
                                    แบบค ำขอเปิดบัญชกีำรลงทุนซือ้ขำยทองค ำแท่งประเภทบุคคลธรรมดำ 
  ข้าพเจ้าฯ  (ลูกค้า) มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อซือ้ขายทองค า กับบริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ากัด (“บริษัท”)                                
ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ  พร้อมทัง้ได้ให้รายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานมาท้ายค าขอนี ้ทัง้นีข้้าพเจ้าฯ 
ได้รับการชีแ้จงและมีความเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงของการซือ้ขายตลอดจนประกาศ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขาย
ทองค าเป็นอยา่งดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไข ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ทกุประการ 

ข้อมูลลกูค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 
ช่ือ – นามสกลุ         นาย         นาง         นางสาว ............................................................................................................................. 
ช่ือ – นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)    …………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขที่บตัรประชาชน...................................................................วนัท่ีออกบตัร........./............/..........  วนัหมดอาย.ุ......../.........../......... 
สญัชาติ.................................................................................  วนัเดือนปีเกิด................/................/................  อาย.ุ......................... 
ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได้...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................... 
อาชีพปัจจบุนั           เจ้าของกิจการ           ลกูจ้าง/พนกังานบริษัท           รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ          อื่นๆ ระบ.ุ.................................. 
ช่ือสถานท่ีท างาน/บริษัท.....................................................................  ต าแหนง่................................................ อายงุาน.............. ปี       
ตัง้อยูท่ี่............................................................................................................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย์............................................ ประเภทธุรกิจ.................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์............................................โทรศพัท์มือถือ.........................................................โทรสาร....................................... 
E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….             
สถานท่ีอยูจ่ดัสง่เอกสาร             ที่อยูปั่จจบุนั           ท่ีท างาน            ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน 
สถานท่ีและบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ (กรณีเร่งดว่นและไมส่ามารถติดตอ่ลกูค้าได้) 
ช่ือและนามสกลุ...........................................................โทรศพัท์.......................................................ความสมัพนัธ์.......................... 
ที่อยูต่ิดตอ่..................................................................................................................................................................................... 
บัญชีธนำคำรที่สมคัรใช้บริกำร 
ประเภทบญัชี   ออมทรัพย์      กระแสรายวนั             อื่น ๆ.................................................................. 
ช่ือบญัชี...............................................................   ธนาคาร....................................................    สาขา.......................................... 
เลขที่บญัชี                            -          -                                      -    -  
หมายเลขโทรศพัท์มือถือที่จะใช้บริการ SMS                        -    -                   -       - 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัวา่ข้อมลูรายละเอยีดข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย  
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และตกลงยินยอมให้บริษัทท าการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้ากบัหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
 

ลงช่ือ..............................................................ลกูค้า 
(.................................................................) 

วว    /      ดด      /      ปป 
 
 
 
 
 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดต้รวจสอบส าเนาถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบับตัรประจ าตวัลูกคา้และลูกคา้ไดล้งนามต่อหนา้ขา้พเจา้ 
ลงช่ือ.........................................................................  ลงช่ือ......................................................................... 
                     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด                                                                                               ผูบ้ริหาร 
        (................................................................)                                              (................................................................) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 



ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดต้รวจสอบส าเนาถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบับตัรประจ าตวัลูกคา้และลูกคา้ไดล้งนามต่อหนา้ขา้พเจา้ 
ลงช่ือ.........................................................................  ลงช่ือ......................................................................... 
                     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด                                                                                               ผูบ้ริหาร 
        (................................................................)                                              (................................................................) 

 แบบค ำขอเปิดบัญชีกำรลงทุนซือ้ขำยทองค ำแท่งประเภทนิติบุคคล 
ข้าพเจ้าฯ (ลกูค้า) มีความประสงค์จะเปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายทองค ากบั บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ากดั  (“บริษัท”)                                                                      

ซึง่การลงทนุซือ้ขายเป็นไปตามเง่ือนไขระหวา่งข้าพเจ้ากบับริษัทฯ พร้อมทัง้ได้ให้รายละเอยีดพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานมาท้ายค าขอนี ้
ทัง้นีข้้าพเจ้าฯได้รับการชีแ้จงและมีความเข้าใจถึงลกัษณะความเสีย่งของการซือ้ขายตลอดจนประกาศ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบั
การซือ้ขายทองค าเป็นอยา่งดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตามเง่ือนไข ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ทกุประการ                                                                       

                                              ข้อมูลลกูค้ำประเภทนิตบุิคคล 
ช่ือนิติบคุคล   (ภาษาไทย)................................................................................................................................................................. 
(ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทะเบียนการค้าเลขที่.................................................................. หนงัสอืรับรองการจดัตัง้นติิบคุคลเลขที่ ............................................. 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของนิติบคุคลเลขที่ ........................................................................................................................................ 
เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์             ไมเ่ป็น            เป็น  เมื่อวนัท่ี ........../........./........ ช่ือยอ่ ......................................... 
ประเภทธุรกิจ............................................... สถานท่ีตัง้ที่จดทะเบียนของบริษัท................................... รหสัไปรษณีย์.......................... 
สถานท่ีตัง้ที่ท าการบริษัท              ตัง้ที่จดทะเบยีน             ท่ีอื่น (ระบ)ุ ............................................................................................... 
...........................................................................................................................  รหสัไปรษณีย์...................................................... 
ช่ือผู้ติดตอ่......................................................................... โทรศพัท์......................................  โทรสาร ............................................. 
 E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั............................................................ ล้านบาท  ทนุช าระแล้ว.................................................... ล้านบาท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามการเปิดบญัชี คือ ...................................................................................................................................... 
บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนบริษัทในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  (ถ้าม)ี  คือ 
 ช่ือและนามสกลุ       ต าแหนง่ในบริษัท  โทรศพัท์(ที่ท างาน/มือถือ)                E-Mail 
1……………………………          …………………..…..………               …………………………………..   …………..........……..  
2…………………………...           …………..……..……………               …………………………………..   ………..........…….....  
สถานท่ีอยูจ่ดัสง่เอกสาร             ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน           ท่ีตัง้ท าการ             อ่ืน (ระบ)ุ................................................................ 
สถานท่ีและบคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ (กรณีเร่งดว่นและไมส่ามารถติดตอ่ลกูค้าได้) 
ช่ือและนามสกลุ................................................................... โทรศพัท์...........................................ความสมัพนัธ์............................ 
ที่อยูต่ิดตอ่.................................................................................................................................................................................... 
บัญชีธนำคำรที่สมคัรใช้บริกำร 
ประเภทบญัชี   ออมทรัพย์      กระแสรายวนั                อื่น ๆ............................................................... 
ช่ือบญัชี......................................................................   ธนาคาร................................................    สาขา....................................... 
เลขที่บญัชี                            -         -                                     -    -  
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัวา่ข้อมลูรายละเอยีดข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถงึกฎหมาย  
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และตกลงยินยอมให้บริษัทท าการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้ากบัหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

ลงช่ือ.... ..........................................................ลกูค้า 
(.................................................................) 

วว    /      ดด      /      ปป 
                                                                                                                                                                                                  
 

 

  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 



หมวดที่ 1 

สญัญาการลงทนุซือ้ขายทองค าแทง่ 

                                                                                          สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท  จ ากดั 

               วนัท่ี....................เดือน................................ปี.................. 

 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ระหวา่งบริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท  จ ากดั  ที่อยู ่อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้อง 1710 ถนนสาทรใต้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120   ซึง่ตอ่ไปสญัญานีเ้รียกกวา่ “ บริษัท ”ฝ่ายหนึง่ กบัอีกฝ่ายหนึง่ช่ือ   นาย/นาง/นางสาว

...............................................................................................(บตัรประจ าตวัประชาชนหมายเลข...................................................)

อาย.ุ...................ปี  อยูท่ี่..........................หมูท่ี่....................ถนน........................................แขวง/ต าบล............................................

เขต/อ าเภอ................................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย์.............................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้

เรียกวา่ “ ลกูค้าผู้ลงทนุ” อีกฝ่ายหนึง่ 

 ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนัตามรายละเอยีดตา่งๆที่ระบอุยูใ่นสญัญานีร้วมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปโดยลกูค้าตกลง         

ที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึข้อก าหนดของบริษัทท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัหรือที่จะได้มกีารแก้ไข

เพิ่มเติมในภายหน้า ลกูค้าจึงตกลงท าสญัญานีไ้ว้กบับริษัทโดยมีเง่ือนไขและข้อตกลงดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ค านิยาม                                                                                                                                                                                                                           

ค าจ ากดัความ ค า กลุม่ค า และวลทีี่ระบใุนสญัญาให้มคีวามหมายดงัตอ่ไปนี ้                                                                                                          

“ ทองค ำ ” หมายถึง ทองค าแทง่โดยมมีาตรฐานของทองค าแทง่ดงันี ้                                                                                                                 

 - มาตรฐานทองค าแทง่ความบริสทุธ์ิ 96.5% ตามมาตรฐานทองของประเทศไทย                                                                              

 - มาตรฐานทองค าแทง่ความบริสทุธ์ิ 99.99 % ของบริษัทหรือบริษัทอื่นหรือที่เป็นไปตามมาตรฐานของ London Bullion 

Market Association   (LBMA)    

“รำคำทองค ำ” หมายถึง ราคาซือ้หรือราคาขายทองค าที่บริษัทประกาศก าหนด โดยอาจอ้างองิกบัราคาตามเวลาจริง (Real Time 

Price) ของตลาดทองค าตา่งประเทศ และราคามาตรฐานในประเทศ 

“รหัสบัญชีลกูค้ำ” (Account Code) หมายถงึ ชดุหมายเลขทีบ่ริษัทก าหนดให้เป็นหมายเลขบญัชีของลกูค้าที่เปิดบญัชีกบับริษัทและ

ได้รับรหสัลกูค้า (Customer Code) จากบริษัทแล้ว เพื่อใช้ในการระบตุวัตนของลกูค้าก่อนท าค าสัง่ซือ้ขายทองค าในแตล่ะช่องทาง    

การซือ้ขายกบับริษัท ทัง้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญานี ้

“รหัสผู้ใช้งำน” (Username) หมายถึง ชดุหมายเลขและ/หรือตวัอกัษรท่ีก าหนดช่ือลกูค้าในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท 

“รหัสผ่ำนบัญชลีูกค้ำ” (Password) หมายถึงชดุหมายเลขและ/หรือตวัอกัษรท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นรหสัลบัสว่นบคุคลของลกูค้า       

เพื่อใช้ ในการระบตุวัตนของลกูค้าก่อนเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทัง้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญานี ้

 



 “หลกัประกนั” (Margin) หมายถึง เงินสด และหรือทองค า ท่ีวางไว้กบับริษัท เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัส าหรับการซือ้ขายเทา่นัน้ 

“กำรประเมินรำคำตลำด” (Mark to Market) คือ วิธีการประเมินมลูคา่ค าสัง่ซือ้ขายทองค าค้างช าระของลกูค้าเทียบกบัมลูคา่ตาม

