
 บริษัท อนิเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จ ำกดั 348 ถนนบริพัตร แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบ กทม.10100 
 Intergold gold trade co.,Ltd. 348 Boriphat Rd. Banbath Pomprap Bangkok 10100 
 Tel: (66)(0)2223-3234   Fax: (66)(0)2222-2046  www.intergold.co.th 

1/14 

 

ฉบบัท่ี....................... 

สัญญาเพ่ือเปิดบัญชี 

รายละเอียดของผูข้อเปิดบญัชี 

สญัญาฉบบัน้ีท าข้ึน เม่ือวนัท่ี.........../.........../........... ระหว่าง  

ก. กรณีบุคคลธรรมดา 

1. (  ) นาย  (  ) นาง  (  ) นางสาว  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ    ช่ือ-สกุลไทย        

วนั/เดือน/ปีเกิด      /  /  อาย ุ  ปี เพศ  เช้ือชาติ   สญัชาติ    

2. (  ) บตัรประชาชน  (  ) ขา้ราชการ  (  ) รัฐวิสาหกิจ  (  ) บตัรต่างดา้ว  (  ) หนงัสือเดินทาง  (  ) ใบขบัข่ี   

(  ) บตัรอ่ืน ๆ (ระบุ)      เลขท่ี         สถานท่ีออกบตัร     

วนัท่ีออกบตัร      /  / วนัท่ีหมดอาย ุ      /  /  

3. อาชีพ  (  ) เจา้ของกิจการ  (  ) ขา้ราชการ  (  ) พนง.รัฐวิสาหกิจ  (  ) พนกังานบริษทัฯ  (  ) อ่ืน ๆ (ระบุ)      

4. เคยมีประวติัการกระท าความผิดทางกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่ (  ) เคย  (  ) ไม่เคย 

5. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี             

        จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

6. ท่ีอยูปั่จจุบนั (  ) ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี            

        จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   

โทรศพัท ์   โทรศพัทมื์อถือ    Email    Line ID    

7. สถานท่ีท างาน        ประเภทธุรกิจ      

ต าแหน่งงาน    ฝ่ายงาน    ต าแหน่งทางการเมือง     

ท่ีอยูเ่ลขท่ี               

        จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์       

โทรศพัท ์   โทรสาร    Email        

8. สถานท่ีจดัส่งเอกสาร/ขอ้มูล (  ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  (  ) ท่ีอยูปั่จจุบนั  (  ) ท่ีอยูท่ี่ท างาน 

9. สถานภาพ (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หมา้ย  (  ) หยา่ร้าง  มีบุตรอยูใ่นอุปการะ  คน 

ช่ือคู่สมรส      สถานท่ีท างาน        

อาชีพ/ต าแหน่งงาน      โทรศพัทบ์า้น/มือถือ      

บุคคลท่ีติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

ช่ือ-สกุล      สถานท่ีท างาน         

ความสมัพนัธ์   อาชีพ/ต าแหน่งงาน   โทรศพัทบ์า้น/มือถือ     

http://www.intergold.co.th/
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ฉบบัท่ี....................... 

ข. กรณีนิตบุิคคล 

ช่ือนิติบุคคล ไทย      ช่ือนิติบุคคล องักฤษ       

ทะเบียนการคา้เลขท่ี     เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของนิติบุคคล     

ประเภทนิติบุคคล (  ) บริษทั  (  ) ห้างหุ้นส่วน/ห้างร้าน  (  ) นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ   (  ) อ่ืน ๆ    

เคยมีประวติัการกระท าความผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา (  ) เคย  (  ) ไม่เคย 

ประเภทธุรกิจ      ตั้งอยู ่ณ อาคาร      ชั้น  

เลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   

การรับเงนิจากบริษัทฯ ส าหรับบัญชีซ้ือขายทองค าแท่ง 

(  ) เงินสด  (  ) โอนเขา้บญัชีธนาคาร 

 (  ) บญัชีลูกคา้ หรือบริษทั/ห้าง ร้าน ช่ือบญัชี     ธนาคาร      

          สาขา    ประเภทบญัชี   เลขท่ีบญัชี      

 (  ) บญัชีอ่ืน ๆ โปรดระบุ (ความสมัพนัธ์ของลูกคา้และเจา้ของบญัชี)         

          ช่ือบญัชี       ธนาคาร        

          สาขา    ประเภทบญัชี   เลขท่ีบญัชี      

ซ่ึงต่อไปจะเรียกรวม ก. และ ข. ว่า "ลูกคา้" ฝ่ายหน่ึง กบั บริษทั อินเตอร์โกลด ์โกลดเ์ทรด จ ากดั ส านกังานตั้งอยูท่ี่ 348 ถนนบริพตัร แขวงบา้นบาตร 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานครซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า "บริษทัฯ" อีกฝ่ายหน่ึง โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดการเปิดบญัชีซ้ือขายทองค าแท่ง

กบับริษทั อินเตอร์โกลด ์โกลดเ์ทรด จ ากดั มีดงัต่อไปน้ี 

กำรรับรองและกำรยนิยอมของลูกค้ำ 

 1.1 ลูกคา้ไดท้ าการศึกษาขอ้มูล สอบถามเง่ือนไขและวิธีการด าเนินการซ้ือขายทองค าแท่งของบริษทัฯ อยา่งละเอียดรอบคอบจนเขา้ใจเง่ือนไขต่างๆ

เป็นอย่างดีท่ีสุดแลว้จนเป็นท่ีพอใจ ดงันั้น ผลจากการกระท าหรือการตดัสินใจใด ๆ  ของลูกคา้ย่อมมีนิติสัมพนัธ์และมีผลผูกพนั ลูกคา้จึงไม่อาจปฏิเสธความ

รับผดิชอบใดๆ ต่อบริษทัฯหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 1.2 ลูกคา้มีความเขา้ใจและสามารถยอมรับเก่ียวกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าโลกท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยู่ตลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคา

ทองค าย่อมก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีลูกคา้อาจจะไดรั้บผลกระทบเป็นการขาดทุน โดยลูกคา้อาจตอ้งมีพนัธะท่ีตอ้งชดใชค้วามเสียหายจากความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นต่อ

ทางบริษทัฯ ตามท่ีไดมี้การแจง้โดยบริษทัฯต่อไป 

 1.3 ลูกคา้ท่ีตกลงใชท้างเลือกในการซ้ือขายทองค าแท่งผา่นทางระบบออนไลน์ (Internet) กบัทางบริษทัฯ ลูกคา้อาจพบความเส่ียงจากระบบออนไลน์

ท่ีลูกคา้ไดต้ดัสินใจผดิพลาดในการกระท าธุรกรรมลงไปแลว้ เช่น ส่งค าสั่งผดิจากเจตนารมณ์ อาทิเช่น ตอ้งการจะซ้ือเป็นขายและ/หรือตอ้งการจะขายเป็นซ้ือ 

การส่งค าสั่งซ้ือขายทองค าแท่งเกินจ านวน การส่งค าสั่งซ้ือขายทองค าแท่งโดยบุคคลอ่ืน ความล่าชา้ในการส่งค าสั่งซ้ือขายทองค าแท่งของลูกคา้และ/ หรือ

อาจจะเกิดปัญหาจากระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัฯ ท่ีขดัขอ้ง ฯลฯ ซ่ึงในการดงักล่าวลูกคา้ไม่สามารถอา้งเหตุดงักล่าวเพื่อปฏิเสธความรับ ผิดชอบ และยงั
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ฉบบัท่ี....................... 

