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สัญญาโปรแกรมออมทองค ากบับริษัท จีแคป  จ ากดั 

 
  ท ำท่ีบริษทั จีแคป จ ำกดั 

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

  สัญญำฉบบัน้ีท ำข้ึนระหว่ำง (นำย/ นำง/ นำงสำว)....................................................... อำย.ุ.............ปี สัญชำติ........................
(บตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง/...............................................) เลขท่ี.............................................................................................. 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี.................. หมู่ท่ี............ ...เลขท่ีห้อง.................. อำคำร.................................. หมู่บำ้น................................................................ 
ซอย.............................. ถนน...............................................ต  ำบล/แขวง... .....................................อ  ำเภอ/เขต...................................................  
จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์............................... เบอร์โทรศพัท.์..........................................................................  
อีเมล.์............................................................................. ..................................ต่อไปจะเรียกวำ่ “ลูกค้า” ฝ่ำยหน่ึง กบั 
  บริษทั จีแคป จ ำกดั ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 ต่อไปจะ
เรียกวำ่ “บริษทั” อีกฝ่ำยหน่ึง ทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงท ำสญัญำโปรแกรมออมทองค ำกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ค าจ ากดัความ 

1.1  ค  ำวำ่ “โปรแกรมออมทองค า” หมำยควำมถึง กำรลงทุนโดยกำรออมเงินในรูปแบบของกำรสะสมทองค ำ โดยลูกคำ้ตกลงซ้ือ
ทองค ำ 96.50% จำกบริษทั ในลกัษณะของกำรทยอยซ้ือทองค ำอยำ่งสม ่ำเสมอ และฝำกทองค ำดงักล่ำวไวก้บับริษทั โดยกำรซ้ือ และหรือ
กำรขอรับคืนทองค ำ และหรือกำรขำยคืนทองค ำ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไข และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำน้ี ตำมใบค ำขอเปิดบญัชี และขอ้ก ำหนด
ใดๆ และกฎระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองค ำของบริษทัท่ีมีอยูใ่นวนัน้ี และหรือท่ีจะมีข้ึนในภำยภำคหนำ้ทุกประกำร       

1.2  ค ำว่ำ “ทองค า” หมำยควำมถึง ทองค ำแท่งตำมมำตรฐำนในกำรซ้ือขำยทองค ำมีควำมบริสุทธ์ิ 96.50% ประทบัตรำ Gcap 
Gold โดยทองค ำ 1 สลึง มีน ้ ำหนกัเท่ำกบั 3.811 กรัม, ทองค ำ 2 สลึง มีน ้ ำหนกัเท่ำกบั 7.622 กรัม, ทองค ำ 3 สลึง มีน ้ ำหนกัเท่ำกบั 11.433 
กรัม และทองค ำ 1 บำท มีน ้ำหนกัเท่ำกบั 15.244 กรัม 

        1.3  ค  ำวำ่ “ลูกค้า” หมำยควำมถึง บุคคลผูซ่ึ้งตกลงและลงนำมเขำ้ท ำสัญญำโปรแกรมออมทองค ำกบับริษทั และไดข้อเปิดบญัชี
โปรแกรมออมทองค ำไวก้บับริษทั และให้หมำยรวมถึงตวัแทน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกลูกคำ้ให้ลงลำยมือช่ือ หรือออกค ำสั่ง
แทนลูกคำ้ หรือกำรกระท ำใดๆ ตำมสญัญำน้ีโดยตรงดว้ย ซ่ึงลูกคำ้เป็นผูรั้บผิดชอบโดยปรำศจำกขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน  
  1.4  ค ำวำ่ “ราคาเข้าซ้ือทองค า” หมำยควำมถึง รำคำเขำ้ซ้ือทองค ำอำ้งอิงจำกรำคำทองค ำขำยออกท่ีบริษทัเป็นผูป้ระกำศรำคำขำย
ไว ้ณ เวลำ 16.00 นำฬิกำของวนัท่ีท ำกำรเขำ้ซ้ือทองค ำ 
   1.5  ค ำว่ำ “ราคาขายคืนทองค า” หมำยควำมถึง รำคำขำยทองค ำอำ้งอิงจำกรำคำทองค ำรับซ้ือท่ีบริษทัเป็นผูป้ระกำศรำคำขำยไว ้
ณ วนัและเวลำท่ีลูกคำ้แจง้ขำยคืนทองค ำกบับริษทั 
  1.6  ค ำว่ำ “เวลาท าการของบริษัท” หมำยควำมถึง วนัท ำงำนปกติของบริษทั (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) ตั้งแต่เวลำ 09.30 นำฬิกำ ถึง 
16.00 นำฬิกำ ทั้งน้ีไม่รวมถึงวนัหยดุท ำกำรของบริษทัในวนัท ำงำนปกติท่ีบริษทัไดป้ระกำศเป็นวนัหยดุท ำกำรดว้ย 
 
