน หลกัการ หรือขอ้สัญญาในภายหลงัไดเ้สมอ และหากมีกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐซ่ึงออกมาในภายหลงัท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบถึงเง่ือนไขใดๆ ของขอ้ตกลงตามสัญญาฉบบัน้ี หรือมี
ผลกระทบต่อระเบียบปฏิบติัของบริษทัภายใตห้ลกัการป้องกนัความเส่ียง และหลกัการแกไ้ข พร้อมป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
ลูกคา้ยนิยอมใหบ้ริษทัเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้ตกลงฉบบัน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทัดงักล่าวแลว้แต่กรณีตามแต่บริษทัเห็นสมควร 
   5.6 ในกรณีท่ีขอ้ตกลงในสัญญาฉบบัน้ีบางขอ้อาจจะใชบ้งัคบัไม่ไดต้ามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ขอ้ตกลงใน
สญัญาส่วนท่ีมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย ยงัคงใชบ้งัคบักนัต่อไปไดโ้ดยสมบูรณ์ 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของทั้งสอง
ฝ่ายทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) ใหไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน  
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