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สั ญญาโปรแกรมออมทองคากับบริษัท จีแคป จากัด
ทำที่บริ ษทั จีแคป จำกัด
วันที่............ เดือน................................................... พ.ศ.........................
สัญญำฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่ำง (นำย/ นำง/ นำงสำว)....................................................... อำยุ..............ปี สัญชำติ........................
(บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสื อเดินทำง/...............................................) เลขที่..............................................................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.................. หมู่ที่............ ...เลขที่ห้อง.................. อำคำร.................................. หมู่บำ้ น................................................................
ซอย.............................. ถนน...............................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ............................... เบอร์โทรศัพท์...........................................................................
อีเมล์................................................................................................................ต่อไปจะเรี ยกว่ำ “ลูกค้ า” ฝ่ ำยหนึ่ง กับ
บริ ษทั จีแคป จำกัด สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุ งเทพมหำนคร 10400 ต่อไปจะ
เรี ยกว่ำ “บริษทั ” อีกฝ่ ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ำยจึงตกลงทำสัญญำโปรแกรมออมทองคำกัน ดังต่อไปนี้
1. คาจากัดความ
1.1 คำว่ำ “โปรแกรมออมทองคา” หมำยควำมถึง กำรลงทุนโดยกำรออมเงินในรู ปแบบของกำรสะสมทองคำ โดยลูกค้ำตกลงซื้ อ
ทองคำ 96.50% จำกบริ ษทั ในลักษณะของกำรทยอยซื้ อทองคำอย่ำงสม่ำเสมอ และฝำกทองคำดังกล่ำวไว้กบั บริ ษทั โดยกำรซื้ อ และหรื อ
กำรขอรับคืนทองคำ และหรื อกำรขำยคืนทองคำ ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไข และข้อกำหนดตำมสัญญำนี้ ตำมใบคำขอเปิ ดบัญชี และข้อกำหนด
ใดๆ และกฎระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองคำของบริ ษทั ที่มีอยูใ่ นวันนี้ และหรื อที่จะมีข้ ึนในภำยภำคหน้ำทุกประกำร
1.2 คำว่ำ “ทองคา” หมำยควำมถึง ทองคำแท่งตำมมำตรฐำนในกำรซื้ อขำยทองคำมีควำมบริ สุทธิ์ 96.50% ประทับตรำ Gcap
Gold โดยทองคำ 1 สลึ ง มีน้ ำหนักเท่ำกับ 3.811 กรัม, ทองคำ 2 สลึ ง มี น้ ำหนักเท่ำกับ 7.622 กรัม, ทองคำ 3 สลึ ง มี น้ ำหนักเท่ำกับ 11.433
กรัม และทองคำ 1 บำท มีน้ ำหนักเท่ำกับ 15.244 กรัม
1.3 คำว่ำ “ลูกค้ า” หมำยควำมถึง บุคคลผูซ้ ่ ึ งตกลงและลงนำมเข้ำทำสัญญำโปรแกรมออมทองคำกับบริ ษทั และได้ขอเปิ ดบัญชี
โปรแกรมออมทองคำไว้กบั บริ ษทั และให้หมำยรวมถึงตัวแทน หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกลูกค้ำให้ลงลำยมือชื่ อ หรื อออกคำสัง่
แทนลูกค้ำ หรื อกำรกระทำใดๆ ตำมสัญญำนี้โดยตรงด้วย ซึ่งลูกค้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยปรำศจำกข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้ น
1.4 คำว่ำ “ราคาเข้ าซื้อทองคา” หมำยควำมถึง รำคำเข้ำซื้ อทองคำอ้ำงอิงจำกรำคำทองคำขำยออกที่บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกำศรำคำขำย
ไว้ ณ เวลำ 16.00 นำฬิกำของวันที่ทำกำรเข้ำซื้ อทองคำ
1.5 คำว่ำ “ราคาขายคืนทองคา” หมำยควำมถึง รำคำขำยทองคำอ้ำงอิงจำกรำคำทองคำรับซื้ อที่บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกำศรำคำขำยไว้
ณ วันและเวลำที่ลูกค้ำแจ้งขำยคืนทองคำกับบริ ษทั