-ส่วนน้ีส าหรับบริษทัฯ เท่านั้น 

 ความเห็นของเจา้หนา้ที่ (  ) อนุมตัิ   (  ) ไม่อนุมติั 

 ระยะเวลาการส่งมอบ   (  ) T +   วนั  วงเงิน   บาททอง 

    (  )   วนั  หลกัประกนั  บาท/บาททอง 

จะตอ้งมีภาระผกูพนัตนในการรับผดิชอบความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท าใหลู้กคา้ไดรั้บความเสียหายน้ีดว้ย โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัฯ 

ไดท้ั้งส้ิน  

1.4 ลูกคา้ท่ีน าทองค าแท่งมาตรฐานมาเพื่อเป็นหลกัประกนั เพื่อขาย หรือส่งมอบทองค าแท่งมายงับริษัทฯด้วยเหตุอ่ืน จะตอ้งเป็นผูค้รอบครอ ง

กรรมสิทธ์ิของทองค าแท่งดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งและชอบธรรมตามกฎหมาย ปราศจากภาระผกูพนัและการลิดรอนสิทธ์ิใด ๆ ทั้งส้ิน 

1.5 ลูกคา้ทราบดีอยู่แลว้ว่าการซ้ือขายทองค าแท่งนั้น ราคาของทองค าแท่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามสภาวะหรือสถานการณ์ทองค าใน

ตลาดโลก ลูกคา้จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซ้ือ หรือขายทองค าแท่งตามราคาตลาดโลกและตอ้งติดตามขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งสถานการณ์ราคาทองค า

อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

1.6 ลูกคา้ไดท้ าการศึกษาและอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือเปิดบญัชี สัญญาซ้ือขายทองค าแท่งและสัญญาซ้ือขาย

ทองค าแท่งส าหรับการซ้ือขายผา่นระบบออนไลน์ของบริษทัฯ อยา่งละเอียดรอบคอบ เขา้ใจ รัดกุมและชดัเจนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และลูกคา้ยนิยอมรับเง่ือนไข

และรายละเอียดพร้อมตกลงท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ี กฎระเบียบของบริษทัฯ และกฎหมายดว้ยทุกประการ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาฉบบัน้ีซ่ึงประกอบไปดว้ย สัญญาเพื่อเปิดบญัชีฉบบัท่ี................. สัญญาซ้ือขายทองค าแท่ง

และสัญญาซ้ือขายทองค าแท่งส าหรับการซ้ือขายผ่านระบบออนไลน์ของบริษทัฯ ท่ีไดแ้นบทา้ย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกรวมทุกสัญญาว่า “สัญญาฉบบัน้ี”  โดยตลอด

แลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนาของทั้งสองฝ่ายทุกประการ จึงไดต้กลง และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

ลงช่ือ     ลูกคา้   ลงช่ือ      

    (     )            บริษทั อินเตอร์โกลด ์โกลดเ์ทรด จ ากดั 

 
 ลงช่ือ     พยาน   ลงช่ือ     พยาน     

     (     )     (               ) 

  

 

 

 

 
 

- เกณฑก์ารเรียกหลกัประกนั          

 - เกณฑก์ารระงบัการซ้ือขาย          

 - เกณฑก์าร Force Sell                

หมายเหตุ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการส่งมอบ, วงเงิน, หลกัประกนั, เกณฑ์การเรียกหลกัประกนั, เกณฑ์การ

ระงบัการซ้ือขายและเกณฑก์าร Force Sell ท่ีระบุเบ้ืองตน้น้ี ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร โดยบริษทัฯ จะแจง้ลูกคา้ให้ทราบล่วงหนา้ 
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ฉบบัท่ี....................... 

สัญญำซ้ือขำยทองค ำแท่ง 

1. ค ำจ ำกัดควำม 

1.1. ค าว่า "บริษัทฯ"  หมายถึง บริษทั อินเตอร์โกลด ์โกลดเ์ทรด จ ากดั 

1.2. ค าว่า "ทองค ำ" หรือ “ทองค ำแท่ง"  หมายถึง ทองค าแท่งตามมาตรฐานในการซ้ือขายทองค า  ดงัน้ี 

- ทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.50% หมายถึง ทองค าแท่งท่ีมีมาตรฐานความบริสุทธ์ิ 96.50% ท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

จากสมาคมคา้ทองค า 

- ทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 99.99% หมายถึง ทองค าแท่งท่ีมีมาตรฐานความบริสุทธ์ิ 99.99% ท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

จาก London Bullion Market Association (LBMA) 

1.3. ค าว่า "ลูกคา้" หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลตามรายละเอียดในหวัขอ้ ก  ผูซ่ึ้งไดต้กลงและลงนามเขา้ท าสญัญาซ้ือ หรือขาย

ทองค าแท่งกบัทางบริษทัฯ โดยลูกคา้ไดท้  าการขอเปิดบญัชีเพ่ือท าสัญญาซ้ือขายทองค าแท่งไวก้บัทางบริษทัฯ (และหมายรวมไปถึง

ตวัแทน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากเจา้ของสญัญาให้ปฏิบติัแทนตามเจ้าของสัญญาในการออกค าสั่ง หรือการกระท าใด ๆ  ใน

ระเบียบสัญญาน้ี) ซ่ึงลูกคา้ หรือผูรั้บมอบอ านาจ หรือตวัแทนใด ๆ  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยลูกคา้ ย่อมตอ้งมีพนัธะผูกพนักบับริษทัฯตาม

สญัญาฉบบัน้ีและกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกคา้ท่ีตอ้งรับทราบถึงผลการกระท าโดยมิอาจจะปฏิเสธ

ได ้

1.4. ค าว่า "รำคำซื้อ หรือรำคำขำยทองค ำแท่ง" หมายถึง ราคาซ้ือ หรือราคาขายของทองค าแท่งท่ีบริษทัฯเป็นผูป้ระกาศในแต่ละ

ช่วงเวลาโดยถือตามเวลาท่ีประกาศ เกิดข้ึนจริง ณ ขณะเวลานั้น ๆ  

1.5. ค าว่า "รำคำทองค ำตลำดโลก" หมายถึง ราคาทองค าท่ีตกลงซ้ือขายโดยก าหนดจากราคาทองค าในตลาดโลกท่ีบริษทัฯเลือกใช ้ณ 

ขณะเวลานั้น ๆ หรือ เรียกว่า Gold Spot 

1.6. ค าว่า "หลักประกัน" หมายถึง เงินสดสกุลบาทและ/ หรือทองค าแท่งตามมาตรฐานการรับรองจากสมาคมคา้ทองค าและ/ หรือ

ทองค าแท่งตามมาตรฐานการรับรองจาก London Bullion Market Association (LBMA) ท่ีลูกค้าได้น ามาฝากไว้กับบริษทัฯ เพ่ือเป็น

หลกัประกนัการซ้ือขายตามหวัขอ้ 3 

1.7. ค าว่า "Force Sell" หมายถึง ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯด าเนินการซ้ือ หรือขายทองค าแท่งในนามลูกคา้ เพ่ือท าให้เกิดความสมดุล 

(BALANCE) ทางบญัชีของลูกคา้ 

1.8. ค าว่า "เวลำท่ีท ำกำรซือ้ หรือขำยทองค ำแท่ง" หมายถึง ระยะเวลาของวนัท างานปกติบริษทัฯ จนัทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 นาฬิกา ถึง 

24.00 นาฬิกา และวนัเสาร์ ตั้งแต่ 10.00 นาฬิกา – 12.00 นาฬิกา 

2. กำรเปิดบัญชีซ้ือขำยทองค ำแท่ง 

2.1. ลูกคา้ไดต้กลงท าสญัญาเพ่ือเปิดบญัชีซ้ือขายทองค าแท่งไวก้บับริษทัฯ เพ่ือใชส้ าหรับการซ้ือขายทองค าแท่งผา่นบริษทัฯ และทาง 

บริษทัฯ ไดย้ินยอมตกลงให้ลูกคา้เปิดบญัชีซ้ือขายทองค าแท่งดงักล่าว ในจ านวนเงินซ้ือขายท่ีไม่เกินไปกว่าจ านวนมูลค่าของทองค าแท่งท่ี 

http://www.intergold.co.th/
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บริษทัฯไดอ้นุมติัให้แก่ลูกคา้ โดยลูกคา้ตกลงและยอมรับเง่ือนไขในขอ้ก าหนดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษทัฯ (ทั้งน้ีให้รวมไปถึง

ระเบียบการและขอ้ก าหนดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายภาคหนา้ทุกประการ) 

2.2. ภายใตก้ารท าสัญญาซ้ือขายทองค าแท่งท่ีเกิดข้ึนน้ี ลูกคา้รับรองว่าไดรั้บการแจง้รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งจนเป็นท่ีพอใจแลว้ และ

รับทราบว่าในการลงทุนมีความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และทราบถึงภาระผกูพนัต่าง ๆ อนัเกิดจากการลงทุนของลูกคา้ 

2.3. ลูกคา้ยินยอมให้ทางบริษทัฯพิจารณาดว้ยดุลยพินิจของบริษทัฯในการอนุมติั เปิดสัญญาซ้ือขายทองค าแท่ง ซ่ึงรวมไปถึงการ

พิจารณาการเพ่ิม/ลด ระงบัการซ้ือขาย หรือบงัคบัขาย (Force sell) ทองค าแท่งแก่ลูกคา้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ก่อน

และรวมไปถึงสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการตามค าสั่งซ้ือขายทองค าแท่งของลูกคา้และลูกคา้จ าเป็นตอ้งยอมรับการตดัสินใจตามดุลยพินิจของ

บริษทัฯท่ีไดพิ้จารณาแลว้ โดยมิอาจฟ้องร้องสิทธิความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดท้ั้งส้ิน 

3. หลักประกัน 

3.1. ลูกคา้จ าเป็นตอ้งมีหลกัประกนัวางไวล้่วงหน้าก่อนท าการซ้ือขายทองค าแท่งกบัทางบริษทัฯตามเง่ือนไข วิธีการและระยะเวลา

ตามท่ีทางบริษทัฯก าหนดไวใ้นสญัญาเพ่ือเปิดบญัชี 

3.2. ลูกคา้ตกลงว่า หากลูกคา้ไม่ด าเนินการสัง่ซ้ือขายทองค าแท่งให้เสร็จส้ินตามท่ีลูกคา้ไดมี้ค าสั่งไวก้บับริษทัฯและ/หรือไม่ปฏิบติั

ตามขอ้ใดขอ้หน่ึงของสญัญาน้ีและ/หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนด หรือประกาศของบริษทัฯและ/หรือผิดนดัช าระหน้ีใด ๆ กบัทาง

บริษทัฯ ลูกคา้ตกลงให้บริษทัฯมีสิทธิริบหลกัประกนัทั้งหมดท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทัฯ เพ่ือเป็นการชดใชค้่าเสียหายให้กบับริษทัฯ เพ่ือหกั

กลบลบหน้ีและ/หรือเพ่ือช าระค่าซ้ือขายทองค าท่ีลูกคา้มีไวก้บับริษทัฯไดท้นัทีและหากหลกัประกนัท่ีน ามาหกัไม่เพียงพอต่อความเสียหาย

และ/หรือค่าซ้ือขายทองค าแลว้ ลูกคา้ยงัคงมีความผกูพนัท่ีตอ้งช าระหน้ีหรือเงินคงคา้งต่าง ๆ ให้บริษทัฯจนครบถว้น 

3.3. ลูกคา้จะตอ้งด ารงมูลค่าหลกัประกนัให้มีมูลค่าทองค าท่ีคงคา้งในบญัชีของลูกคา้และปรับมูลค่าหลกัประกนัท่ีลูกคา้วางไวก้บั

บริษทัฯให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขขอ้ก าหนดของบริษทัฯและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4. ลูกคา้อาจขอถอนหลกัประกนัท่ีวางไวก้บับริษทัฯได ้หากปรากฏว่าหลกัประกนัท่ีวางไวก้บับริษทัฯมีมูลค่า หรืออตัรามากกว่า

จ านวนหลกัประกนัเร่ิมต้นและลูกค้าตอ้งไม่มีหน้ีใด ๆ คา้งช าระกบับริษทัฯและในการถอนหลกัประกัน ลูกคา้จะตอ้งด าเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบริษทัฯก าหนด และไดรั้บค ายินยอมจากบริษทัฯแลว้เท่านั้น 

3.5. ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่วางหลกัประกันภายในเวลาท่ีก าหนด หรือหลกัประกนัของลูกคา้ลดลงต ่ากว่าอตัราหลกัประกันท่ีบริษทัฯ 

ก าหนดไว ้ลูกคา้ตกลงให้บริษทัฯมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าสั่งซ้ือขายทองค าของลูกคา้ เรียกหลกัประกนัเพ่ิม ระงบัการซ้ือขาย บงัคบัขาย 

(Force sell) หรือด าเนินการตามท่ีบริษทัฯเห็นควร โดยลูกคา้ยอมรับว่าบริษทัฯไม่มีความผกูพนัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 

ต่อลูกคา้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

3.6. กรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระราคาค่าทองท่ีไดส้ั่งซ้ือ หรือไม่ส่งมอบทองท่ีไดส้ั่งขายให้กบับริษทัฯ ถือว่าลูกคา้เป็นฝ่ายผิดนดัผิดสัญญา 

บริษทัฯมีสิทธิท่ีจะบงัคบัตามสญัญาไดต้ลอดเวลาและหากปรากฏว่าในขณะเวลาหน่ึงเวลาใดราคาทองค าในตลาดโลกเกิดความผนัผวนใน

ทิศทางท่ีเป็นบวก หรือลบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าราคาทองค าตามท่ีบริษทัฯประกาศไว ้ท าให้เงินประกนัหรือหลกัประกนัใด ๆ ท่ี

http://www.intergold.co.th/
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ลูกคา้น ามาวางไวก้บับริษทัฯ เพ่ือประกนัการซ้ือขายของลูกคา้ลดนอ้ยลง หรือไม่พอตามรายการซ้ือขายทองค าแท่งท่ีลูกคา้ไดต้กลงไวก้บั

บริษทัฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อลูกคา้และบริษทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใด ๆ  บริษทัฯมีสิทธิท่ีจะด าเนินการอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง หรือหลาย ๆ อยา่งดงัต่อไปน้ี 

3.6.1. ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯเรียกหลกัประกนัการซ้ือขายทองค าแท่งเพ่ิมในจ านวนท่ีเพียงพอ หรือในอตัราส่วนท่ีบริษทัฯ

พิจารณาก าหนด โดยอาจถือตามมูลค่าราคาทองค าท่ีลูกคา้ไดซ้ื้อ หรือขายและไม่ไดช้ าระภายในระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวใ้น

สญัญาเพ่ือเปิดบญัชี ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งวางหลกัประกนัเพ่ิมเติมให้เสร็จส้ินตามท่ีก าหนดก่อนการซ้ือขายคร้ังต่อ ๆ ไป 

ทั้งน้ีการพิจารณาเรียกหลกัประกนัตามจ านวนใด ๆ เพ่ิมเติม ให้อยูบ่นการตดัสินใจของบริษทัฯแต่เพียงผูเ้ดียว 

3.6.2. ลูกค้ายอมรับว่าการท่ีลูกค้าไม่ช าระราคาทองค าท่ีลูกค้าสั่งซ้ือ หรือไม่ส่งมอบทองค าท่ีลูกค้าสั่งขายให้กบับริษทัฯ 

รวมทั้งการไม่วางเงิน หรือน าหลกัประกนัมาวางเพ่ิมเติมตามขอ้ 3.6.1 อาจท าให้บริษทัฯและลูกคา้ไดรั้บความเสียหาย เพ่ือป้องกนัมิ

ให้ลูกค้าและบริษทัฯได้รับความเสียหาย ลูกค้ายินยอมให้บริษทัฯด าเนินการซ้ือหรือขายทองค าแท่งเพ่ือท าให้เกิดความสมดุล 

(BALANCE) ทางบญัชีของลูกค้า ระงับการซ้ือขาย และ/หรือปิดบญัชีการซ้ือขายทองค าแท่งของลูกค้าให้เป็น (0) โดยบริษทัฯ 

สามารถด าเนินการซ้ือ หรือขายทองค าแท่งไดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม หรือมีค าสัง่ซ้ือ หรือขายจากลูกคา้และ/หรือ

ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ให้ลูกคา้ทราบและลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯใชร้าคาทองค าท่ีบริษทัฯแจง้ก าหนดราคา ณ ขณะเวลาใดเวลาหน่ึง

ท่ีใชสิ้ทธิในการซ้ือขายทองค าแท่งท่ีบริษทัฯ พิจารณาและเห็นสมควร โดยลูกคา้ยอมรับในการด าเนินการดงักล่าวของบริษทัฯ และ

ไม่ใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ หรือคดัคา้น หรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ใด ๆ กบับริษทัฯ เวน้แต่ลูกคา้ไดว้างหลกัประกนัเพ่ิมเติมภายในก าหนดตามขอ้ 

3.6.1 และลูกคา้ยอมเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี หรือดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดท่ีบริษทัฯก าหนดของตน้เงินท่ีลูกคา้ไม่ช าระราคา

ทองค าแท่งท่ีสั่งซ้ือจากบริษทัฯ หรือตน้เงินท่ีลูกคา้ไม่ส่งมอบทองค าแท่งท่ีขายให้กบับริษทัฯ โดยอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีบริษทัฯประกาศแต่ละคร้ัง นบัแต่วนัครบก าหนดช าระราคาทองค าและ/หรือส่งมอบทองค าแท่งตามท่ีบริษทัฯ

