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สัญญาซือ – ขายทองคาํ กับบริษัท จแีคป จาํกัด 
        

 สัญญาฉบบันีทาํขึนทีบริษทั จีแคป จาํกดั  เมือวนัที..................เดือน....................................พ.ศ........................................... 

ระหว่าง ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/หา้งหุน้จาํกดั) .................................................................................................................... 

อาย.ุ..........ปี สัญชาติ....................... (บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/อืน ๆ..........................) เลขที..................................................... 

อยูบ่า้นเลขที..................................หมู่ที....................เลขทีหอ้ง........................ อาคาร...........................................................................

หมู่บา้น............................................................ซอย...............................................ถนน......................................................................... 

ตาํบล/แขวง.............................อาํเภอ/เขต..................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์...................................

เบอร์โทรศพัท.์...............................................................................อเีมลล.์............................................................................................. 

 

ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึง กบั บริษทั จีแคป จํากดั สํานักงานตังอยู่ เลขที 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า “บริษทั” อีกฝ่ายหนึง โดยทงัสองฝ่ายตกลงทาํสัญญาซือขายทองคาํกนั ดงัต่อไปนี 

1.  คาํจํากดัความ 

 1.1 คาํว่า “ทองคาํ” หมายความถึง ทองคาํแท่งตามมาตรฐานในการซือขายทองคาํ ดงันี 

•  มาตรฐานทองคาํแท่งความบริสุทธิ 96.50% ประทบัตรา Gcap Gold , Greatest Gold , Globlex หรือหา้งทองจินไถ่เฮง และหรือ 

•  มาตรฐานทองคาํแท่งความบริสุทธิ 99.99% Greatest Gold, Globlex หรือทีผ่านมาตรฐาน London  Bullion Market Association (LBMA) 

 1.2 คาํว่า “ลูกคา้” หมายความถึง บุคคลผูซึ้งตกลงและลงนามเขา้ทาํสัญญาซือขายทองคาํกบับริษทั และใหห้มายรวมถึงตวัแทน หรือบุคคลอืน

 ทีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ใหล้งลายมือชือ หรือออกคาํสั งแทนลูกคา้ หรือการกระทาํใด ๆ  ตามสัญญานีโดยตรงดว้ย ซึงบุคคลผูซึ้งตกลงและ

 ลงนามยอมผกูพนัตนกบับริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบโดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทงัสิน 

 1.3 คาํว่า “ราคาซือขายทองคาํ” หมายความถึง ราคาซือขายทองคาํทีบริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาซือขายไวใ้นแต่ละคราว และหรือถือว่าเป็น ณ 

 เวลาทีเกดิการซือขายทองคาํกนั โดยมีเงือนไขการตงัราคาซือขายทองคาํ (Leave Order)   

  1.3.1 ลูกคา้สามารถทาํการตงัราคาซือขายไดใ้นช่วงเวลา 09.00 – 24.00 น. โดยการตงัราคาซือขายจะมีผลตงัแต่เวลาทีลูกค้าตังราคา

  ซือขาย จนถึงเวลาสินสุด ทงันีช่วงเวลาการซือขายอาจเปลียนแปลงได้ตามการประกาศวนัหยุดของประเทศไทยและวนัหยุดของ

  ต่างประเทศ 

  1.3.2 การตงัราคาซือขายทองคาํทีเกดิขึนนนัเกดิจากการตกลงและยอมรับเงือนไขภายใต้ข้อกาํหนดของบริษทัผูข้าย บริษทัผูข้าย

  จะทาํการยืนยนัสถานะรายการซือขายของลกูคา้ ต่อเมือรายการทีลูกคา้ไดท้าํการตงัราคาไวน้นัทาํการซือขายสาํเร็จ (Order  

  Approved) 

  1.3.3 ในกรณีเกดิเหตุการณ์ใดๆ ทีทาํใหร้ะบบซือขายของบริษทัเกดิความขดัขอ้ง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งขอ้ความ  

  (SMS) เพือแจง้ยกเลิกรายการทีลูกคา้ไดท้าํการตงัราคาไว ้หากบริษทัไม่สามารถติดต่อลูกคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้

 1.4 คาํว่า “หลกัประกนั” หมายความถึง เงินสด และหรือ ทองคาํ 

 1.5 คาํว่า “เวลาทาํการซือขายทองคาํ” หมายความถึง วนัทาํงานปกติของบริษทั ตงัแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา 
 

2.  คาํรับรอง และความยินยอมของลูกค้า 

 2.1 ลูกคา้ไดท้าํการศึกษาขอ้มูล เงือนไข และวิธีการดาํเนินการซือขายทองคาํของบริษทัด้วยความระมัดระวงั และรอบคอบอย่างดีทีสุด และ

 เขา้ใจเป็นอย่างดี พร้อมกบัยอมรับผลทีเกดิขึนทุกประการโดยไม่อิดเอือน 

 2.2 ลูกคา้เป็นผูมี้ความรู้ และความเข้าใจเกยีวกบัลักษณะความเสียงในการลงทุนของทองคาํทีมีการซือขายกบับริษทัเป็นอย่างดีแล้ว และ

 ลูกคา้ทราบดีว่าความเสียงทีเกดิจากการเปลียนแปลงมูลค่าและราคาของทองคาํ อันอาจมีผลทาํให้ลูกค้าต้องขาดทุน และอาจต้องรับผิดต่อ

 บริษทัอีกส่วนหนึงดว้ย 
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2.3 ในกรณีลูกค้าเลือกตกลงซือขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) กบับริษทัอีกทางหนึง ลูกค้ายอมรับความเสียงและยอมผูกพนัตน

 รับผิดชอบในขอ้บกพร่องทีอาจเกดิขึนจากการซือขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกประการ อาทิเช่น ความล่าชา้ของคาํสั งซือขาย, ช่วง ณ เวลาทีทาํ

 การซือขาย, คาํสั งซือขายสูญหาย, คาํสั งซือขายทีเกดิขึนจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า, คาํสั งซือขายของลูกค้าโดยบุคคลอืน, 

 ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือคอมพิวเตอร์ของบริษทัขดัขอ้ง เป็นต้น ลูกค้าตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความเสียหายอย่างหนึงอย่างใดที

 เกดิขึน และยินยอมผกูพนัตนทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัทงัสิน  

