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สั ญญาเพื่อเปิ ดบัญชี
รายละเอียดของผูข้ อเปิ ดบัญชี
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่.........../.........../........... ระหว่าง
ก. กรณีบุคคลธรรมดา
1. ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
วัน/เดือน/ปี เกิด

/

/

ชื่อ-สกุลไทย

อายุ

ปี เพศ

เชื้อชาติ

สัญชาติ

2. ( ) บัตรประชาชน ( ) ข้าราชการ ( ) รัฐวิสาหกิจ ( ) บัตรต่างด้าว ( ) หนังสื อเดินทาง ( ) ใบขับขี่
( ) บัตรอื่น ๆ (ระบุ)
วันที่ออกบัตร

เลขที่
/

/

สถานที่ออกบัตร

วันที่หมดอายุ

/

/

3. อาชีพ ( ) เจ้าของกิจการ ( ) ข้าราชการ ( ) พนง.รัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงานบริ ษทั ฯ ( ) อื่น ๆ (ระบุ)
4. เคยมีประวัติการกระทาความผิดทางกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาหรื อไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย
5. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณี ย์

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย์

Email

Line ID

6. ที่อยูป่ ัจจุบนั ( ) ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

7. สถานที่ทางาน

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่งงาน

ฝ่ ายงาน

ตาแหน่งทางการเมือง

ที่อยูเ่ ลขที่
จังหวัด
โทรศัพท์

โทรสาร

รหัสไปรษณี ย์

Email

8. สถานที่จดั ส่งเอกสาร/ข้อมูล ( ) ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ( ) ที่อยูป่ ัจจุบนั ( ) ที่อยูท่ ี่ทางาน
9. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หม้าย ( ) หย่าร้าง มีบุตรอยูใ่ นอุปการะ
ชื่อคู่สมรส

คน

สถานที่ทางาน

อาชีพ/ตาแหน่งงาน

โทรศัพท์บา้ น/มือถือ

บุคคลที่ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์

สถานที่ทางาน
อาชีพ/ตาแหน่งงาน

โทรศัพท์บา้ น/มือถือ
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ข. กรณีนิตบิ ุคคล
ชื่อนิติบุคคล ไทย

ชื่อนิติบุคคล อังกฤษ

ทะเบียนการค้าเลขที่

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของนิติบุคคล

ประเภทนิติบุคคล ( ) บริ ษทั ( ) ห้างหุ้นส่วน/ห้างร้าน ( ) นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ

( ) อื่น ๆ

เคยมีประวัติการกระทาความผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ( ) เคย ( ) ไม่เคย
ตั้งอยู่ ณ อาคาร

ประเภทธุรกิจ
เลขที่

ถนน

ชั้น

ตาบล/แขวง

จังหวัด

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณี ย์

การรับเงินจากบริษัทฯ สาหรับบัญชีซื้อขายทองคาแท่ ง
( ) เงินสด ( ) โอนเข้าบัญชีธนาคาร
( ) บัญชีลูกค้า หรื อบริ ษทั /ห้าง ร้าน ชื่อบัญชี
สาขา

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

เลขที่บญั ชี

( ) บัญชีอื่น ๆ โปรดระบุ (ความสัมพันธ์ของลูกค้าและเจ้าของบัญชี)
ชื่อบัญชี
สาขา

ธนาคาร
ประเภทบัญชี

เลขที่บญั ชี

ซึ่งต่อไปจะเรี ยกรวม ก. และ ข. ว่า "ลูกค้า" ฝ่ ายหนึ่ง กับ บริ ษทั อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จากัด สานักงานตั้งอยูท่ ี่ 348 ถนนบริ พตั ร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพมหานครซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า "บริ ษทั ฯ" อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการเปิ ดบัญชีซ้ือขายทองค าแท่ง
กับบริ ษทั อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จากัด มีดงั ต่อไปนี้
กำรรับรองและกำรยินยอมของลูกค้ ำ
1.1 ลูกค้าได้ทาการศึกษาข้อมูล สอบถามเงื่อนไขและวิธีการดาเนิ นการซื้ อขายทองคาแท่งของบริ ษทั ฯ อย่างละเอียดรอบคอบจนเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ
เป็ นอย่างดี ที่สุดแล้วจนเป็ นที่พอใจ ดังนั้น ผลจากการกระทาหรื อการตัดสิ นใจใด ๆ ของลู กค้าย่อมมีนิติสัมพันธ์และมีผลผูกพัน ลูกค้าจึงไม่อาจปฏิเสธความ
รับผิดชอบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯหรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้
1.2 ลูกค้ามีความเข้าใจและสามารถยอมรับเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ ยนแปลงของราคาทองคาโลกที่เกิ ดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงราคา
ทองคาย่อมก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ลูกค้าอาจจะได้รับผลกระทบเป็ นการขาดทุน โดยลู กค้าอาจต้องมีพนั ธะที่ตอ้ งชดใช้ความเสี ยหายจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นต่อ
ทางบริ ษทั ฯ ตามที่ได้มีการแจ้งโดยบริ ษทั ฯต่อไป
1.3 ลูกค้าที่ตกลงใช้ทางเลือกในการซื้ อขายทองคาแท่งผ่านทางระบบออนไลน์ (Internet) กับทางบริ ษทั ฯ ลูกค้าอาจพบความเสี่ ยงจากระบบออนไลน์
ที่ลูกค้าได้ตดั สิ นใจผิดพลาดในการกระทาธุ รกรรมลงไปแล้ว เช่น ส่ งคาสั่งผิดจากเจตนารมณ์ อาทิเช่น ต้องการจะซื้ อเป็ นขายและ/หรื อต้องการจะขายเป็ นซื้ อ
การส่ งคาสั่งซื้ อขายทองคาแท่งเกิ นจานวน การส่ งคาสั่งซื้ อขายทองคาแท่งโดยบุคคลอื่ น ความล่ าช้าในการส่ งคาสั่งซื้ อขายทองคาแท่งของลู กค้าและ/ หรื อ
อาจจะเกิ ดปั ญหาจากระบบอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั ฯ ที่ขดั ข้อง ฯลฯ ซึ่ งในการดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดงั กล่าวเพื่อปฏิเสธความรับ ผิดชอบ และยัง
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จะต้องมีภาระผูกพันตนในการรับผิดชอบความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทาให้ลูกค้าได้รับความเสี ยหายนี้ ดว้ ย โดยไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากบริ ษทั ฯ
ได้ท้งั สิ้ น
1.4 ลู กค้าที่นาทองคาแท่งมาตรฐานมาเพื่อเป็ นหลักประกัน เพื่อขาย หรื อส่ งมอบทองคาแท่งมายังบริ ษ ัทฯด้วยเหตุอื่น จะต้องเป็ นผูค้ รอบครอ ง
กรรมสิ ทธิ์ ของทองคาแท่งดังกล่าวอย่างถูกต้องและชอบธรรมตามกฎหมาย ปราศจากภาระผูกพันและการลิดรอนสิ ทธิ์ ใด ๆ ทั้งสิ้ น
1.5 ลู กค้าทราบดี อยู่แล้วว่าการซื้ อขายทองคาแท่ งนั้น ราคาของทองคาแท่งมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาวะหรื อสถานการณ์ทองค าใน
ตลาดโลก ลู กค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้ อ หรื อขายทองคาแท่งตามราคาตลาดโลกและต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสถานการณ์ราคาทองคา
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
1.6 ลู กค้าได้ทาการศึกษาและอ่านรายละเอี ยดเกี่ ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี สัญญาซื้ อขายทองคาแท่งและสัญญาซื้ อขาย
ทองคาแท่งสาหรับการซื้ อขายผ่านระบบออนไลน์ของบริ ษทั ฯ อย่างละเอียดรอบคอบ เข้าใจ รัดกุมและชัดเจนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วและลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไข
และรายละเอียดพร้อมตกลงที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ และกฎหมายด้วยทุกประการ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ ซ่ ึ งประกอบไปด้วย สัญญาเพื่อเปิ ดบัญชีฉบับที่................. สัญญาซื้ อขายทองคาแท่ง
และสัญญาซื้ อขายทองคาแท่งสาหรับการซื้ อขายผ่านระบบออนไลน์ของบริ ษทั ฯ ที่ได้แนบท้าย ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกรวมทุกสัญญาว่า “สัญญาฉบับนี้ ” โดยตลอด
แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนาของทั้งสองฝ่ ายทุกประการ จึงได้ตกลง และลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ

ลูกค้า

(

ลงชื่อ

)

ลงชื่อ

บริ ษทั อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จากัด

พยาน

(

ลงชื่อ

)

พยาน

(

)

-ส่วนนี้สาหรับบริ ษทั ฯ เท่านั้น
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ ( ) อนุมตั ิ
ระยะเวลาการส่งมอบ

( ) ไม่อนุมตั ิ

( )T+

วัน

วงเงิน

บาททอง

()

วัน

หลักประกัน

บาท/บาททอง

- เกณฑ์การเรี ยกหลักประกัน
- เกณฑ์การระงับการซื้ อขาย
- เกณฑ์การ Force Sell
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่ งมอบ, วงเงิ น, หลักประกัน, เกณฑ์การเรี ยกหลักประกัน, เกณฑ์การ
ระงับการซื้ อขายและเกณฑ์การ Force Sell ที่ระบุเบื้องต้นนี้ ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า
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สั ญญำซื้อขำยทองคำแท่ ง
1. คำจำกัดควำม
1.1. คาว่า "บริ ษัทฯ" หมายถึง บริ ษทั อินเตอร์ โกลด์ โกลด์เทรด จากัด
1.2. คาว่า "ทองคำ" หรื อ “ทองคำแท่ ง" หมายถึง ทองคาแท่งตามมาตรฐานในการซื้ อขายทองคา ดังนี้
- ทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 96.50% หมายถึง ทองคาแท่งที่มีมาตรฐานความบริ สุทธิ์ 96.50% ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
จากสมาคมค้าทองคา
- ทองคาแท่งความบริ สุทธิ์ 99.99% หมายถึง ทองคาแท่งที่มีมาตรฐานความบริ สุทธิ์ 99.99% ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
จาก London Bullion Market Association (LBMA)
1.3. คาว่า "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลและ/หรื อนิติบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ ก ผูซ้ ่ ึ งได้ตกลงและลงนามเข้าทาสัญญาซื้ อ หรื อขาย
ทองคาแท่ง กับทางบริ ษทั ฯ โดยลูก ค้าได้ทาการขอเปิ ดบัญชี เพื่ อทาสัญญาซื้ อขายทองคาแท่งไว้กบั ทางบริ ษทั ฯ (และหมายรวมไปถึง
ตัวแทน หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอานาจจากเจ้าของสัญญาให้ปฏิบตั ิแทนตามเจ้าของสัญญาในการออกคาสัง่ หรื อการกระทาใด ๆ ใน
ระเบียบสัญญานี้ ) ซึ่ งลูกค้า หรื อผูร้ ับมอบอานาจ หรื อตัวแทนใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยลูกค้า ย่อมต้องมีพนั ธะผูกพันกับบริ ษทั ฯตาม
สัญญาฉบับนี้และกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริ ษทั โดยถือเป็ นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ตอ้ งรับทราบถึงผลการกระทาโดยมิอาจจะปฏิเ สธ
ได้
1.4. คาว่า "รำคำซื ้อ หรื อรำคำขำยทองคำแท่ ง " หมายถึง ราคาซื้ อ หรื อราคาขายของทองคาแท่งที่บริ ษทั ฯเป็ นผูป้ ระกาศในแต่ล ะ
ช่วงเวลาโดยถือตามเวลาที่ประกาศ เกิดขึ้นจริ ง ณ ขณะเวลานั้น ๆ
1.5. คาว่า "รำคำทองคำตลำดโลก" หมายถึง ราคาทองคาที่ตกลงซื้ อขายโดยกาหนดจากราคาทองคาในตลาดโลกที่บริ ษทั ฯเลือกใช้ ณ
ขณะเวลานั้น ๆ หรื อ เรี ยกว่า Gold Spot
1.6. คาว่า "หลักประกัน" หมายถึง เงิ นสดสกุลบาทและ/ หรื อทองคาแท่งตามมาตรฐานการรับรองจากสมาคมค้าทองคาและ/ หรื อ
ทองคาแท่ง ตามมาตรฐานการรั บรองจาก London Bullion Market Association (LBMA) ที่ ลูก ค้าได้นามาฝากไว้ก ับ บริ ษทั ฯ เพื่ อ เป็ น
หลักประกันการซื้ อขายตามหัวข้อ 3
1.7. คาว่า "Force Sell" หมายถึง ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯดาเนิ นการซื้ อ หรื อขายทองคาแท่งในนามลูกค้า เพื่อทาให้เกิ ดความสมดุล
(BALANCE) ทางบัญชีของลูกค้า
1.8. คาว่า "เวลำที่ทำกำรซื อ้ หรื อขำยทองคำแท่ ง" หมายถึง ระยะเวลาของวันทางานปกติบริ ษทั ฯ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 นาฬิกา ถึง
24.00 นาฬิกา และวันเสาร์ ตั้งแต่ 10.00 นาฬิกา – 12.00 นาฬิกา
2. กำรเปิ ดบัญชีซื้อขำยทองคำแท่ ง
2.1. ลูกค้าได้ตกลงทาสัญญาเพื่อเปิ ดบัญชีซ้ื อขายทองคาแท่งไว้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อใช้สาหรับการซื้ อขายทองคาแท่งผ่านบริ ษทั ฯ และทาง
บริ ษทั ฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลูกค้าเปิ ดบัญชีซ้ื อขายทองคาแท่งดังกล่าว ในจานวนเงินซื้ อขายที่ไม่เกินไปกว่าจานวนมูลค่าของทองคาแท่งที่
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บริ ษทั ฯได้อนุมตั ิให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงและยอมรับเงื่ อนไขในข้อกาหนดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ (ทั้งนี้ ให้รวมไปถึ ง
ระเบียบการและข้อกาหนดที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าทุกประการ)
2.2. ภายใต้การทาสัญญาซื้ อขายทองคาแท่งที่เกิ ดขึ้นนี้ ลูกค้ารับรองว่าได้รับการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ ยวข้องจนเป็ นที่พอใจแล้ว และ
รับทราบว่าในการลงทุนมีความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น และทราบถึงภาระผูกพันต่าง ๆ อันเกิดจากการลงทุนของลูกค้า
2.3. ลูกค้ายินยอมให้ทางบริ ษทั ฯพิจารณาด้วยดุลยพิ นิจของบริ ษทั ฯในการอนุมตั ิ เปิ ดสัญญาซื้ อขายทองคาแท่ง ซึ่ งรวมไปถึงการ
พิจารณาการเพิ่ม/ลด ระงับการซื้ อขาย หรื อบังคับขาย (Force sell) ทองคาแท่งแก่ลูกค้า โดยไม่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
และรวมไปถึงสิ ทธิ ที่จะไม่ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อขายทองคาแท่งของลูกค้าและลูกค้าจาเป็ นต้องยอมรับการตัดสิ นใจตามดุลยพินิจของ
บริ ษทั ฯที่ได้พิจารณาแล้ว โดยมิอาจฟ้องร้ องสิ ทธิความเสี ยหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้งั สิ้ น
3. หลักประกัน
3.1. ลูกค้าจาเป็ นต้องมีหลักประกันวางไว้ล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขายทองคาแท่งกับทางบริ ษทั ฯตามเงื่ อนไข วิธีการและระยะเวลา
ตามที่ทางบริ ษทั ฯกาหนดไว้ในสัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี
3.2. ลูกค้าตกลงว่า หากลูกค้าไม่ดาเนิ นการสัง่ ซื้ อขายทองคาแท่งให้เสร็ จสิ้ นตามที่ลูกค้าได้มีคาสั่งไว้กบั บริ ษทั ฯและ/หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อกาหนด หรื อประกาศของบริ ษทั ฯและ/หรื อผิดนัดชาระหนี้ใด ๆ กับทาง
บริ ษทั ฯ ลูกค้าตกลงให้บริ ษทั ฯมี สิทธิริบหลักประกันทั้งหมดที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อหัก
กลบลบหนี้และ/หรื อเพื่อชาระค่าซื้ อขายทองคาที่ลูกค้ามีไว้กบั บริ ษทั ฯได้ทนั ทีและหากหลักประกันที่นามาหักไม่เพียงพอต่อความเสี ยหาย
และ/หรื อค่าซื้ อขายทองคาแล้ว ลูกค้ายังคงมีความผูกพันที่ตอ้ งชาระหนี้หรื อเงินคงค้างต่าง ๆ ให้บริ ษทั ฯจนครบถ้วน
3.3. ลูกค้าจะต้องดารงมูลค่าหลักประกันให้มีมูลค่าทองคาที่คงค้างในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กบั
บริ ษทั ฯให้สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อกาหนดของบริ ษทั ฯและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4. ลูกค้าอาจขอถอนหลักประกันที่วางไว้กบั บริ ษทั ฯได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กบั บริ ษทั ฯมีมูลค่า หรื ออัตรามากกว่า
จานวนหลักประกันเริ่ มต้นและลูกค้าต้องไม่มีหนี้ ใด ๆ ค้างชาระกับบริ ษทั ฯและในการถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษทั ฯกาหนด และได้รับคายินยอมจากบริ ษทั ฯแล้วเท่านั้น