1.6 คำว่ำ “เวลาทาการของบริษัท” หมำยควำมถึง วันทำงำนปกติของบริ ษทั (วันจันทร์ -วันศุกร์ ) ตั้งแต่เวลำ 09.30 นำฬิ กำ ถึ ง
16.00 นำฬิกำ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ในวันทำงำนปกติที่บริ ษทั ได้ประกำศเป็ นวันหยุดทำกำรด้วย
2. คารับรอง และความยินยอมของลูกค้า
2.1 ลูกค้ำเป็ นผูม้ ีควำมรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโปรแกรมออมทองคำ พร้อมกับได้ทำกำรศึกษำข้อมูล เงื่อนไข ขั้นตอน และ
วิธีดำเนินกำรของโปรแกรมออมทองคำของบริ ษทั ด้วยควำมระมัดระวัง และรอบคอบอย่ำงดีที่สุด และเข้ำใจเป็ นอย่ำงดี พร้อมกับยอมรับผล
ที่เกิดขึ้นทุกประกำรโดยไม่อิดเอื้อน
บริ ษทั จีแคป จำกัด
หน้ำ 1 / 6

โทร 0-2215-7500 ต่อ422,424 แฟกซ์ 02-611-1038

บริ ษทั จีแคป จำกัด
ศูนย์ซ้ือขำยทองคำและเนื้อเงินกรุ งเทพ
บริ ษทั จีแคป จำกัด เลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
Tel. 0-2215-7500 ต่อ 422 ,424 Fax. 0-2611-1038 www.gcap.co.th
2.2 ลูกค้ำทรำบและเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีว่ำกำรเข้ำร่ วมโปรแกรมออมทองคำกับบริ ษทั ลูกค้ำต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำนี้ ตำมใบคำขอ
เปิ ดบัญชี และข้อกำหนดใดๆ และกฎระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองคำของบริ ษทั ที่มีอยูใ่ นวันนี้ และหรื อที่จะมีข้ ึนในภำย
ภำคหน้ำทุกประกำร กับทั้งลูกค้ำทรำบและเข้ำใจว่ำไม่ใช่ เป็ นกำรรับฝำกเงินกับธนำคำรพำณิ ชย์ หรื อสถำบันกำรเงินใดๆ หำกแต่เป็ นกำร
ลงทุนเพื่อซื้ อทองคำ ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีหน้ำที่หรื อควำมรับผิดชอบใดๆ ในผลกำไร-ขำดทุน และหรื อดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนตำมสัญญำ
นี้ แต่อย่ำงใด และที่ สำคัญ ลูกค้ำก็เข้ำใจและยอมรับว่ำกำรลงทุน นี้ ถือว่ำมี ควำมเสี่ ยงเนื่ องจำกควำมผันผวนของรำคำทองคำที่ เกิ ดขึ้นอยู่
ตลอดเวลำ หรื อเนื่องจำกมำปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.3 ลูกค้ำทรำบและเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีวำ่ กำรดำเนิ นกำรตำมโปรแกรมออมทองคำนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรซื้ อทองคำ กำรขำยทองคำ
ไม่ว่ำครั้งใด รำยกำรใด เป็ นกำรตัดสิ นใจและรับผิดชอบของลูกค้ำเองทั้งสิ้ น ส่ วนข้อมูล ข่ำวสำร หรื อคำแนะนำใดๆ ของพนักงำนคนใด
ของบริ ษทั ไม่เป็ นกำรผูกมัดบริ ษทั และไม่มีผลให้บริ ษทั ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
2.4 ในกรณี ลูกค้ำได้ติดต่อผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ต (INTERNET) กับบริ ษทั อีกทำงหนึ่ ง ลูกค้ำยอมรับควำมเสี่ ยงและยอมผูกพัน
ตนรับผิดชอบ ในข้อบกพร่ องที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อผิดพลำดในกำรรับ-ส่ งข้อมูลผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ตทุกประกำร อำทิเช่ น ควำมล่ ำช้ำของ
คำสัง่ ต่ำงๆ, คำสั่งสู ญหำย, ระบบอินเทอร์ เน็ตและหรื อคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ขัดข้อง เป็ นต้น ลูกค้ำตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดำควำม
เสี ยหำยอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่เกิดขึ้น และยินยอมผูกพันตนทุกประกำร และจะไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใดๆ จำกบริ ษทั ทั้งสิ้ น
2.5 ลูกค้ำตกลงที่ปฏิบตั ิตำมสัญญำนี้ดว้ ยควำมสุจริ ตและตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วยทุกประกำร
3. ข้ อตกลงเข้ าร่ วมโปรแกรมออมทองคา
3.1 ลูกค้ำตกลงเปิ ดบัญชี และเข้ำร่ วมโปรแกรมออมทองคำกับบริ ษทั โดยตกลงออมเงินกับบริ ษทั เป็ นประจำทุกเดื อนในอัตรำ