ตลาด หรือราคาตลาดปัจจบุนั หรือราคาลา่สดุ ที่เกิดการซือ้ขายจริงในวนันัน้ๆ หรือวนัก่อนหน้า 

“ช่องทำงกำรซือ้ขำย” หมายถงึ วิธีการท่ีบริษัทก าหนดไว้เพื่อให้ลกูค้าท าค าสัง่ซือ้หรือขายทองค ากบับริษัท 

“วันที่ค ำสั่งซือ้ขำยมีผลสมบูรณ์” (T) หมายถึง วนัท่ีค าสัง่ซือ้หรือขายของลกูค้ามีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายเป็นไปตามที่ก าหนดตอ่ไปใน

สญัญานี ้

“วันที่ช ำระหนี”้ หมายถึง วนัท าการซึง่เป็นวนัท่ีคูส่ญัญาตกลงช าระราคาทองค าและสง่มอบทองค าระหวา่งกนั 

“ช่องทำงช ำระ/จ่ำยเงนิ” หมายถึง วธีิการช าระคา่ทองค าทีซ่ือ้หรือขาย อาทิ เงินสด, เงินโอน, เช็ค, Bill Payment หรือการตดัเงิน

อตัโนมตัิ (ATS) กบัธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้ตามที่คูส่ญัญาได้แสดงความประสงค์ไว้ ณ วนัท าสญัญานี ้หรือในอนาคตหากมีการ

เปลีย่นแปลง 

“สถำนที่ส่งมอบสนิค้ำ” หมายถึง สถานท่ีท่ีคูส่ญัญาตกลงท าการสง่มอบและโอนกรรมสทิธ์ิทองค าระหวา่งกนั 

“กำรปิดสถำนะซือ้ขำยทองค ำ” หมายถึง การบงัคบัซือ้หรือขายทองค าโดยบริษัท เมื่อลกูค้าผิดนดัไมช่ าระราคาทองค าหรือไมส่ง่มอบ

ทองค าภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระหนี ้

“เบีย้ปรับ” หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ที่บริษัท คิดค านวณจากราคาทองค าตามจ านวนน า้หนกัทองค าในกรณีที่ลกูค้าผิดนดัช าระราคา

ทองค าหรือไมส่ง่มอบทองค าภายในวนัท่ีช าระหนี ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามที่บริษัท ก าหนด 

“เวลำท ำกำร” หมายถึง วนัเวลาที่บริษัทเปิดท าการซือ้ขายทองค า ทัง้นี ้เป็นไปตามที่บริษัท ก าหนด 

“กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง” หมายถงึ กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง พระราชบญัญตัิ พระราชก าหนด ข้อบงัคบั ประกาศ ทัง้หลายที่ตรา

หรือออกโดยหนว่ยงานทางนติิบญัญตัิ หรือหนว่ยงานราชการไทยที่มีอ านาจ ที่ใช้บงัคบัหรือเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายทองค าและ/หรือการ

ด าเนินงานการอยา่งอื่นใดตามสญัญานี ้

 

ข้อ2.ค ำรับรองและควำมยนิยอมของลูกค้ำ                                                                                                                                                                     

 2.1 ลกูค้าได้ท าการศกึษาข้อมลู เง่ือนไข และวิธีการด าเนินการซือ้ขายทองค า วิธีปฏิบตัิในการซือ้ขายทองค า ไมว่า่ จะเป็นวิธีวาง

หลกัประกนั ของบริษัทด้วยความระมดัระวงั และรอบคอบอยา่งดีที่สดุ และเข้าใจเป็นอยา่งดีพร้อมกบัยอมรับ   ผลที่เกิดขึน้ทกุประการ                 

  

 

 

 



2.2 ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัความเสีย่งในการลงทนุของทองค าที่มกีารซือ้ขายกบับริษัทเป็นอยา่งดแีล้วและลกูค้า

ทราบดีวา่ความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่และราคาทองค า อนัอาจมีผลท าให้ลกูค้าต้องขาดทนุ และอาจต้องรับผิดชอบตอ่

บริษัทอีกสว่นหนึง่ด้วย                                                                                                                                                                                                                    

 2.3 ลกูค้ารับรองวา่ ทองค าที่น ามาขายและสง่มอบให้แก่บริษัท ลกูค้าเป็นเจ้าของและมีกรรมสทิธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมายแต ่

เพียงผู้ เดียว และทองค าดงักลา่วปราศจากภาระผกูพนั และการรอนสทิธ์ิใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อ3.กำรเปิดบัญชีซือ้ขำยทองค ำ                                                                                                                                                                       

 3.1 ลกูค้าตกลงเปิดบญัชีลงทนุซือ้ขายทองค ากบับริษัท เพื่อสัง่ซือ้ขายทองค าผา่นบริษัท และบริษัทตกลงให้ลกูค้าเปิดบญัชี

ลงทนุ ซือ้ขายทองค าดงักลา่ว ในวงเงินซือ้ขายและไมเ่กินมลูคา่ทองค าที่บริษัทอนมุตัใิห้กบัลกูค้า โดยลกูค้ายอมรับเง่ือนไขและปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดตามสญัญานีแ้ละ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 3.2 แบบค าขอเปิดบญัชีลงทนุซือ้ขายทองค า และบรรดาเอกสารอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายทองค าที่บริษัทประกาศก าหนด

รวมทัง้เอกสารอื่นใดซึง่ลกูค้าหรือผู้ รับมอบอ านาจได้ลงนามและ/หรือมอบให้ไว้กบับริษัทให้ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี  ้

 3. 3 ลกูค้าตกลงให้เป็นดลุยพินจิของบริษัท ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดหรือระงบัการซือ้ขายทองค า โดยไมต้่องได้รับความ

ยินยอมจากลกูค้าก่อน นอกจากนีบ้ริษัทมีสทิธิที่จะไมด่ าเนินการซือ้ขายทองค าตามค าสัง่ของลกูค้า และลกูค้าตกลงยอมรับการท่ีบริษัทไม่

ด าเนินการซือ้ขายดงักลา่ว โดยจะไมโ่ต้แย้ง และตกลงสละสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆจากบริษัทไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อ4.หลักประกัน                                                                                                                                                                                                          

 4.1 ลกูค้าตกลงวางหลกัประกนัส าหรับการซือ้ขายทองค าไว้กบับริษัท ตามเง่ือนไข วิธีการและระยะเวลา ตามที่บริษัทประกาศ

ก าหนดและ/หรือตามกฎระเบยีบที่เก่ียวข้องก าหนดไว้                                                                                                                                                                       

 4.2 ลกูค้าจะต้องวางหลกัประกนัเร่ิมต้นตามอตัราที่บริษัทก าหนดไว้ ลกูค้าจงึจะสามารถท าค าสัง่ซือ้หรือขายทองค าได้ และ 

ลกูค้า    ตกลงวา่หากลกูค้าไมด่ าเนินการสัง่ซือ้ขายทองค าให้เสร็จสิน้ตามที่ลกูค้าได้มคี าสัง่ไว้กบับริษัท และ/หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อใดข้อ

หนึง่ของสญัญานี ้และ/หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อก าหนดหรือประกาศของบริษัท และ/หรือผิดนดัช าระหนีใ้ดๆกบับริษัท ลกูค้าตกลงให้

บริษัทมีสทิธิริบหลกัประกนัเร่ิมต้น และ/หรือหลกัประกนัทัง้หมดทีล่กูค้าวางไว้กบับริษัท      และ/หรือเพื่อช าระคา่ซือ้ขายทองค าที่ลกูค้ามี

ไว้กบับริษัทได้ทนัที และหากหลกัประกนัท่ีน ามาหกัไมเ่พียงพอตอ่ความเสยีหาย และ/หรือคา่ซือ้ขายทองค าแล้วลกูค้ายงัคงมีความผกูพนั

ที่ต้องช าระให้แก่บริษัทจนครบถ้วน                                                                                                                                                                                                            

 ในกรณีที่บริษัทอนญุาตให้ลกูค้าท าค าสัง่ซือ้ขายทองค าได้โดยไมต้่องวางหลกัประกนั หากมีการซือ้ขายทองค า    ตามสญัญานี ้

จนเป็นเหตใุห้บริษัทได้รับความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการขาดทนุหรือลกูค้าไมด่ าเนินการสัง่ซือ้ขายทองค าให้    เสร็จสิน้ตามที่ลกูค้าได้มี

ค าสัง่ไว้กบับริษัทและ/หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อหนึง่ข้อใดของสญัญานี ้และ/หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข      ความเสยีหายดงักลา่วหรือท าให้

บริษัทมีภาระผกูพนัเพิม่เติมกบับคุคลภายนอก ลกูค้าตกลงยอมรับผิดชดใช้คา่เสยีหายหรือ หนีใ้ดๆ ท่ีบริษัทพงึได้รับ รวมทัง้คา่ที่ปรึกษา

กฎหมาย คา่ใช้จา่ยในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี สบืทรัพย์ บงัคบัคดีและบงัคบัช าระหนีจ้นเต็มจ านวนทกุประการ                                                                   



 4.3 ในกรณีที่ลกูค้าต้องวางหลกัประกนัลกูค้าต้องด ารงมลูคา่หลกัประกนัให้มมีลูคา่องิกบัค าสัง่ซือ้/ขายทองค าที่ คงค้างในบญัชี

ของลกูค้า และเพิ่มมลูคา่หลกัประกนัท่ีลกูค้าวางไว้กบับริษัทให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขข้อก าหนดของบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดย

บริษัทอาจเรียกหลกัประกนัเพิ่มเติมถ้าลกูค้ามีหลกัประกนัเหลอืน้อยกวา่ร้อยละ 30 ของหลกัประกนัปัจจบุนั                                                                                                                     

        4.4 ในกรณีที่หลกัประกนัของลกูค้าต า่กวา่อตัราหลกัประกนัท่ีบริษัทก าหนดไว้ ลกูค้าตกลงให้บริษัทมีสทิธิปฏิเสธไมรั่บค าสัง่ซือ้

ขายทองค าของลกูค้า หรือด าเนนิการตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลกูค้ายอมรับวา่บริษัทไมม่ีความผกูพนัท่ีจะต้องรับผิดชอบในความ

เสยีหายใดๆ ตอ่ลกูค้าไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อ 5. กำรซือ้ขำยทองค ำ 

5.1 เมื่อเปิดบญัชีซือ้ขายทองค าแล้ว บริษัทก าหนดให้ลกูค้าเลอืกช่องทางการซือ้ขายอยา่งน้อย 1 ช่องทางจากช่องทางการซือ้

ขายตามที่บริษัทก าหนดไว้ ซึง่การสัง่ซือ้ขายทองค าดงักลา่วลกูค้าอาจสัง่ด้วยตนเองที่บริษัท หรือมคี าสัง่ด้วยวาจาผา่นทางโทรศพัท์ หรือ

สง่ค าสัง่ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆตามที่ตกลงไว้กบับริษัท โดยลกูค้าจะได้รับรหสัลกูค้า ( Customer Code) 

และรหสัผา่นบญัชีลกูค้า (Password ) เพื่อใช้ในการระบตุวัตนของลกูค้าก่อนท าค าสัง่ซือ้ขายทองค ากบับริษัทตามช่องทางการซือ้ขายที่