3.5. ในกรณี ที่ลูกค้าไม่วางหลักประกันภายในเวลาที่ก าหนด หรื อหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ากว่าอัตราหลักประกันที่บ ริ ษัท ฯ
กาหนดไว้ ลูกค้าตกลงให้บริ ษทั ฯมีสิทธิ ปฏิเสธไม่รับคาสั่งซื้ อขายทองคาของลูกค้า เรี ยกหลักประกันเพิ่ม ระงับการซื้ อขาย บังคับขาย
(Force sell) หรื อดาเนินการตามที่บริ ษทั ฯเห็นควร โดยลูกค้ายอมรับว่าบริ ษทั ฯไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ
ต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
3.6. กรณี ที่ลูกค้าไม่ชาระราคาค่าทองที่ได้สั่งซื้ อ หรื อไม่ส่งมอบทองที่ได้สั่งขายให้กบั บริ ษทั ฯ ถือว่าลูกค้าเป็ นฝ่ ายผิดนัดผิดสัญญา
บริ ษทั ฯมีสิทธิที่จะบังคับตามสัญญาได้ตลอดเวลาและหากปรากฏว่าในขณะเวลาหนึ่งเวลาใดราคาทองคาในตลาดโลกเกิดความผันผวนใน
ทิศทางที่เป็ นบวก หรื อลบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าราคาทองคาตามที่บริ ษทั ฯประกาศไว้ ทาให้เงินประกันหรื อหลักประกันใด ๆ ที่
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ลูกค้านามาวางไว้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อประกันการซื้ อขายของลูกค้าลดน้อยลง หรื อไม่พอตามรายการซื้ อขายทองคาแท่งที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กบั
บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อลูกค้าและบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ บริ ษทั ฯมีสิทธิ ที่จะดาเนิ นการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรื อหลาย ๆ อย่างดังต่อไปนี้
3.6.1. ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯเรี ยกหลักประกันการซื้ อขายทองคาแท่งเพิ่มในจานวนที่เพียงพอ หรื อในอัตราส่ วนที่บริ ษทั ฯ
พิจารณากาหนด โดยอาจถือตามมูลค่าราคาทองคาที่ลูกค้าได้ซ้ื อ หรื อขายและไม่ได้ชาระภายในระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ใน
สัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี ซึ่ งลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมให้เสร็ จสิ้ นตามที่กาหนดก่อนการซื้ อขายครั้งต่อ ๆ ไป
ทั้งนี้การพิจารณาเรี ยกหลักประกันตามจานวนใด ๆ เพิ่มเติม ให้อยูบ่ นการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯแต่เพียงผูเ้ ดียว
3.6.2. ลูก ค้ายอมรั บว่าการที่ ลูก ค้าไม่ชาระราคาทองคาที่ ลูก ค้าสั่งซื้ อ หรื อ ไม่ส่ง มอบทองคาที่ ลูก ค้าสั่งขายให้กบั บริ ษทั ฯ
รวมทั้งการไม่วางเงิน หรื อนาหลักประกันมาวางเพิ่มเติมตามข้อ 3.6.1 อาจทาให้บริ ษทั ฯและลูกค้าได้รับความเสี ยหาย เพื่อป้องกันมิ
ให้ลูก ค้าและบริ ษทั ฯได้รับความเสี ย หาย ลูก ค้ายินยอมให้บ ริ ษทั ฯดาเนิ นการซื้ อ หรื อขายทองคาแท่ง เพื่ อทาให้เกิ ดความสมดุล
(BALANCE) ทางบัญชี ของลูกค้า ระงับ การซื้ อขาย และ/หรื อปิ ดบัญชี การซื้ อ ขายทองคาแท่งของลูกค้าให้เป็ น (0) โดยบริ ษทั ฯ
สามารถดาเนินการซื้ อ หรื อขายทองคาแท่งได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอม หรื อมีคาสัง่ ซื้ อ หรื อขายจากลูกค้าและ/หรื อ
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบและลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯใช้ราคาทองคาที่บริ ษทั ฯแจ้งกาหนดราคา ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่ใช้สิทธิในการซื้ อขายทองคาแท่งที่บริ ษทั ฯ พิจารณาและเห็นสมควร โดยลูกค้ายอมรับในการดาเนิ นการดังกล่าวของบริ ษทั ฯ และ
ไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง หรื อคัดค้าน หรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้ใด ๆ กับบริ ษทั ฯ เว้นแต่ลูกค้าได้วางหลักประกันเพิ่มเติมภายในกาหนดตามข้อ
3.6.1 และลูกค้ายอมเสี ยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรื อดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริ ษทั ฯกาหนดของต้นเงินที่ลูกค้าไม่ชาระราคา
ทองคาแท่งที่สั่งซื้ อจากบริ ษทั ฯ หรื อต้นเงินที่ลูกค้าไม่ส่งมอบทองคาแท่งที่ขายให้กบั บริ ษทั ฯ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริ ษทั ฯประกาศแต่ละครั้ง นับแต่วนั ครบกาหนดชาระราคาทองคาและ/หรื อส่งมอบทองคาแท่งตามที่บริ ษทั ฯ
กาหนดไว้ในสัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี ลูกค้ายอมรับว่า หากการปิ ดบัญชีการซื้ อขายทองคาแท่งของลูกค้าดังกล่าวเกิดผลต่างที่เป็ นลบ หรื อ
ขาดทุน หรื อมีค่าใช้จ่ายและ/หรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิ ดขึ้นนั้นนาไปหักจากเงินประกัน หรื อหลักประกันที่ลูกค้านามาวางไว้กบั
บริ ษทั ฯได้ทนั ที หากยังมีผลต่างที่เป็ นลบ หรื อขาดทุน ค่าใช้จ่าย หรื อค่าเสี ยหายใด ๆ อยูอ่ ีก ลูกค้ายินยอมชาระผลต่างที่เป็ นลบ หรื อ
ขาดทุน ค่าใช้จ่าย ค่าดาเนิ นการซื้ อขาย ค่าพรี เมี่ยม ค่าเสี ยหายใด ๆ ที่ยงั ค้างชาระนั้นให้กบั บริ ษทั ฯ จนเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่
บริ ษทั ฯกาหนดทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ฯ หากลูกค้าไม่ชาระผลต่างที่เป็ นลบ หรื อขาดทุน ค่าใช้จ่ายและค่าเสี ยหายใด ๆ ให้แก่
บริ ษทั ฯภายในกาหนด ลูกค้ายินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินที่คา้ งชาระให้กบั บริ ษทั ฯ นับแต่วนั ที่ลูกค้าผิด
นัดชาระจนกว่าจะชาระให้กบั บริ ษทั ฯเสร็ จสิ้ น
ในการนี้ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯหักกลบลบหนี้ เงินที่คงค้างต่าง ๆ ที่มีต่อบริ ษทั ฯจากหลักประกัน/เงินสดที่ลูกค้ามีอยูก่ บั บริ ษทั
ฯ
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3.7. ในกรณี ที่ลูกค้าไม่ชาระค่าทองคาแท่งที่สงั่ ซื้ อ หรื อไม่ส่งมอบทองคาแท่งที่สงั่ ขายให้กบั บริ ษทั ฯ หรื อไม่ชาระหนี้ใด ๆ ที่บริ ษทั ฯ
มี สิทธิ ได้รั บตามสัญ ญาไม่ว่ า หนี้ นั้นจะครบก าหนดช าระแล้ว หรื อ ไม่ก็ตาม การที่ ลูก ค้าขอเบิ ก ถอนเงิ นประกัน หรื อ ทองคา หรื อ
หลัก ประกันอื่ นใดที่ลูก ค้านามาวางไว้เป็ นหลักประกันการซื้ อ ขายคื นไปจากบริ ษทั ฯ หากการถอนคื นหลัก ประกันนั้นมี ผลทาให้เงิ น
หลักประกัน หรื อมูลค่าหลักประกันการซื้ อขายทองคาแท่งลดน้อยลง หรื อมีมูลค่าต่ากว่าอัตราที่บริ ษทั ฯกาหนด รวมทั้งกรณี ที่ราคาทองคา
แท่งในตลาดโลกผันผวนจนส่ งผลกระทบในทิศทางที่เป็ นลบต่อเงินหลักประกัน หรื อมูลค่าทองคาที่ลูกค้านามาวางเป็ นหลักประกันการ
ซื้ อขายทองคาแท่งลดน้อยลงทาให้มูลค่าของหลักประกันนั้นต่ากว่ามูลค่าเงินประกันที่บริ ษทั ฯกาหนด หรื อลูกค้าที่ซ้ื อและ/หรื อขายจน
เกินกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ในสัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อและ/หรื อขายทองคาแท่งของ
ลูกค้า โดยลูกค้ายอมรับว่าบริ ษทั ฯไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น จนกว่าลูกค้า
จะนาเงิ นหลักประกันมาวางเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข วิธีการกาหนดเวลาที่บริ ษทั ฯกาหนด โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและ
ดาเนินการ ซึ่ งหากครบกาหนดตามที่บริ ษทั ฯแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วและลูกค้าเพิกเฉยไม่ดาเนิ นการนาเงินประกัน หรื อหลักประกันมาวาง
เป็ นประกันเพิ่มเติมภายในกาหนด ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯปิ ดบัญชีการซื้ อขายทองคาแท่งที่ได้ทาไว้กบั บริ ษทั ฯได้ทนั ที
การผ่อนผันการชาระราคาทองคาแท่งที่ลูกค้าสัง่ ซื้ อจากบริ ษทั ฯ หรื อการผ่อนผันการส่งมอบทองคาแท่งที่ลูกค้าสัง่ ขายให้กบั บริ ษทั ฯ
ไม่ว่าจะเป็ นการสั่งซื้ อ หรื อสั่งขายในครั้งใด หรื อคราวใดหรื อจานวนใด โดยลูกค้ายินยอมชาระดอกเบี้ยที่คา้ งชาระจากการผิดนัดชาระ
ราคาทองคาแท่งให้กบั บริ ษทั ฯ หรื อการที่บริ ษทั ฯไม่ดาเนิ นการใช้สิทธิบงั คับลูกค้าให้ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อการบอกเลิกสัญญาไม่ถือว่า
เป็ นการผ่อนระยะเวลาการชาระหนี้ ให้กบั ลูกค้า แต่ให้ถือว่าเป็ นการผ่อนผันเฉพาะในคราวนั้นคราวเดียวเท่านั้น และไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ
บังคับตามสัญญา หรื อบอกเลิกสัญญากับลูกค้า หากลูกค้ายังคงผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอยู่ วิธีการชาระราคาทองคาแท่ง หรื อการส่ ง
มอบทองคาแท่งระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั ฯ ถือเป็ นอีกส่ วนหนึ่ งแยกจากความสมบูรณ์ตามสัญญาซื้ อขายทองคาแท่งที่ มีผลสมบูร ณ์ ต าม
กฎหมายแล้ว โดยวิธีการส่งมอบทองคาแท่งการโอนกรรมสิ ทธิ์ทองคาแท่งและการชาระราคาทองคาแท่ง ถือเป็ นข้อตกลงที่บริ ษทั ฯ และ
ลูกค้าสามารถตกลงกันได้ เพื่ออานวยความสะดวก ความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
4. กำรซื้อขำยทองคำแท่ ง
ในการซื้ อขายทองคาแท่งกับทางบริ ษทั ฯ ลูกค้าได้รับทราบถึงรายละเอียดและเข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้ อขายทองคาแท่งในสัญญา
เป็ นที่ชดั เจนเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นคาสัง่ ซื้ อและ/หรื อขายทองคาแท่ง ราคา ปริ มาณ น้ าหนัก เปอร์ เซ็นต์และคุณภาพของทองคาแท่ง
รู ปแบบคาสัง่ ซื้ อขายทองคาแท่งที่ทางบริ ษทั ฯ มีการบริ การให้กบั ทางลูกค้า ประกอบไปด้วย 3 ช่องทางหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
4.1. ลูกค้าสามารถตกลงซื้ อขายทองคาแท่งผ่านมายังพื้นที่บริ ษทั ฯได้โดยตรง ภายในช่วงเวลาทาการซื้ อขายทองคา ณ ขณะนั้น โดย
ถือว่าใบบันทึกรายการที่จดั ทาขึ้นตามคาสั่งซื้ อและ/หรื อคาสัง่ ขายของลูกค้าเป็ นหลักฐานสมบูรณ์เพียงพอ สาหรับการเรี ยกร้ องให้ลูกค้า
รับผิดชอบต่อบริ ษทั ฯในรายการที่ลูกค้าได้สงั่ ซื้ อและ/หรื อขายทองคาแท่งผ่านบริ ษทั ฯ
4.2. ลูกค้าสามารถตกลงซื้ อขายทองคาแท่งผ่านระบบทางโทรศัพท์ของบริ ษทั ฯภายในช่วงระยะเวลาทาการซื้ อขายทองคาแท่งปกติ
ของบริ ษทั ฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาทาการซื้ อขายทองคาแท่งเกิ ดขึ้นได้ ตามความเห็นสมควรของบริ ษทั ฯ) ซึ่ งทางบริ ษทั ฯจะมี
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ระบบบันทึกเทปการสนทนารองรับไว้เป็ นหลักฐานสาหรับการซื้ อขายทองคาแท่งของลูกค้าและทางลูกค้าก็ได้ยินยอมเต็มใจเป็ นอย่างดี
สาหรับการบันทึกเทปการสนทนาทางโทรศัพท์ดงั กล่าว
4.3. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้ อขายทองคาแท่ง ผ่านระบบออนไลน์ (Internet) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์อื่น ๆ ภายในช่ว ง
ระยะเวลาทาการซื้ อขายทองคาแท่งปกติ ของบริ ษทั ฯ (อาจมี ก ารเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาทาการซื้ อขายทองคาแท่งเกิ ดขึ้นได้ ตามความ
เห็นสมควรของบริ ษทั ฯ) ซึ่ งลูกค้าที่ประสงค์จะทาการซื้ อขายทองคาแท่งด้วยวิธีน้ ี จาเป็ นต้องทาสั ญญำซื้อขำยทองคำแท่ งสำหรับกำรซื้ อ
ขำยผ่ำนระบบออนไลน์ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกฉบับหนึ่ง
4.4. เมื่อลูกค้าสัง่ ซื้ อทองคาแท่งและบริ ษทั ฯรับคาสัง่ ซื้ อของลูกค้าแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องชาระเงิ นค่าทองคาแท่งตามราคาทองคา
แท่งที่ได้สั่งซื้ อไว้กบั บริ ษทั ฯครบถ้วน ภายในเวลาที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ในสัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี นับตั้งแต่วนั ที่ได้สั่งซื้ อทองคาแท่งกับทาง
บริ ษทั ฯ โดยชาระเป็ นเงินสดเต็มตามจานวนราคาทองคาแท่งที่สงั่ ซื้ อ ณ ที่ทาการของบริ ษทั ฯ หรื อโอนเงินเต็มตามจานวนราคาทองคาแท่ง
ที่สงั่ ซื้ อเข้าบัญชีของบริ ษทั ฯ หรื อหักจากหลักประกัน (ในกรณี ที่ได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ฯแล้วเท่านั้น) หรื อหักเงินจากเงินสด/ทองคา
แท่งที่ฝากไว้กบั บริ ษทั ฯ (เทียบกับราคารับเข้าขณะเวลานั้น) โดยลูกค้าต้องส่งหลักฐานการโอนเงิ นให้กบั บริ ษทั ฯตรวจสอบ หรื อยินยอม
ให้บริ ษทั ฯหักเงิ นจากบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ เต็มตามจานวนราคาทองคาแท่งที่สั่งซื้ อ หรื อหากลูกค้าฝากทองคา
แท่ง/เงิ นสดไว้กบั บริ ษทั ฯ ลูกค้าสามารถนาทองคาแท่ง/เงินสดดังกล่าวที่ลูกค้าฝากไว้กบั บริ ษทั ฯ นามาชาระราคาทองคาแท่งที่ลูกค้าจะ
สั่งซื้ อกับบริ ษทั ฯต่อ ก็ได้ เมื่อบริ ษทั ฯได้รับชาระราคาทองคาแท่งที่ลูกค้าสั่งซื้ อครบถ้วนแล้ว บริ ษทั ฯจะส่ งมอบทองคาแท่งทั้งหมดที่
ลูกค้าสัง่ ซื้ อนั้นให้กบั ลูกค้า หากลูกค้าไม่มารับทองคาแท่งที่บริ ษทั ฯ ตามที่ลูกค้าสัง่ ซื้ อไว้ ให้ถือว่าลูกค้าประสงค์จะฝากทองคาแท่งนั้นไว้
กับบริ ษทั ต่อไป และการที่ลูกค้าไม่มารับทองคาแท่งนั้นไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้รับทองคาแท่งที่ลูกค้าสั่งซื้ อนั้น
แล้วและยินยอมให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรักษาทองคาแท่งของลูกค้าโดยไม่เป็ นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ การเก็บรักษาทองคา
แท่ง ของบริ ษทั ฯให้ก ับลูก ค้า ให้ถื อ ว่าเป็ นการเก็บรั ก ษาเพื่ อ ความปลอดภัย ให้ก ับลูก ค้า และทรั พย์สิ นของลูก ค้า โดยไม่มีดอกเบี้ ย /
ค่าตอบแทนและไม่ถือว่าเป็ นการรับฝากทรัพย์แต่อย่างใด หลังจากที่ลูกค้าไม่มารับทองคาแท่งตามกาหนดในวรรคก่อนและบริ ษทั ฯได้เก็บ
รักษาทองคาแท่งไว้ หากลูกค้าจะขอรับทองคาแท่งที่ลูกค้าสัง่ ซื้ อ ลูกค้าจะต้องแจ้งขอรับทองคาแท่งกับบริ ษทั ฯล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ทาการและลูกค้าจะต้องไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชาระกับบริ ษทั ฯ
4.5. เมื่อลูกค้าขายทองคาแท่งให้กบั บริ ษทั ฯ ทองคาแท่งที่ลูกค้านามาขายให้กบั บริ ษทั ฯ นั้น จะต้องเป็ นทองคาแท่งตามมาตรฐานของ
ทองคาแท่งตามสัญญานี้ หรื อทองคาแท่งจากหลักประกันที่มีอยูก่ บั บริ ษทั ฯ (ในกรณี ที่ได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ฯแล้วเท่านั้น)และลูกค้ามี
หน้าที่ส่งมอบทองคาแท่งตามจานวนและ/หรื อขนาดของทองคาแท่งที่ได้ตกลงขายให้กบั บริ ษทั ฯให้ครบถ้วนตามที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ใน
สัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี เมื่อบริ ษทั ฯได้ตรวจสอบทองคาแท่งที่ลูกค้านามาขายและส่ ง มอบให้กบั บริ ษทั ฯ แล้วเห็นว่าเป็ นทองคาแท่ง ตาม