เดือนละ............................................. บำท (.........................................................................) เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถนำจำนวนเงินดังกล่ำวไป
ซื้อทองคำให้กบั ลูกค้ำตำมระยะเวลำ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด
หำกลูก ค้ำประสงค์จะขอเปลี่ ยนแปลงขนำดของจำนวนเงิน ออมข้ำงต้น นั้น ลู กค้ำสำมำรถปรั บเพิ่ม หรื อลดขนำดของ
จำนวนเงินออมข้ำงต้นได้ตำมสัญญำนี้ ซึ่งลูกค้ำจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงขนำดของจำนวนเงินออมดังกล่ำวต่อบริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันทำกำรของบริ ษทั ก่อนที่บริ ษทั จะทำกำรหักเงินออมจำกบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป
ทั้งนี้ เงินออมข้ำงต้นจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำเดือนละ 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน)
3.2 ลูกค้ำตกลงชำระเงินออมให้กบั บริ ษทั ดังนี้
3.2.1 ลูกค้ำตกลงชำระเงินออมงวดแรกเป็ นเงินสดจำนวน.............................................................................................. บำท
(............................................................) ให้ไว้กบั บริ ษทั ในวันทำสัญญำฉบับนี้
3.2.2 ลู กค้ำตกลงช ำระเงิ นออมในงวดต่ อๆ ไป ในวัน ท ำกำรแรกของเดื อนของธนำคำรพำณิ ช ย์ทุก ๆ เดื อน ซึ่ งจะมี 2
ช่วงเวลำ คือ ช่วงเวลำ 10.30 นำฬิกำ หรื อเวลำ 14.00 นำฬิกำ โดยลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริ ษทั ทำกำรหักเงินออมดังกล่ำวผ่ำนบัญชี เงิน
ฝำกอัตโนมัติ (ATS) ที่ลูกค้ำเปิ ดบัญชีไว้กบั ธนำคำร............................................................ สำขำ.................................................................
ชื่อเจ้ำของบัญชี......................................................... บัญชีเลขที่......................................................... ประเภท................................................
ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงและยอมรับเกี่ยวกับวันเวลำและเงื่อนไขข้ำงต้นที่บริ ษทั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้
นอกจำกนี้ หำกลูกค้ำประสงค์จะขอเปลี่ ยนแปลงบัญชี เงินฝำกธนำคำรข้ำงต้น นั้น ลูกค้ำจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงบัญชี
เงินฝำกดังกล่ำวต่อบริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรล่ วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำรของบริ ษทั ก่ อนที่ บริ ษทั จะหักเงินออมจำกบัญชี เงินฝำก
อัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป
3.3 ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำลูกค้ำมีเงินอยูใ่ นบัญชี เงินฝำกดังกล่ำวเพียงพอกับจำนวนเงิน และช่วงเวลำ ที่บริ ษทั จะทำกำรหัก
เงินออมในแต่ละเดือน โดยบริ ษทั ไม่มีหน้ำที่ตอ้ งแจ้งหรื อเตือนให้ลูกค้ำทรำบเกี่ยวกับจำนวนเงินและช่วงเวลำที่บริ ษทั จะทำกำรหักในแต่ละ
เดือนอีก
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หำกปรำกฏว่ำลูกค้ำมีจำนวนเงินในช่ วงเวลำที่บริ ษทั ทำกำรหักเงินออมในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ หรื อบริ ษทั ไม่สำมำรถหักเงิน
ออมจำกบัญชี เงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ข้ำงต้นได้ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม บริ ษทั จะถื อว่ำลูกค้ำสละสิ ทธิ์ กำรซื้ อทองคำในงวดนั้นๆ และ
หำกลูกค้ำผิดชำระเงินออมดังกล่ำว 3 ครั้งติดต่อกัน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจำรณำทำกำรปิ ดบัญชี โปรแกรมออมทองคำของลูกค้ำเสี ย ก็
ได้ และลูกค้ำมีหน้ำที่ตอ้ งมำรับทองคำ และหรื อรับเงินคืนตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริ ษทั ต่อไป