 2.4 ลูกคา้รับรองว่า ทองคาํทีนาํมาขายและส่งมอบใหแ้กบ่ริษทั ลูกค้าเป็นเจ้าของและมีกรรมสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผูเ้ดียว และ

 ทองคาํดงักล่าวปราศจากภาระผกูพนั และการรอนสิทธิใด ๆ ทงัสิน 

 2.5 ลูกคา้ตกลงทีปฏิบติัตามกฎหมายทีเกยีวขอ้งดว้ยทุกประการ 
 

3.  สินค้าทซืีอขาย 

 ลูกคา้ตกลงซือ / ตกลงขาย และบริษทัตกลงขาย / ตกลงซือ ทองคาํ ณ สถานทีทีทาํการซือขายตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของบริษทั โดยมี

ปริมาณนาํหนกัเปอร์เซ็นต ์คุณภาพของทองคาํ ตามทีตกลงกนั ณ วนัและเวลาทีมีการติดต่อซือขายทองคาํกนัตามสัญญานี และการซือขายทองคาํแต่ละ

ครังกมี็ผลในแต่ละครังทีทาํการซือขายทองคาํกนั 
 

4.  การเปิดบัญชี 

 4.1 ลูกคา้ตกลงเปิดบญัชีซือขายทองคาํกบับริษทั เพือทาํคาํสังซือ หรือคาํสั งขายทองคาํ โดยผ่านบริษทัตามราคาซือขายทองคาํของบริษทั 

 ภายในวงเงินซือขายและไม่เกนิจาํนวนมูลค่าของทองคาํทีบริษทัอนุมัติหรือเห็นสมควร และบริษทัตกลงให้ลูกคา้เปิดบัญชีซือขายทองคาํ

 ดังกล่าว ลูกค้าตกลงและยอมรับเงือนไข และตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามสัญญานี ตามใบคําขอเปิดบัญชี  และข้อกาํหนดใด ๆ และ

 กฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนคู่มือการซือขายทองคาํ ของบริษทัทีมีอยู่ในวนันี และหรือทีจะมีขึนในภายภาคหน้าทุกประการ และถือว่าทงัหมดนี

 เป็นส่วนหนึงของสัญญาฉบบันีดว้ย 

 4.2 ลูกคา้ไดรั้บแจง้ถึงความเสียง และทราบถึงภาระหน้าทีทีอาจเกดิขึนทีเกยีวข้องกบัการซือขายทองคาํเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้ายอมรับ

 เงือนไขและขอ้ตกลงดงักล่าวทุกประการ 

 4.3 บริษทัสงวนสิทธิในการพิจารณาและใชดุ้ลยพินิจในการตกลง หรือไม่ตกลง ใหลู้กคา้เปิดบญัชีซือขายทองคาํกบับริษทัตามทีบริษทั

 เห็นสมควร  
 

5.  หลกัประกนั 

 ในการซือขายทองคาํกบับริษทั ลูกคา้จาํเป็นตอ้งนาํเงินสด และหรือทองคาํตามจาํนวนทีบริษทักาํหนดมาวางไวเ้พือเป็นหลักประกนักบับริษทั

กอ่นทีจะทาํการซือขายทองคาํ ซึงจะเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10% ของมูลค่าทองคาํทีลูกค้าจะทาํการซือขายในแต่ละครัง ซึงหลักประกนัทีได้วางไวต่้อ

บริษทันี ลูกคา้ไม่มีสิทธินาํมาหกักลบกบัราคาค่าซือขายทองคาํทีลูกคา้มีหนา้ทีตอ้งชาํระใหก้บับริษทั 

 ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษทัเรียกใหว้างหลกัประกนัเพิมเติมตามแต่บริษทัเห็นสมควรกไ็ด ้

 หลกัประกนันีถือเป็นความลบัของลูกคา้และบริษทั และลูกคา้ไม่มีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนหรือดอกผลใด ๆ ทีเกดิขึนจากหลกัประกนัดังกล่าว

จากบริษทัแต่อย่างใด 

 ในกรณีลูกคา้ผิดนดัผิดสัญญา ลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษทัมีสิทธินาํหลกัประกนันีไปหกัลบบญัชีทีเกดิขึนจากการซือขายทองคาํได้ โดยไม่จาํต้อง

แจง้ใหลู้กคา้ทราบหรือตอ้งใหลู้กคา้ใหค้วามยินยอมการดาํเนินการดงักล่าวกอ่นแต่อย่างใด 

 

6.  การซือขายทองคาํ 

 ในการซือขายทองคาํกบับริษทั ลูกคา้จะตอ้งมีรายการอย่างนอ้ยจะตอ้งประกอบไปดว้ย ชือลูกคา้ , ปริมาณทองคาํ , ราคาทองคาํ , วิธีการชาํระ

ราคา วิธีการส่งมอบทองคาํ วิธีการรับเงินค่าทองคาํ และวิธีการรับมอบทองคาํ เป็นตน้ ซึงลูกคา้สามารถเสนอและตกลงซือขายทองคาํกบับริษทัได ้ดงันี 

 6.1 สามารถตกลงซือขายไดที้ทาํการของบริษทั ภายในเวลาทาํการซือขายทองคาํ หรืออาจจะมีการเปลียนแปลงเวลาตามทีบริษทัเห็นสมควร 
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6.2 สามารถตกลงซือขายผ่านทางโทรศัพท์กบับริษทั ภายในเวลาทาํการซือขายทองคาํ หรืออาจจะมีการเปลียนแปลงเวลาตามทีบริษัท

 เห็นสมควร ซึงบริษทัจะมีระบบการบนัทึกเสียงการสนทนารองรับไว ้และลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษทับนัทึกเสียงการสนทนาดงักล่าวได ้และ

 ยอมรับใหร้ะบบการบนัทึกเสียงสนทนาดงักล่าวเป็นหลกัฐานแห่งการซือขายทองคาํ และถือว่าการซือขายดงักล่าวถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ลูกค้า

 ไม่สามารถเปลียนแปลง แกไ้ข หรือยกเลิกการซือขายทองคาํดงักล่าวได ้

 6.3 ลูกคา้สามารถเลือกตกลงซือขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ กบั บริษัทภายในเวลาทําการ