มาตรฐานในสัญญาฉบับนี้ และครบถ้วนตามจานวนและ/หรื อขนาดที่ได้ตกลงกันไว้ บริ ษทั ฯจะชาระค่าทองคาแท่งให้กบั ลูกค้าเต็มตาม
จานวนแก่ลูกค้าตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการของบริ ษทั ฯ
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เงิ นสดที่ได้มาจากการขายทองคาแท่ง ลูกค้าสามารถฝากเงิ นสดจานวนดังกล่าวไว้กบั บริ ษทั ฯได้ โดยยินยอมให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรักษา
เงิ นสดของลูกค้าโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ การเก็บเงิ นสดของบริ ษทั ฯให้กบั ลูกค้า ให้ถือว่าเป็ นการเก็บรักษาเพื่อ
ความปลอดภัยให้กบั ลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า โดยไม่มีดอกเบี้ย/ค่าตอบแทนและไม่ถือว่าเป็ นการรับฝากทรัพย์แต่อย่างใด หลังจากที่
ลูกค้าไม่มารับเงิ นสดตามกาหนดในวรรคก่อนและบริ ษทั ฯได้เก็บรักษาเงินสดไว้ หากลูกค้าจะขอรับเงินสดที่ลูกค้าสัง่ ขาย ลูกค้าจะต้อง
แจ้งขอรับเงินสดกับบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการและลูกค้าจะต้องไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชาระกับบริ ษทั ฯ
4.6. ในกรณี มีเหตุจาเป็ นและเป็ นการสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั ฯมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลาการส่ งมอบ
ทองคาแท่ง หรื อการชาระราคาทองคาแท่งตามสัญญานี้ ให้กบั ลูกค้าได้ โดยบริ ษทั ฯไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดและไม่ถือว่าเป็ นความผิดของบริ ษทั ฯ เมื่อปรากฏว่าทองคาแท่งที่ลูกค้านามาขายให้กบั บริ ษทั ฯนั้น ไม่เป็ นไป
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ กล่าวคือ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทองคาแท่งตามสัญญาฉบับนี้ หรื อไม่ครบตามจานวน หรื อน้ าหนักทองคา บริ ษทั ฯ
มี สิทธิ ที่ จ ะปฏิ เสธการซื้ อทองคาแท่งและไม่ชาระราคาทองคาแท่งนั้นได้ หรื อ ชาระเงิ นค่าทองคาแท่งที่ ลูกค้าขายให้น้ นั ตามคุณภาพ
ประเภท จานวนและน้ าหนักทองคาแท่งซึ่ งอาจจะมากหรื อน้อยกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา เมื่อลูกค้ายอมรับว่าทองคาแท่งที่ลูกค้านามา
ขายให้กบั บริ ษทั ฯนั้นไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทองคาแท่งตามสัญญาฉบับนี้ หรื อไม่ครบตามจานวน หรื อน้ าหนักทองคาและยอมรับใน
ราคาทองคาแท่งที่บริ ษทั ฯกาหนด ลูกค้าสามารถรับเงินสดจากบริ ษทั ฯได้ในเวลาทาการของบริ ษทั ฯ หรื อยอมให้บริ ษทั ฯโอนเงินเข้าบัญชี
ของลูกค้าตามที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั ฯก็ได้ โดยลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯหักเงินค่าธรรมเนี ยม หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นเพื่อการชาระเงิน
ให้กบั ลูกค้าจากเงินค่าทองคาแท่งที่ลูกค้าขายให้กบั บริ ษทั ฯ และถือว่าลูกค้าได้รับเงิ นค่าทองคาแท่งที่นามาขายให้กบั บริ ษทั ฯ ครบถ้วน
แล้ว
หมำยเหตุ
1. เมื่อลูกค้าได้ทาการตกลงยินยอมซื้ อขายทองคาแท่งด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ให้ถือว่าสภาพความรับผิดชอบได้ตกมายัง
ลูกค้าแล้วในฐานะผูส้ ่งคาสัง่ ซื้ อและ/หรื อขายทองคาแท่ง ในการตรวจสอบผลของคาสัง่ ที่ลูกค้าได้กระทาลงไปในวันที่ได้มีการส่งคาสัง่
หากมิได้มีการโต้แย้งจากลูกค้าทันทีในวันส่ งคาสั่งซื้ อและ/หรื อขายทองคาแท่ง ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับสภาพคาสัง่ ซื้ อและ/หรื อขายนั้น ๆ
เป็ นการซื้ อขายที่ถูกต้องแท้จริ งและมีผลสมบูรณ์ผกู พันกับลูกค้าทุกประการ
2. ในการซื้ อขายทองคาแท่ง ลูกค้าจะต้องชาระราคาค่าซื้ อทองคาแท่งภายในระยะเวลาที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ในสัญญาเพื่อเปิ ดบัญชี
และในการขายทองคาแท่งลูกค้าจะต้องส่ งมอบทองคาแท่งภายในระยะเวลาที่บริ ษทั ฯกาหนดด้วยเช่นกัน ในกรณี ที่ลูกค้าไม่ดาเนิ นการ
ชาระค่าซื้ อและ/หรื อส่งมอบทองคาแท่งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้ายินยอมจ่ายเบี้ยปรับเป็ นรายวันให้กบั บริ ษทั ฯ ในอัตราที่บริ ษทั ฯ
กาหนดทันทีที่ได้รับการทวงถามจากบริ ษทั ฯ จนกว่าลูกค้าจะดาเนินการชาระค่าซื้ อและ/หรื อส่งมอบทองคาให้กบั บริ ษทั ฯเสร็ จสิ้ น
3. ในการซื้ อขายทองคา ลูกค้าอาจทาการฝากทองคาไว้กบั บริ ษทั ฯเพื่อทาการฝากขายต่อ ๆ ไป โดยแจ้งความประสงค์กบั บริ ษทั ฯ
ทองคาที่ลูกค้าสัง่ ซื้ อโดยไม่ระบุรายละเอียดการรับทอง จะถือว่าลูกค้ามีความประสงค์ฝากทองคาดังกล่าวไว้กบั บริ ษทั ฯโดยปริ ยายจนกว่า
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ลูกค้าจะได้แจ้งรายละเอียดการรับทองต่อไป ในการนี้บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบถึงความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทองคาดังกล่าวที่ฝากไว้
กับบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการขายทองคาแท่งดังกล่าว ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้บริ ษทั ฯนาทองคาแท่งนั้นนาออกขายแทนลูกค้าและนา
เงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้การซื้ อขายที่ลูกค้ามีอยูก่ บั ทางบริ ษทั ฯได้โดยมิตอ้ งบอกกล่าว
5. กำรใช้ บริกำรกำรโอนเงินผ่ำนระบบอัตโนมัติ ATS
5.1. ลูกค้าตกลงยินยอมชาระค่าบริ การการโอนเงิ นผ่านระบบอัตโนมัติ ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกาหนด เว้นแต่ บริ ษทั ฯจะ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น
5.2. ลูก ค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯดาเนิ นการหักเงิ นและตกลงทาหนังสื อขอหักเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากตามที่ ธนาคารและ/หรื อบริ ษทั ฯ
กาหนด รวมทั้งตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนด เงื่อนไข วิธีการ ตามที่ธนาคารและ/หรื อบริ ษทั ฯกาหนด
5.3. ในเวลาที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและบริ ษทั ฯได้ รับเงินจานวนนั้นแล้ว หรื อนาเงิ นเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กาหนดไว้
ข้างต้น ถือว่าได้มีการชาระหนี้จากการซื้ อขายทองคาแท่งสมบูรณ์แล้ว โดยบริ ษทั ฯไม่จาเป็ นต้องออกหลักฐานการชาระเงินแก่ลูกค้าอีกแต่
อย่างใด
5.4. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าเกินกว่าจานวนที่ลูกค้าจะมี สิทธิได้รับเพื่อชาระหนี้ ลูกค้าตกลงคืนเงินส่วนที่
เกินแก่บริ ษทั ฯ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่กาหนดไว้ขา้ งต้นทันที
5.5. เนื่ องจากการให้บริ การโอนเงิ นผ่านระบบอัตโนมัติ เป็ นไปตามความประสงค์ของลูกค้า โดยผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคาร
หากมีความผิดพลาดหรื อความเสี ยหายเกิดขึ้น เนื่ องจากลูกค้า ระบุรายละเอียดผิดพลาด หรื อเนื่ องมาจากการผิดพลาดของธนาคาร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ ซึ่ งไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯไม่มีหน้าที่รับผิดในความเสี ยหายนั้น
5.6. บริ ษทั ฯมี สิท ธิ บ อกเลิ ก การให้บ ริ ก ารโอนเงิ นระบบอัตโนมัติโ ดยบอกกล่ าวให้ ธ นาคารและลูก ค้าทราบล่ว งหน้าเป็ นเวลา