3.4 บริ ษทั เป็ นผูซ้ ้ื อทองคำให้ กบั ลูกค้ำและลูกค้ำตกลงให้บริ ษทั เป็ นผูซ้ ้ื อทองคำให้ ตำมสัญญำโปรแกรมออมทองคำนี้ ซึ่ ง
บริ ษทั จะดำเนิ นกำรซื้ อทองคำให้ก็ต่อเมื่อได้รับคำยืนยันจำกธนำคำรพำณิ ชย์ผูร้ ับฝำกเงิน ที่ลูกค้ำได้แจ้งให้บริ ษทั ทำกำรหักเงินออมจำก
บัญชี เงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ว่ำสำมำรถหักเงินจำกบัญชี เงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้ำได้ครบถ้วนตำมจำนวนที่ลูกค้ำ ได้ตกลงกับ
บริ ษทั ไว้ และทำงธนำคำรพำณิ ชย์ผรู้ ับฝำกเงินดังกล่ำวได้นำส่ งเงินที่หกั ให้แก่บริ ษทั ครบถ้วนแล้ว
ลูกค้ำประสงค์ให้บริ ษทั เข้ำทำกำรซื้อทองคำให้กบั ลูกค้ำทุกวันที่ 2 ของทุกๆ เดือน โดยบริ ษทั จะเข้ำซื้ อทองคำตำมราคาเข้ า
ซื้อทองคา ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงและยอมรับราคาเข้ าซื้อทองคา และไม่ขอโต้แย้งราคาเข้ าซื้อทองคาดังกล่ำว
3.5 บริ ษทั จะทำกำรออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั ลูกค้ำหลังจำกที่บริ ษทั ได้รับเงินออมข้ำงต้นจำกธนำคำรพำณิ ชย์แล้ว และบริ ษทั
จะทำกำรออกใบยืนยันกำรซื้ อทองคำให้กบั ลูกค้ำทุกครั้งที่มีกำรซื้ อทองคำ โดยจะทำกำรส่ งให้กบั ลูกค้ำผ่ำนทำงไปรษณี ย ์ หรื อผ่ำนระบบ
ข้อควำมสั้น (SMS) หรื อผ่ำนไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิกส์ หรื อตำมวิธีอื่นใดที่บริ ษทั กำหนดและเห็นสมควรก็ได้
บริ ษทั จะทำกำรส่งให้กบั ลูกค้ำตำมที่ลูกค้ำได้แจ้งข้อมูลไว้กบั บริ ษทั แต่หำกลูกค้ำต้องกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำว
จะต้องแจ้งล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรให้บริ ษทั ทรำบล่ วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ทำกำรของบริ ษทั ก่ อนที่ บริ ษทั จะส่ งให้ กบั ลู กค้ำ ซึ่ ง
บริ ษทั ไม่รับผิดชอบใดๆ จำกกำรที่ลูกค้ำไม่แจ้งกำรเปลี่ ยนแปลงมำยังบริ ษทั รวมทั้งกำรติดต่อ หรื อแจ้งของบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นทำงใดไปยัง
ข้อมูลของลูกค้ำที่ให้ไว้ ถือว่ำเป็ นกำรกระทำโดยชอบด้วยข้อเท็จจริ งและกฎหมำยของบริ ษทั แล้วทั้งสิ้น
3.6 ลูกค้ำตกลงและยอมรับให้บริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรักษำทองคำที่ลูกค้ำซื้ อไว้ในแต่ละงวดเดื อนตำมสัญญำนี้ โดยลูกค้ำตกลงและ
ยอมรับให้บริ ษทั คิดหน่วยในกำรซื้อขำยทองคำตำมมำตฐำนสำกลของทองคา
3.7 หำกลู ก ค้ำสะสมทองค ำได้ค รบก ำหนดตำมสั ญ ญำนี้ แล้ว ลู ก ค้ำก็มี สิท ธิ แ ละสำมำรถขอรับ ทองค ำจำกบริ ษทั ได้ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
เมื่อลูกค้ำสะสมทองคำครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรื อครบบำทแล้ว ลูกค้ำสำมำรถแจ้งติดต่อขอรับทองคำได้ ณ
ที่ทำกำรและภำยในเวลาทาการของบริษัท โดยลูกค้ำจะต้องแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันทำกำรของ
บริ ษทั ก่อนที่จะถึงกำหนดวันที่ลูกค้ำจะเข้ำมำขอรับทองคำดังกล่ำวที่บริ ษทั
ทั้งนี้ หำกลูกค้ำสะสมทองคำไม่ครบ 5 บำท และขอรับทองคำดังกล่ำวจำกบริ ษทั ลูกค้ำจะต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำกำเหน็จคิด
เป็ นเงินจำนวน 150 บำท/แท่ง แต่หำกลูกค้ำสะสมทองคำครบ 5 บำท และขอรับทองคำ 5 บำทดังกล่ำว (1 แท่ง) สำหรับกรณี น้ ี ลูกค้ำไม่ตอ้ ง
จ่ำยค่ำกำเหน็จ
นอกจำกนี้ ในกำรขอรับทองคำจำกบริ ษทั ดังกล่ำว หำกปรำกฏว่ำมีปริ มำณของทองคำเป็ นเศษหน่ วยของทองคำ คือ ไม่สำมำรถ
รวมจำนวนได้ครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรื อครบบำทแล้ว ลูกค้ำไม่สำมำรถขอรับทองคำที่เป็ นเศษของหน่วยทองคำดังกล่ำวได้
แต่ลูกค้ำสำมำรถเลือกที่จะขำยเศษของหน่วยทองคำดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของข้อ 3.8 ของสัญญำนี้ ต่อไปได้