ลกูค้าเลอืกไว้ ซึง่ลกูค้าต้องเก็บรักษารหสัผา่นบญัชีลกูค้าไว้เป็นความลบั รวมทัง้จดัหามาตรการท่ีเหมาะสมในการปอ้งกนัมใิห้บคุคลอื่น

ลว่งรู้รหสัผา่นบญัชีลกูค้าของตน ลกูค้าตกลงและยอมรับวา่ในกรณีที่มีบคุคลอื่นใช้รหสัผา่นบญัชีลกูค้าของลกูค้าในการท าค าสัง่ซือ้ขาย

ทองค าหรือกระท าการ อื่นใด ลกูค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบในผลและความเสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว เสมือนเป็นการกระท าด้วย

ตวัลกูค้าเองทกุประการ   การกระท าผา่นรหสัผา่นบญัชีลกูค้าของลกูค้ามีผลผกูพนัลกูค้าทกุประการแม้ลกูค้าจะมิได้ด าเนินการด้วยตนเอง 

และ/หรือ มิได้ลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ อนัเป็นหลกัฐานแหง่การด าเนินการนัน้ก็ตาม       

ลกูค้าตกลงซือ้ขายทองค าโดยลกูค้ากบับริษัทตกลงซือ้ขายทองค าโดยมีปริมาณ น า้หนกั เปอร์เซ็นต์ คณุภาพทองค า และเง่ือนไขอืน่ตามที่

ทัง้สองฝ่ายได้มีข้อตกลงไว้ในการซือ้ขาย                                   

   ลกูค้าตกลงให้ถือวา่ ใบบนัทกึรายการท่ีจดัท าขึน้ตามค าสัง่ซือ้ และ/หรือค าสัง่ขายของลกูค้า เป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์เพยีงพอส าหรับ

การเรียกร้องให้ลกูค้ารับผิดชอบตอ่บริษัทในรายการท่ีลกูค้าได้สัง่ซือ้ขายทองค าผา่นบริษัท    

  ในกรณีที่มีการท าค าสัง่ซือ้ขายทองค าผา่นทางโทรศพัท์  โดยการลงนามในสญัญาเลม่นีล้กูค้าตกลงอนญุาตให้บริษัทบนัทกึเทปการ

สนทนาค าสัง่ซือ้ขายของลกูค้าทางโทรศพัท์เพื่อเป็นหลกัฐานในการซือ้ขายทองค าระหวา่งลกูค้ากบับริษัท                                                                                               

 ในการซือ้ขายทองค า ลกูค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทท าการซือ้ขายทองค ากบัลกูค้าในฐานะที่เป็นคูส่ญัญากบัลกูค้าได้ โดย

ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีเ้ป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการเข้าเป็นคูส่ญัญาในรายการดงักลา่ว 

 5.2 หลงัจากที่ลกูค้ามคี าสัง่ซือ้หรือขายทองค าแล้ว ให้ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของลกูค้าในการตรวจสอบผลของค าสัง่

ดงักลา่วภายในวนัท่ีได้มีค าสัง่  

 



ในกรณีที่การตกลงซือ้ขายผา่นทางโทรศพัท์ จะถือวา่สญัญาซือ้ขายสมบรูณ์เมื่อวางหแูล้ว จะโทรศพัท์หรือกระท าการใดๆเพื่อมา

ขอยกเลกิในภายหลงัไมไ่ด้ แม้จะเป็นเวลาที่ห่างกนัเพยีงไมก่ี่วินาทก็ีตาม ลกูค้าจะต้องรับผิดชอบตอ่ค าสัง่ซือ้ขายของตนเองไมว่า่กรณีใด 

ในกรณีที่ลกูค้ามีค าสัง่ซือ้หรือขายทองค าไมว่า่จะมีค าสัง่โดยชอ่งทางใด  ค าสัง่นัน้ยอ่มผกูพนัลกูค้า หากตอ่มาลกูค้ามีค าสัง่ซือ้หรือขาย

ทองค าโดยช่องทางอื่นอีก ให้ถือวา่ลกูค้าตกลงผกูพนัในค าสัง่ซือ้หรือขายทองค านัน้ทกุค าสัง่และทกุช่องทาง                       

        การท่ีบริษัทสง่ข้อความยืนยนัค าสัง่ซือ้/ขายผา่นทางข้อความ SMS หรือ Email หรือทาง Line ให้แก่ลกูค้า ลกูค้าเข้าใจและยอมรับ

วา่การด าเนินการดงักลา่วเป็นเพยีงบริการเสริมจากบริษัทเทา่นัน้ ทัง้ไมใ่ชข้่อผกูมดับริษัทท่ีจะสง่ข้อความ การสัง่ซือ้หรือสัง่ขายของลกูค้า

ทกุกรณีเสมอไป ทัง้มใิชเ่ป็นการยืนยนัค าสัง่ซือ้/ขาย กลา่วคือ การท่ีลกูค้าไมไ่ด้รับข้อความ SMS หรือ Email หรือ Line ยืนยนัค าสัง่ซือ้/

ขายลกูค้าไมส่ามารถสรุปได้วา่ค าสัง่ซือ้/ขายมิได้เกิดขึน้จริง                                                                                                                                                                                                      

  5.3 ลกูค้ายอมรับวา่การซือ้ขายทองค าทกุรายการ เป็นการตดัสนิใจของลกูค้าเองทัง้สิน้ ทัง้นี ้ข้อมลู ขา่วสาร หรือค าแนะน าใดๆ 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการซือ้ขายทองค าโดยพนกังานคนหนึง่คนใดของบริษัท ไมเ่ป็นภาระผกูพนับริษัทและไมม่ีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบใดๆ

ทัง้สิน้                                                          

5.4 ในการซือ้ทองค า ลกูค้าต้องช าระคา่ซือ้ทองค าภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด และในการขายทองค าลกูค้าต้องสง่มอบ

ทองค าภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วยเช่นกนั ในกรณีที่ลกูค้าไมด่ าเนินการช าระคา่ซือ้และ/หรือสง่มอบทองค าภายในก าหนดเวลา

ดงักลา่ว  ลกูค้ายินยอมจ่ายเบีย้ปรับเป็นรายวนัให้แก่บริษัทในอตัราที่บริษัทก าหนดทนัทีที่ได้รับการทวงถามจากบริษัทจนกวา่ลกูค้าจะ

ด าเนินการช าระคา่ซือ้และ/หรือสง่มอบทองค าให้แก่บริษัทจนเสร็จสิน้                                                                                                                                                                     

5.5  ในกรณีที่ลกูค้ามกีารฝากทองค าไว้กบัทางบริษัท  เมื่อลกูค้าท าการขายทองค าแล้ว  ลกูค้ายินยอมให้บริษัทท าการโอนเงิน

ส าหรับการขายทองค าที่ฝากไว้กบัทางบริษัทนัน้  เข้าบญัชีลกูค้าตามเลขที่บญัชีที่ลกูค้าให้ไว้กบัทางบริษัท และลกูค้ายินยอมให้บริษัท

ถอนทองค าทีล่กูค้าได้ท าการฝากไว้ไปให้ทางบริษัทตามที่มคี าสัง่ขายกบับริษัทโดยอตัโนมตัิ                                                                                                                        

 5.6  ในการซือ้ขายทองค าลกูค้าตกลงช าระคา่ธรรมเนยีม  คา่บ าเหน็จ  คา่ภาษีตามหกั ณ ที่จ่าย  และคา่ใช้จา่ยอื่นใดในการ

ด าเนินธุรกรรมซือ้ขายทองค าของลกูค้าให้กบับริษัทในอตัราและระยะเวลาที่บริษัทก าหนด                                                                                                                     

 5.7  ลกูค้ารับทราบและเข้าใจถึงหลกัเกณฑ์  เง่ือนไขและวิธีการซือ้ขายทองค าผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   และความเสีย่งที่อาจ

เกิดขึน้จากการสัง่ซือ้ขายทองค าด้วยวิธีการดงักลา่ว  เช่น  ความลา่ช้า  หรือการสญูหายของข้อมลูระหวา่งการสง่ข้อมลู  หรือการที่ไม่

สามารถสง่ข้อมลูได้  รวมถงึความผิดพลาด  หรือคลาดเคลือ่นของข้อมลูอนัเนื่องมาจากข้อจ ากดัในการใช้ระบบอินเทอร์เนต็  และความ

ผิดปกติของราคาที่บริษัทเสนอซือ้/ขายที่ผิดไปจากราคาทองค าทีเ่ป็นจริงอยา่งชดัเจน  ทัง้นีบ้ริษัทมสีทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณา

ไมด่ าเนินการสัง่ซือ้/ขายทองค าตามค าสัง่ของลกูค้าที่เกิดจากข้อผิดพลาดดงักลา่ว  และลกูค้าตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายหรือ

คา่ใช้จา่ยใดๆ จากบริษัท ลกูค้าตกลงรับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ  ซึง่เกิดขึน้ในบญัชีซือ้ขายทองค าของลกูค้าอนัเนื่องมาจากการจงใจ

หรือประมาทเลนิเลอ่ของตนเอง  เช่น  การท่ีลกูค้าสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายทองค าผิดพลาด/ซ า้ซ้อน  หรือการท่ีลกูค้าไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที่

ให้ไว้กบับริษัท  เป็นต้น 

 



 5.8 ภายใต้ข้อ 11.6 และข้อ 7 ลกูค้าตกลงและยอมรับวา่ บริษัทมีสทิธิและอ านาจโดยชอบธรรมทีจ่ะปฏิเสธไมรั่บ ค าสัง่ซือ้ขาย/
และหรือไมด่ าเนินการซือ้ขายทองค าและ/หรือ ลดหรือระงบัค าสัง่ซือ้ขายไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น โดยบริษัทต้องแสดงเหตดุงักลา่วแก่
ลกูค้าเมื่อลกูค้าร้องขอ 

 5.9 ลกูค้ารับทราบและเข้าใจถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และค าสัง่ซือ้ขายผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ ใน
กรณีที่อปุกรณ์และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ของลกูค้าหรือของบริษัท เช่น การสญูหายของข้อมลูระหวา่งทาง การสง่ข้อมลูเป็นไปอยา่ง
ลา่ช้า หรือการไมส่ามารถสง่ข้อมลูได้ หรือความผิดพลาด หรือคลาดเคลือ่นของข้อมลู อนัเนื่องมาจากข้อจ ากดัในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนกรณีระบบเครือขา่ยมีความขดัข้องไมส่ามารถท างานได้ตามปกติ ทัง้นี ้ลกูค้าตกลงจะเป็นผู้ รับความเสีย่งดงักลา่ว และตกลงวา่
บริษัทไมต้่องรับผิดชอบในผลก าไร และ/หรือ ขาดทนุและหรือ ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กิดขึน้จากเหตดุงักลา่วข้างต้นในทกุกรณี 

5.10 ลกูค้าทราบถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการซือ้ขายทองค า ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์
อื่นๆ เป็นอยา่งดี และตกลงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบยีบ และประกาศที่เก่ียวข้องของการท า
ธุรกรรมผา่นระบบอินเทอร์เนต็ หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ทัง้ทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนั และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเตมิตอ่ไปในอนาคต 