2. ค ารับรอง และความยนิยอมของลูกค้า 
  2.1 ลูกคำ้เป็นผูมี้ควำมรู้ และควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมออมทองค ำ พร้อมกบัไดท้  ำกำรศึกษำขอ้มูล เง่ือนไข ขั้นตอน และ
วิธีด ำเนินกำรของโปรแกรมออมทองค ำของบริษทัดว้ยควำมระมดัระวงั และรอบคอบอยำ่งดีท่ีสุด และเขำ้ใจเป็นอยำ่งดี พร้อมกบัยอมรับผล
ท่ีเกิดข้ึนทุกประกำรโดยไม่อิดเอ้ือน 
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  2.2 ลูกคำ้ทรำบและเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีว่ำกำรเขำ้ร่วมโปรแกรมออมทองค ำกบับริษทั ลูกคำ้ตอ้งปฏิบติัตำมสญัญำน้ี ตำมใบค ำขอ
เปิดบญัชี และขอ้ก ำหนดใดๆ และกฎระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนคู่มือโปรแกรมออมทองค ำของบริษทัท่ีมีอยูใ่นวนัน้ี และหรือท่ีจะมีข้ึนในภำย
ภำคหน้ำทุกประกำร กบัทั้งลูกคำ้ทรำบและเขำ้ใจวำ่ไม่ใช่เป็นกำรรับฝำกเงินกบัธนำคำรพำณิชย ์หรือสถำบนักำรเงินใดๆ หำกแต่เป็นกำร
ลงทุนเพ่ือซ้ือทองค ำ ซ่ึงบริษทัไม่มีหน้ำท่ีหรือควำมรับผิดชอบใดๆ ในผลก ำไร-ขำดทุน และหรือดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนตำมสัญญำ
น้ีแต่อย่ำงใด และท่ีส ำคญัลูกคำ้ก็เขำ้ใจและยอมรับว่ำกำรลงทุนน้ีถือว่ำมีควำมเส่ียงเน่ืองจำกควำมผนัผวนของรำคำทองค ำท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลำ หรือเน่ืองจำกมำปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
  2.3 ลูกคำ้ทรำบและเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีวำ่กำรด ำเนินกำรตำมโปรแกรมออมทองค ำน้ี ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือทองค ำ กำรขำยทองค ำ 
ไม่ว่ำคร้ังใด รำยกำรใด เป็นกำรตดัสินใจและรับผิดชอบของลูกคำ้เองทั้งส้ิน ส่วนขอ้มูล ข่ำวสำร หรือค ำแนะน ำใดๆ ของพนักงำนคนใด
ของบริษทัไม่เป็นกำรผกูมดับริษทั และไม่มีผลให้บริษทัตอ้งรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
  2.4 ในกรณีลูกคำ้ไดติ้ดต่อผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต (INTERNET) กบับริษทัอีกทำงหน่ึง ลูกคำ้ยอมรับควำมเส่ียงและยอมผูกพนั
ตนรับผิดชอบ ในขอ้บกพร่องท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้ผิดพลำดในกำรรับ-ส่งขอ้มูลผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตทุกประกำร อำทิเช่น ควำมล่ำช้ำของ
ค ำสัง่ต่ำงๆ, ค  ำสั่งสูญหำย, ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือคอมพิวเตอร์ของบริษทัขดัขอ้ง เป็นตน้ ลูกคำ้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดำควำม
เสียหำยอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีเกิดข้ึน และยนิยอมผกูพนัตนทุกประกำร และจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษทัทั้งส้ิน 

2.5 ลูกคำ้ตกลงท่ีปฏิบติัตำมสญัญำน้ีดว้ยควำมสุจริตและตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยทุกประกำร 
    