 ซือขายทองคาํ หรืออาจจะมีการเปลียนแปลงเวลาทาํการปกติตามทีบริษทัเห็นสมควร โดยเป็นไปตามเงือนไข  และวิธีการตามข้อตกลงของ

 สัญญาซือขายทองคาํผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ของบริษทัเพิมเติมอีกทางหนึงกไ็ด้ โดยลูกค้าต้องลงนามใน

 สัญญาต่อทา้ยสัญญาซือขายทองคาํกบับริษทั จีแคป จาํกดั สัญญาซือขายทองคาํผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ 

 อีกฉบบัหนึงดว้ย และถือว่าเป็นส่วนหนึงของสัญญาฉบบันีของลูกคา้รายดงักล่าวนีดว้ย 
 

 ในกรณีทีลูกคา้จะขอใหมี้การเปลียนแปลง แกไ้ข  หรือยกเลิกการซือขายทองคาํทีเกดิขึนนนั ซึงลูกคา้ไม่สามารถกระทาํโดยลาํพงัได ้หากไม่ได้

รับความยินยอมจากบริษทักอ่น และหากมีความเสียหายอย่างหนึงอย่างใดเกดิขึน ลูกค้าจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความเสียหายทังทางตรงและ

ทางออ้ม 

 การตกลงซือขายทงั 3 กรณีขา้งตน้ ถือว่าลูกคา้ได้ตกลงทาํธุรกรรมซือขายทองคาํกบับริษทัสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว ลูกค้ามีหน้าทีทีต้องทําตาม

เงือนไข วิธีการการชําระราคา และส่งมอบทองคาํ ตามทบีริษัทกาํหนดไว้ในข้อต่อไป  
 

7.  การชําระราคา และการส่งมอบทองคาํ 

 7.1 กรณีลูกคา้ซือทองคาํ ลูกคา้จะตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนตามราคาของทองคาํทีไดต้กลงซือไวก้บับริษทัใหค้รบถว้น ใหแ้กบ่ริษทัภายในเวลา

 ทาํการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายในกาํหนดไม่เกนิ 2 วนัทาํการ นับจากวนัทีทีได้ทาํการตกลงซือทองคาํกบับริษทั 

 โดยอาจจะชาํระเป็นเงินสด ณ ทีทาํการของบริษทั หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของบริษทัแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวให้แกบ่ริษทั

 เพือตรวจสอบ หรือบริษทัจะทาํการหกัเงินจากบญัชีธนาคารของลกูคา้ทีใหไ้วแ้กบ่ริษทั หลงัจากนันบริษทัจะส่งมอบทองคาํให้กบัลูกค้าตาม

 จาํนวนทีไดต้กลงกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริษทัต่อไป แต่หากลูกค้าไม่มารับมอบทองคาํดังกล่าวภายในกาํหนด กรณีถือว่าไม่ใช่เป็น

 ความผิดของบริษทัแต่อย่างใด 

 7.2 กรณีลูกคา้ขายทองคาํ ลูกคา้จะตอ้งส่งมอบทองคาํตามจาํนวนของทองคาํทีไดต้กลงขายไวก้บับริษทัให้ครบถ้วน และทองคาํดังกล่าวต้อง

 เป็นไปตามมาตรฐานของทองคาํตามสัญญาฉบบันี ใหแ้กบ่ริษทัภายในเวลาทาํการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายใน

 กาํหนดไม่เกนิ 3วนัทาํการนบัจากวนัทีทีไดท้าํการตกลงขายทองคาํกบับริษทั แต่ทงันีลูกคา้จะตอ้งทาํการวางหลักประกนัให้กบับริษทัไวเ้ป็น

 จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10% ของมูลค่าทองคาํทีลูกคา้ทาํการซือขาย และยินยอมใหบ้ริษทันาํทองคาํดงักล่าวไปตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการของ

 บริษทัได้ด้วย หลังจากนันบริษทักจ็ะดาํเนินการชาํระเงินค่าซือทองคาํให้กบัลูกค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษทัต่อไป หลังจาก

 ตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามมาตรฐานของทองคาํตามสัญญาฉบบันีเสร็จสินแลว้ 

  ลูกคา้ตกลงและยินยอมว่ากรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบทองคาํ และ

 การชาํระเงินค่าซือทองคาํตามสัญญาฉบับนีให้แกลู่กค้าได้ โดยมิจาํต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการ

 ดาํเนินการ ดงักล่าวกอ่นแต่อย่างใดลูกคา้ตกลงยอมรับดว้ยในการเปลียนแปลงตามนี 

  บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการรับซือทองคาํ และปฏิเสธการชาํระเงินค่าซือทองคาํ ในกรณีทีทองคาํทีบริษทัไดรั้บจากลกูคา้ไม่

 เป็นไปตามขอ้ตกลงของสัญญาหรือสงวนสิทธิทีจะชาํระเงินค่าซือทองคาํ ตามคุณภาพ ปริมาณ ประเภท และนาํหนกัทองคาํทีปรากฏภายหลัง

 จากการตรวจสอบในการชาํระราคา เงินค่าซือทองคาํดงักล่าว ลูกคา้อาจจะมารับเงินสด ณ ทีทาํการของบริษทัในเวลาทาํการปกติ (เวลา 09.00 

 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) หรือใหบ้ริษทัโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของลูกคา้ตามทีไดแ้จง้ไวต่้อบริษทักไ็ด ้โดยลูกคา้ตกลงและยินยอมให ้

บริษทัหกัเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใด ๆ เพือการชาํระเงินใหแ้กลู่กคา้ได ้และถือว่าลูกคา้ไดรั้บเงินค่าซือทองคาํดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

 7.3 กรณีลูกคา้ตกลงซือขายทองคาํกบับริษทั และประสงคจ์ะฝากทองคาํไวก้บับริษทั ลูกคา้ตอ้งแจง้ความประสงค ์ ดังก ล่าว ให้บ ริษัท ทราบ 

 โดยลูกคา้ตกลงและยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการของบริษทั และยอมรับความเสียงภยั หรือภยัพิบติัทีอาจเกดิขึนกบัทองคาํ

 ทีฝากไว้ทุกประการและลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทน หรือดอกผลใด ๆ ทีเกิดขึนจากหลักประกนัดังกล่าวจากบริษทัแต่อย่างใด 
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  หากลูกคา้ประสงคจ์ะรับทองคาํทีฝากไวก้บับริษทั ลูกคา้ตอ้งแจง้จาํนวน วนั และเวลา เป็นลายลกัษณ ์ อักษรมายงับริษทัเป็นการ

 ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัทาํการ เมือลูกคา้ไดรั้บการยืนยนักบัทางบริษทัแลว้ ลูกคา้จึงสามารถมารับทองคาํดงักล่าว ณ ทีทาํการของบริษทัใน

 เวลาทาํการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ได ้

 7.4 การไม่ชําระราคา หรือส่งมอบทองคํา หากลูกค้าไม่ชําระเงินให้แกบ่ริษัท หรือไม่ยอมส่งมอบทองคาํให้แกบ่ริษทัภายในกาํหนดเวลา

 ขา้งตน้ บริษทัจะถือว่าลูกคา้ตกเป็นฝ่ายผิดนดัผิดสัญญา และหรือหากปรากฏว่าในขณะใด ขณะหนึงราคาของทองคาํทีประกาศโดยบริษทัมี

 การเปลียนแปลงไปและทาํใหมู้ลค่าของหลกัประกนัทีลูกคา้นาํมาวางไวก้บับริษทัมีมูลค่าลดลงตํากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทองคําตามรายการ

 ซือขายทองคาํทลูีกค้าได้ตกลงไว้กบับริษัทโดยเทียบกบัราคาซือขายทองคาํทีบริษทัเป็นผูป้ระกาศราคาไวท้งั 2 กรณี บริษทัมีสิทธิปกป้อง และ

 บรรเทาความเสียหายอนัพึงมีทีอาจจะเกดิขึนแกบ่ริษทัไดทุ้กวิถีทาง เช่น 

  7.4.1 บริษทัมีสิทธิ เรียกใหลู้กคา้วางหลกัประกนัเพิมเติมในจาํนวนเพียงพอทาํใหมู้ลค่าของหลกัประ กนัเพิมขึนในจาํนวนไม่น้อย

  กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่ารายการซือขายทองคาํทีลูกคา้ไดต้กลงไวก้บับริษทั ซึงลูกคา้ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที 

  บริษทักาํหนดไว ้และหรือ 

  7.4.2 บริษทัมีสิทธิ ซือหรือขายทองคาํของลูกคา้ไดโ้ดยพลการ และสามารถใชร้าคาซือขายทองคาํทีบริษทัเป็นผูป้ระกาศไว ้ณ  

  ช่วงเวลาและราคาซือขายทองคาํทีบริษทัเห็นสมควร หรือราคาซือขายทองคาํตงัแต่มีการผิดนัดผิดสัญญา หรือราคาซือขายทองคาํ

  ตงัแต่ทีทาํใหมู้ลค่าของหลกัประกนัตาํกว่าร้อยละ 3 ได ้โดยมิจาํตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ หรือตอ้งใหลู้กคา้ใหค้วามยินยอมการ 

  ดาํเนินการดงักล่าวกอ่นแต่อย่างใด เป็นตน้ 

 หลงัจากนนั บริษทักจ็ะทาํการหกัลบบญัชีซือขายทองคาํของลูกคา้กบัหลกัประกนั ซึงหากปรากฏว่ามียอดบญัชีติดลบหรือขาดทุน และหรือมี

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกยีวข้องอีก ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชาํระเงินในจํานวนดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทังสิ นทันทีทีได้รับแจ้งจากบริษัท 
 

8.  การสินสุดของสัญญา 

 8.1 ในกรณีทีลูกค้าไม่สุจริต, ลูกค้าได้ปกปิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงทีได้ให้ต่อบริษทัไม่ว่าทังหมด หรือบางส่วนบริษทัมีสิทธิบอกเลิก

 สัญญาฉบบันีไดท้นัทีและลูกคา้จะตอ้งชาํระหนีทงัปวงทีคงคา้งชาํระอยูแ่ละค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ให้แกบ่ริษทัทันทีทีได้รับแจ้งจาก

 บริษทั 

 8.2 ในกรณีลูกคา้ผิดนดัผิดสัญญา หรือผิดเงือนไขตามทีบริษทักาํหนด ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษทัมีสิทธิ ทีจะปิดบญัชีซือขายทองคาํตาม

 สัญญาฉบบันีไดท้นัที โดยมิจาํตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ หรือตอ้งใหลู้กคา้ใหค้วามยินยอมการดาํเนินการดังกล่าวกอ่นแต่อย่างใด หาก

 การปิดบญัชีปรากฏว่ามียอดบญัชีติดลบหรือขาดทุน และหรือมีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีเกยีวขอ้งอีก ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระเงินในจาํนวน

 ดงักล่าวใหแ้กบ่ริษทัจนครบถว้นทงัสินทนัทีทีไดรั้บแจง้จากบริษทั 

 8.3 ในกรณีทีลกูคา้ไม่ไดท้าํการติดต่อซือขายทองคาํกบับริษทัเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกนั หรือไม่มีหลกัประกนัมาวางเป็นประกนัไวก้บั

 บริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีบริษทักาํหนด ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษทัมีสิทธิทีจะเลิกสัญญาฉบบันีได้ทนัที และทาํการปิดบญัชีซือ

 ขายเสียโดยลูกคา้ตกลงไม่เรียกร้องใดๆต่อบริษทัทงัสิน 

 8.4 ในกรณีทีมีพฤติการณ์แสดงใหเ้ห็นว่า ลูกคา้ไม่สามารถชาํระราคาค่าซือทองคาํ หรือส่งมอบทองคาํให้แกบ่ริษทัได้เช่น ซ่อนเร้น จาํหน่าย 

 จ่าย โอนทรัพยสิ์นของตนบางส่วนหรือทงัหมด หรือขอ้ตกลงการชาํระหนี หรือประนอมหนีกบัเจ้าหนีรายอืน เป็นต้น รวมตลอดถึงลูกค้าถูก

 ฟ้องร้องดาํเนินคดีทงัทางแพ่งและหรือทางอาญา หรือถูกบงัคบัใหช้าํระหนี หรือถูกยึดทรัพยไ์ม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน หรือตกเป็นผูถู้กพิทกัษ์

 ทรัพยเ์ด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย กรณีถือว่าเป็นเหตุใหบ้ริษทัมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีไดท้นัที และลูกคา้จะตอ้งชาํระหนีทังปวงทีคง