 

6.  กำรช ำระและส่งมอบสินค้ำ 

 6.1  การช าระเงิน                                                                                                                                                                                         

คูส่ญัญาตกลงช าระราคาทองค าและรับช าระราคาทองค าในวนัท่ีช าระหนี ้ กลา่วคือ  บริษัทก าหนดให้ท าการช าระคา่ทองค าภายใน 4 วัน

ท าการ  นบัจากวนัท่ีค าสัง่ซือ้มีผลสมบรูณ์  โดยช าระราคาผา่นชอ่งทางที่ระบใุนใบแจ้งรายการซือ้ขายของลกูค้า  เว้นแตใ่นสญัญานีจ้ะตก

ลงกนัไว้เป็นอยา่งอื่น                                                                                                            

6.2  การสง่มอบสนิค้า 

 คูส่ญัญาตกลงสง่มอบและรับมอบทองค าในวนัท่ีครบก าหนดช าระหนี ้ กลา่วคือ  บริษัทก าหนดให้ท าการสง่มอบทองค าภายใน 

4 วนัท าการ  นบัจากวนัท่ีค าสัง่ซือ้ขายมีผลสมบรูณ์  โดยลกูค้าสง่มอบทองค าให้แก่บริษัท  ณ  สถานท่ีสง่มอบสนิค้าตามที่บริษัทก าหนด   

เช่น   ที่ท าการส านกังานใหญ่  หรือธนาคารพาณิชย์  เว้นแตต่กลงกนัเป็น อยา่งอื่นในสญัญานี ้

 ทัง้นี ้ ลกูค้าเข้าใจและยอมรับวา่  บริษัทจะช าระเงินให้แก่ลกูค้าเมือ่บริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นวา่ ทองค าที่ลกูค้าได้น ามาขาย 

ผา่นมาตรฐานคณุภาพทองค า  โดยบริษัทขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการรับซือ้และ/หรือปฏิเสธการช าระราคากรณี ท่ีทองค าไมเ่ป็นไปตาม

ข้อตกลงการซือ้ขาย  หรือสงวนสทิธิที่จะช าระราคาตามคณุภาพ, ปริมาณ, ประเภท  และน า้หนกัทองค า    ที่ปรากฏหลงัจากการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 



 6.3  บริษัทอาจเปลีย่นแปลงวนัช าระเงิน  และ/หรือ  วนัสง่มอบสนิค้าได้  หากเกิดกรณีที่  ราคาทองค าไมว่า่ในประเทศหรือ

ตา่งประเทศผนัผวนอนัสง่ผลกระทบตอ่การซือ้ขายทองค าของบริษัท  หรือกรณีที่มีลกูค้าท าค าสัง่ซือ้หรือขายทองค ากบับริษัทในวนัท าการ

หรือ  หลายวนัท าการ  ท าให้การซือ้ขายทองค ามีปริมาณมาก  หรือเหตกุารณ์อื่นใดเป็นเหตใุห้บริษัทไมส่ามารถช าระราคาทองค าและ/

หรือสง่มอบทองค าได้  ทัง้นี ้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้าได้ทราบลว่งหน้าก่อนครบก าหนดวนัท่ีช าระหนีถ้ึงการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  ทัง้นี ้

ลกูค้าตกลงที่จะไมเ่รียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆจากบริษัท 

 6.4  กรณีลกูค้า  ท าการขายทองค าที่ฝากไว้กบับริษัท  ลกูค้ายินยอมให้ถอนทองค าตามที่มีค าสัง่ขาย  และบริษัท  จะช าระคา่

ขายทองค าดงักลา่วเข้าบญัชีธนาคารตามที่ลกูค้าได้ให้ไว้กบับริษัท 

 6.5 การช าระราคาคา่ซือ้ และ/หรือ รับช าระราคาคา่ขาย และหรือสง่มอบทองค า จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข วิธีการ และ

ระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ทัง้ทีม่อียู ่ณ ขณะที่ท าสญัญานี ้และทีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขตอ่ไปในอนาคต ลกูค้ามีหน้าที่ตดิตาม การ

เปลีย่นแปลงแก้ไขวิธีช าระและสง่มอบทองค าด้วยตนเอง ผา่นหน้าเว็บไซน์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทก าหนดขึน้ 

 6.6  หลกัการคดิคา่เบีย้ปรับ (Premium) 

ลกูค้ามีหน้าที่ต้องท าการสง่มอบทองค า หรือช าระราคาทองค า ภายใน 7 วนั (โดยนบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ รวมถงึ
วนัหยดุของบริษัท) กรณีที่ลกูค้าไมส่ง่มอบทองในกรณีที่ลกูค้าขาย หรือช าระเงินในกรณีที่ลกูค้าซือ้ตามเวลาทีก่ าหนด ลกูค้าจะต้องช าระ
คา่เบีย้ปรับ (เบีย้ปรับคิดเป็นรายวนั นบัวนัจาก T+7 เป็นต้นไป คือ คิดเพิ่มวนัละ 4.5 บาทตอ่บาททอง อตัรานีอ้าจเพิม่หรือลดได้ตามที่
บริษัทแจ้งเปลีย่นแปลง)  

 (1) กรณีที่ลกูค้าต้องการถือครองสถานะนาน กวา่ 7 วนั ทางบริษัท อนญุาตให้ลกูค้าสามารถถือครองได้นานสงูสดุไมเ่กินกวา่ 

60 วนั นบัจากวนัท่ีท าการสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายเข้ามายงับริษัท (โดยนบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ รวมถงึวนัหยดุของ

บริษัท) โดยลกูค้ามีหน้าที่ ต้องช าระคา่เบีย้ปรับตามที่บริษัท ก าหนด คือวนัละ 4.5 บาทตอ่บาททองและเมื่อครบก าหนดดงักลา่วแล้ว 

ลกูค้ามีหน้าที่จะต้องช าระทองค าเตม็จ านวน หรือท าการสง่มอบทองค า ตามค าสัง่ที่ได้ท าไว้ หากลกูค้าไมป่ฏิบตัิตาม ทางบริษัท อาจน า

หลกัเกณฑ์เร่ืองการล้างสถานะซือ้ขายในข้อ 7 มาท าการบงัคบัปิดสถานะ การซือ้ขายตามความเสีย่งที่จ าเป็นโดยไมต้่องขอความยินยอม

จากลกูค้า และลกูค้าสิน้สทิธิในการโต้แย้งใดๆ กบัความเสยีหายที่เกิดขึน้ หากแตล่กูค้ายงัต้องผกูพนั รับผิดชอบในความเสยีหายอนัเกิด

จากการปิดสถานะดงักลา่ว เมื่อน ามาหกัลบกบัหลกัประกนัท่ีวางไว้ยงัเกิดผลขาดทนุขึน้ ลกูค้ายินดี รับผิดชอบช าระเงินคา่ เบีย้ปรับ 

คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ยใดๆ รวมถึงผลขาดทนุ และ ภาระหนีใ้ดๆ อนัเกิดจากการซือ้ขายทองค าตามสญัญานีด้้วย หากภายหลงัการล้าง

สถานะและหกัทอนบญัชีปรากฏวา่มเีงินเหลอื บริษัทจะคืนเงินให้ลกูค้าโดยไมม่ีดอกเบีย้ 

 

 

 

 



 (2) กรณีลกูค้าค้างช าระคา่ปรับ ทางบริษัท จะท าการทวงถามให้ลกูค้าท าการช าระคา่ปรับ และถือเป็นหน้าที่ลกูค้าที่จะต้องท า
การช าระคา่ปรับให้ตรงตามเวลาที่ทางบริษัท ก าหนด หากลกูค้าละเลย หรือเพิกเฉย จนลว่งเลยระยะเวลาดงักลา่ว ทางบริษัท จะท าการ
น าเงินประกนัหรือหลกัประกนัมาช าระคา่ปรับ และบริษัท จะท าการค านวณหลกัประกนักบัมลูคา่ขาดทนุของลกูค้าทีม่ีอยู ่หากพบวา่
หลกัประกนัของลกูค้ามมีลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ขาดทนุ  ทาง บริษัทจะถือวา่ลกูค้าผิดเง่ือนไข และบริษัท จะน าหลกัเกณฑ์เร่ืองการล้าง
สถานะซือ้ขายทองค าในข้อ 7 มาใช้บงัคบัเพื่อท าการล้างสถานะซือ้ขายทองค าของลกูค้าทนัที  

 

7.  กำรล้ำงสถำนะซือ้ขำยทองค ำ 

7.1  หากปรากฏพฤติการณ์ดงัตอ่ไปนีไ้มว่า่ข้อใดข้อหนึง่  ให้ภาระหนีส้นิทัง้หมดของลกูค้าเก่ียวกบัการซือ้ขายทองค าถึงก าหนด

ช าระโดยพลนั  และให้บริษัทสามารถด าเนินการล้างสถานะซือ้ขายทองค าได้ทนัที 

7.1.1  เมื่อสถานะขาดทนุจากค าสัง่ซือ้/ขายค้างช าระตามการประเมินราคาตลาด  ( Mark to Market )  ท าให้หลกัประกนั

ลกูค้าเหลอืน้อยกวา่  30%  ของหลกัประกนัปัจจบุนั  และลกูค้าไมส่ามารถเพิม่หลกัประกนัให้มากกวา่อตัราดงักลา่วได้ 

7.1.2  เมื่อลกูค้าผิดนดัไมช่ าระเงินจ านวนใดๆภายใต้สญัญานีต้ามจ านวนท่ีต้องช าระเมื่อถึงก าหนดช าระ 

7.1.3  เมื่อลกูค้าไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง  หรือก าหนด  หรือหน้าทีใ่ดๆของตน  หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง    หรือข้อก าหนดใดๆ

ซึง่ได้กระท าขึน้ภายใต้สญัญานี ้หรือเก่ียวข้องกบัสญัญานี ้

7.1.4  เมื่อศาลมคี าสัง่ หรือ มีค าพิพากษาหรืค าสัง่ให้ลกูค้าช าระหนี ้ หรือหนว่ยงานราชการมีค าสัง่ให้ยดึหรืออายดัทรัพย์สนิของ

ลกูค้าไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นไมว่า่ในกรณีใดๆ 

7.1.5  เมื่อมีพฤตกิรรมที่แสดงให้เห็นวา่ ลกูค้าไมส่ามารถช าระราคาคา่ซือ้ทองค า ตามค าสัง่ซือ้ หรือสง่มอบทองค าตาม  ค าสัง่

ขายได้      เช่น  ซอ่นเร้น  จ าหนา่ย  จ่าย  โอนทรัพย์สนิของตนทัง้หมดหรือบางสว่นหรือท าข้อตกลงช าระหนีห้รือประนอมหนีก้บัเจ้าหนีอ้ื่น  

เป็นต้น 

7.1.6  เมื่อลกูค้าเสยีชีวิต  หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือเสมอืนไร้ความสามารถ  หรือมีหนีส้นิล้น  พ้นตวัหรือถกูศาลสัง่

พิทกัษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบคุคลล้มละลาย  หรือมีค าสัง่รับค าร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการของลกูค้า 