3. ข้อตกลงเข้าร่วมโปรแกรมออมทองค า 
  3.1 ลูกคำ้ตกลงเปิดบญัชีและเขำ้ร่วมโปรแกรมออมทองค ำกบับริษทั โดยตกลงออมเงินกบับริษทัเป็นประจ ำทุกเดือนในอตัรำ
เดือนละ............................................. บำท (.........................................................................) เพ่ือให้บริษทัสำมำรถน ำจ ำนวนเงินดงักล่ำวไป
ซ้ือทองค ำให้กบัลูกคำ้ตำมระยะเวลำ หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนด  
   หำกลูกคำ้ประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงขนำดของจ ำนวนเงินออมขำ้งตน้ นั้น ลูกคำ้สำมำรถปรับเพิ่ม หรือลดขนำดของ
จ ำนวนเงินออมขำ้งตน้ไดต้ำมสญัญำน้ี ซ่ึงลูกคำ้จะตอ้งแจง้ขอเปล่ียนแปลงขนำดของจ ำนวนเงินออมดงักล่ำวต่อบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัท ำกำรของบริษทัก่อนท่ีบริษทัจะท ำกำรหกัเงินออมจำกบญัชีเงินฝำกอตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป 
   ทั้งน้ี เงินออมขำ้งตน้จะตอ้งมีจ ำนวนขั้นต ่ำไม่น้อยกว่ำเดือนละ  500 บำท (ห้ำร้อยบำทถว้น) 
  3.2  ลูกคำ้ตกลงช ำระเงินออมให้กบับริษทั ดงัน้ี 
   3.2.1 ลูกคำ้ตกลงช ำระเงินออมงวดแรกเป็นเงินสดจ ำนวน.............................................................................................. บำท 
(............................................................) ให้ไวก้บับริษทัในวนัท ำสญัญำฉบบัน้ี 
   3.2.2 ลูกค้ำตกลงช ำระเงินออมในงวดต่อๆ ไป ในวนัท ำกำรแรกของเดือนของธนำคำรพำณิชย์ทุกๆ เดือน ซ่ึงจะมี 2 
ช่วงเวลำ คือ ช่วงเวลำ 10.30 นำฬิกำ หรือเวลำ 14.00 นำฬิกำ โดยลูกคำ้ตกลงและยนิยอมให้บริษทัท ำกำรหักเงินออมดงักล่ำวผ่ำนบญัชีเงิน
ฝำกอตัโนมติั (ATS) ท่ีลูกคำ้เปิดบญัชีไวก้บัธนำคำร............................................................ สำขำ................................................................. 
ช่ือเจำ้ของบญัชี......................................................... บญัชีเลขท่ี......................................................... ประเภท.......... ...................................... 
   ทั้งน้ี ลูกคำ้ตกลงและยอมรับเก่ียวกบัวนัเวลำและเง่ือนไขขำ้งตน้ท่ีบริษทัอำจมีกำรเปล่ียนแปลงในอนำคตได ้
   นอกจำกน้ี หำกลูกคำ้ประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงบญัชีเงินฝำกธนำคำรขำ้งตน้ นั้น ลูกคำ้จะตอ้งแจง้ขอเปล่ียนแปลงบญัชี
เงินฝำกดงักล่ำวต่อบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำรของบริษทัก่อนท่ีบริษทัจะหักเงินออมจำกบญัชีเงินฝำก
อตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป 
  3.3   ลูกคำ้ตกลงและยอมรับวำ่ลูกคำ้มีเงินอยูใ่นบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวเพียงพอกบัจ ำนวนเงิน และช่วงเวลำ ท่ีบริษทัจะท ำกำรหัก
เงินออมในแต่ละเดือน โดยบริษทัไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งแจง้หรือเตือนให้ลูกคำ้ทรำบเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและช่วงเวลำท่ีบริษทัจะท ำกำรหกัในแต่ละ
เดือนอีก  
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  หำกปรำกฏว่ำลูกคำ้มีจ  ำนวนเงินในช่วงเวลำท่ีบริษทัท ำกำรหักเงินออมในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ หรือบริษทัไม่สำมำรถหักเงิน
ออมจำกบญัชีเงินฝำกอตัโนมติั (ATS) ขำ้งตน้ไดไ้ม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม บริษทัจะถือว่ำลูกคำ้สละสิทธ์ิกำรซ้ือทองค ำในงวดนั้นๆ และ
หำกลูกคำ้ผิดช ำระเงินออมดงักล่ำว 3 คร้ังติดต่อกนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจำรณำท ำกำรปิดบญัชีโปรแกรมออมทองค ำของลูกคำ้เสียก็
ได ้และลูกคำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งมำรับทองค ำ และหรือรับเงินคืนตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของบริษทัต่อไป  
  3.4 บริษทัเป็นผูซ้ื้อทองค ำให้กบัลูกคำ้และลูกคำ้ตกลงให้บริษทัเป็นผูซ้ื้อทองค ำให้ตำมสัญญำโปรแกรมออมทองค ำน้ี ซ่ึง
บริษทัจะด ำเนินกำรซ้ือทองค ำให้ก็ต่อเม่ือได้รับค ำยืนยนัจำกธนำคำรพำณิชยผ์ูรั้บฝำกเงินท่ีลูกคำ้ไดแ้จง้ให้บริษทัท ำกำรหักเงินออมจำก
บญัชีเงินฝำกอตัโนมติั (ATS) ว่ำสำมำรถหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกอตัโนมติั (ATS) ของลูกคำ้ได้ครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีลูกคำ้ได้ตกลงกบั