3.8 ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ประสงค์ขอรับทองคำจำกบริ ษทั และลูกค้ำประสงค์จะขำยทองคำดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ลูกค้ำก็สำมำรถ
กระทำได้ โดยบริ ษทั จะรับซื้ อคืนตำมราคาขายคืนทองคา โดยลูกค้ำจะต้องแจ้งเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรให้บริ ษทั ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7
วันทำกำรของบริ ษทั และลูกค้ำสำมำรถขอรับเงินจำกกำรขำยทองคำข้ำงต้นจำกบริ ษทั ได้ภำยใน 2 วันทำกำรของบริ ษทั นับแต่วนั ที่ที่บริ ษทั
ได้ทำกำรรับซื้อคืน ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
3.8.1 ลูกค้ำมำติดต่อขอรับเงินสดได้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษทั และภำยในเวลาทาการของบริษทั
3.8.2 ให้บริ ษทั โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของลูกค้ำตำมที่ลูกค้ำได้แจ้งควำมประสงค์ไว้กบั บริ ษทั
ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงและยอมรับราคาขายคืนทองคา และไม่ขอโต้แย้งราคาขายคืนทองคาดังกล่ำว
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3.9 หำกลูกค้ำประสงค์จะยกเลิกโปรแกรมออมทองคำ ลูกค้ำก็มีสิทธิ ขอยกเลิกโปรแกรมออมทองคำตำมสัญญำนี้ได้ โดยลูกค้ำ
จะต้องแจ้งควำมประสงค์ขอยกเลิกโปรแกรมออมทองคำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำรของบริ ษทั
ก่อนที่บริ ษทั จะหักเงินออมจำกบัญชี เงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป
4. การสิ้นสุ ดของสัญญา
4.1 ในกรณี ลูกค้ำไม่สุจริ ต, ลูกค้ำได้ปกปิ ด หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ งที่ได้ให้ต่อบริ ษทั ไม่วำ่ ทั้งหมด หรื อบำงส่ วน บริ ษทั มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำฉบับนี้ ได้ทนั ที และลูกค้ำจะต้องชำระหนี้ ท้ งั ปวงที่คงค้ำงชำระอยู่ และค่ำเสี ยหำย หรื อค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้แก่บริ ษทั ทันที ที่
ได้รับแจ้งจำกบริ ษทั
4.2 ในกรณี ลูกค้ำผิดนัดผิดสัญญำ หรื อผิดเงื่อนไขตำมที่บริ ษทั กำหนด ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะปิ ดบัญชี
โปรแกรมออมทองคำตำมสัญญำฉบับนี้ ได้ทนั ที โดยมิจำต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ หรื อต้องให้ลูกค้ำให้ควำมยินยอมกำรดำเนิ นกำร
ดังกล่ำวก่อนแต่อย่ำงใด
4.3 ในกรณี ที่มีพฤติกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำ ลูกค้ำไม่สำมำรถดำรงสถำนะเป็ นผูอ้ อมทองคำตำมโปรแกรมออมทองคำของบริ ษทั
ได้ เช่น ซ่อนเร้น จำหน่ ำย จ่ำย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมด หรื อบำงส่ วน หรื อทำข้อตกลงชำระหนี้ หรื อประนอมหนี้ กบั เจ้ำหนี้ อื่น เป็ น
ต้น รวมตลอดถึงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีท้งั ทำงแพ่ง และหรื อทำงอำญำ หรื อถูกบังคับให้ชำระหนี้ หรื อถูกยึดทรัพย์ไม่วำ่ บำงส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อตกเป็ นผูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลำย กรณี ถือว่ำเป็ นเหตุให้บริ ษทั มีสิทธิ เลิกสัญญำฉบับนี้ได้ทนั ที
5. ข้ อกาหนด และเงื่อนไขทั่วไป
5.1 กำรใช้สิทธิของบริ ษทั ตำมสัญญำฉบับนี้
5.1.1 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรพิจำรณำและใช้ดุลพินิจในกำรตกลง หรื อไม่ตกลง ให้ลูกค้ำเปิ ดบัญชี โปรแกรมออม
ทองคำกับบริ ษทั ตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร
5.1.2 บริ ษทั มีสิทธิ จะเพิ่ม หรื อลด หรื อจำกัดวงเงินโปรแกรมออมทองคำของลูกค้ำตำมที่บริ ษทั พิจำรณำ และเห็นสมควร