7.1.7  เมื่อค ายืนยนั  ค ารับรอง  หรือข้อความใดๆซึง่ลกูค้าได้กระท าหรือได้ให้ไว้ภายใต้สญัญานี ้ หรือที่ระบไุว้ในหนงัสอืหรือ

เอกสารอื่นใด ที่เก่ียวข้องกบัสญัญานี ้ มีความไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นความจริง 

 

 

 

 



7.2  ในกรณีที่ลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้หรือผิดสญัญา  บริษัทอาจพจิารณาผอ่นผนัให้ลกูค้าแก้ไขการผิดนดัหรือผิดสญัญานัน้  

ภายในก าหนดระยะเวลาหรือภายใต้เง่ือนไขอยา่งใดๆก็ได้   แตก่ารผอ่นผนันัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผอ่นผนัให้เทา่นัน้  หาก

ลกูค้าไมจ่ดัการแก้ไขให้เสร็จสิน้ภายในก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขที่ก าหนดส าหรับการผอ่นผนันัน้  ให้ถือวา่ลกูค้าเป็นผู้ ผิดนดั  บริษัทมี

สทิธิที่จะเลกิสญัญานีแ้ละเรียกให้ลกูค้าช าระหนีท้ัง้หมดได้ทนัที  ทัง้นีก้ารผอ่นผนัใดๆตามข้อนี ้ ไมถื่อวา่เป็นการสละซึง่สทิธิเรียกร้องใดๆ

ของบริษัทท่ีมตีอ่ลกูค้าอนัเนื่องมาจากการผิดนดัช าระหนีต้ามสญัญาฉบบันี ้ บริษัทยงัคงมีสทิธิเชน่วา่มานัน้ในทกุกรณี 

7.3  ในกรณีที่มเีหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่เกิดขึน้ 

(1)  ลกูค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสญัญานีไ้มว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

(2)  ลกูค้าละเว้นหรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญานีข้้อหนึง่ข้อใดที่เป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้

(3) ลกูค้าไมท่ าการช าระคา่ทองค า หรือน าทองค ามาสง่มอบภายใน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีได้ท าการซือ้ หรือ ขายทองค านัน้ไว้ 

(4)  กรณีบริษัทเห็นเป็นการสมควร  เพื่อปอ้งกนัและยบัยัง้สภาพการซือ้ขายที่ผิดปกติ  หรือมีพฤตกิรรมการซือ้ขายทองค า ที่ไมเ่หมาะสม  

หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย                 

                                                                                                                                      

ลกูค้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการดงัตอ่ไปนีไ้ด้ทนัที  โดยไมต้่องขอความยินยอมใดๆจากลกูค้า 

(1)  ลดหรือจ ากดัวงเงินการซือ้ขายทองค าของลกูค้า 

(2)  พิจารณายกเลกิค าสัง่ซือ้และ/หรือค าสัง่ขายทัง้หมดซึง่ลกูค้าได้มคี าสัง่แล้วแตบ่ริษัทยงัมิได้ด าเนินการ 

(3)  ปิดบญัชีของลกูค้าทัง้หมด เพื่อช าระหนีต้ามข้อผกูพนัตา่งๆของลกูค้า 

(4)  บอกเลกิสญัญาและทวงถามให้ลกูค้าช าระหนีท้ี่เหลอือยูท่ัง้หมดได้ทนัที 

(5) ไมรั่บค าสัง่ ซือ้ขายของลกูค้า 

(6)  หกักลบลบหนี ้หรือยดึ หรือยดึหนว่งหลกัประกนั หรือเงินมดัจ า หรือเงินคา่ขายที่ถึงก าหนดช าระแล้ว หรือยงัไมถ่งึก าหนดช าระก็
ตาม หรือทรัพย์สนิ หรือทองค าทีล่กูค้าฝากไว้ในบญัชี หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลกูค้าฝากไว้หรือมีอยูก่บับริษัท และ/หรือ หกัทอน
บญัชีหรือบงัคบัช าระหนีจ้ากทรัพย์สนิในบญัชีใดๆที่ลกูค้าได้เปิดหรือฝากไว้กบับริษัท ไมว่า่หนีน้ัน้จะถึงก าหนดช าระแล้วหรือไม่
ก็ตาม รวมถงึเบีย้ปรับและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 

(7)   เรียกเก็บเบีย้ปรับจากลกูค้าจากการผิดนดัวางหลกัประกนั ผิดนดัช าระหนี ้คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จา่ยใดๆ ตามที่ลกูค้ามี
หน้าที่ต้องช าระตามสญัญานี ้

 



(8)  บอกเลกิสญัญาและทวงถามให้ลกูค้าช าระหนีท้ี่เหลอือยูท่ัง้หมดรวมทัง้เบีย้ปรับในทนัที ทัง้นีล้กูค้าตกลงวา่ ในการด าเนินการ
ข้างต้นบริษัทมีสทิธิด าเนินการได้ทนัทีโดยไมจ่ าต้องบอกกลา่วหรือขออนญุาตจากลกูค้าหรือทายาทของลกูค้าแตป่ระการใด โดย
ลกูค้ายินยอมให้มีผลผกูพนัลกูค้า หรือทายาท หรือกองทรัพย์สนิของลกูค้า และหากปรากฏวา่ภายหลงัด าเนินการดงักลา่วแล้ว
ลกูค้ายงัคงมีหนีค้้างช าระ ลกูค้ายินยอมช าระในสว่นท่ีขาดจนครบถ้วน 

(9)  บงัคบัปิดสถานะเมื่อลกูค้าไมด่ าเนินการช าระคา่ซือ้ทองค า หรือน าทองค ามาสง่มอบ ตามเวลาที่บริษัทก าหนด 

(10) บงัคบัปิดสถานะเมื่อมลูคา่ขาดทนุ มีมากกวา่ หลกัประกนัท่ีลกูค้าวางไว้กบัทางบริษัท 

7.4  ลกูค้าตกลงวา่  หากลกูค้าไมป่ฏิบตัิตามสญัญา  และ/หรือปฏิบตัิผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือทัง้หมด  หรือปฏิบตัิผิดเง่ือนไข

หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด  ลกูค้ายินยอมให้บริษัทพิจารณาปิดสถานะ การซือ้ขายทองค าของลกูค้าตามสญัญานีไ้ด้ทนัที  

โดยไมต้่องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า  หรือขอความยินยอมจากลกูค้าแตป่ระการใดและในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้  ลกูค้ายินดี 

รับผิดชอบช าระเงิน  เบีย้ปรับ คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ยใดๆ ผลขาดทนุ ภาระหนีใ้ดๆ อนัเกิดจากการซือ้ขายทองค าตามสญัญานีด้้วย หาก

ด าเนินการดงักลา่วแล้ว ปรากฏวา่ลกูค้ายงัเป็นหนีบ้ริษัทอยู ่ลกูค้าตกลงรับผิดชอบช าระหนีส้ว่นท่ีขาดอยูน่ัน้ พร้อมเบีย้ปรับจนกวา่จะ

เสร็จสิน้ครบถ้วน หากภายหลงัการล้างสถานะและหกัทอนบญัชีปรากฏวา่มีเงินเหลอือยู่บริษัทจะคนืเงินให้ลกูค้าโดยไมม่ีดอกเบีย้ 

7.5 กรณีที่ลกูค้าใช้ทองค าเป็นหลกัประกนัในการซือ้ขายทองค า หากลกูค้ามีหนีค้้างช าระกบับริษัท ไมว่า่จะเกิดขึน้จาก กรณีใดๆ 

ก็ตาม และลกูค้าตกเป็นผู้ ผิดนดัช าระหนีต้ามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด บริษัททรงไว้ซึง่สทิธิที่จะน าทองที่วางประกนัไว้ทัง้หมดออกขาย

ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีการอื่นใดในราคาที่ยตุิธรรมซึง่ยดึถือราคาของสมาคมค้าทองค าแหง่ประเทศไทยเป็นพืน้ฐานการคิดค านวณเพื่อ

น ามาช าระหนีส้นิและภาระผกูพนัทัง้หมดได้ โดยไมต้่องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า หากมเีงินเหลอืหลงัจากหกัช าระหนีแ้ล้ว จงึจะคนื

ให้แก่ลกูค้า 

 

ข้อ 8  กำรมอบอ ำนำจและกำรสละสิทธิเรียกร้อง 

 8.1  การมอบอ านาจ 

ลกูค้าเข้าใจดวีา่ถ้าไมไ่ด้มาท าธุรกรรมด้วยตนเองกบับริษัท โดยตรง ลกูค้าจะต้องท าหนงัสอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับเงินหรือรับทองพร้อม

ทัง้เอกสารท่ีบริษัท ก าหนด โดยบริษัทจะถือสทิธ์ิในการจ่ายเงินและจ่ายทองให้กบัผู้ รับมอบอ านาจนัน้ ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงข้อมลู

ของผู้ รับมอบอ านาจของลกูค้าและที่เก่ียวกบัรายละเอียดของลกูค้าภายใต้สญัญานี ้ลกูค้าตกลงแจ้งข้อมลูทีเ่ปลีย่นแปลงดงักลา่วให้แก่

บริษัท ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที และบริษัท ไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ของลกูค้าที่เกิดจากการท่ีลกูค้าละเลยไม่

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักลา่ว 

 

 

 



 8.2  การสละสทิธิเรียกร้อง 

นอกจากการกระท าใดๆ  ที่ได้ระบไุว้ตามสญัญานีท้ี่บริษัทไมต้่องรับผิดชอบตอ่ลกูค้าแล้ว  ลกูค้าตกลงจะไมเ่รียกร้อง  ฟอ้งร้อง  หรือ

ด าเนินการอื่นใดตอ่บริษัทในความเสยีหายที่ลกูค้าได้รับ อนัเนื่องจากการกระท าการใดๆ  หรืองดเว้นกระท าการของบคุคลอื่นใดที่อยู่

นอกเหนือจากการควบคมุของบริษัท 

 

ข้อ 9.  กำรบอกเลกิสัญญำ 

           สญัญาฉบบันีไ้มม่ีก าหนดระยะเวลา บริษัทสามารถบอกเลกิสญัญาฉบบันีเ้มื่อใดก็ได้ โดยไมต้่องบอกกลา่วให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

และในกรณีที่ลกูค้าจะเลกิสญัญาฉบบันีจ้ะต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย 7 วนักอ่นวนัเลกิสญัญา โดยลกูค้าจะบอกเลกิ

สญัญาได้เฉพาะกรณีที่ไมม่ีภาระหนีใ้ดๆ ค้างช าระกบับริษัทแล้วเทา่นัน้และผลแหง่การเลกิสญัญาจะไมก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิและ

หน้าที่ของคูส่ญัญา ซึง่ได้มีขึน้ก่อนท่ีการบอกเลกิสญัญาจะเป็นผลบงัคบั 

 