ก าหนดไวใ้นสญัญาเพ่ือเปิดบญัชี ลูกคา้ยอมรับว่า หากการปิดบญัชีการซ้ือขายทองค าแท่งของลูกคา้ดงักล่าวเกิดผลต่างท่ีเป็นลบ หรือ

ขาดทุน หรือมีค่าใชจ่้ายและ/หรือความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนนั้นน าไปหักจากเงินประกนั หรือหลกัประกนัท่ีลูกคา้น ามาวางไวก้บั

บริษทัฯไดท้นัที หากยงัมีผลต่างท่ีเป็นลบ หรือขาดทุน ค่าใชจ่้าย หรือค่าเสียหายใด ๆ อยูอี่ก ลูกคา้ยินยอมช าระผลต่างท่ีเป็นลบ หรือ

ขาดทุน ค่าใชจ่้าย ค่าด าเนินการซ้ือขาย ค่าพรีเม่ียม ค่าเสียหายใด ๆ ท่ียงัคา้งช าระนั้นให้กบับริษทัฯ จนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ี

บริษทัฯก าหนดทนัทีท่ีไดรั้บแจ้งจากบริษทัฯ หากลูกคา้ไม่ช าระผลต่างท่ีเป็นลบ หรือขาดทุน ค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่

บริษทัฯภายในก าหนด ลูกคา้ยินยอมช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของตน้เงินท่ีคา้งช าระให้กบับริษทัฯ นบัแต่วนัท่ีลูกคา้ผิด

นดัช าระจนกว่าจะช าระให้กบับริษทัฯเสร็จส้ิน 

ในการน้ีลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯหกักลบลบหน้ี เงินท่ีคงคา้งต่าง ๆ ท่ีมีต่อบริษทัฯจากหลกัประกนั/เงินสดท่ีลูกคา้มีอยูก่บับริษทั

ฯ 
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3.7. ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระค่าทองค าแท่งท่ีสัง่ซ้ือ หรือไม่ส่งมอบทองค าแท่งท่ีสัง่ขายให้กบับริษทัฯ หรือไม่ช าระหน้ีใด ๆ ท่ีบริษทัฯ 

มีสิทธิได้รับตามสัญญาไม่ว่าหน้ีนั้นจะครบก าหนดช าระแล้ว หรือไม่ก็ตาม การท่ีลูกค้าขอเบิกถอนเงินประกัน หรือทองค า หรือ

หลกัประกนัอ่ืนใดท่ีลูกคา้น ามาวางไวเ้ป็นหลกัประกนัการซ้ือขายคืนไปจากบริษทัฯ หากการถอนคืนหลกัประกนันั้นมีผลท าให้เงิน

หลกัประกนั หรือมูลค่าหลกัประกนัการซ้ือขายทองค าแท่งลดนอ้ยลง หรือมีมูลค่าต ่ากว่าอตัราท่ีบริษทัฯก าหนด รวมทั้งกรณีท่ีราคาทองค า

แท่งในตลาดโลกผนัผวนจนส่งผลกระทบในทิศทางท่ีเป็นลบต่อเงินหลกัประกนั หรือมูลค่าทองค าท่ีลูกคา้น ามาวางเป็นหลกัประกนัการ

ซ้ือขายทองค าแท่งลดน้อยลงท าให้มูลค่าของหลกัประกนันั้นต ่ากว่ามูลค่าเงินประกนัท่ีบริษทัฯก าหนด หรือลูกคา้ท่ีซ้ือและ/หรือขายจน

เกินกว่าวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเพ่ือเปิดบญัชี ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใด บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการปฏิเสธค าสัง่ซ้ือและ/หรือขายทองค าแท่งของ

ลูกคา้ โดยลูกคา้ยอมรับว่าบริษทัฯไม่มีความผกูพนัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อลูกคา้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน จนกว่าลูกคา้

จะน าเงินหลกัประกนัมาวางเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการก าหนดเวลาท่ีบริษทัฯก าหนด โดยบริษทัฯจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบและ

ด าเนินการ ซ่ึงหากครบก าหนดตามท่ีบริษทัฯแจง้ให้ลูกคา้ทราบแลว้และลูกคา้เพิกเฉยไม่ด าเนินการน าเงินประกนั หรือหลกัประกนัมาวาง

เป็นประกนัเพ่ิมเติมภายในก าหนด ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯปิดบญัชีการซ้ือขายทองค าแท่งท่ีไดท้  าไวก้บับริษทัฯไดท้นัที 

การผอ่นผนัการช าระราคาทองค าแท่งท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือจากบริษทัฯ หรือการผอ่นผนัการส่งมอบทองค าแท่งท่ีลูกคา้สัง่ขายให้กบับริษทัฯ 

ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซ้ือ หรือสั่งขายในคร้ังใด หรือคราวใดหรือจ านวนใด โดยลูกคา้ยินยอมช าระดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระจากการผิดนดัช าระ

ราคาทองค าแท่งให้กบับริษทัฯ หรือการท่ีบริษทัฯไม่ด าเนินการใชสิ้ทธิบงัคบัลูกคา้ให้ปฏิบติัตามสัญญา หรือการบอกเลิกสญัญาไม่ถือว่า

เป็นการผ่อนระยะเวลาการช าระหน้ีให้กบัลูกคา้ แต่ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผนัเฉพาะในคราวนั้นคราวเดียวเท่านั้น และไม่เป็นการตดัสิทธิ

บงัคบัตามสญัญา หรือบอกเลิกสญัญากบัลูกคา้ หากลูกคา้ยงัคงผิดนดัผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงอยู ่ วิธีการช าระราคาทองค าแท่ง หรือการส่ง

มอบทองค าแท่งระหว่างลูกคา้กบับริษทัฯ ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงแยกจากความสมบูรณ์ตามสัญญาซ้ือขายทองค าแท่งท่ีมีผลสมบูรณ์ตาม

กฎหมายแลว้ โดยวิธีการส่งมอบทองค าแท่งการโอนกรรมสิทธ์ิทองค าแท่งและการช าระราคาทองค าแท่ง ถือเป็นขอ้ตกลงท่ีบริษทัฯ และ

ลูกคา้สามารถตกลงกนัได ้เพ่ืออ านวยความสะดวก ความปลอดภยัและเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

4.  กำรซ้ือขำยทองค ำแท่ง 

ในการซ้ือขายทองค าแท่งกบัทางบริษทัฯ ลูกคา้ไดรั้บทราบถึงรายละเอียดและเขา้ใจขั้นตอนเก่ียวกบัการซ้ือขายทองค าแท่งในสัญญา

เป็นท่ีชดัเจนเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งซ้ือและ/หรือขายทองค าแท่ง ราคา ปริมาณ น ้ าหนกั เปอร์เซ็นต์และคุณภาพของทองค าแท่ง 

รูปแบบค าสัง่ซ้ือขายทองค าแท่งท่ีทางบริษทัฯ มีการบริการให้กบัทางลูกคา้ ประกอบไปดว้ย 3 ช่องทางหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.1. ลูกคา้สามารถตกลงซ้ือขายทองค าแท่งผ่านมายงัพ้ืนท่ีบริษทัฯไดโ้ดยตรง ภายในช่วงเวลาท าการซ้ือขายทองค า ณ ขณะนั้น โดย

ถือว่าใบบนัทึกรายการท่ีจดัท าข้ึนตามค าสั่งซ้ือและ/หรือค าสัง่ขายของลูกคา้เป็นหลกัฐานสมบูรณ์เพียงพอ ส าหรับการเรียกร้องให้ลูกคา้

รับผิดชอบต่อบริษทัฯในรายการท่ีลูกคา้ไดส้ัง่ซ้ือและ/หรือขายทองค าแท่งผา่นบริษทัฯ 

4.2. ลูกคา้สามารถตกลงซ้ือขายทองค าแท่งผ่านระบบทางโทรศพัทข์องบริษทัฯภายในช่วงระยะเวลาท าการซ้ือขายทองค าแท่งปกติ

ของบริษทัฯ (อาจมีการเปล่ียนแปลงช่วงเวลาท าการซ้ือขายทองค าแท่งเกิดข้ึนได ้ตามความเห็นสมควรของบริษทัฯ) ซ่ึงทางบริษทัฯจะมี
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ระบบบนัทึกเทปการสนทนารองรับไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการซ้ือขายทองค าแท่งของลูกคา้และทางลูกคา้ก็ไดย้ินยอมเตม็ใจเป็นอยา่งดี