บริษทัไว ้และทำงธนำคำรพำณิชยผ์ูรั้บฝำกเงินดงักล่ำวไดน้ ำส่งเงินท่ีหกัให้แก่บริษทัครบถว้นแลว้ 
   ลูกคำ้ประสงคใ์ห้บริษทัเขำ้ท ำกำรซ้ือทองค ำให้กบัลูกคำ้ทุกวนัท่ี 2 ของทุกๆ เดือน โดยบริษทัจะเขำ้ซ้ือทองค ำตำมราคาเข้า
ซ้ือทองค า ทั้งน้ี ลูกคำ้ตกลงและยอมรับราคาเข้าซ้ือทองค า และไม่ขอโตแ้ยง้ราคาเข้าซ้ือทองค าดงักล่ำว 
   3.5 บริษทัจะท ำกำรออกใบเสร็จรับเงินให้กบัลูกคำ้หลงัจำกท่ีบริษทัไดรั้บเงินออมขำ้งตน้จำกธนำคำรพำณิชยแ์ลว้ และบริษทั
จะท ำกำรออกใบยืนยนักำรซ้ือทองค ำให้กบัลูกคำ้ทุกคร้ังท่ีมีกำรซ้ือทองค ำ โดยจะท ำกำรส่งให้กบัลูกคำ้ผ่ำนทำงไปรษณีย ์หรือผ่ำนระบบ
ขอ้ควำมสั้น (SMS) หรือผำ่นไปรษณียอิ์เล็คทรอนิกส์ หรือตำมวิธีอ่ืนใดท่ีบริษทัก ำหนดและเห็นสมควรก็ได ้ 
    บริษทัจะท ำกำรส่งให้กบัลูกคำ้ตำมท่ีลูกคำ้ไดแ้จง้ขอ้มูลไวก้บับริษทั แต่หำกลูกคำ้ตอ้งกำรแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่ำว
จะตอ้งแจง้ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำรของบริษทัก่อนท่ีบริษทัจะส่งให้กบัลูกคำ้ ซ่ึง
บริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ จำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่แจง้กำรเปล่ียนแปลงมำยงับริษทั รวมทั้งกำรติดต่อ หรือแจง้ของบริษทัไม่วำ่จะเป็นทำงใดไปยงั
ขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีให้ไว ้ถือวำ่เป็นกำรกระท ำโดยชอบดว้ยขอ้เทจ็จริงและกฎหมำยของบริษทัแลว้ทั้งส้ิน  
  3.6 ลูกคำ้ตกลงและยอมรับให้บริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษำทองค ำท่ีลูกคำ้ซ้ือไวใ้นแต่ละงวดเดือนตำมสัญญำน้ี โดยลูกคำ้ตกลงและ
ยอมรับให้บริษทัคิดหน่วยในกำรซ้ือขำยทองค ำตำมมำตฐำนสำกลของทองค า 
  3.7 หำกลูกค้ำสะสมทองค ำได้ครบก ำหนดตำมสัญญำน้ีแล้ว ลูกค้ำก็มีสิทธิและสำมำรถขอรับทองค ำจำกบริษทัได้ตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 
   เม่ือลูกคำ้สะสมทองค ำครบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรือครบบำทแลว้ ลูกคำ้สำมำรถแจง้ติดต่อขอรับทองค ำได ้ณ 
ท่ีท ำกำรและภำยในเวลาท าการของบริษัท โดยลูกคำ้จะตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 วนัท ำกำรของ
บริษทัก่อนท่ีจะถึงก ำหนดวนัท่ีลูกคำ้จะเขำ้มำขอรับทองค ำดงักล่ำวท่ีบริษทั  
   ทั้งน้ี หำกลูกคำ้สะสมทองค ำไม่ครบ 5 บำท และขอรับทองค ำดงักล่ำวจำกบริษทั ลูกคำ้จะตอ้งรับผิดชอบจ่ำยค่ำก ำเหน็จคิด
เป็นเงินจ ำนวน 150 บำท/แท่ง แต่หำกลูกคำ้สะสมทองค ำครบ 5 บำท และขอรับทองค ำ 5 บำทดงักล่ำว (1 แท่ง) ส ำหรับกรณีน้ีลูกคำ้ไม่ตอ้ง
จ่ำยค่ำก ำเหน็จ 
  นอกจำกน้ีในกำรขอรับทองค ำจำกบริษทัดงักล่ำว หำกปรำกฏวำ่มีปริมำณของทองค ำเป็นเศษหน่วยของทองค ำ คือ ไม่สำมำรถ
รวมจ ำนวนไดค้รบ 1 สลึง, ครบ 2 สลึง, ครบ 3 สลึง หรือครบบำทแลว้ ลูกคำ้ไม่สำมำรถขอรับทองค ำท่ีเป็นเศษของหน่วยทองค ำดงักล่ำวได ้
แต่ลูกคำ้สำมำรถเลือกท่ีจะขำยเศษของหน่วยทองค ำดงักล่ำวให้แก่บริษทัตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของขอ้ 3.8 ของสญัญำน้ีต่อไปได ้
  3.8 ในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ประสงคข์อรับทองค ำจำกบริษทั และลูกคำ้ประสงคจ์ะขำยทองค ำดงักล่ำวให้แก่บริษทั ลูกคำ้ก็สำมำรถ
กระท ำได ้โดยบริษทัจะรับซ้ือคืนตำมราคาขายคืนทองค า โดยลูกคำ้จะตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 
วนัท ำกำรของบริษทั และลูกคำ้สำมำรถขอรับเงินจำกกำรขำยทองค ำขำ้งตน้จำกบริษทัไดภ้ำยใน 2 วนัท ำกำรของบริษทันบัแต่วนัท่ีท่ีบริษทั
ไดท้  ำกำรรับซ้ือคืน ตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 
   3.8.1 ลูกคำ้มำติดต่อขอรับเงินสดได ้ณ ท่ีท  ำกำรของบริษทัและภำยในเวลาท าการของบริษทั 
   3.8.2 ให้บริษทัโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของลูกคำ้ตำมท่ีลูกคำ้ไดแ้จง้ควำมประสงคไ์วก้บับริษทั 
  ทั้งน้ี ลูกคำ้ตกลงและยอมรับราคาขายคืนทองค า และไม่ขอโตแ้ยง้ราคาขายคืนทองค าดงักล่ำว 
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  3.9 หำกลูกคำ้ประสงคจ์ะยกเลิกโปรแกรมออมทองค ำ ลูกคำ้ก็มีสิทธิขอยกเลกิโปรแกรมออมทองค ำตำมสญัญำน้ีได ้โดยลูกคำ้
จะตอ้งแจง้ควำมประสงคข์อยกเลิกโปรแกรมออมทองค ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำรของบริษทั
ก่อนท่ีบริษทัจะหกัเงินออมจำกบญัชีเงินฝำกอตัโนมติั (ATS) ในเดือนถดัไป  
      