ข้อ 10 ควำมรับผิดและกำรเยยีวยำ 

10.1 ลกูค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสยีหายและคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอนัเนื่องมาจากหรือที่เก่ียวข้องกบัสญัญานี ้
หรือเก่ียวกบัการกระท าหรืองดเว้นกระท าการของลกูค้า หรือตวัแทน หรือผู้ รับมอบอ านาจของลกูค้ารวมตลอดถงึบรรดาความเสยีหายและ
คา่ใช้จา่ยใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอนัเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟอ้งร้องโดยบคุคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเก่ียวกบัสญัญานี ้

10.2 ลกูค้าตกลงวา่บริษัทไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความสญูเสยีและ/หรือความเสยีหายที่ลกูค้าได้รับหากความสญูเสยีและ/หรือ 
ความเสยีหายดงักลา่วนัน้ไมใ่ช่ความผิดของบริษัท ได้แก่ อคัคีภยั พาย ุการนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้า
ควบคมุโดยอ านาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจดัสง่ข้อมลู ข้อผิดพลาด เก่ียวกบัระบบเครือขา่ยการสือ่สาร ความลา่ช้าอนัเกิดจากเครือขา่ยการ
สือ่สารของบคุคลภายนอก หรือเครือขา่ยการสือ่สารของบริษัท อปุกรณ์เคร่ืองใช้ขดัข้อง กระแสไฟฟา้ขดัข้อง เป็นต้น 

10.3 ภายในข้อ 7 (การไมป่ฏิบตัิตามสญัญาและการผิดนดั) หากลกูค้าผิดนดัและ/หรือผิดสญัญาในการช าระหนีต้ามสญัญานี ้
และ/หรือท าผิดข้อตกลงใดๆ ตามสญัญานี ้และ/หรือลกูค้าผิดนดัการช าระหนีค้า่ซือ้ขายทองค า หรือเบีย้ปรับหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ หรือภาระ
หนีอ้ื่นใดตามข้อตกลงในสญัญาอื่นใดที่ลกูค้าท าไว้กบับริษัท และ/หรือกรณีที่ลกูค้าไมช่ าระเงินหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่ถงึก าหนดช าระแล้ว 
หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว ลกูค้ายินยอมให้ถือวา่ลกูค้าตกเป็นผู้ ผิดนดัและยอมรับผิดในเงินท่ีต้องช าระดงักลา่วพร้อมด้วยดอกเบีย้ และ/
หรือเบีย้ปรับ และคา่เสยีหายในอตัราที่บริษัทก าหนดนบัจากวนัผิดนดัเป็นต้นไปจนกวา่จะช าระครบถ้วน เสร็จสิน้รวมทัง้ยอมรับผิดชดใช้
คา่ใช้จา่ยในการทวงถามการฟอ้งร้อง ด าเนินการบงัคบัคดีและคา่ทนายความด้วย 

10.4 การท่ีบริษัทยงัมิได้ใช้สทิธิอ านาจหรือเอกสทิธิใดๆ ไมว่า่จะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ช าระหนี ้หรือการกระท าอื่นใดที่
บริษัทกระท าตามสญัญานีใ้ห้ถือเป็นการทวงถามการเรียกให้ช าระหนีห้รือการกระท าอื่นใดที่บริษัทมีสทิธิกระท าตามสญัญานีใ้ห้ถือเป็น
การผอ่นผนัหรือละเว้นเฉพาะคราวเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นการลบล้างหรือสละสทิธิอ านาจหรือเอกสทิธิใดๆดงักลา่ว และการใช้สทิธิใดๆ เพียง
ครัง้เดยีวหรือบางสว่นไมถื่อวา่เป็นการตดัสทิธิในการท่ีบริษัทจะใช้สทิธิ อ านาจ เอกสทิธิตามสญัญานีจ้นครบถ้วน 

 



ข้อ 11. ข้อตกลงอื่นๆ 

            11.1 บรรดาหนงัสอืติดตอ่ ค าบอกกลา่ว ทวงถาม เอกสาร หรือหนงัสอือื่นใดที่จะสง่ให้แก่ลกูค้าไมว่า่จะสง่ทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียน หรือไมล่งทะเบยีน ทางโทรเลขหรือให้พนกังานของบริษัทไปสง่เองก็ดี ถ้าหากได้น าสง่ไปยงัที่อยู ่ซึง่ลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัท

หรือได้สง่ทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเลก็โทรนิกส์  (Email) หรือทาง Line ไปยงัหมายเลขโทรสารหรือที่อยูไ่ปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  

(email address) ที่ลกูค้าให้ไว้แล้ว ให้ถือวา่ได้สง่ให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทัง้นีโ้ดยไมต้่องค านงึวา่จะมีผู้ รับไว้หรือไมแ่ละถงึแม้วา่สง่

ให้แก่ลกูค้าไมไ่ด้  เพราะที่อยูข่องลกูค้านัน้เปลีย่นแปลงหรือรือ้ถอนไป  โดยลกูค้าไมไ่ด้แจ้งการเปลีย่นแปลงหรือรือ้ถอนนัน้ให้บริษัททราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือสง่ให้ไมไ่ด้เพราะหาที่อยูไ่มพ่บก็ดีให้ถือวา่เป็นการบอกกลา่ว หรือแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยชอบแล้วตัง้แตว่นัท่ี

พนกังานไปรษณีย์หรือพนกังานของบริษัทได้ไปสง่ ณ ภมูิล าเนาเดมิ หรือในวนัท่ีสง่โทรสารหรือสง่ไปรษณีย์  อิเลก็ทรอนิกส์        อนึ่งการ

แจ้งหรือบอกกลา่วใดๆ ซึง่ตามสญัญานีม้ิได้บงัคบัให้ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากบริษัทได้ด าเนนิการ  แจ้งหรือบอกกลา่วแก่ลกูค้าด้วย

วาจาหรือโดยทางโทรศพัท์แล้ว ให้ถือวา่เป็นการแจ้งหรือบอกกลา่วโดยชอบและลกูค้าได้รับทราบ และหากลกูค้าไมด่ าเนินการใดๆ ภายใน

ระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ลกูค้าตกลงยินยอม      ให้บริษัทมีสทิธิที่จะระงบัการซือ้ขายทองค าของ ลกูค้าโดยลกูค้าตกลงจะไมเ่รียกร้อง

คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัท 

             11.2 บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงใดๆ แหง่สญัญานี ้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมต้่องได้รับความ

ยินยอมจากลกูค้าก่อน ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ และลกูค้าตกลงให้ข้อตกลงนีเ้ป็นการแสดงความ

ยินยอมของลกูค้าที่ตกลงให้บริษัทมีสทิธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงใดๆ แหง่สญัญานีโ้ดยไมต้่องขอความยินยอมจากลกูค้าแตอ่ยา่งใด โดย

ลกูค้าตกลงให้เป็นหน้าที่ของลกูค้าในการท่ีจะต้องศกึษาและท าความเข้าใจรวมถึง ลกูค้ายินดีที่จะปฏิบตัิตามข้อตกลง และเง่ือนไข

เพิ่มเติมเปลีย่นแปลงอยา่งเคร่งครัด โดยให้มีผลบงัคบัทนัทีตามวนัเวลาที่บริษัทก าหนด 

              11.3 ลกูค้าขอให้สญัญาวา่จะไมก่ระท าการหรืองดเว้นการกระท าใดๆ อนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท 

              11.4 เอกสารค าขอเปิดบญัชีซือ้ขายทองค า  และบรรดาเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัซือ้ขายทองค า  ที่บริษัทประกาศก าหนด

รวมทัง้ เอกสารอื่นใดซึง่ลกูค้าได้ลงนาม และ/หรือมอบให้ไว้กบับริษัทให้ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้

               11.5 กรณีลกูค้าไมช่ าระหนีต้ามสญัญานีไ้มว่า่เป็นหนีเ้งินคา่ซือ้ทองค า การสง่มอบทองค า หรือหนีอ้ื่นใดในบญัชีทีม่ีอยูก่บั

บริษัทตามที่ระบไุว้ในสญัญานีร้วมทัง้  ภาษีอากรและคา่ใช้จา่ยอื่นหรือหนีอ้ปุกรณ์อื่นใด  ไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น    การผิดสญัญา

ข้อหนึง่ข้อใด  การไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข  ลกูค้ายินยอมให้บริษัทคดิเบีย้ปรับในอตัราตามที่บริษัทก าหนดโดยชอบเพื่อประโยชน์การอ้างอิง 

(ปัจจบุนับริษัทคิดเบีย้ปรับในอตัรา 4.50 บาท  (สีบ่าทห้าสบิสตางค์) ตอ่บาททองค าตอ่วนั นบัถดัจากวนัท่ี ลกูค้าผิดนดัตามสญัญานี)้ 

 11.6 ลกูค้ายินยอมให้บริษัท สงวนสทิธิในการลบธุรกรรมที่ไมถ่กูต้องได้ทนัทีโดยไมต้่องบอกลา่วกบัลกูค้าก่อน กรณีที่ราคาหรือ

ข้อมลูมีการผิดพลาดไปจากความเป็นจริง โดยลกูค้าจะไมม่ีสทิธิที่จะขอธุรกรรมนัน้ และไมส่ามารถโต้แย้งและเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆจาก

บริษัท ทัง้สิน้ 

 

 



 11.7  ในกรณีที่ลกูค้าผิดช าระหนีห้รือผิดสญัญาในข้อที่ไมเ่ป็นสาระส าคญั บริษัทอาจจะพจิารณาผอ่นผนัให้ลกูค้าแก้ไขการผิด

นดั หรือผิดสญัญา ภายในก าหนดระยะเวลาหรือภายใต้ เง่ือนไขอยา่งใดๆ ก็ได้ แตก่ารผอ่นผนันัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผอ่น

ผนัเทา่นัน้ หากลกูค้าไมจ่ดัการแก้ไขให้เสร็จสิน้ ภายในก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขที่ก าหนดส าหรับการผอ่นผนันัน้ ให้ถือวา่ลกูค้าเป็นผู้

ผิดนดั บริษัทมีสทิธิที่จะเลกิสญัญานีแ้ละเรียกให้ลกูค้าช าระหนีท้ัง้หมดได้ทนัที และการผอ่นผนัใดๆ ตามข้อนีไ้มถื่อวา่เป็นการสละซึง่สทิธิ

เรียกร้องใดๆ ของบริษัทท่ีมตีอ่ลกูค้าอนัเนื่อง มาจากการ ผิดนดั หรือผิดสญัญา บริษัทยงัคงมีสทิธิเช่นวา่มานัน้ทกุกรณี ทัง้นีใ้นการ

พิจารณาวา่ข้อตกลงสญัญาข้อใดเป็นสาระส าคญัหรือไมล่กูค้าตกลงให้เป็นดลุยพินิจโดยเดด็ขาดของบริษัท 

 11.8 การโอนสทิธิ 

(1) ลกูค้าจะโอนสทิธิหรือภาระผกูพนั ในสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลอื่นมิได้ 

(2) ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทโอนสทิธิภาระผกูพนั หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสญัญานี ้ให้แก่บคุคลอื่นโดยไมต้่องขอ
ความยินยอมจากลกูค้าอีก และแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด และลกูค้ายินยอมผกูพนัรับผิดชดใช้หนีข้องลกูค้า
ตลอดไปจนกวา่บริษัทหรือผู้ รับโอนจะได้รับช าระหนีจ้นครบถ้วน 