ได้โดยพลกำร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเป็ นกำรล่วงหน้ำ หรื อต้องให้ลูกค้ำให้ควำมยินยอมกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวก่อนแต่อย่ำง
ใด
5.1.3 เมื่อมีเหตุอนั สมควรบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะไม่ดำเนิ นกำรซื้อขำยทองคำให้แก่ลูกค้ำก็ได้ โดยลูกค้ำต้องยอมรับกำรกระทำ
ดังกล่ำว และไม่โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยอย่ำงใดๆ จำกบริ ษทั ทั้งสิ้ น
5.1.4 บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะปฏิ เสธกำรขำยทองคำ รับซื้ อขำยทองคำ และกำรชำระรำคำใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ใน
กรณี ที่หำกปรำกฏว่ำลูกค้ำมีพฤติกำรณ์น่ำสงสัยว่ำจะไม่สุจริ ต, ขำยทองคำ ซื้อทองคำผิดปกติ, ขำยทองคำ ซื้ อทองคำที่ไม่เหมำะสม หรื ออำจ
เป็ นกำรฝ่ ำผืนต่อกฎหมำย ภำยใต้ดุลพินิจและกำรพิจำรณำของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
5.1.5 กำรที่บริ ษทั ผ่อนผันกำรผิดนัดผิดสัญญำของลูกค้ำก็ดี หรื อกำรทวงถำมให้ลูกค้ำชำระหนี้ ไม่ว่ำจำนวนใดก็ดี หรื อ
รำยกำรใดก็ดี หรื อละเว้นกำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำก็ดี เป็ นต้น ให้ถือว่ำเป็ นเพียงกำรผ่อนผัน หรื อกำรละเว้นเฉพำะครั้งเฉพำะครำวเท่ำนั้น
และไม่ถือเป็ นกำรผูกมัด หรื อตัดสิ ทธิ บริ ษทั ที่จะบังคับตำมสัญญำ หรื อบอกเลิ กสัญญำ เมื่อลูกค้ำผิดนัดผิดสัญญำข้อหนึ่ งข้อใดในครำว
ต่อไปอีกได้แต่อย่ำงใด
5.1.6 กำรที่บริ ษทั เลือกดำเนิ นกำร หรื อไม่ดำเนิ นกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทวงถำม หรื อกำรเรี ยกให้ชำระ
หนี้ หรื อกำรกระทำใดในระยะเวลำใดก็ตำม กรณี ถือว่ำไม่ผกู พันบริ ษทั ที่จะต้องดำเนินกำรเช่นนั้นอีกในครำวต่อไป และไม่ถือว่ำเป็ นกำร

ยกเว้น หรื อถือว่ำบริ ษทั ได้สละสิ ทธิ ที่จะเรี ยกให้ลูกค้ำกระทำกำร หรื อชำระหนี้ แต่อย่ำงใด บริ ษทั ยังคงมีสิทธิเรี ยกร้องให้ลูกค้ำกระทำกำร
หรื อชำระหนี้ได้อยูท่ ุกเมื่อ
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5.1.7 กำรที่บริ ษทั ยังมิได้ใช้สิทธิ อำนำจ หรื อเอกสิ ทธิใดๆ ตำมสัญญำฉบับนี้ระหว่ำงบริ ษทั กับลูกค้ำในครั้งใดๆ ก็ดี หรื อ
ต่อบุคคลภำยนอก (ถ้ำมี) ก็ดี กรณี ถือว่ำยังไม่เป็ นกำรลบล้ำง หรื อสละสิ ทธิ อำนำจ หรื อเอกสิ ทธิ ใดๆ ดังกล่ำว และกำรใช้สิทธิ ใดๆ เพียงครั้ง
เดียว หรื อบำงส่ วน ไม่ถือว่ำเป็ นกำรตัดสิ ทธิ ในกำรที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ อำนำจ เอกสิ ทธิ ตำมสัญญำฉบับนี้จนครบถ้วน
5.2 ลูกค้ำตกลงและยอมรับ ดังนี้
5.2.1 ลูกค้ำได้รับแจ้งถึงควำมเสี่ ยง และทรำบถึงภำระหน้ำที่ที่อำจเกิ ดขึ้ นที่เกี่ ยวข้องกับโปรแกรมออมทองคำเป็ นอย่ำงดี
แล้ว และลูกค้ำยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่ำวทุกประกำร
5.2.2 ตัวแทน และหรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกลูกค้ำให้ลงลำยมือชื่ อ หรื อออกคำสัง่ แทนลูกค้ำ หรื อกำรกระทำ
ใด ๆ ตำมสัญญำนี้ ล้วนอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของลูกค้ำทั้งสิ้ น
5.2.3 ในกำรซื้ อทองคำ ขำยทองคำ ลูกค้ำอำจต้องชำระค่ำธรรมเนี ยม ค่ำภำษีอำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง (ถ้ำมี)
อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจำกรำคำซื้ อขำยทองคำดังกล่ำวด้วย
5.2.4 คำสั่งซื้ อทองคำ ขำยทองคำในแต่ละครั้ง รวมตลอดถึ งคำสั่งอื่นใดของลูกค้ำนั้น หำกบริ ษทั ไม่สำมำรถทำกำรซื้ อ
ทองคำ ขำยทองคำได้ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนไม่ว่ำจะเป็ นเพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม ลูกค้ำยอมรับว่ำไม่ใช่ เป็ นควำมผิดของบริ ษทั และไม่
โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยอย่ำงใดๆ จำกบริ ษทั ทั้งสิ้ น