พอสมควร
5.7. ในกรณี ลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริ การโอนเงิ นผ่านระบบอัตโนมัติ ลูกค้าต้องบอกกล่าวแก่ธนาคารและบริ ษทั ฯล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน จึงจะถือว่ามีการยกเลิกการใช้บริ การสมบูรณ์
6. สภำพกำรสิ้นสุ ดของสั ญญำซื้อขำยทองคำแท่ ง
6.1. ในกรณี ลูกค้าที่ส่อเจตนาไม่บริ สุทธิ์ ลูกค้าได้ปกปิ ด บิดเบือน อาพราง หรื อซ่ อนเร้ นข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งที่ได้มีไว้ให้กบั ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นทั้งหมด หรื อบางส่วน บริ ษทั ฯมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ได้ทนั ทีเพื่อป้องกันความเสี ยหายที่อาจก่อให้เกิ ดกับทาง
บริ ษทั ฯ และหากมีความเสี ยหาย หรื อพันธะผูกพันในการชาระหนี้กบั บริ ษทั ฯค้างอยู่ ลูกค้ายังต้องมีภาระชาระหนี้สินคงค้างกับทางบริ ษทั
ฯ และบริ ษทั ฯมีสิทธิเรี ยกร้องความเสี ยหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวได้
6.2. ในกรณี ที่ลูกค้าผิดสัญญา หรื อผิดเงื่ อนไขตามบริ ษทั ฯก าหนด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั ฯมีสิทธิ ที่จะปิ ดบัญชีซ้ื อ ขาย
ทองคาแท่ง ตามสัญญาฉบับนี้ ได้ทนั ที โดยมิ จ าเป็ นต้อ งแจ้งให้ลูกค้าทราบล่ว งหน้า หรื อ ต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดาเนิ นการ
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ดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด หากการปิ ดบัญชีปรากฏว่ามียอดบัญชีติดลบ หรื อขาดทุนและ/หรื อมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ ยวข้องอีก ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบชาระเงินในจานวนดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯจนครบถ้วนทั้งสิ้ นทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ฯ
6.3. ในกรณี ที่ลูกค้ามีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าไม่สามารถชาระราคาค่าซื้ อทองคา หรื อส่ งมอบทองคาให้แก่บริ ษทั ฯได้ เช่น
ซ่อนเร้น จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของตนทั้งหมด หรื อบางส่วน หรื อทาข้อตกลงชาระหนี้ หรื อประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้อื่น เป็ นต้น รวม
ตลอดถึงลูกค้าถูกฟ้องดาเนินคดีท้งั ทางแพ่งและ/หรื ออาญา หรื อถูกบังคับให้ชาระหนี้ หรื อถูกยึดทรัพย์ไม่ว่าบางส่วน หรื อทั้งหมด หรื อตก
เป็ นผูถ้ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย กรณี เช่นนี้เป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ทีและลูกค้าจะต้อง
ชาระหนี้ท้งั ปวงที่คงค้างชาระอยูแ่ ละค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ฯทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ฯ
6.4. ในกรณี ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและ/หรื อข้อกาหนดและ/หรื อหน้าที่ใด ๆ ของตน ซึ่ งได้กระทาขึ้นภายใต้และ/หรื อเกี่ยวข้อง
กับสัญญานี้และ/หรื อลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 5 วัน นับจากวันที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและ/หรื อกรณี ที่บริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ บริ ษทั ฯมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีและลูกค้าจะต้องชาระหนี้ ท้งั ปวงที่คงค้างชาระอยูแ่ ละ
ค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ฯทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ฯ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมว่า จะไม่กล่าว เรี ยกร้อง ฟ้ องร้อง
หรื อดาเนินการอื่นใดต่อบริ ษทั ฯทั้งสิ้ น
6.5. สัญญาฉบับนี้ มีผลผูกพันใช้บงั คับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณี ที่ลูกค้าเป็ นฝ่ ายบอกเลิ ก
สัญญา ลูกค้ายังต้องชาระหนี้ท้งั ปวงที่ยงั คงค้างอยู่ จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้และลูกค้าจะต้องแจ้งบริ ษทั ฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้วยอย่างน้อย 7 วัน
6.6. ลูกค้าเสี ยชีวิต หรื อตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ บริ ษทั ฯอาจพิจารณาผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัด หรื อ
ผิดสัญญานั้น ภายในกาหนดระยะเวลา หรื อภายใต้เงื่อนไขอย่างใด ๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อ นผัน
ให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จดั การแก้ไขให้เสร็ จภายในกาหนดระยะเวลา หรื อเงื่อนไขที่กาหนดสาหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าเป็ นผูผ้ ิด
นัด
บริ ษทั ฯมีสิทธิ ที่จะเลิกสัญญานี้ เรี ยกให้ลูกค้าชาระหนี้ ท้งั หมดได้ทนั ที ทั้งนี้ การผ่อนผันใด ๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็ นการสละซึ่ งสิ ทธิ
เรี ย กร้ อ งใด ๆ ของบริ ษทั ฯที่มีต่อ ลูก ค้า อันเนื่ อ งมาจากการผิดนัดชาระหนี้ บริ ษทั ฯยัง คงมี สิทธิ เ ช่นว่ามานั้นในทุก กรณี ทั้งนี้ ใ นการ
พิ จ ารณาว่าข้อ ตกลงในสัญญาข้อ ใดเป็ นสาระสาคัญ หรื อ ไม่ ลูก ค้าตกลงให้เ ป็ นดุล ยพิ นิจ โดยเด็ดขาดของบริ ษทั ฯ โดยไม่คานึ ง ถึ ง
ข้อกาหนดอื่นใดในสัญญานี้หาก
1) ลูกค้าปกปิ ด หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ งที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมด หรื อบางส่วน
2) ลูกค้าละเว้น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี้ขอ้ หนึ่งข้อใดที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญานี้
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3) กรณี ที่บริ ษทั ฯเห็นเป็ นการสมควรและ/หรื อเพื่อป้ องกันและ/หรื อยับยั้งสภาพการซื้ อขายที่ผิดปกติและ/หรื อมีพฤติกรรมการซื้ อ
ขายทองคาที่ไม่เหมาะสมและ/หรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯดาเนิ นการดังต่อไปนี้ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งขอความ
ยินยอมใด ๆ จากลูกค้า ดังนี้
3.1) ลด หรื อจากัดวงเงินซื้ อขายทองคาแท่งของลูกค้า
3.2) พิจารณายกเลิกคาสัง่ ซื้ อและ/หรื อคาสัง่ ขายทั้งหมด ซึ่ งลูกค้าได้มีคาสัง่ แล้ว แต่บริ ษทั ฯยังมิได้ดาเนินการ
3.3) ปิ ดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชาระหนี้ตามข้อผูกพันต่าง ๆ ของลูกค้า
3.4) บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ลูกค้าชาระหนี้ที่เหลืออยูท่ ้งั หมดในทันที
กำรเก็บรักษำทรัพย์ สินของลูกค้ำ
- นอกเหนื อจากที่ระบุในหมายเหตุขอ้ 3 ข้างต้น กรณี ที่ลูกค้าสั่งซื้ อทองคาแท่งกับบริ ษทั ฯ และมีความประสงค์จะให้บริ ษทั ฯ เก็บ
รักษาทองคาแท่งไว้ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อบริ ษทั ฯ โดยลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้รับทองคาแท่งครบตามจานวนที่สงั่ ซื้ อ
แล้วและการที่นาทองคาแท่งดังกล่าวมาให้บริ ษทั ฯเก็บรักษาไว้น้ นั เป็ นเพียงบริ ษทั ฯอานวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