 คา้งชาํระอยู่ และค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆใหแ้กบ่ริษทัทนัทีทีไดรั้บแจง้จากบริษทั 

 8.5 สัญญาฉบบันีมีผลผกูพนัใชบ้งัคบัไดต้ลอดจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะบอกเลิกสัญญา ทงันีในกรณีทีลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้ายงั

 ตอ้งชาํระหนีทงัปวงทียงัคงมีอยู่ หรือคา้งชาํระอยู่ต่อบริษทัพร้อมดอกเบีย (ถา้มี) และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แกบ่ริษทัจนเสร็จสิน

 ครบถว้นดว้ย จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีได ้ซึงในการบอกเลิกสัญญา ลูกคา้จะตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวใหบ้ริษทัทราบล่วงหน้าไม่น้อย

 กว่า 15 วนั 
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 8.6 ในกรณีทีลูกคา้ผิดสัญญาขอ้หนึงขอ้ใด หรือเมือบริษทัเห็นสมควร บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีได้ทันที และลูกค้าจะต้องชาํระหนี

 ทงัปวงทีคงคา้งชาํระอยู่ และค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหแ้กบ่ริษทัทนัทีทีไดรั้บแจ้งจากบริษทั โดยลูกค้าตกลงและยินยอมว่า จะไม่ว่า

 กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดาํเนินการอย่างอืนต่อบริษทัทงัสิน 

 8.7 ในกรณีทีสัญญาฉบบันีสินสุดลง บริษทัมีสิทธิทีจะยึดหน่วงทองคาํ เงิน และหรือหลกัประกนัของลูกคา้ทีมีอยู่กบับริษทัไวไ้ด ้จนกว่าลูกค้า

 จะติดต่อขอรับเงินจาํนวนดังกล่าวจากบริษทัเสร็จสิน หรือบริษัทจะส่งมอบให้แกลู่กค้าด้วยวิธีอืนใดตามทีบริษทัเห็นสมควรกไ็ด้ ทังนี

 ลูกคา้ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินและค่าใชจ่้ายใด ๆ และดอกเบียจากบริษทัไม่ว่ากรณีใด ๆ กไ็ม่มีสิทธิเรียกไดท้งัสิน 
 

9.  ข้อกาํหนดและเงือนไขทวัไป 

 9.1 ในกรณีลูกค้าไม่ชําระค่าเงินซือทองคาํ และหรือส่งมอบทองคาํ และหรือหลักประกนั และหรือค่าใช้จ่ายอืนใด และหรือค่าเสียหาย 

 รวมทงัหนีสินใด ๆ ทีเกดิขึน เนืองจากสัญญาฉบบันีหรือทีเกยีวขอ้งใหแ้กบ่ริษทั ลูกคา้ตกลงชาํระดอกเบียใหแ้กบ่ริษทัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี

 นบัแต่วนัทีผิดนดัชาํระจนกว่าจะชาํระเสร็จสิน 

 9.2 ในการใชสิ้ทธิของบริษทัตามสัญญาฉบบันี 

  9.2.1 บริษทัมีสิทธิจะเพิม หรือลด หรือจาํกดัวงเงินซือขายทองคาํของลูกค้าตามทีบริษทัพิจารณาและเห็นสมควรไดโ้ดยพลการ 

  โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ หรือตอ้งใหลู้กคา้ใหค้วามยินยอมการดาํเนินการดงักล่าวกอ่นแต่อย่างใด 

  9.2.2 บริษทัมีสิทธิทีจะไม่ดาํเนินการซือขายทองคาํใหแ้กลู่กคา้กไ็ด ้โดยลูกคา้ยอมรับการกระทาํดังกล่าว และไม่โต้แยง้ และหรือ

  เรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษทัทงัสิน 

  9.2.3 บริษทัมีสิทธิทีจะปฏิเสธการรับซือขายทองคาํ และการชาํระราคาใด ๆ ไม่ว่าทงัหมดหรืองบางส่วน ในกรณีทีหากปรากฏว่ามี

  ลูกคา้มีพฤติการณ์น่าสงสัยว่า จะไม่สุจริต, ซือขายทองคาํผิดปกติ , การซือขายทองคาํไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนต่อ 

  กฎหมาย ภายใตดุ้ลพินิจและการพิจารณาของบริษทัเป็นสาํคญั 

   9.2.4 การทีบริษทัผ่อนผนัการผิดนดัผิดสัญญาของลูกคา้ หรือการทวงถามให้ลูกค้าชาํระหนีไม่ว่าจาํนวนใด หรือรายการใด หรือ

  ละเวน้การใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ใหถื้อว่าเป็นเพียงการผ่อนผนั หรือการละเวน้เฉพาะครังเฉพาะคราวเท่านนั และไม่เป็นการผกูมัด

  หรือตดัสิทธิบริษทัทีจะบงัคบัตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา เมือลูกคา้ผิดนดัผิดสัญญาขอ้หนึงข้อใดในคราวต่อไปอีกได้แต่อย่าง

  ใด 

  9.2.5 การทีบริษทัเลือกดาํเนินการ หรือไม่ดาํเนินการอย่างหนึงอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม หรือการเรียกใหช้าํระหนี หรือ

  การกระทาํใดในระยะเวลาใดกต็าม กรณีถือว่าไม่ผกูพนับริษทัทีจะตอ้งดาํเนินการเช่นนันอีกในคราวต่อไป และไม่ถือว่าเป็นการ

  ยกเวน้ หรือถือว่าบริษทัไดส้ละสิทธิทีจะเรียกใหลู้กคา้กระทาํการ หรือชาํระหนีแต่อย่างใด บริษทัยงัคงมีสิทธิเรียกให้ลูกค้ากระทาํ

  การหรือชาํระหนีทงัหมดอยู่ทุกเมือ 

  9.2.6 การทีบริษทัยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ อาํนาจ หรือเอกสิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบบันีระหว่างบริษทักบัลูกคา้ในครังใด ๆ กดี็ หรือต่อ 

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

  เพียงครังเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตดั สิทธิในการทีบริษทัจะใชสิ้ทธิอาํนาจ เอกสิทธิ ตามสัญญาฉบบันีจนครบถว้น 