ส าหรับการบนัทึกเทปการสนทนาทางโทรศพัทด์งักล่าว 

4.3. ลูกคา้สามารถเลือกช่องทางการซ้ือขายทองค าแท่งผ่านระบบออนไลน์ (Internet) ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ภายในช่วง

ระยะเวลาท าการซ้ือขายทองค าแท่งปกติของบริษทัฯ (อาจมีการเปล่ียนแปลงช่วงเวลาท าการซ้ือขายทองค าแท่งเกิดข้ึนได ้ตามความ

เห็นสมควรของบริษทัฯ) ซ่ึงลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะท าการซ้ือขายทองค าแท่งดว้ยวิธีน้ี จ าเป็นตอ้งท าสัญญำซ้ือขำยทองค ำแท่งส ำหรับกำรซ้ือ

ขำยผ่ำนระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนอีกฉบบัหน่ึง 

4.4. เม่ือลูกคา้สัง่ซ้ือทองค าแท่งและบริษทัฯรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้แลว้ ลูกคา้มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช าระเงินค่าทองค าแท่งตามราคาทองค า

แท่งท่ีไดส้ั่งซ้ือไวก้บับริษทัฯครบถว้น ภายในเวลาท่ีบริษทัฯก าหนดไวใ้นสญัญาเพ่ือเปิดบญัชี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดส้ั่งซ้ือทองค าแท่งกบัทาง

บริษทัฯ โดยช าระเป็นเงินสดเตม็ตามจ านวนราคาทองค าแท่งท่ีสัง่ซ้ือ ณ ท่ีท าการของบริษทัฯ หรือโอนเงินเตม็ตามจ านวนราคาทองค าแท่ง

ท่ีสัง่ซ้ือเขา้บญัชีของบริษทัฯ หรือหกัจากหลกัประกนั (ในกรณีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัฯแลว้เท่านั้น) หรือหกัเงินจากเงินสด/ทองค า

แท่งท่ีฝากไวก้บับริษทัฯ (เทียบกบัราคารับเขา้ขณะเวลานั้น) โดยลูกคา้ตอ้งส่งหลกัฐานการโอนเงินให้กบับริษทัฯตรวจสอบ หรือยินยอม

ให้บริษทัฯหักเงินจากบญัชีธนาคารของลูกคา้ท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ เต็มตามจ านวนราคาทองค าแท่งท่ีสั่งซ้ือ หรือหากลูกคา้ฝากทองค า

แท่ง/เงินสดไวก้บับริษทัฯ ลูกคา้สามารถน าทองค าแท่ง/เงินสดดงักล่าวท่ีลูกคา้ฝากไวก้บับริษทัฯ น ามาช าระราคาทองค าแท่งท่ีลูกคา้จะ

สั่งซ้ือกบับริษทัฯต่อ ก็ได ้เม่ือบริษทัฯไดรั้บช าระราคาทองค าแท่งท่ีลูกคา้สั่งซ้ือครบถว้นแลว้ บริษทัฯจะส่งมอบทองค าแท่งทั้งหมดท่ี

ลูกคา้สัง่ซ้ือนั้นให้กบัลูกคา้ หากลูกคา้ไม่มารับทองค าแท่งท่ีบริษทัฯ ตามท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือไว ้ให้ถือว่าลูกคา้ประสงคจ์ะฝากทองค าแท่งนั้นไว้

กบับริษทัต่อไป และการท่ีลูกคา้ไม่มารับทองค าแท่งนั้นไม่ใช่ความผิดของบริษทัฯ โดยให้ถือว่าลูกคา้ไดรั้บทองค าแท่งท่ีลูกคา้สั่งซ้ือนั้น

แลว้และยินยอมให้บริษทัฯ เป็นผูเ้ก็บรักษาทองค าแท่งของลูกคา้โดยไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งน้ีการเก็บรักษาทองค า

แท่งของบริษทัฯให้กับลูกค้า ให้ถือว่าเป็นการเก็บรักษาเพ่ือความปลอดภยัให้กับลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า โดยไม่มีดอกเบ้ีย/

ค่าตอบแทนและไม่ถือว่าเป็นการรับฝากทรัพยแ์ต่อยา่งใด หลงัจากท่ีลูกคา้ไม่มารับทองค าแท่งตามก าหนดในวรรคก่อนและบริษทัฯไดเ้กบ็

รักษาทองค าแท่งไว ้หากลูกคา้จะขอรับทองค าแท่งท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือ ลูกคา้จะตอ้งแจง้ขอรับทองค าแท่งกบับริษทัฯล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 1 วนั

ท าการและลูกคา้จะตอ้งไม่มีหน้ีสินใด ๆ คา้งช าระกบับริษทัฯ 

4.5. เม่ือลูกคา้ขายทองค าแท่งให้กบับริษทัฯ ทองค าแท่งท่ีลูกคา้น ามาขายให้กบับริษทัฯ นั้น จะตอ้งเป็นทองค าแท่งตามมาตรฐานของ

ทองค าแท่งตามสญัญาน้ี หรือทองค าแท่งจากหลกัประกนัท่ีมีอยูก่บับริษทัฯ (ในกรณีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัฯแลว้เท่านั้น)และลูกคา้มี

หนา้ท่ีส่งมอบทองค าแท่งตามจ านวนและ/หรือขนาดของทองค าแท่งท่ีไดต้กลงขายให้กบับริษทัฯให้ครบถว้นตามท่ีบริษทัฯก าหนดไว้ใน

สัญญาเพ่ือเปิดบญัชี เม่ือบริษทัฯไดต้รวจสอบทองค าแท่งท่ีลูกค้าน ามาขายและส่งมอบให้กบับริษทัฯ แลว้เห็นว่าเป็นทองค าแท่งตาม

มาตรฐานในสัญญาฉบบัน้ีและครบถว้นตามจ านวนและ/หรือขนาดท่ีไดต้กลงกนัไว ้บริษทัฯจะช าระค่าทองค าแท่งให้กบัลูกคา้เต็มตาม

จ านวนแก่ลูกคา้ตามขอ้ก าหนด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการของบริษทัฯ 

http://www.intergold.co.th/


 บริษัท อนิเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จ ำกดั 348 ถนนบริพัตร แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบ กทม.10100 
 Intergold gold trade co.,Ltd. 348 Boriphat Rd. Banbath Pomprap Bangkok 10100 
 Tel: (66)(0)2223-3234   Fax: (66)(0)2222-2046  www.intergold.co.th 

9/14 

 

ฉบบัท่ี....................... 

เงินสดท่ีไดม้าจากการขายทองค าแท่ง ลูกคา้สามารถฝากเงินสดจ านวนดงักล่าวไวก้บับริษทัฯได ้ โดยยินยอมให้บริษทัฯ เป็นผูเ้ก็บรักษา

เงินสดของลูกคา้โดยไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งน้ีการเก็บเงินสดของบริษทัฯให้กบัลูกคา้ ให้ถือว่าเป็นการเก็บรักษาเพ่ือ

ความปลอดภยัให้กบัลูกคา้และทรัพยสิ์นของลูกคา้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย/ค่าตอบแทนและไม่ถือว่าเป็นการรับฝากทรัพยแ์ต่อย่างใด หลงัจากท่ี

ลูกคา้ไม่มารับเงินสดตามก าหนดในวรรคก่อนและบริษทัฯไดเ้ก็บรักษาเงินสดไว ้หากลูกคา้จะขอรับเงินสดท่ีลูกคา้สั่งขาย ลูกคา้จะตอ้ง

แจง้ขอรับเงินสดกบับริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการและลูกคา้จะตอ้งไม่มีหน้ีสินใด ๆ คา้งช าระกบับริษทัฯ 

4.6. ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและเป็นการสมควร ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัฯมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการส่งมอบ

ทองค าแท่ง หรือการช าระราคาทองค าแท่งตามสัญญาน้ีให้กบัลูกคา้ได ้โดยบริษทัฯไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวการเปล่ียนแปลงนั้นให้ลูกคา้

ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดและไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษทัฯ เม่ือปรากฏว่าทองค าแท่งท่ีลูกคา้น ามาขายให้กบับริษทัฯนั้น ไม่เป็นไป

ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทองค าแท่งตามสัญญาฉบบัน้ี หรือไม่ครบตามจ านวน หรือน ้าหนกัทองค า บริษทัฯ 

มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการซ้ือทองค าแท่งและไม่ช าระราคาทองค าแท่งนั้นได้ หรือช าระเงินค่าทองค าแท่งท่ีลูกค้าขายให้นั้นตามคุณภาพ 

ประเภท จ านวนและน ้าหนกัทองค าแท่งซ่ึงอาจจะมากหรือนอ้ยกว่าท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา เม่ือลูกคา้ยอมรับว่าทองค าแท่งท่ีลูกคา้น ามา

ขายให้กบับริษทัฯนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทองค าแท่งตามสัญญาฉบบัน้ี หรือไม่ครบตามจ านวน หรือน ้ าหนกัทองค าและยอมรับใน

ราคาทองค าแท่งท่ีบริษทัฯก าหนด ลูกคา้สามารถรับเงินสดจากบริษทัฯไดใ้นเวลาท าการของบริษทัฯ หรือยอมให้บริษทัฯโอนเงินเขา้บญัชี

ของลูกคา้ตามท่ีแจง้ไวก้บับริษทัฯก็ได ้โดยลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯหักเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการช าระเงิน

ให้กบัลูกคา้จากเงินค่าทองค าแท่งท่ีลูกคา้ขายให้กบับริษทัฯ และถือว่าลูกคา้ไดรั้บเงินค่าทองค าแท่งท่ีน ามาขายให้กบับริษทัฯ ครบถว้น

แลว้ 

หมำยเหตุ 

1. เม่ือลูกคา้ไดท้  าการตกลงยินยอมซ้ือขายทองค าแท่งดว้ยวิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น ให้ถือว่าสภาพความรับผิดชอบไดต้กมายงั

ลูกคา้แลว้ในฐานะผูส่้งค าสัง่ซ้ือและ/หรือขายทองค าแท่ง ในการตรวจสอบผลของค าสั่งท่ีลูกคา้ไดก้ระท าลงไปในวนัท่ีไดมี้การส่งค าสัง่ 

หากมิไดมี้การโตแ้ยง้จากลูกคา้ทนัทีในวนัส่งค าสั่งซ้ือและ/หรือขายทองค าแท่ง ให้ถือว่าลูกคา้ยอมรับสภาพค าสัง่ซ้ือและ/หรือขายนั้น ๆ  

เป็นการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงและมีผลสมบูรณ์ผกูพนักบัลูกคา้ทุกประการ 

2. ในการซ้ือขายทองค าแท่ง ลูกคา้จะตอ้งช าระราคาค่าซ้ือทองค าแท่งภายในระยะเวลาท่ีบริษทัฯก าหนดไวใ้นสัญญาเพ่ือเปิดบญัชี 

และในการขายทองค าแท่งลูกคา้จะตอ้งส่งมอบทองค าแท่งภายในระยะเวลาท่ีบริษทัฯก าหนดดว้ยเช่นกนั ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ด าเนินการ

ช าระค่าซ้ือและ/หรือส่งมอบทองค าแท่งภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ลูกคา้ยินยอมจ่ายเบ้ียปรับเป็นรายวนัให้กบับริษทัฯ ในอตัราท่ีบริษทัฯ 

ก าหนดทนัทีท่ีไดรั้บการทวงถามจากบริษทัฯ จนกว่าลูกคา้จะด าเนินการช าระค่าซ้ือและ/หรือส่งมอบทองค าให้กบับริษทัฯเสร็จส้ิน 

3. ในการซ้ือขายทองค า ลูกคา้อาจท าการฝากทองค าไวก้บับริษทัฯเพ่ือท าการฝากขายต่อ ๆ  ไป โดยแจ้งความประสงค์กบับริษทัฯ 

ทองค าท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือโดยไม่ระบุรายละเอียดการรับทอง จะถือว่าลูกคา้มีความประสงคฝ์ากทองค าดงักล่าวไวก้บับริษทัฯโดยปริยายจนกว่า
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ฉบบัท่ี....................... 

ลูกคา้จะไดแ้จง้รายละเอียดการรับทองต่อไป ในการน้ีบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัทองค าดงักล่าวท่ีฝากไว้

กบับริษทัฯ 

ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการขายทองค าแท่งดงักล่าว ลูกคา้ยินยอมและอนุญาตให้บริษทัฯน าทองค าแท่งนั้นน าออกขายแทนลูกคา้และน า

เงินท่ีไดม้าหกักลบลบหน้ีการซ้ือขายท่ีลูกคา้มีอยูก่บัทางบริษทัฯไดโ้ดยมิตอ้งบอกกล่าว 

5. กำรใช้บริกำรกำรโอนเงนิผ่ำนระบบอัตโนมัต ิATS 

5.1. ลูกคา้ตกลงยินยอมช าระค่าบริการการโอนเงินผ่านระบบอตัโนมติั ตามอตัราและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด เวน้แต่ บริษทัฯจะ

ก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

5.2. ลูกค้ายินยอมให้บริษทัฯด าเนินการหักเงินและตกลงท าหนังสือขอหักเงินจากบญัชีเงินฝากตามท่ีธนาคารและ/หรือบริษทัฯ

ก าหนด รวมทั้งตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข วิธีการ ตามท่ีธนาคารและ/หรือบริษทัฯก าหนด 

5.3. ในเวลาท่ีธนาคารไดห้ักเงินจากบญัชีเงินฝากและบริษทัฯได้รับเงินจ านวนนั้นแลว้ หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากตามท่ีก าหนดไว้

ขา้งตน้ ถือว่าไดมี้การช าระหน้ีจากการซ้ือขายทองค าแท่งสมบูรณ์แลว้ โดยบริษทัฯไม่จ าเป็นตอ้งออกหลกัฐานการช าระเงินแก่ลูกคา้อีกแต่

อยา่งใด 

5.4. ในกรณีท่ีบริษทัฯโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของลูกคา้เกินกว่าจ านวนท่ีลูกคา้จะมีสิทธิไดรั้บเพ่ือช าระหน้ี ลูกคา้ตกลงคืนเงินส่วนท่ี

เกินแก่บริษทัฯ โดยยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ทนัที 

5.5. เน่ืองจากการให้บริการโอนเงินผ่านระบบอตัโนมติั เป็นไปตามความประสงค์ของลูกคา้ โดยผ่านระบบอตัโนมติัของธนาคาร 

หากมีความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ ระบุรายละเอียดผิดพลาด หรือเน่ืองมาจากการผิดพลาดของธนาคาร ไม่ว่า

ดว้ยเหตุใด ๆ ซ่ึงไม่ใช่ความผิดของบริษทัฯ บริษทัฯไม่มีหนา้ท่ีรับผิดในความเสียหายนั้น 

5.6. บริษทัฯมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการโอนเงินระบบอตัโนมติัโดยบอกกล่าวให้ธนาคารและลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลา

พอสมควร 

5.7. ในกรณีลูกคา้ตอ้งการยกเลิกการใชบ้ริการโอนเงินผา่นระบบอตัโนมติั ลูกคา้ตอ้งบอกกล่าวแก่ธนาคารและบริษทัฯล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 7 วนั จึงจะถือว่ามีการยกเลิกการใชบ้ริการสมบูรณ์ 

6. สภำพกำรส้ินสุดของสัญญำซ้ือขำยทองค ำแท่ง 

6.1. ในกรณีลูกคา้ท่ีส่อเจตนาไม่บริสุทธ์ิ ลูกคา้ไดป้กปิด บิดเบือน อ าพราง หรือซ่อนเร้นขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงท่ีไดมี้ไวใ้ห้กบัทาง

บริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วน บริษทัฯมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีไดท้นัทีเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดกบัทาง

บริษทัฯ และหากมีความเสียหาย หรือพนัธะผกูพนัในการช าระหน้ีกบับริษทัฯคา้งอยู ่ลูกคา้ยงัตอ้งมีภาระช าระหน้ีสินคงคา้งกบัทางบริษทั

ฯ และบริษทัฯมีสิทธิเรียกร้องความเสียหายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนจากการดงักล่าวได ้

6.2. ในกรณีท่ีลูกคา้ผิดสัญญา หรือผิดเง่ือนไขตามบริษทัฯก าหนด ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัฯมีสิทธิท่ีจะปิดบญัชีซ้ือขาย

ทองค าแท่งตามสัญญาฉบบัน้ีได้ทนัที โดยมิจ าเป็นตอ้งแจ้งให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า หรือต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการด าเนินการ
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ดงักล่าวก่อนแต่อยา่งใด หากการปิดบญัชีปรากฏว่ามียอดบญัชีติดลบ หรือขาดทุนและ/หรือมีค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีก ลูกคา้จะตอ้ง