4. การส้ินสุดของสัญญา 
  4.1  ในกรณีลูกคำ้ไม่สุจริต, ลูกคำ้ไดป้กปิด หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงท่ีไดใ้ห้ต่อบริษทัไม่วำ่ทั้งหมด หรือบำงส่วน บริษทัมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำฉบบัน้ีไดท้นัที และลูกคำ้จะตอ้งช ำระหน้ีทั้งปวงท่ีคงคำ้งช ำระอยู ่และค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้แก่บริษทัทนัทีท่ี
ไดรั้บแจง้จำกบริษทั  
  4.2 ในกรณีลูกคำ้ผิดนัดผิดสัญญำ หรือผิดเง่ือนไขตำมท่ีบริษทัก ำหนด ลูกคำ้ตกลงและยินยอมให้บริษทัมีสิทธิท่ีจะปิดบญัชี
โปรแกรมออมทองค ำตำมสัญญำฉบบัน้ีไดท้นัที โดยมิจ ำตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบล่วงหน้ำ หรือตอ้งให้ลูกคำ้ให้ควำมยินยอมกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวก่อนแต่อยำ่งใด  
  4.3 ในกรณีท่ีมีพฤติกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำ ลูกคำ้ไม่สำมำรถด ำรงสถำนะเป็นผูอ้อมทองค ำตำมโปรแกรมออมทองค ำของบริษทั
ได ้เช่น ซ่อนเร้น จ ำหน่ำย จ่ำย โอนทรัพยสิ์นของตนทั้งหมด หรือบำงส่วน หรือท ำขอ้ตกลงช ำระหน้ี หรือประนอมหน้ีกบัเจำ้หน้ีอ่ืน เป็น
ตน้ รวมตลอดถึงถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีทั้งทำงแพง่ และหรือทำงอำญำ หรือถูกบงัคบัให้ช ำระหน้ี หรือถูกยดึทรัพยไ์ม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมด 
หรือตกเป็นผูถู้กพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำด หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลำย กรณีถือวำ่เป็นเหตุให้บริษทัมีสิทธิเลิกสญัญำฉบบัน้ีไดท้นัที  
 