และไม่ถือว่าเป็ นการรับฝากทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ เงื่ อนไข ที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้
บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทองคาที่ฝากและลูกค้ายอมรับในความเสี่ ยงภัยและภัยพิบตั ิใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การกระทาของบุคคล หรื อภัยธรรมชาติ รวมถึงลูกค้าอนุญาตให้บริ ษทั ฯทาการนาทองคาแท่งที่ลูกค้าฝากไว้ไปขายและนาเงินมาหักกลบ
ลบหนี้ตามสัญญาซื้ อขายทองคาแท่งฉบับนี้ โดยลูกค้าจะนามาเป็ นข้อต่อสู้เพื่อเรี ยกร้องต่อบริ ษทั ฯไม่ได้
- ลูกค้ามีสิทธิ ขอคืนทองคาแท่งที่มาเก็บรักษาไว้ที่บริ ษทั ฯได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้บริ ษทั ฯดาเนิ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทา
การและลูกค้าต้องไม่มีหนี้ใด ๆ ค้างชาระกับบริ ษทั ฯ
- ลูกค้ามีสิทธิ ถอนเงิ นสด หรื อทองคาแท่ง หรื อเงิ นมัดจาของลูกค้าที่ไม่ใช่หลักประกัน จากบริ ษทั ฯ ได้ได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้
บริ ษทั ฯ ดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการและลูกค้าต้องไม่มีหนี้ใด ๆ ค้างชาระกับบริ ษทั ฯ
7. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
7.1. สาหรับการติดต่อ หรื อการกล่าวแจ้งของบริ ษทั ฯทั้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อการกล่าวด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็ นทางโทรศัพท์ โทร
เลข โทรพิ มพ์ โทรสาร ไลน์ ทางจดหมายไปรษณี ย์ล งทะเบี ยน หรื อ ไม่ล งทะเบี ย น รวมไปถึ ง คนนาส่ ง ให้และทางระบบไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) แล้ว ให้ถือว่าบริ ษทั ฯได้ส่งสารให้แก่ลูกค้าโดยชอบตามที่อยูต่ ามสัญญาฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ โดยทางบริ ษทั ฯ
จะไม่คานึ ง ว่าลูกค้าจะได้รับ หรื อ ไม่ ดัง นั้น หากลูก ค้าได้รับผลกระทบจากความเสี ย หายใด ๆ ที่ จ ดแจ้ง ไว้ให้ถือ ว่าลูก ค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายนั้นเองทั้งหมดโดยทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบถึงความเสี ยหายใด ๆ ด้วยทั้งสิ้ น
7.2. สาหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า อาทิเช่น ชื่อ ที่อยูแ่ ละรายละเอียดส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยูอ่ ีเมล เป็ นต้น หาก
ลูกค้าต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้แจ้งต่อบริ ษทั ฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวใด ๆ
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ทางบริ ษทั ฯจะยึดตามเอกสารที่ลูกค้าได้ทาสัญญาเดิมไว้เบื้องต้นเป็ นหลักและความเสี ยหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวลูกค้าเองทั้งหมด
ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีส่วนจะต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
7.3. สาหรับตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจจากลูกค้า ให้กระทาการใด ๆ จากลูกค้า ย่อมมีผลผูกพันกับทางบริ ษทั ฯเสมือ นลูกค้าเป็ น
ผูก้ ระทาการดังกล่าวเอง ที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ท้งั สิ้ นหากเกิดความเสี ยหาย
7.4. ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บ ริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อ มูลทั้งหมด หรื อบางส่ วนของลูกค้ากับองค์กร หรื อหน่วยงานอื่นใดของภาครั ฐ
ตามแต่บริ ษทั ฯเห็นสมควร จะไม่ถือเป็ นความผิดและต้องรับผิดชอบใด ๆ จากบริ ษทั ฯ
7.5. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า หากมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเสี ยหายใด ๆ ต่อลูกค้า ไม่ว่าเหตุการณ์จากภัยพิบตั ิ อัคคีภยั การนัดหยุด
งาน การก่อจลาจล การประท้วง การมีสงคราม หรื อเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น ระบบการรับส่ งข้อมูลมีปัญหา ทาให้เกิ ดความล่าช้าของการ
ดาเนินงานจากบริ ษทั ฯ ฯลฯ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องใด ๆ ทั้งสิ้ นและทางบริ ษทั ฯก็ไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายทั้ง หมดที่
เกิดขึ้น
7.6. ลู ก ค้า ไม่ ส ามารถโอนสิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งใด ๆ ที่ ต นมี อ ยู่ ท้ ัง ก่ อ นหลัง สัญ ญาฉบับ นี้ สิ้ น สุ ด ลงไม่ ว่ า ด้ว ยกรณี ใ ดก็ ต ามให้ ก ับ
บุคคลภายนอก โดยปราศจากการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ฯ
7.7. เอกสารคาขอเปิ ดบัญชีซ้ื อขายทองคาแท่ง เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงเกี่ยวกับการซื้ อขายทองคาและบรรดาเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับซื้ อขายทองคาแท่งที่บริ ษทั ฯ ประกาศกาหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่ งลูกค้าได้ลงนามและ/หรื อมอบให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ให้ถือ
ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
7.8. หากลูกค้าผิดนัดและ/หรื อผิดสัญญาในการกระทาหนี้ ตามสัญญานี้และ/หรื อผิดข้อตกลงใด ๆ ตามสัญญานี้และ/หรื อลูกค้าผิดนัด
การชาระหนี้ค่าซื้ อขายทองคา หรื อค่าปรับ หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ หรื อภาระหนี้อื่นใดตามข้อตกลงในสัญญาอื่นที่ลูกค้าทาไว้กบั บริ ษทั ฯ และ/
หรื อกรณี ที่ลูกค้าไม่ชาระเงิน หรื อค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ถึงกาหนดชาระแล้ว หรื อที่บริ ษทั ฯได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมให้
ถือว่าลูกค้าตกเป็ นผูผ้ ิดนัดและยอมรับผิดในเงินที่ตอ้ งชาระดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยและ/หรื อเบี้ยปรับในอัตราที่บริ ษทั ฯกาหนดนับจาก
วันผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ รวมทั้ง ยอมรั บ ผิดชอบค่ าใช้จ่ ายในการทวงถาม การฟ้ อ งร้ อ งดาเนิ นการบัง คับ คดี และค่ า
ทนายความด้ว ย โดยลู ก ค้า ยิ น ยอมให้ ถื อ ว่า ลู ก ค้า ค้า งช าระหนี้ ตามสัญ ญานี้ และต้อ งช าระเบี้ ย ปรั บ ให้แ ก่ บริ ษัท ฯ นับ แต่ ว ัน ที่ ครบ
กาหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริ ษทั ฯจะได้รับชาระหนี้จนครบถ้วน
7.9. ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขในการซื้ อขายทองคาของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี
แล้วและยินยอมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นโดยเคร่ งครัดทุกประการ ทั้งที่มีอยูใ่ นวันทาสัญญานี้
และหากจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั ฯไม่มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้าทราบ
7.10. กรณี ที่ครบกาหนดระยะเวลาการชาระค่าทองคาแท่งของลูกค้าไม่ว่าจะกรณี ซ้ื อและ/หรื อส่งมอบทองคาที่ลูกค้าขายทองคาแท่งมา
หากบริ ษทั ฯ ได้ทาการแจ้งสถานะให้ทราบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หากลูกค้าไม่ดาเนิ นการ หรื อกล่าวบอกแจ้งวิธีการดาเนิ นสถานะใด ๆ ต่อ
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ฉบับที่.......................

บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะใช้สิทธิทาการบังคับสถานะให้ลูกค้าเอง ซึ่ งหากลูกค้าได้รับผลเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณี ใด ๆ ก็ตามถือเป็ นความ
รับผิดชอบของลูกค้าเอง
7.11. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่าจะไม่กล่าวเรี ยกร้อง ฟ้องร้อง หรื อดาเนินการอื่นใดต่อบริ ษทั ฯอันสื บเนื่องมาจากการให้คาแนะนา การ
กระทา หรื องดเว้นการกระทาของบริ ษทั ฯที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
7.12. ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า หากมีความผิดพลาดสาหรับการซื้ อขายทองคาแท่งระหว่างบริ ษทั ฯและลูกค้า ไม่ว่าจะสื บเนื่ องจาก
สาเหตุใด ไม่ว่าบางส่วน หรื อทั้งหมด ให้ลูกค้าถือเป็ นสภาพยอมรับโดยไม่เรี ยกร้อง ฟ้องร้อง โต้แย้งและเอาผิดค่าความเสี ยหายใด ๆ จาก
ตัวบริ ษทั ฯทั้งสิ้ น
7.13. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะทาการแก้ไขและ/หรื อเพิ่มเติมเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญานี้ ตามที่บริ ษทั ฯเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้า ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างเคร่ งครัด
7.14. ลูกค้ารับรองว่าจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ของบริ ษทั ฯ รวมถึงราคาทองคา คาแนะนา ปริ มาณการซื้ อขายที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ วงเงิน
การซื้ อขาย จานวนหลักประกันและข้อมูลการซื้ อขายทองคากับบริ ษทั ฯ ไม่ว่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อโดยวาจา ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้
รับการอนุญาตจากบริ ษทั ฯ หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงข้อนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ฯเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น ริ บเงินประกัน ระงับ
การซื้ อขายและ/หรื อยกเลิกสัญญาฉบับนี้และนาข้อ 7 มาปรับใช้
7.15. สัญญานี้ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทยและในกรณี ที่ขอ้ ตกลงแห่งสัญญานี้ขอ้ ใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรื อใช้บงั คับ
ไม่ได้ หรื อตกเป็ นโมฆะ คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้ถือเป็ นการเฉพาะเรื่ อง หรื อเฉพาะข้อดังกล่าวเท่านั้นและข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์และ
ยังให้มีผลบังคับต่อไปและในกรณี ที่เกิดปัญหาในการแปลความหมายข้อตกลงใด ๆ ให้แปลความหมายของข้อตกลงนั้น ๆ ไปในทางที่จะ
มีผลบังคับใช้มากกว่าจะให้ไร้ผล
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