 9.3 ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าตวัแทน และหรือบุคคลอืนใดทีได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชือ หรือออกคาํสังแทนลูกค้า หรือการ

 กระทาํใด ๆ ตามสัญญานี ลว้นอยู่ในความรับผิดชอบของลูกคา้ทงัสิน 

 9.4 ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าในการซือขายทองคาํ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกยีวข้อง (ถ้ามี) อีกส่วน

 หนึงนอกเหนือจากราคาซือขายทองคาํดว้ย 

 9.5 ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าคาํสั งซือขายทองคาํในแต่ละครังนนั หากบริษทัไม่สามารถทาํการซือขายทองคาํไม่ว่า ทังหมดหรือบางส่วนไม่

 ว่าจะเพราะเหตุใดลูกคา้ยอมรับว่าไม่ใช่เป็นความผิดของบริษทั และไม่โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัทงัสิน 

 9.6 ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่า บริษทัไม่มีหนา้ที หรือขอ้ผกูมดัทีจะยืนยนัรายการซือขายทองคาํของลูกค้าหรือไม่กไ็ด้ ไม่ว่าทางใด โดยถือว่า

 เป็นหนา้ทีของลูกคา้ทีจะตอ้งตรวจสอบ และติดตามผลการซือขายทองคาํดงักล่าวเอง ซึงหากมีความผิดพลาดอย่างหนึงอย่างใดขึน ลูกค้าไม่

 โตแ้ยง้ และหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษทัทงัสิน 
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 9.7 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลทังหมด หรือบางส่วนของลูกค้าให้กบัหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกได้ตามแต่บริษทั

 เห็นสมควรและไม่ถือว่าเป็นความผิดและตอ้งรับผิดชอบแต่อย่างใด 

 9.8 ลูกคา้ตกลงและยินยอมว่า จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดาํเนินการอืนใดต่อบริษทั อันสืบเนืองมาจากการกระทาํ หรืองดเวน้การ

 กระทาํของบริษทัทีเกดิขึนทงัสิน 

 9.9 ลูกคา้ตกลงและยินยอมว่า หากมีความผิดพลาดอย่างหนึงอย่างใดเกดิขึนมาจากการคาํนวณราคาซือขายทองคาํขึนไม่ว่าในครังใด หรืออยู่

 ในระหว่างการซือขายทองคาํ ลูกคา้ตกลงชาํระเงิน หรือส่งมอบทองคาํ รวมทงัดาํเนินการอืนใด ใหแ้กบ่ริษทั ใหค้รบถว้นทนัทีทีได้รับแจ้งจาก

 บริษทั และบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกคา้ 

 9.10 ลูกคา้ตกลงและยินยอมว่าบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และความเสียหายใด ๆ ทีลูกคา้ไดรั้บ อนัมีเหตุมา จากภัยพิบัติ อัคคีภยั 

 การนดัหยุดงาน การกอ่จลาจล การประทว้ง การสงคราม หรือ เหตุสุดวิสัยใด ๆ รวมตลอดจนขอ้ผิดพลาดจากการรับส่งขอ้มูล ขอ้ผิดพลาดจาก

 ความเขา้ใจผิดของบริษทั ความล่าชา้ของการดาํเนินงานของบริษทั เป็นตน้ 

 9.11 ลูกคา้ไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทีตนมีอยู่ทงักอ่น และหลงัสัญญาฉบบันีสินสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดกต็ามให้กบับุคคลภายนอก 

 โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

 9.12 ในกรณีทีขอ้ตกลงในสัญญาฉบบันีอาจจะใชบ้งัคบัไม่ไดต้ามกฎหมาย คู่สัญญาทงัสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญาส่วนทีมีผลบังคับ

 ไดต้ามกฎหมาย ยงัคงใชบ้งัคบักนัต่อไปได ้

 9.13 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ทีอยู่ ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เป็นต้น ลูกค้าต้องแจ้งการ

 เปลียนแปลงดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทราบทันที และบริษทัไม่รับผิดชอบใด ๆ จากการทีลูกค้าไม่แจ้งการเปลียนแปลงมายงั

 บริษทัรวมทงัการติดต่อหรือแจง้ของบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางใดไปยงั ขอ้มูลเดิมของลูกคา้ ซึงถือว่าเป็นการกระทาํโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและ

 กฎหมายของบริษทัแลว้ 

 9.14 บรรดาการติดต่อ หรือแจง้ของบริษทั การมีหนงัสือ หนงัสือบอกกล่าวทงัหลายทีจะติดต่อและส่งใหแ้กลู่กคา้นนั  บริษทัมีสิทธิกระทาํได้

 ทางหนึงทางใดตามสมควรไม่ว่าจะเป็น ทางโทรศพัท ์โทรเลข โทรพิมพ ์โทรสาร ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คน

 นาํส่งให ้และทางอินเตอร์เน็ตตามขอ้มูลและสถานทีทีลูกค้าได้ให้ไวแ้กบ่ริษทั หรือวิธีการอืนใดทีบริษทัเห็นสมควรกไ็ด้ ซึงหากบริษทัได้

 ติดต่อไปยงัลูกคา้ทางหนึงทางใดดงักล่าวแลว้ใหถื้อว่าบริษทัไดติ้ดต่อ แจง้ หรือส่งใหแ้กลู่กคา้ทราบโดยชอบดว้ยขอ้เท็จจริงและกฎหมายแลว้ 

 9.15 บริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียน หลกัการ หรือขอ้สัญญาในภายหลงัไดเ้สมอ และหากมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับของ

 ภาครัฐซึงออกมาในภายหลงัทีเกยีวขอ้งและมีผลกระทบถึงเงือนไขใด ๆ ของข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี หรือมีผลกระทบต่อระเบียบปฏิบัติ 

 ของบริษทัภายใตห้ลกัการป้องกนัความเสียง และหลกัการแกไ้ข พร้อมป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาในอนาคต ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัเปลียนแปลง 

 แกไ้ข หรือเพิมเติมขอ้ตกลงฉบับนี เพือให้สอดคล้องกบั กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบข้อบังคับของบริษทัดังกล่าวแล้วแต่กรณีตามแต่

 บริษทัเห็นสมควร 

คู่สัญญาทงัสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของทงัสองฝ่ายทุกประการ จึงไดล้งลายมือชือ และ

ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) ใหไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

               ลงชือ ............................................................ ลูกคา้       ลงชือ ............................................................... บริษทัผูข้าย/ผูมี้อาํนาจลงนาม 

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

  

               ลงชือ ............................................................ พยาน         ลงชือ ............................................................ พยาน 

                                 (..........................................................)                            (...........................................................) 
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สัญญาต่อท้ายสัญญาซือขายทองคาํกับบริษัท จแีคป จาํกัด 

สัญญาซือขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อนื ๆ 

  

ทาํทีบริษทั จีแคป จาํกดั 

 

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

 

 สัญญาฉบบันีทาํขึน ระหว่าง ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/หา้งหุน้จาํกดั)...................................................................................................... 

