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ฉบับที่.......................

สั ญญำซื้ อขำยทองคำแท่ งสำหรับกำรซื้ อขำยผ่ ำนระบบออนไลน์ ของบริษทั ฯ
สำหรับ “ลูกค้ำ” กับ บริ ษทั อินเตอร์ โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ” โดยทั้ง 2 ฝ่ ำย ประสงค์จะเพิ่มเติมใบคำขอ
เปิ ดบัญชีสญ
ั ญำซื้ อขำยทองคำแท่งผ่ำนระบบออนไลน์ซ่ ึ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ”สัญญำซื้ อขำยฯ”ดังต่อไปนี้
1. ลูกค้ำตกลงเปิ ดบัญชี ซ้ื อขำยทองคำแท่งผ่ำนระบบออนไลน์กบั บริ ษทั ฯ เพื่อส่ งคำสั่งซื้ อ หรื อส่ งคำสั่งขำยทองคำแท่งโดยผ่ำน
ระบบออนไลน์และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และบริ ษทั ฯอนุมตั ิให้ลูกค้ำเปิ ดบัญชีซ้ื อขำยทองคำแท่งดังกล่ำว
2. เมื่ อ บริ ษัท ฯได้อ นุ ม ัติ ใ ห้ ลู ก ค้ำ สำมำรถส่ ง ค ำสั่ ง ซื้ อ หรื อส่ ง ค ำสั่ ง ขำยทองค ำแท่ ง ผ่ ำ นระบบออนไลน์ แ ละ/หรื อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แล้ว บริ ษทั ฯจะแจ้งชื่อผูใ้ ช้บญั ชีสมำชิ ก (Username)และรหัสผ่ำน (Password) เพื่อใช้ในกำรส่ งคำสั่งซื้ อ/ขำยผ่ำนทำง
อีเมลของลูกค้ำ สำหรับกำรเข้ำใช้งำนครั้งแรกเพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยที่จะเกิ ดขึ้นกับบัญชี ของลูกค้ำ ลูกค้ำต้องเก็บรักษำชื่ อผูใ้ ช้บญ
ั ชี
สมำชิ ก (Username)และรหัสผ่ำน (Password) ไว้เป็ นควำมลับ และไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลอื่ นได้ล่วงรู ้ เป็ นอันขำด รวมทั้งต้องจัดหำ
มำตรกำรในกำรป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู ้ หรื อสำมำรถใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวได้เป็ นอันขำด ซึ่ งหำกภำยหลังพบว่ำ มีกำรปรำกฏชื่ อผูใ้ ช้บญั ชี
สมำชิ ก (Username)และรหัสผ่ำน (Password) ของลูกค้ำ ให้ถือว่ำกำรกระทำดังกล่ำวมีผลผูกพันกับบัญชี ลูกค้ำทุกประกำร ไม่ว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น ลูกค้ำจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรด้วยตนเอง หรื อให้บุคคลอื่นใดกระทำแทนก็ตำม
3. ลูกค้ำรับทรำบและยอมรับถึงควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้ อ/ขำยทองคำแท่งผ่ำนระบบออนไลน์และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์
อื่น ๆ เช่น กำรสู ญหำยของข้อมูลระหว่ำงทำง, กำรส่ งข้อมูลล่ำช้ำ หรื อไม่สำมำรถส่ งคำสัง่ กำรซื้ อ/ขำยได้ ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจำก
อุปกรณ์ หรื อระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ของลูกค้ำ หรื อของบริ ษทั ฯ อันส่ งผลทำให้เกิดควำมขัดข้องไม่สำมำรถทำงำนโดยปกติได้ ควำม
ผิดพลำดที่ เกิ ดจำกควำมคลำดเคลื่ อนของข้อมูลที่ ได้รับ เนื่ องจำกข้อจำกัดบำงประกำร ฯลฯ บริ ษทั ฯไม่มีควำมผูกพันใด ๆ ที่ จะต้อง
รับผิดชอบในผลกำไรและ/หรื อขำดทุน หรื อควำมเสี ยหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกเหตุดงั กล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร
4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ ที่จะยืนยัน/ปฏิเสธคำสัง่ ซื้ อขำยทองคำแท่งของลูกค้ำผ่ำนระบบออนไลน์และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อื่น ๆ ตำม
วิธีกำรที่บริ ษทั ฯเห็นสมควรและบริ ษทั ฯมีสิทธิ ที่จะไม่ดำเนินกำรตำมคำสั่งใด ๆ ตำมคำสั่งซื้ อ หรื อขำยของลูกค้ำซึ่ งเกินกว่ำวงเงินซื้ อขำย
ทองคำแท่งของลูกค้ำ รวมตลอดถึงบริ ษทั ฯมีสิทธิ ที่จะใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำดำเนินกำรดังกล่ำว หรื อไม่ตำมที่บริ ษทั ฯเห็นสมควร
5. ลูกค้ำ ได้มีกำรศึ กษำและรั บทรำบถึ งหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีกำรซื้ อขำยทองคำแท่ งผ่ำ นระบบออนไลน์และ/หรื อ ระบบ
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ อื่ น ๆ ของบริ ษ ทั ฯเป็ นอย่ำ งดี แ ล้วและยอมรั บที่ จะปฏิ บัติ ต ำมหลักเกณฑ์แ ละเงื่ อนไขของบริ ษ ทั ฯ รวมถึ งกฎหมำย
กฎระเบียบและประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรมผ่ำนระบบออนไลน์และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์อื่น ๆ ในทุกประกำร
6. คู่สญ
ั ญำตกลงให้นำข้อตกลงของสัญญำซื้ อขำยทองคำแท่งมำใช้บงั คับสำหรับกำรซื้ อขำยทองคำแท่งผ่ำนระบบออนไลน์ หำกเกิด
กำรขัดกันให้เอำข้อตกลงของสัญญำซื้ อขำยทองคำแท่งใช้เป็ นหลัก
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมมำโดยตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมวัตถุประสงค์และเจตนำของทั้งสองฝ่ ำยทุกประกำร
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ในแบบฟอร์มขอเปิ ดบัญชีแล้ว
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