5. ข้อก าหนด และเง่ือนไขทั่วไป 

      5.1 กำรใชสิ้ทธิของบริษทัตำมสญัญำฉบบัน้ี 
 5.1.1 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำและใช้ดุลพินิจในกำรตกลง หรือไม่ตกลง ให้ลูกคำ้เปิดบญัชีโปรแกรมออม

ทองค ำกบับริษทัตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร  
 5.1.2 บริษทัมีสิทธิจะเพ่ิม หรือลด หรือจ ำกดัวงเงินโปรแกรมออมทองค ำของลูกคำ้ตำมท่ีบริษทัพิจำรณำ และเห็นสมควร

ไดโ้ดยพลกำร โดยไม่จ  ำตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบก่อนเป็นกำรล่วงหน้ำ หรือตอ้งให้ลูกคำ้ให้ควำมยนิยอมกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวก่อนแต่อยำ่ง
ใด 
  5.1.3 เม่ือมีเหตุอนัสมควรบริษทัมีสิทธิท่ีจะไม่ด ำเนินกำรซ้ือขำยทองค ำให้แก่ลูกคำ้ก็ได ้โดยลูกคำ้ตอ้งยอมรับกำรกระท ำ
ดงักล่ำว และไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยอยำ่งใดๆ จำกบริษทัทั้งส้ิน 

 5.1.4 บริษทัมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรขำยทองค ำ รับซ้ือขำยทองค ำ และกำรช ำระรำคำใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ใน
กรณีท่ีหำกปรำกฏวำ่ลูกคำ้มีพฤติกำรณ์น่ำสงสยัวำ่จะไม่สุจริต, ขำยทองค ำ ซ้ือทองค ำผิดปกติ, ขำยทองค ำ ซ้ือทองค ำท่ีไม่เหมำะสม หรืออำจ
เป็นกำรฝ่ำผืนต่อกฎหมำย ภำยใตดุ้ลพินิจและกำรพิจำรณำของบริษทัเป็นส ำคญั 

 5.1.5 กำรท่ีบริษทัผ่อนผนักำรผิดนดัผิดสัญญำของลูกคำ้ก็ดี หรือกำรทวงถำมให้ลูกคำ้ช ำระหน้ีไม่ว่ำจ  ำนวนใดก็ดี หรือ
รำยกำรใดก็ดี หรือละเวน้กำรใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญำก็ดี เป็นตน้ ให้ถือวำ่เป็นเพียงกำรผอ่นผนั หรือกำรละเวน้เฉพำะคร้ังเฉพำะครำวเท่ำนั้น 
และไม่ถือเป็นกำรผูกมดั หรือตดัสิทธิบริษทัท่ีจะบงัคบัตำมสัญญำ หรือบอกเลิกสัญญำ เม่ือลูกคำ้ผิดนัดผิดสัญญำขอ้หน่ึงขอ้ใดในครำว
ต่อไปอีกไดแ้ต่อยำ่งใด 

 5.1.6 กำรท่ีบริษทัเลือกด ำเนินกำร หรือไม่ด ำเนินกำรอย่ำงหน่ึงอยำ่งใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรทวงถำม หรือกำรเรียกให้ช ำระ
หน้ี หรือกำรกระท ำใดในระยะเวลำใดก็ตำม กรณีถือวำ่ไม่ผกูพนับริษทัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรเช่นนั้นอีกในครำวต่อไป และไม่ถือวำ่เป็นกำร 

 
 