เป็นผูรั้บผิดชอบช าระเงินในจ านวนดงักล่าวให้แก่บริษทัฯจนครบถว้นทั้งส้ินทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัฯ 

6.3. ในกรณีท่ีลูกคา้มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกคา้ไม่สามารถช าระราคาค่าซ้ือทองค า หรือส่งมอบทองค าให้แก่บริษทัฯได ้เช่น 

ซ่อนเร้น จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นของตนทั้งหมด หรือบางส่วน หรือท าขอ้ตกลงช าระหน้ี หรือประนอมหน้ีกบัเจา้หน้ีอ่ืน เป็นตน้ รวม

ตลอดถึงลูกคา้ถูกฟ้องด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและ/หรืออาญา หรือถูกบงัคบัให้ช าระหน้ี หรือถูกยึดทรัพยไ์ม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด หรือตก

เป็นผูถู้กพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย กรณีเช่นน้ีเป็นเหตุให้บริษทัฯมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบัน้ีไดท้นัทีและลูกคา้จะตอ้ง

ช าระหน้ีทั้งปวงท่ีคงคา้งช าระอยูแ่ละค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ให้แก่บริษทัฯทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัฯ 

6.4. ในกรณีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและ/หรือขอ้ก าหนดและ/หรือหนา้ท่ีใด ๆ ของตน ซ่ึงไดก้ระท าข้ึนภายใตแ้ละ/หรือเก่ียวขอ้ง

กบัสญัญาน้ีและ/หรือลูกคา้ไม่สามารถเยียวยาแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลา 5 วนั นบัจากวนัท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและ/หรือกรณีท่ีบริษทัฯ

พิจารณาแลว้ว่าไม่สามารถเยียวยาแกไ้ขได ้บริษทัฯมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีและลูกคา้จะตอ้งช าระหน้ีทั้งปวงท่ีคงคา้งช าระอยูแ่ละ

ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ให้แก่บริษทัฯทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัฯ โดยลูกคา้ตกลงและยินยอมว่า จะไม่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง 

หรือด าเนินการอ่ืนใดต่อบริษทัฯทั้งส้ิน 

6.5. สัญญาฉบบัน้ีมีผลผูกพนัใชบ้งัคบัได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา ทั้งน้ีในกรณีท่ีลูกคา้เป็นฝ่ายบอกเลิก

สญัญา ลูกคา้ยงัตอ้งช าระหน้ีทั้งปวงท่ียงัคงคา้งอยู ่ จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบัน้ีไดแ้ละลูกคา้จะตอ้งแจง้บริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดว้ยอยา่งนอ้ย 7 วนั 

6.6. ลูกคา้เสียชีวิต หรือตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

หมำยเหตุ 

ในกรณีท่ีลูกคา้ผิดนดัช าระหน้ี หรือผิดสญัญาในขอ้ท่ีไม่เป็นสาระส าคญั บริษทัฯอาจพิจารณาผอ่นผนัให้ลูกคา้แกไ้ขการผิดนดั หรือ

ผิดสญัญานั้น ภายในก าหนดระยะเวลา หรือภายใตเ้ง่ือนไขอย่างใด ๆ ก็ได ้แต่การผอ่นผนันั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์เฉพาะคราวท่ีผ่อนผนั

ให้เท่านั้น หากลูกคา้ไม่จดัการแกไ้ขให้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดส าหรับการผอ่นผนันั้น ให้ถือว่าลูกคา้เป็นผูผิ้ด

นดั 

บริษทัฯมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาน้ีเรียกให้ลูกคา้ช าระหน้ีทั้งหมดไดท้นัที ทั้งน้ีการผ่อนผนัใด ๆ  ตามขอ้น้ีไม่ถือว่าเป็นการสละซ่ึงสิทธิ

เรียกร้องใด ๆ ของบริษทัฯท่ีมีต่อลูกคา้ อนัเน่ืองมาจากการผิดนัดช าระหน้ี บริษทัฯยงัคงมีสิทธิเช่นว่ามานั้นในทุกกรณี ทั้งน้ีในการ

พิจารณาว่าข้อตกลงในสัญญาข้อใดเป็นสาระส าคญั หรือไม่ ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษทัฯ โดยไม่ค านึงถึง

ขอ้ก าหนดอ่ืนใดในสญัญาน้ีหาก 

1) ลูกคา้ปกปิด หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงท่ีไดใ้ห้ไวใ้นสญัญาน้ีไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน 

2) ลูกคา้ละเวน้ หรือไม่ปฏิบติัตามสญัญาน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีเป็นสาระส าคญัของสญัญาน้ี 
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3) กรณีท่ีบริษทัฯเห็นเป็นการสมควรและ/หรือเพ่ือป้องกนัและ/หรือยบัย ั้งสภาพการซ้ือขายท่ีผิดปกติและ/หรือมีพฤติกรรมการซ้ือ

ขายทองค าท่ีไม่เหมาะสมและ/หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯด าเนินการดงัต่อไปน้ีไดท้นัที โดยไม่ตอ้งขอความ

ยินยอมใด ๆ จากลูกคา้ ดงัน้ี 

3.1) ลด หรือจ ากดัวงเงินซ้ือขายทองค าแท่งของลูกคา้ 

3.2) พิจารณายกเลิกค าสัง่ซ้ือและ/หรือค าสัง่ขายทั้งหมด ซ่ึงลูกคา้ไดมี้ค าสัง่แลว้ แต่บริษทัฯยงัมิไดด้ าเนินการ 

3.3) ปิดบญัชีของลูกคา้ทั้งหมดเพ่ือช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ของลูกคา้ 

3.4) บอกเลิกสญัญาและทวงถามให้ลูกคา้ช าระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดในทนัที 

 

กำรเก็บรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ 

-  นอกเหนือจากท่ีระบุในหมายเหตุขอ้ 3 ขา้งตน้ กรณีท่ีลูกคา้สั่งซ้ือทองค าแท่งกบับริษทัฯ และมีความประสงค์จะให้บริษทัฯ เก็บ

รักษาทองค าแท่งไว ้ลูกคา้ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อบริษทัฯ  โดยลูกคา้ยอมรับว่าลูกคา้ไดรั้บทองค าแท่งครบตามจ านวนท่ีสั่งซ้ือ

แลว้และการท่ีน าทองค าแท่งดงักล่าวมาให้บริษทัฯเก็บรักษาไวน้ั้น เป็นเพียงบริษทัฯอ านวยความสะดวกเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้เท่านั้น

และไม่ถือว่าเป็นการรับฝากทรัพย ์โดยลูกคา้ตกลงและยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ เง่ือนไข ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้

บริษทัฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ทองค าท่ีฝากและลูกคา้ยอมรับในความเส่ียงภยัและภยัพิบติัใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

การกระท าของบุคคล หรือภยัธรรมชาติ รวมถึงลูกคา้อนุญาตให้บริษทัฯท าการน าทองค าแท่งท่ีลูกคา้ฝากไวไ้ปขายและน าเงินมาหกักลบ

ลบหน้ีตามสญัญาซ้ือขายทองค าแท่งฉบบัน้ี โดยลูกคา้จะน ามาเป็นขอ้ต่อสู้เพ่ือเรียกร้องต่อบริษทัฯไม่ได ้

- ลูกคา้มีสิทธิขอคืนทองค าแท่งท่ีมาเก็บรักษาไวท่ี้บริษทัฯได ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าให้บริษทัฯด าเนินการล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนัท า

การและลูกคา้ตอ้งไม่มีหน้ีใด ๆ คา้งช าระกบับริษทัฯ 

- ลูกคา้มีสิทธิถอนเงินสด หรือทองค าแท่ง หรือเงินมดัจ าของลูกคา้ท่ีไม่ใช่หลกัประกนั จากบริษทัฯ ไดไ้ดโ้ดยตอ้งแจ้งล่วงหน้าให้

บริษทัฯ ด าเนินการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการและลูกคา้ตอ้งไม่มีหน้ีใด ๆ คา้งช าระกบับริษทัฯ 

7. ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทั่วไป 

7.1. ส าหรับการติดต่อ หรือการกล่าวแจง้ของบริษทัฯทั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือการกล่าวดว้ยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัท ์โทร