               11.9 ลกูค้าได้อา่นและทราบถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขในการซือ้ขายทองค า   ของบริษัทเป็น

อยา่งดีแล้วและให้ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้ และยินยอมปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  ข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วนัน้โดย

อยา่งเคร่งครัดทกุประการ ทัง้ทีม่อียูใ่นวนัท าสญัญานี ้และที่จะมกีารเปลีย่นแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเตมิในภายหน้า โดยบริษัทไมม่ีหน้าที่ต้อง

แจ้งให้ลกูค้าทราบ 

               11.10 ลกูค้ายินยอมรับและตกลง  วา่บริษัทไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายและ/หรือความสญูเสยีใดๆ ที่ได้รับอนัมีเหตมุา

จากภยัพิบตัิ อคัคีภยั การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล การประท้วง  การสงคราม    การก่อการร้าย หรือ เหตสุดุวิสยัใดๆ 

               11.12 ลกูค้ายอมรับและตกลง ในกรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควร วา่บริษัทมีสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดระยะเวลาในการช าระ

เงินและ/หรือสง่มอบทองค าตามสญัญาฉบบันีใ้ห้แก่ลกูค้า  โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าหรือได้รับความยินยอมในการ

ด าเนินการดงักลา่วก่อนแตอ่ยา่งใด 

                11.13 ลกูค้าขอรับรองวา่ข้อมลูใดๆ ที่แจ้งกบับริษัท  เป็นข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ หากข้อมลูใดที่ลกูค้าแจ้ง

ดงักลา่วไมเ่ป็นความจริง   ถือได้วา่ลกูค้าผิดสญัญาและบริษัทมีสทิธิด าเนินการตามเง่ือนไข   และกฎระเบียบของบริษัทและ/หรือ ตามที่

บริษัทเห็นสมควรได้ทนัที 

                11.14 กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงข้อมลูลกูค้า  อาทิ  ที่อยูข่องลกูค้า  หรือข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าก็ตามลกูค้าตกลงแจ้งข้อมลูที่

เปลีย่นแปลงดงักลา่วให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  และบริษัทไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ  ของลกูค้าทีเ่กิดขึน้จาก

การท่ีลกูค้าละเลยไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงดงักลา่ว   

 

 



                11.15 ลกูค้าตกลงสละสทิธ์ิเรียกร้อง ฟอ้งร้อง หรือด าเนินการอ่ืนใดตอ่บริษัท ในความเสยีหายใดๆ ท่ีลกูค้าได้รับเน่ืองจากการ

กระท างดเว้นกระท าการของบคุคลอื่นใดอนันอกเหนือจากการควบคมุของบริษัท 

                11.16 สญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณีที่ข้อตกลงแหง่สญัญานีข้้อใดข้อหนึง่ขดัข้องตอ่กฎหมาย

หรือใช้บงัคบัไมไ่ด้หรือตกเป็นโมฆะ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นการเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะข้อดงักลา่วเทา่นัน้ และยอมรับผกูพนั

ตามข้อตกลงสว่นท่ีสมบรูณ์และมีผลบงัคบัตอ่ไป   และในกรณีที่เกิดปัญหาในการแปลความหมายของข้อตกลงใดๆ      ให้แปล

ความหมาย ของข้อตกลงนัน้ๆ ไปในทางทีจ่ะมีผลใช้บงัคบัได้ยิ่งกวา่จะให้ไร้ผล 

              สญัญาฉบบันี ้ ลกูค้าได้อา่นและเข้าใจข้อความที่ปรากฏโดยตลอดแล้ว  เห็นวา่ถกูต้องตามเจตนารมณ์ของตนเอง ทกุประการ

และ เพื่อเป็นหลกัฐานจึงลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (หากม)ี ไว้ตอ่หน้าพยาน 

 

                             ลงช่ือ_______________________________ลกูค้า/ผู้มอบอ านาจ 

                                                     (                                                                ) 

 

ลงช่ือ___________________________________บริษัท 

      บริษัท  ไทยเจริญ โกลด์สมิท  จ ากดั 

                 

     ลงช่ือ____________________________พยาน                ลงช่ือ____________________________พยาน 

                   (                                                 )                                 (                                                   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 

ระเบียบปฏิบัติส ำหรับลกูค้ำ 

เพื่อให้ลกูค้าทราบถึงกฎเกณฑ์เบือ้งต้นในการท าการซือ้ขายทองค า เป็นไปในทิศทางเดียวกนั   ทางบริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท 

จ ากดั (บริษัทฯ) จงึขอก าหนดกฎเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัเกณฑ์การเรียกหลกัประกนัเพิ่ม (Call Margin) รวมถึงการบงัคบัปิดสถานะ (Force) โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การเรียกหลกัประกนัเพิ่ม (Call Margin) ส าหรับลกูค้าที่มีผลขาดทนุมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนเงินหลกัประกนัที่วาง

ไว้ ลกูค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องวางเงินหลกัประกนัเพิ่ม   ให้มีผลขาดทุนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของหลกัประกนั โดยเป็น

ความรับผิดชอบของลกูค้าที่จะต้องท าการตรวจสอบผลขาดทนุดงักลา่วด้วยตนเอง  ภายในสิน้วนัท าการนัน้ (ไมเ่กินเวลา 17.00 น.) แต่

อย่างไรก็ตามหากภายในวนัดงักล่าว ลกูค้าขาดทุนเพิ่มมากขึน้จนท าให้ผลขาดทุนเกินร้อยละ 70 ให้น าเร่ือง การบงัคบัปิดสถานะ 

(Force) ในข้อ 1.2 ในระเบียบปฏิบตัิฉบบันี ้มาใช้บงัคบัทนัที 

ในกรณีดงักลา่วข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการท่ีจะไมน่ าเงินท่ีเกิดขึน้หากลกูค้ามีก าไรจากการปิดสถานะในการซือ้หรือ

ขาย หรือ ก าไรจากส่วนอื่นใด โอนคืนให้แก่ลกูค้าจนกว่าลกูค้าจะได้มีการวางเงินหลกัประกันให้มีผลขาดทุนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ

หลกัประกนั 

1.2 การบงัคบัปิดสถานะ (Force) ส าหรับลกูค้าที่มีผลขาดทนุตัง้แตร้่อยละ 70 ของจ านวนเงินหลกัประกนัที่วางไว้กบัทาง

บริษัทฯ ลกูค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องวางเงินหลกัประกนัเพิ่ม ให้มีผลขาดทนุน้อยกว่าร้อยละ 60 ของหลกัประกนั ภายใน

สิน้วนัท าการนัน้ (ไม่เกินเวลา 17.00 น.)  หากลกูค้าไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทางบริษัทฯ จะท าการปิดสถานะ (Force) 

ลกูค้าโดยทนัที   

- ทางบริษัทฯ จะท าการจ ากดัสิทธิในการซือ้ขายของลกูค้า (Lock) โดยทนัทีโดยไม่มีการแจ้งลว่งหน้า จนกว่าลกูค้าจะน าเงินมา

วางหลกัประกนัเพิ่ม จนท าให้ผลขาดทนุมีน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนเงินหลกัประกนัท่ีวางไว้  

อนึง่ กรณีการบงัคบัปิดสถานะ (Force) ตามข้อความก่อนหน้า หากการปิดสถานะดงักลา่ว ยงัคงเกิดความเสยีหาย ทางบริษัทฯ 

จะท าการน าหลกัประกนัท่ีลกูค้าวางไว้ก่อนหน้าน ามาชดเชยกบัความเสียหายที่เกิดขึน้นัน้ และหากความเสียหายดงักลา่วยงัคงมากกว่า

หลกัประกนัท่ีลกูค้าวางไว้ก่อนหน้านัน้ลกูค้ามีหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายที่เกิดขึน้เต็มจ านวน 

2. เร่ือง เบีย้ปรับ  

ลกูค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องช าระเงินที่ลกูค้าได้ท าการซือ้ทองค าไว้กบัทางบริษัทฯ หรือน าทองมาส่งมอบหาก

ลกูค้า      ท าการขายทองค าไว้กบับริษัทฯ ตามระยะเวลาครบก าหนดช าระ ท่ีลกูค้าได้รับทราบไว้ตัง้แต่เวลาเปิดบญัชี และหากลกูค้าไม่

ช าระคา่ทองค า หรือ ไมน่ าทองมาสง่มอบ บริษัทฯ จะท าการคิดเบีย้ปรับตอ่ลกูค้าในอตัรา4.5 บาทตอ่บาททองตอ่วนั จนกวา่จะได้มีการน า

เงินมาช าระ หรือน าทองมาสง่มอบจนเสร็จสิน้  

ทางบริษัทฯ จะท าการค านวณเรียกเก็บเบีย้ปรับ ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือน โดยค านวณตัง้แต่วนัที่ลกูค้าผิดนดัไม่ช าระค่า

ทองค า ท่ีได้ซือ้ไว้ หรือ วนัท่ีลกูค้าครบก าหนดต้องน าทองมาสง่มอบเมื่อลกูค้าขายทองค าไว้กบัทางบริษัทฯ โดยลกูค้ามีหน้าที่และความ

รับผิดชอบต้องด าเนินการน าเบีย้ปรับมาช าระภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ นบัจากวนัท าการสดุท้ายของเดือน และหากลกูค้าเพิกเฉยไม่

น าเบีย้ปรับมาช าระตามระยะเวลาดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 



2.1 ท าการจ ากดัสถานะ (Lock) ไมใ่ห้ลกูค้าท าการซือ้ หรือ ขาย เพิ่มเติม จากที่มีอยู่ 

2.2 ยกเลกิ โปรโมชัน่ ที่ลกูค้าเคยได้หลกัประกนัพิเศษ (Free Margin) 

2.3 ยกเลกิ วนัครบก าหนดช าระเดิม ให้ลดลงเหลอืเพียง 2 วนัท าการ ในทกุรณี 

2.4 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะไม่ท าการโอนก าไรท่ีเกิดขึน้จากการปิดสถานะในระหวา่งที่ลกูค้าผิดนดัช าระ คืนให้แก่

ลกูค้าจนกวา่จะมีการช าระคา่ทอง หรือน าทองมาสง่ พร้อมช าระเบีย้ปรับ ให้ถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

2.5 ท าการน าเงินเบีย้ปรับไปหกักบัหลกัประกนัท่ีได้วางไว้ และท าการค านวณผลขาดทนุกบัหลกัประกนัท่ีได้วางไว้ หากผล

ขาดทนุมากกว่าร้อยละ 70 ให้น าเร่ือง การบงัคบัปิดสถานะ (Force) ในข้อ 1.2 ในระเบียบปฏิบตัิฉบบันี ้มาใช้บงัคบั

ทนัที 

อนึง่ หากการท่ีลกูค้าไมท่ าการช าระคา่ทอง หรือไมน่ าทองค ามาสง่มอบ จนท าให้ลกูค้าเกิดผลขาดทนุเทียบเทา่หรือมากกวา่ร้อย

ละ 60  ของเงินหลกัประกันที่ได้วางไว้ ทางบริษัทฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การเรียกหลกัประกันเพิ่ม (Call Margin) รวมถึงการ