ยกเวน้ หรือถือวำ่บริษทัไดส้ละสิทธิท่ีจะเรียกให้ลูกคำ้กระท ำกำร หรือช ำระหน้ีแต่อยำ่งใด บริษทัยงัคงมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกคำ้กระท ำกำร
หรือช ำระหน้ีไดอ้ยูทุ่กเม่ือ 
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 5.1.7 กำรท่ีบริษทัยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ อ ำนำจ หรือเอกสิทธิใดๆ ตำมสญัญำฉบบัน้ีระหวำ่งบริษทักบัลูกคำ้ในคร้ังใดๆ ก็ดี หรือ
ต่อบุคคลภำยนอก (ถำ้มี) ก็ดี กรณีถือวำ่ยงัไม่เป็นกำรลบลำ้ง หรือสละสิทธิ อ ำนำจ หรือเอกสิทธิใดๆ ดงักล่ำว และกำรใชสิ้ทธิใดๆ เพียงคร้ัง
เดียว หรือบำงส่วน ไม่ถือวำ่เป็นกำรตดัสิทธิในกำรท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิ อ ำนำจ เอกสิทธิ ตำมสญัญำฉบบัน้ีจนครบถว้น 
        5.2 ลูกคำ้ตกลงและยอมรับ ดงัน้ี  
    5.2.1 ลูกคำ้ได้รับแจง้ถึงควำมเส่ียง และทรำบถึงภำระหน้ำท่ีท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมออมทองค ำเป็นอยำ่งดี
แลว้ และลูกคำ้ยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงดงักล่ำวทุกประกำร     
    5.2.2 ตวัแทน และหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกลูกคำ้ให้ลงลำยมือช่ือ หรือออกค ำสัง่แทนลูกคำ้ หรือกำรกระท ำ
ใด ๆ ตำมสญัญำน้ี ลว้นอยูใ่นควำมรับผิดชอบของลูกคำ้ทั้งส้ิน 
    5.2.3  ในกำรซ้ือทองค ำ ขำยทองค ำ ลูกคำ้อำจตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 
อีกส่วนหน่ึงนอกเหนือจำกรำคำซ้ือขำยทองค ำดงักล่ำวดว้ย 
   5.2.4  ค  ำสั่งซ้ือทองค ำ ขำยทองค ำในแต่ละคร้ัง รวมตลอดถึงค ำสั่งอ่ืนใดของลูกคำ้นั้น หำกบริษทัไม่สำมำรถท ำกำรซ้ือ
ทองค ำ ขำยทองค ำได้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม ลูกคำ้ยอมรับว่ำไม่ใช่เป็นควำมผิดของบริษทั และไม่
โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยอยำ่งใดๆ จำกบริษทัทั้งส้ิน 
   5.2.5 บรรดำค ำสั่งใดๆ ของลูกคำ้ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือทองค ำ กำรขำยทองค ำ กำรรับทองค ำ และหรือกำรรับเงิน เป็นตน้ 
เป็นค ำสั่งท่ีลูกคำ้ไม่สำมำรถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขโดยล ำพงัได ้หำกไม่ไดรั้บควำมยินยอมจำกบริษทัก่อน และหำกมี
ควำมเสียหำยอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดเกิดข้ึน ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดำควำมเสียหำยทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
    5.2.6 บริษทัไม่มีหน้ำท่ี หรือขอ้ผูกมดัท่ีจะยนืยนัรำยกำรซ้ือทองค ำ ขำยทองค ำของลูกคำ้ หรือไม่ก็ได ้ไม่ว่ำทำงใด โดยถือ
วำ่เป็นหน้ำท่ีของลูกคำ้ท่ีจะตอ้งตรวจสอบ และติดตำมผลรำยกำรซ้ือทองค ำ ขำยทองค ำดงักล่ำวเอง ซ่ึงหำกมีควำมผิดพลำดอยำ่งหน่ึงอยำ่ง
ใดข้ึน ลูกคำ้ไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยอยำ่งใดๆ จำกบริษทัทั้งส้ิน 
   5.2.7 หำกมีควำมผิดพลำดอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดเกิดข้ึนมำจำกกำรค ำนวณรำคำซ้ือทองค ำ รำคำขำยทองค ำข้ึนไม่ว่ำในคร้ังใด 
หรืออยูใ่นระหวำ่งกำรซ้ือทองค ำ ขำยทองค ำ บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกคำ้ 
   5.2.8 หำกมีกำรปิดบญัชีไม่วำ่จะเป็นเพรำะเหตุใดก็ดี กำรเลิกสัญญำน้ีไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยใดก็ดี หำกปรำกฏว่ำลูกคำ้มีหน้ีคำ้ง
ช ำระ มีบรรดำค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกร ค่ำก ำเหน็จ ค่ำใชจ่้ำยใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกประกำรเกิดข้ึน ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบช ำระเงินใน
จ ำนวนดงักล่ำวให้แก่บริษทัทั้งส้ิน รวมตลอดถึงบรรดำค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้แก่บริษทัจนเสร็จส้ินครบถว้นดว้ยทนัทีท่ีไดรั้บแจง้
จำกบริษทั 
   5.2.9 ในกรณีลูกคำ้ผิดนัดผิดสัญญำก็ดี ไม่ช ำระเงิน และหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด และหรือค่ำเสียหำย รวมทั้งหน้ีสินใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนก็ดี เป็นตน้ ให้แก่บริษทั ลูกคำ้ตกลงช ำระดอกเบ้ียให้แก่บริษทัในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีผิดนดัช ำระจนกว่ำจะช ำระเสร็จ
ส้ิน 

   5.2.10 ลูกคำ้จะไม่วำ่กล่ำว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดต่อบริษทั อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรกระท ำ หรืองดเวน้กำร
กระท ำของบริษทัท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