อายุ.................ปี สัญชาติ............................. (บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/อืน ๆ..........................) เลขที............................................................................ 

อยู่บา้นเลขที.................................หมู่ที.................เลขทีหอ้ง................. อาคาร.......................................หมู่บา้น..................................................................... 

ซอย................................................ถนน..........................................................................................ตาํบล/แขวง....................................................................... 

อาํเภอ/เขต....................................................................จงัหวดั........................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์..........................................................................................อีเมลล.์..................................................................................................................... 

 ต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”  ฝ่ายหนึง กบั บริษัท จีแคป จาํกดั สํานักงานตังอยู่ เลขที 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 ต่อไปนีจะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึง 

 ทงัสองฝ่ายตกลงทาํสัญญาซือขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ต่อกนัโดยลูกค้าตกลงทีจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเกยีวข้อง รวมถึงข้อกาํหนดของบริษทัทีมีอยู่ในปัจจุบันหรือทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติมในภายหลัง โดยมีเงือนไขและ

ขอ้ตกลงดงัต่อไปนี 
 

1.  การเปิดบัญชีขายทองคาํผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์อนิ ๆ 

 1.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซือขายทองคํากบับริษัท เพือทําคําสั งซือ หรือคําสั งขายทองคาํโดยผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตและ/หรือ/ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ และบริษทัอนุมติัใหลู้กคา้เปิดบญัชีซือขายทองคาํดงักล่าว 

 1.2 ลูกคา้ยินยอมรับเงือนไขและปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามสัญญานี รวมถึงคาํจาํกดัความและข้อตกลงอืนตามทีระบุไวใ้น “สัญญาซือขาย

ทองคาํ กบับริษัท จีแคป จํากดั” ตลอดจนคู่มือการซือขายทองคาํของบริษทัทีมีอยู่ในวนันีและ/หรือจะมีขึนในภายภาคหนา้ทุกประการ และถือว่าทงัหมดนี

เป็นส่วนหนึงของสัญญาฉบบันีดว้ย 

 1.3 ลูกคา้ยอมรับว่าตวัแทน และหรือบุคคลอืนใดทีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ใหล้งลายมือชือ หรือออกคาํสั งแทนลกูค้า หรือการกระทาํใด ๆ 

ตามสัญญานีโดยตรงลว้นอยู่ในความรับผิดชอบของลูกคา้ทงัสิน 
 

2.  การซือขายทองคาํผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์อนื ๆ 

 2.1 เมือบริษทัไดอ้นุมติัใหลู้กคา้สามารถสั งซือ / ขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ แล้วบริษทัจะแจ้งชือ

ผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพือใชใ้นการส่งคาํสั งซือ/ขาย ผ่านทางอีเมลของลูกคา้ 

 เพือป้องกนักนัความเสียหายทีจะเกดิขึนกบับญัชี ของลูกคา้ ลูกคา้ จะตอ้งเปลียนชือผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหสัผ่าน (Password) ใน

การเขา้ใชง้านครังแรก และจะตอ้งเกบ็รักษาชือผูใ้ชบ้ญัชีสมาชิก (Username) และรหสัผา่น (Password) ไวเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยให้กบับุคคลอืนได้

ล่วงรู้เป็นอนัขาด รวมทงัตอ้งจดัหามาตรการในการป้องกนัมิใหบุ้คคลอืนล่วงรู้หรือสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวไดเ้ป็นอนัขาด 

 ลูกคา้ตกลงยอมรับว่าในกรณีทีมีบุคคลหนึงบุคคลใดใช้ชือผูใ้ช้บัญชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าทาํการส่ง

คาํสั งซือ/ขาย/ยกเลิกทองคําของลูกค้า หรือดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือการกระทําอืนใดอันเนืองมาจากการใช้รหัสผ่าน 

(Password) ของลูกคา้ ลูกคา้ตกลงทีจะผกูพนัตน และเป็นผูรั้บผิดชอบสาํหรับผลและความเสียหายทีเกดิขึนทงัหมดเสมือนหนึงเป็นการกระทาํของลูกค้า

ทุกประการ 

 

ลงนาม_________________________________________ 
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บริษทัจะไม่รับผิดชอบหรือชดใชค่้าเสียหายใด ๆ ทีเกดิขึนอนัเนืองมาจากการกระทาํ หรือเหตุดงักล่าวขา้งต้นเป็นเด็ดขาด 

 2.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคาํสั งซือ/ขาย หรือคาํสั งใด ๆ ของลูกค้าตามสัญญานี หากมีการกระทาํโดย ปรากฏชือผู้ใช้บัญชีสมาชิก 

(Username) และรหสัผ่าน (Password) ของลูกคา้ ใหถื้อว่าการกระทาํดงักล่าวมีผลผกูพนักบับญัชีลูกคา้ทุกประการ ไม่ว่ารายการดงักล่าว ข้างต้น ลูกค้าจะ

ไม่ไดเ้ป็นผูด้าํเนินการดว้ยตนเองหรือไม่มีการลงลายมือชือในเอกสารใด ๆ อนัแสดงถึงการดาํเนินการโดยลูกคา้ 

 ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบในการกระทาํ / การส่งคาํสั งทงัหมดเสมือนหนึงเป็นการกระทาํของลูกค้าเองทังสิน ทังนีไม่ว่าการกระทาํดังกล่าวจะ

เกดิขึนโดยเจตนาหรือไม่กต็าม หรือจะเกดิจากบุคคลภายนอกกต็าม ลูกคา้ไม่สามารถนาํมา เป็นเหตุในการปฏิเสธความรับผิดชอบกบับริษทัไดท้งัสิน 