5.2.5 บรรดำคำสั่งใดๆ ของลู กค้ำไม่ว่ำจะเป็ นกำรซื้ อทองคำ กำรขำยทองคำ กำรรับทองคำ และหรื อกำรรับเงิน เป็ นต้น
เป็ นคำสั่งที่ลูกค้ำไม่สำมำรถยกเลิ ก เพิกถอน เปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ไขโดยลำพังได้ หำกไม่ได้รับควำมยินยอมจำกบริ ษทั ก่ อน และหำกมี
ควำมเสี ยหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเกิดขึ้น ลูกค้ำจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดำควำมเสี ยหำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
5.2.6 บริ ษทั ไม่มีหน้ำที่ หรื อข้อผูกมัดที่จะยืนยันรำยกำรซื้ อทองคำ ขำยทองคำของลูกค้ำ หรื อไม่ก็ได้ ไม่ว่ำทำงใด โดยถื อ
ว่ำเป็ นหน้ำที่ของลูกค้ำที่จะต้องตรวจสอบ และติดตำมผลรำยกำรซื้อทองคำ ขำยทองคำดังกล่ำวเอง ซึ่ งหำกมีควำมผิดพลำดอย่ำงหนึ่ งอย่ำง
ใดขึ้น ลูกค้ำไม่โต้แย้ง และหรื อเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยอย่ำงใดๆ จำกบริ ษทั ทั้งสิ้ น
5.2.7 หำกมีควำมผิดพลำดอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดเกิ ดขึ้นมำจำกกำรคำนวณรำคำซื้ อทองคำ รำคำขำยทองคำขึ้นไม่ว่ำในครั้งใด
หรื ออยูใ่ นระหว่ำงกำรซื้ อทองคำ ขำยทองคำ บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้ำ
5.2.8 หำกมีกำรปิ ดบัญชี ไม่วำ่ จะเป็ นเพรำะเหตุใดก็ดี กำรเลิ กสัญญำนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นฝ่ ำยใดก็ดี หำกปรำกฏว่ำลูกค้ำมีหนี้ คำ้ ง
ชำระ มีบรรดำค่ำธรรมเนี ยม ค่ำภำษีอำกร ค่ำกำเหน็จ ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประกำรเกิ ดขึ้น ลูกค้ำจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชำระเงินใน
จำนวนดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ทั้งสิ้ น รวมตลอดถึงบรรดำค่ำเสี ยหำย ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้แก่ บริ ษทั จนเสร็ จสิ้ นครบถ้วนด้วยทันทีที่ได้รับแจ้ง
จำกบริ ษทั
5.2.9 ในกรณี ลูกค้ำผิดนัดผิดสัญญำก็ดี ไม่ชำระเงิน และหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่ นใด และหรื อค่ำเสี ยหำย รวมทั้งหนี้ สิน ใดๆ ที่
เกิดขึ้นก็ดี เป็ นต้น ให้แก่บริ ษทั ลูกค้ำตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั ในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่ผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระเสร็ จ
สิ้น
5.2.10 ลูกค้ำจะไม่วำ่ กล่ำว เรี ยกร้อง ฟ้องร้อง หรื อดำเนิ นกำรอื่นใดต่อบริ ษทั อันสื บเนื่องมำจำกกำรกระทำ หรื องดเว้นกำร
กระทำของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
5.2.11 ยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมด หรื อบำงส่ วนของลู กค้ำให้กบั หน่ วยงำน หรื อบุคคลภำยนอกได้ ตำมแต่
บริ ษทั เห็นสมควร และไม่ถือว่ำเป็ นควำมผิดและบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบแต่อย่ำงใด
5.2.12 ยินยอมให้บริ ษทั สำมำรถบัน ทึก เสี ยงกำรสนทนำได้ และยอมรั บให้ ระบบกำรบันทึ กเสี ยงสนทนำดังกล่ ำวเป็ น
หลักฐำนแห่งกำรซื้ อทองคำ ขำยทองคำ และถือว่ำกำรซื้ อขำยดังกล่ำวถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
5.2.13 ลูกค้ำไม่สำมำรถโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องใดๆ ที่ตนมีอยูท่ ้ งั ก่อน และหลังสัญญำฉบับนี้ สิ้นสุ ดลง ไม่ว่ำด้วยกรณี ใดก็ตำม
ให้กบั บุคคลภำยนอก โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั
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5.2.14 บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อควำมสู ญเสี ย และควำมเสี ยหำยใดๆ ที่ลูกค้ำได้รับ อันมีเหตุมำจำกภัยพิบตั ิ อัคคีภยั กำร
นัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล กำรประท้วง กำรสงครำม หรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมตลอดจนข้อผิดพลำดใดๆ จำกกำรรับส่ งข้อมูล ข้อผิดพลำด
จำกควำมเข้ำใจผิดของบริ ษทั ควำมล่ำช้ำของกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เป็ นต้นด้วย
5.3 ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้ำ เช่น ที่อยู่ ข้อมูลส่ วนบุคคล หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เป็ นต้น ลูกค้ำ
ต้องแจ้งกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ ำวเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรให้ บ ริ ษทั ทรำบทัน ที และบริ ษทั ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ จำกกำรที่ ลู กค้ำไม่ แ จ้งกำร
เปลี่ยนแปลงมำยังบริ ษทั รวมทั้งกำรติดต่อหรื อแจ้งของบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นทำงใดไปยังข้อมูลเดิมของลูกค้ำ ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรกระทำโดยชอบ
ด้วยข้อเท็จจริ งและกฎหมำยของบริ ษทั แล้วทั้งสิ้ น
5.4 บรรดำกำรติดต่อ กำรแจ้ง กำรมีหนังสื อ หนังสื อบอกกล่ำวทั้งหลำยที่จะติดต่อและส่ งให้แก่ลูกค้ำของบริ ษทั นั้น บริ ษทั มี
สิ ท ธิ ก ระท ำได้ท ำงหนึ่ งทำงใดตำมสมควร ไม่ ว่ำจะเป็ นทำงโทรศัพ ท์ โทรเลข โทรพิ มพ์ โทรสำร ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน หรื อไม่
ลงทะเบี ยน หรื อให้ คนนำไปส่ งให้ หรื อทำงอิ นเตอร์ เน็ ต ตำมข้อมูล และสถำนที่ ที่ลู ก ค้ำได้ใ ห้ ไว้แก่ บ ริ ษทั หรื อวิธีก ำรอื่ น ใดที่ บริ ษ ัท
เห็นสมควรก็ได้ ซึ่ งหำกบริ ษทั ได้ติดต่อไปยังลูกค้ำทำงหนึ่ งทำงใดดังกล่ำวแล้ว ให้ถือว่ำบริ ษทั ได้ติดต่อ แจ้ง หรื อส่ งให้แก่ลูกค้ำทรำบโดย
ชอบด้วยข้อเท็จจริ งและกฎหมำยแล้วทั้งสิ้ น
5.5 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรที่จะปรับเปลี่ ยน หลักกำร หรื อข้อสัญญำในภำยหลังได้เสมอ และหำกมีกฎหมำย ประกำศ
ระเบี ยบข้อบังคับของภำครั ฐซึ่ งออกมำในภำยหลังที่ เกี่ ยวข้องและมี ผลกระทบถึ งเงื่ อนไขใดๆ ของข้อตกลงตำมสัญ ญำฉบับ นี้ หรื อมี
ผลกระทบต่อระเบียบปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั ภำยใต้หลักกำรป้ องกัน ควำมเสี่ ยง และหลักกำรแก้ไข พร้ อมป้ องกันไม่ให้เกิ ดปั ญหำในอนำคต
ลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมำย ประกำศ หรื อระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั ดังกล่ำวแล้วแต่กรณี ตำมแต่บริ ษทั เห็นสมควร
5.6 ในกรณี ที่ขอ้ ตกลงในสัญญำฉบับนี้ บำงข้ออำจจะใช้บงั คับไม่ได้ตำมกฎหมำย คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงให้ขอ้ ตกลงใน
สัญญำส่วนที่มีผลบังคับได้ตำมกฎหมำย ยังคงใช้บงั คับกันต่อไปได้โดยสมบูรณ์
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว เห็ นว่ำถูกต้องตรงตำมวัตถุ ประสงค์และเจตนำของทั้งสอง
ฝ่ ำยทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อ และประทับตรำสำคัญ (ถ้ำมี) ให้ไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
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ลงชื่อ....................................................................... ผูม้ ีอำนำจลงนำม
(........................................................................)

ลงชื่อ.........................................................................พยำน
(.........................................................................)

ลงชื่อ.........................................................................พยำน
(.........................................................................)

บริ ษทั จีแคป จำกัด
หน้ำ 6 / 6

โทร 0-2215-7500 ต่อ422,424 แฟกซ์ 02-611-1038