   5.2.11 ยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด หรือบำงส่วนของลูกคำ้ให้กบัหน่วยงำน หรือบุคคลภำยนอกได้ ตำมแต่
บริษทัเห็นสมควร และไม่ถือวำ่เป็นควำมผิดและบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบแต่อยำ่งใด  
        5.2.12 ยินยอมให้บริษทัสำมำรถบนัทึกเสียงกำรสนทนำได้ และยอมรับให้ระบบกำรบนัทึกเสียงสนทนำดงักล่ำวเป็น
หลกัฐำนแห่งกำรซ้ือทองค ำ ขำยทองค ำ และถือวำ่กำรซ้ือขำยดงักล่ำวถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้  

   5.2.13 ลูกคำ้ไม่สำมำรถโอนสิทธิเรียกร้องใดๆ ท่ีตนมีอยูท่ ั้งก่อน และหลงัสญัญำฉบบัน้ีส้ินสุดลง ไม่ว่ำดว้ยกรณีใดก็ตำม
ให้กบับุคคลภำยนอก โดยปรำศจำกควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั 
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   5.2.14 บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อควำมสูญเสีย และควำมเสียหำยใดๆ ท่ีลูกคำ้ไดรั้บ อนัมีเหตุมำจำกภยัพิบติั อคัคีภยั กำร
นดัหยดุงำน กำรก่อจลำจล กำรประทว้ง กำรสงครำม หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมตลอดจนขอ้ผิดพลำดใดๆ จำกกำรรับส่งขอ้มูล ขอ้ผิดพลำด
จำกควำมเขำ้ใจผิดของบริษทั ควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นตน้ดว้ย 
  5.3 ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลของลูกคำ้ เช่น ท่ีอยู ่ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล์แอดเดรส เป็นตน้ ลูกคำ้
ตอ้งแจ้งกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกัษรให้บริษทัทรำบทนัที และบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ จำกกำรท่ีลูกค้ำไม่แจง้กำร
เปล่ียนแปลงมำยงับริษทั รวมทั้งกำรติดต่อหรือแจง้ของบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงใดไปยงัขอ้มูลเดิมของลูกคำ้ ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรกระท ำโดยชอบ
ดว้ยขอ้เทจ็จริงและกฎหมำยของบริษทัแลว้ทั้งส้ิน  

       5.4 บรรดำกำรติดต่อ กำรแจง้ กำรมีหนงัสือ หนงัสือบอกกล่ำวทั้งหลำยท่ีจะติดต่อและส่งให้แก่ลูกคำ้ของบริษทันั้น บริษทัมี
สิทธิกระท ำได้ทำงหน่ึงทำงใดตำมสมควร ไม่ว่ำจะเป็นทำงโทรศพัท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสำร ทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่
ลงทะเบียน หรือให้คนน ำไปส่งให้ หรือทำงอินเตอร์เน็ต ตำมข้อมูลและสถำนท่ีท่ีลูกคำ้ได้ให้ไว้แก่บริษทั หรือวิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษัท
เห็นสมควรก็ได ้ซ่ึงหำกบริษทัไดติ้ดต่อไปยงัลูกคำ้ทำงหน่ึงทำงใดดงักล่ำวแลว้ ให้ถือว่ำบริษทัไดติ้ดต่อ แจง้ หรือส่งให้แก่ลูกคำ้ทรำบโดย
ชอบดว้ยขอ้เทจ็จริงและกฎหมำยแลว้ทั้งส้ิน 

  5.5 บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรท่ีจะปรับเปล่ียน หลกักำร หรือขอ้สัญญำในภำยหลงัได้เสมอ และหำกมีกฎหมำย ประกำศ 
ระเบียบขอ้บงัคบัของภำครัฐซ่ึงออกมำในภำยหลังท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบถึงเง่ือนไขใดๆ ของขอ้ตกลงตำมสัญญำฉบบัน้ี หรือมี
ผลกระทบต่อระเบียบปฏิบติัของบริษทัภำยใตห้ลกักำรป้องกนัควำมเส่ียง และหลกักำรแกไ้ข พร้อมป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหำในอนำคต 
ลูกคำ้ยนิยอมให้บริษทัเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพ่ิมเติมขอ้ตกลงฉบบัน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั กฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทัดงักล่ำวแลว้แต่กรณีตำมแต่บริษทัเห็นสมควร 
   5.6 ในกรณีท่ีขอ้ตกลงในสัญญำฉบบัน้ีบำงขอ้อำจจะใช้บงัคบัไม่ได้ตำมกฎหมำย คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงให้ขอ้ตกลงใน
สญัญำส่วนท่ีมีผลบงัคบัไดต้ำมกฎหมำย ยงัคงใชบ้งัคบักนัต่อไปไดโ้ดยสมบูรณ์ 
 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้ เห็นว่ำถูกตอ้งตรงตำมวตัถุประสงค์และเจตนำของทั้งสอง
ฝ่ำยทุกประกำร จึงไดล้งลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) ให้ไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน  
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