เลข โทรพิมพ์ โทรสาร ไลน์ ทางจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน รวมไปถึงคนน าส่งให้และทางระบบไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail address) แลว้ ให้ถือว่าบริษทัฯไดส่้งสารให้แก่ลูกคา้โดยชอบตามท่ีอยูต่ามสญัญาฉบบัน้ีแลว้ ทั้งน้ี โดยทางบริษทัฯ 

จะไม่ค านึงว่าลูกค้าจะได้รับ หรือไม่ ดงันั้น หากลูกค้าได้รับผลกระทบจากความเสียหายใด ๆ ท่ีจดแจ้งไวใ้ห้ถือว่าลูกคา้จะต้องเป็น

ผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเองทั้งหมดโดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายใด ๆ ดว้ยทั้งส้ิน 

7.2. ส าหรับการเปล่ียนแปลงขอ้มูลลูกคา้ อาทิเช่น ช่ือ ท่ีอยูแ่ละรายละเอียดส่วนบุคคล หมายเลขโทรศพัทแ์ละท่ีอยูอี่เมล เป็นตน้ หาก

ลูกคา้ตอ้งการแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว ให้แจ้งต่อบริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีท่ีลูกคา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวใด ๆ  
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ทางบริษทัฯจะยึดตามเอกสารท่ีลูกคา้ไดท้  าสัญญาเดิมไวเ้บ้ืองตน้เป็นหลกัและความเสียหายใด ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อตวัลูกคา้เองทั้งหมด 

ทางบริษทัฯจะไม่มีส่วนจะตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

7.3. ส าหรับตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากลูกค้า ให้กระท าการใด ๆ จากลูกคา้ ย่อมมีผลผูกพนักบัทางบริษทัฯเสมือนลูกค้าเป็น

ผูก้ระท าการดงักล่าวเอง ท่ีลูกคา้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบไดท้ั้งส้ินหากเกิดความเสียหาย 

7.4. ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด หรือบางส่วนของลูกคา้กบัองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืนใดของภาครัฐ 

ตามแต่บริษทัฯเห็นสมควร จะไม่ถือเป็นความผิดและตอ้งรับผิดชอบใด ๆ จากบริษทัฯ 

7.5. ลูกคา้ตกลงและยินยอมว่า หากมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบเสียหายใด ๆ ต่อลูกคา้ ไม่ว่าเหตุการณ์จากภยัพิบติั อคัคีภยั การนดัหยุด

งาน การก่อจลาจล การประทว้ง การมีสงคราม หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนใด เช่น ระบบการรับส่งขอ้มูลมีปัญหา ท าให้เกิดความล่าชา้ของการ

ด าเนินงานจากบริษทัฯ ฯลฯ ลูกคา้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งส้ินและทางบริษทัฯก็ไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดท่ี

เกิดข้ึน 

7.6. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท่ีตนมีอยู่ท ั้ งก่อนหลังสัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามให้กับ

บุคคลภายนอก โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯ 

7.7. เอกสารค าขอเปิดบญัชีซ้ือขายทองค าแท่ง เอกสารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงเก่ียวกบัการซ้ือขายทองค าและบรรดาเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัซ้ือขายทองค าแท่งท่ีบริษทัฯ ประกาศก าหนด รวมทั้งเอกสารอ่ืนใดซ่ึงลูกคา้ไดล้งนามและ/หรือมอบให้ไวก้บับริษทัฯ ให้ถือ

ว่าเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 

7.8. หากลูกคา้ผิดนดัและ/หรือผิดสัญญาในการกระท าหน้ีตามสญัญาน้ีและ/หรือผิดขอ้ตกลงใด ๆ ตามสญัญาน้ีและ/หรือลูกคา้ผิดนดั

การช าระหน้ีค่าซ้ือขายทองค า หรือค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือภาระหน้ีอ่ืนใดตามขอ้ตกลงในสญัญาอ่ืนท่ีลูกคา้ท าไวก้บับริษทัฯ และ/

หรือกรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระเงิน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีถึงก าหนดช าระแลว้ หรือท่ีบริษทัฯไดท้วงถามแลว้ ลูกคา้ยินยอมให้

ถือว่าลูกคา้ตกเป็นผูผิ้ดนดัและยอมรับผิดในเงินท่ีตอ้งช าระดงักล่าว พร้อมดว้ยดอกเบ้ียและ/หรือเบ้ียปรับในอตัราท่ีบริษทัฯก าหนดนบัจาก

วนัผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ รวมทั้งยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องด าเนินการบงัคบัคดีและค่า

ทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างช าระหน้ีตามสัญญาน้ีและต้องช าระเบ้ียปรับให้แก่บริษทัฯ นับแต่วันท่ีครบ

ก าหนดเวลาดงักล่าวจนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บช าระหน้ีจนครบถว้น 

7.9. ลูกคา้ไดอ้่านและทราบถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการซ้ือขายทองค าของบริษทัฯเป็นอยา่งดี

แลว้และยินยอมปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวนั้นโดยเคร่งครัดทุกประการ ทั้งท่ีมีอยูใ่นวนัท าสญัญาน้ี

และหากจะมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษทัฯไม่มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบ  

7.10. กรณีท่ีครบก าหนดระยะเวลาการช าระค่าทองค าแท่งของลูกคา้ไม่ว่าจะกรณีซ้ือและ/หรือส่งมอบทองค าท่ีลูกคา้ขายทองค าแท่งมา 

หากบริษทัฯ ไดท้  าการแจง้สถานะให้ทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หากลูกคา้ไม่ด าเนินการ หรือกล่าวบอกแจง้วิธีการด าเนินสถานะใด ๆ ต่อ
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ฉบบัท่ี....................... 

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะใชสิ้ทธิท าการบงัคบัสถานะให้ลูกคา้เอง ซ่ึงหากลูกคา้ไดรั้บผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามถือเป็นความ

รับผิดชอบของลูกคา้เอง  

7.11. ลูกคา้ตกลงและยินยอมว่าจะไม่กล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือด าเนินการอ่ืนใดต่อบริษทัฯอนัสืบเน่ืองมาจากการให้ค าแนะน า การ

กระท า หรืองดเวน้การกระท าของบริษทัฯท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

7.12. ลูกคา้ตกลงและยินยอมว่า หากมีความผิดพลาดส าหรับการซ้ือขายทองค าแท่งระหว่างบริษทัฯและลูกคา้ ไม่ว่าจะสืบเน่ืองจาก

สาเหตุใด ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ลูกคา้ถือเป็นสภาพยอมรับโดยไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง โตแ้ยง้และเอาผิดค่าความเสียหายใด ๆ จาก

ตวับริษทัฯทั้งส้ิน 

7.13. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการแกไ้ขและ/หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขใด ๆ แห่งสญัญาน้ี ตามท่ีบริษทัฯเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งไดรั้บ

ความยินยอมจากลูกคา้ ทั้งน้ีบริษทัฯจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ลูกคา้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง

อยา่งเคร่งครัด 

7.14. ลูกคา้รับรองว่าจะไม่เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงราคาทองค า ค าแนะน า ปริมาณการซ้ือขายท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ วงเงิน

การซ้ือขาย จ านวนหลกัประกนัและขอ้มูลการซ้ือขายทองค ากบับริษทัฯ ไม่ว่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวาจา ต่อบุคคลท่ีสามโดยไม่ได้

รับการอนุญาตจากบริษทัฯ หากลูกคา้ละเมิดขอ้ตกลงขอ้น้ี ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัฯเรียกร้องค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ริบเงินประกนั ระงบั

การซ้ือขายและ/หรือยกเลิกสญัญาฉบบัน้ีและน าขอ้ 7 มาปรับใช ้

7.15. สญัญาน้ีให้ใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและในกรณีท่ีขอ้ตกลงแห่งสัญญาน้ีขอ้ใดขอ้หน่ึงขดัต่อกฎหมาย หรือใชบ้งัคบั

ไม่ได ้หรือตกเป็นโมฆะ คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นการเฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะขอ้ดงักล่าวเท่านั้นและขอ้ตกลงส่วนท่ีสมบูรณ์และ

ยงัให้มีผลบงัคบัต่อไปและในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการแปลความหมายขอ้ตกลงใด ๆ ให้แปลความหมายของขอ้ตกลงนั้น ๆ ไปในทางท่ีจะ

มีผลบงัคบัใชม้ากกว่าจะให้ไร้ผล 
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