 2.3 ลูกคา้รับทราบและยอมรับถึงความเสียงทีเกดิขึนจากการซือขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ อาทิเช่น การ

สูญหายของขอ้มูลระหว่างทาง , การส่งขอ้มูลล่าชา้ หรือไม่สามารถส่งคาํสั งการซือ/ขายไดต้ลอดจนข้อขัดข้องทีเกดิขึนจากอุปกรณ์ หรือระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ หรือของบริษทั อนัส่งผลทาํใหเ้กดการขดัขอ้งไม่สามารถทาํงานโดยปกติได ้ความผิดพลาดทีเกดิจากความคลาดเคลือนของขอ้มูลที

ไดรั้บเนืองจากขอ้จาํกดับางประการเป็นตน้ 

 บริษทั ไม่มีความผกูพนัใด ๆ ทีจะตอ้งรับผิดชอบในผลกาํไร และ / หรือขาดทุน หรือความเสียหายใด ๆ เกดิขึนจากเหตุดังกล่าวข้างต้นทุก

ประการ 

 2.4 ลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ทีเกดิขึนจากบัญชีซือขายทองคาํของลูกค้าอันมีสาเหตุมาจากความจงใจ หรือ

ความประมาทของตวัลูกคา้หรือบุคคลทีเกยีวขอ้ง อาทิเช่น ลูกคา้ส่งคาํสั งซือ/ขายผิดพลาด หรือลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทีได้ให้ไวก้บัทางบริษทั เป็น

ตน้ 

 2.5 บริษทัมีสิทธิทีจะยืนยัน/ปฏิเสธคําสั งซือ/ขายทองคําของลูกค้า ผ่านระบบ แล /หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อืน ๆ ตามวิธีการทีบริษัท

เห็นสมควร และบริษทัมีสิทธิทีจะไม่ดาํเนินการตามคาํสั งใด ๆ ตามคาํสั งซื /ขายของลูกคา้ซึงเกนิกว่าวงเงินซือขายทองคาํของลูกคา้ รวมตลอดถึงบริษทัมี

สิทธิทีจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาดาํเนินการดงักล่าวหรือไม่ ตามแต่บริษทัเห็นสมควร โดยลูกคา้ตกลงยอมรับทีไม่เรียกร้องบรรดาค่าเสียหายใด ๆ จาก

บริษทัทงัสิน 

 2.6 ลูกคา้ไดศึ้กษา และรับทราบถึงหลกัเกณฑเ์งือนไข และวิธีการซือขายทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ/หหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ 

ของบริษทัเป็นอย่างดีแลว้ และยอมรับทีจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และเงือนไขของบริษทั รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทีเกยีวขอ้งกบัการทาํ

ธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ทงัทีมีอยู่ในปัจจุบนัและทีจะมีการแกไ้ขเพิมเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ 

 2.7 ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่า นอกเหนือจากขอ้ตกลงทีไดก้าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในสัญญาฉบบันีแลว้ ใหน้าํคาํจาํกดัความและข้อตกลงอืน

ตามทีระบุไวใ้น “สัญญาซือขายทองคาํกบับริษัท จีแคป จํากดั” (ทงัทีมีอยู่ในสัญญานี และ/หรือทีจะแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต) มาบังคับใช้ในการซือขาย

ทองคาํผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ดว้ย 

 คู่สัญญาทงัสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของทงัสองฝ่ายทุกประการ จึงได้

ลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน โดยจดัทาํขึนเป็นหนึงฉบบัใหบ้ริษทัยึดถือไวเ้ป็นสาํคญัส่วนสาํเนาสัญญาฉบบันีลูกคา้กไ็ดรั้บไปแลว้เช่นกนั 

 

 

               ลงชือ ............................................................ ลูกคา้       ลงชือ ............................................................... บริษทัผูข้าย/ผูมี้อาํนาจลงนาม 

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

  

               ลงชือ ............................................................ พยาน         ลงชือ ............................................................ พยาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือแสดงการตรวจสอบรายชือลูกค้ากับรายชือบุคคลทีถูกกําหนด 

 

ข้อมูลส่วนตัว (โปรดระบุ  คาํนาํหนา้ชือ / ยศ / ตาํแหน่ง / ราชทินนาม: ......................................................) 

ชือ  (ภาษาไทย)........................................................................... นามสกุล........................................................................................... 

ชือ (ภาษาอังกฤษ)........................................................................ นามสกุล..........................................................................................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___            

สถานทีออกบัตร สํานักงานเขต/อําเภอ..................................................................... จังหวัด...............................................................  

วันทีออกบัตร ................................................................... วนัทีบัตรหมดอาย.ุ.................................................................................... 

ข้อมูลทอียู่  :- 

ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที................................หมู่ที...........................  ตรอก/ซอย..........................................................................    

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

จงัหวดั..............................................  รหสัไปรษณีย.์......................................ประเทศ....................................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์....................................................... E-mail address..................................................................................................... 

ทีอยู่ปัจจุบัน  เลขที....................................หมู่ที ...........................ตรอก/ซอย..................................................................................... 

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

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

 

อาชีพ :-      

       ขา้ราชการ     ประกอบกิจการส่วนตวั  (ระบุอาชีพ) ................................................................................... 

ทีอยู่สถานทีทํางาน :- 

เลขที................................ หมู่ที.......................ตรอก/ซอย........................................... ถนน............................................................... 

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

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

เบอร์โทรศพัท.์................................................. E-mail address............................................................................................................ 

 

ผลการตรวจสอบกบัรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2552 และที

แกไ้ขเพิมเติม 

         เป็นบุคคลที  ไม่มี  รายชือ ตามบุคคลทีถูกกําหนด ตาม พรบ.ปปง.2552 

         เป็นบุคคลที  มี  รายชือ ตามบุคคลทีถูกกําหนด ตาม พรบ.ปปง.2552 

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง :………………………………………………….. ลายมือชือผู้ทําธุรกรรม 

 …………………………………………..วนั / เดือน /ปี 

 

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

                     ลายมือชือผูต้รวจสอบ                            ลายมือชือผูอ้นุมติั 

                            .......................................วนั / เดือน /ปี                                   .............................................วนั / เดือน /ปี                                    

                 

 เอกสาร  ACC-ปปง.1 Rev.02 
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