บงัคบัปิดสถานะ (Force) ตามระเบียบปฏิบตัิฉบบันี ้และรวมถึงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอื่นๆ   

3. การช าระราคาคา่ซือ้และ/หรือรับช าระราคาคา่ขาย และหรือสง่มอบทองค า รวมถงึระเบียบปฏิบตัิอืน่ๆ จะต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขวธีิการและระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ทัง้ที่มีอยู ่ณ ขณะที่สญัญานีแ้ละที่จะมกีารเปลีย่นแปลงแก้ไขตอ่ไปในอนาคต ลกูค้ามี

หน้าที่ติดตามการเปลีย่นแปลงแก้ไขวิธีการช าระ และการสง่มอบทองค า รวมถงึระเบียบปฏิบตัิอื่นๆ ในการซือ้หรือขายทองค า เบีย้ปรับ 

การจ ากดัสถานะ การบงัคบัปิดสถานะ ด้วยตนเองผา่นหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ www.tcgoldsmith.com   และช่องทางอื่นๆ ท่ี

บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดขึน้ ทัง้นีล้กูค้าสิน้สทิธิในการกลา่วอ้างวา่ตนไมท่ราบข้อความทีม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆ ดงักลา่ว ภายหลงัที่บริษัทฯ 

ได้มีการแจ้งผา่นหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอยา่งดี และ
ยอมรับเง่ือนไขที่ทางบริษัทฯ ก าหนด โดยไมม่ีข้อโต้แย้ง” 
ลงนาม.........................................(วนัท่ี...../......./.........) 
       (..............................................)ตวับรรจง 

http://www.tcgoldsmith.com/


หมวดที่ 3 

ข้อบังคับ และ ก ำหนดเวลำกำรซือ้ขำย 

1. ลกูค้าจะได้รับ รหสั User และ Password รวมถงึ PDF คูม่ือการซือ้ขาย ผา่นช่องทาง E-Mail ที่ลกูค้าได้แจ้งไว้ 

กบัทางบริษัทฯ ตัง้แตต่อนแรกทีท่ าการเปิดบญัชี 

2. ลกูค้าสามารถเข้าถึงระบบเพื่อดรูาคา ผา่นการ Log-in ใน website www.tcgoldsmith.com 

และก าหนดให้ใส ่User และ Password ที่ทางบริษัทฯ แจ้งไปยงัลกูค้า เพื่อท าการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

3. ลกูค้าสามารถดรูายละเอียดการซือ้ขาย สถานะทัง้หมดทัง้ทีย่ืนยนั และยงัไมย่ืนยนั และรายละเอยีดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการสง่

ค าสัง่ซือ้ขาย จากระบบออนไลน์ของบริษัทฯ 

4. บทวิเคราะห์และขา่วเศรษฐกิจอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถหาข้อมลูได้ในหน้า Facebook “บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ากดั : TC 

Gold” หรือสามารถรับทราบขา่วสารเพิ่มเติม ผา่นทาง Line ที่ @tcgoldsmith 

5. บริษัทจะรับรองค าสัง่ซือ้/ขาย จากลกูค้าเพียง 2 ช่องทางเทา่นัน้ คอื 

1. ช่องทางระบบออนไลน์ของบริษัทฯ 

2. ผา่นเจ้าหน้าที่การตลาดโดยต้องติดตอ่ที่เบอร์โทรศพัท์  

(สาขากรุงเทพ 02-287-1777) หรือ  

(สาขาทุง่สง 075-411-999) ตามที่บริษัทฯ ก าหนดเทา่นัน้ 

6. วงเงินซือ้ขายทองค า 99.99 ก าหนดให้ลกูค้าต้องวางเงินขัน้ต า่ 105,600 บาท เพื่อให้สามารถ 

ท าการซือ้ขายทองค าได้ 1 กิโลกรัม 

7. วางเงินซือ้ขายทองค า 96.5 ก าหนดให้ลกูค้าต้องวางเงินขัน้ต า่ 8,000 บาท เพื่อให้สามารถ 

ท าการซือ้ขายทองค าได้   5 บาท 

8. ทองค า 96.50% ที่บริษัทฯ รับสง่มอบจากลกูค้าโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ย 

 ห้างทองไทยเจริญ   ห้างทองแต้จิบฮยุ   ห้างขายทองฮัว่เซง่เฮง  

 ห้างขายทองจินฮัว่เฮง   ห้างทองจิน้ไถ่เฮง   ห้างทองหลชูัง่ฮวด (2498) 

 ห้างทองบ้วนฮัว่ล้ง   ห้างทองจเูจียบเซ้ง   ห้างทองหลชูัง่เฮงเฮงฮวด 

 ห้างค้าทองยูห่ลงกิมก่ี   ห้างทองยง่ใช้ฮวด   ห้างทองเลีย่งเสง็เฮงพาณิชย์ 

 ห้างขายทองโต๊ะกงัเยาวราช  บจก. เอ็มทีเอส (แมท่องสกุ)  บจก. คลาสสกิโกลด์ 

 ห้างทองจินชอง   ห้างทองโซวเซง่เฮง   บจก. วายแอลจี อินเตอร์ฯ 

 บจก. ประพนัธ์ (กิมฮวด)  ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลง่หงษ์  ห้างทองตัง้โต๊ะกงั 

 บจก. ชายน์นิ่งด์ บลูเลีย่น โกลด์  ห้างทองพดุเซ้ง   ห้างทองน า่เชียง 

 ห้างทองวิทเฮงหล ี   ห้างทองลายกนก   ห้างทองเควง่หล ี

 บจก. ออสริิส    ห้างค้าทองหลยููฮ่วด  บจก. จีแคป 

 บจก. ทีดีซี โกลด์   ห้างทองเลีย่งเซง่เฮง  ห้างทองใบเยาวราช (1988) 

 บจก. อินเตอร์โกลด์  โกลด์เทรด จ ากดั บริษัท บ้านช่างทอง จ ากดั  บจก. ชมพ ู(บ้วนหล)ี 

 ห้างทองจิน้เฮงหล ี(JHL) 

 

http://www.tcgoldsmith.com/


9. ก าหนดระยะเวลาช าระคา่ทองค า (ลกูค้าซือ้ทอง) ลกูค้าช าระเงินใน 7 วนั พร้อมสง่หลกัฐานการช าระเงิน 

ส าหรับ ส านกังานกรุงเทพ ให้สง่มาที่ Fax: 02-287-3833 Line: @tcgoldonline หรือ โทรมาแจ้งที่เบอร์    

 02-287-1777 ทกุครัง้เพื่อความรวดเร็ว 

ส าหรับ ส านกังานภาคใต้ (ทุง่สง) ให้สง่มาที่ Fax:075-411-400 Line:@tcgoldonline หรือ โทรมาแจ้งที่เบอร์ 

075-411-999 ทกุครัง้เพื่อความรวดเร็ว 

10. ลกูค้าจะได้รับทองที่ท าการซือ้ขายก็ตอ่เมื่อมกีารช าระเงินเต็มจ านวน รวมถงึเบีย้ปรับ หรือคา่ปรับ (ถ้าม)ี ให้แก่บริษัทฯ จน

ครบถ้วนแล้วเทา่นัน้ และในกรณีที่ลกูค้าต้องการรับทองต้องแจ้งลว่งหน้า  อยา่งน้อย 1 วนัท าการ 

11. ก าหนดระยะเวลาสง่ทอง (ลกูค้าขายทอง) ลกูค้าจะได้รับเงินคา่ขายทองต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 วนัท าการ 

12. ก าหนดระยะเวลารับทอง (ลกูค้าช าระเงินเพื่อรับทอง) มีรายละเอยีดดงันี ้

ลกูค้าที่ต้องการรับทอง ลกูค้าจะต้องแจ้งก่อนเข้ามารับทองลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนัท าการและท าการ ช าระเงินเต็มจ านวน

มลูคา่ทอง โดยการโอนผา่นช่องทางของธนาคารยงัเลขที่บญัชีทีบ่ริษัทฯ ก าหนดเทา่นัน้ 

 ทัง้นีร้ะยะเวลาดงักลา่วในการแจ้งเพื่อสง่มอบทองอาจมกีารเปลีย่นแปลงนอกเหนือจากนีไ้ด้ ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของ

ราคาทองในขณะนัน้ 

13. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมแ่สดงทองค าท่ีลกูค้าได้มีการสัง่ซือ้ไว้ จนกวา่ลกูค้าจะได้ช าระเงินคา่ทองนัน้เต็มจ านวนแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทได้แสดงทองค าแก่ลกูค้าผู้ลงทนุแล้ว ไมถื่อวา่เป็นการนบั วดั ชัง่ ตวง อนัจะท าให้ทองค าที่บริษัทน ามาแสดงกบั

ลกูค้าผู้ลงทนุกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิง่ไม ่แม้วา่ลกูค้าผู้ลงทนุจะได้ถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว หรือ         จดเคร่ืองหมายหรือ

หมายเลขประจ าแทง่ทอง (series) ไว้ก็ตาม หากลกูค้าผู้ลงทนุประสงค์ที่จะรับทองค าในภายหลงั บริษัทสามารถที่จะจดัหา

ทองค าชนดิและปริมาณเทา่กนัสง่มอบให้แก่ลกูค้าผู้ลงทนุได้ 

ในกรณีที่ลกูค้าผู้ลงทนุน าทองค ามาฝากไว้กบับริษัท ไมว่า่จะเป็นการฝากเพื่อเป็นหลกัประกนั หรือเมื่อลกูค้าผู้ลงทนุ

ซือ้ทองค าจากบริษัทแล้วฝากไว้กบับริษัท ลกูค้าผู้ลงทนุตกลงให้บริษัทน าทองค าที่ลกูค้าผู้ลงทนุฝากไว้สง่มอบให้แก่ลกูค้าผู้

ลงทนุรายอื่น หรือน าไปใช้หมนุเวยีนในบริษัทได้ เมื่อลกูค้าผู้ลงทนุประสงค์ที่จะรับทองค า บริษัทสามารถจดัหาทองค าเป็นชนดิ

และปริมาณเทา่กนัสง่มอบให้ลกูค้าผู้ลงทนุแทนทองค าที่ลกูค้าผู้ลงทุนฝากไว้ได้ 

14. บริษัทขอแสดงสงวนสทิธ์ิไมชี่แ้จง เปิดเผย หรือบอกกลา่ว โครงสร้าง วิธีการ หรือขัน้ตอนภายในอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน

ของบริษัทฯ แก่ลกูค้า 

15. กรณีช าระเงิน/สง่ทองลา่ช้า มีคา่ปรับ 4.5 บาท ตอ่บาททองค า โดยนบัรวมวนัเสาร์อาทิตย์และวนัหยดุท าการของบริษัทฯ โดยไม่

มีข้อยกเว้น 

16. หมายเลขบญัชี บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ากดั 

ธนาคารกสกิรไทย  สาขา เอ็มไพร์ทาวเวอร์  หมายเลขบญัชี  026-120-5084 

ธนาคารกสกิรไทย  สาขา เซ็นทรัลเวิลด์  หมายเลขบญัชี 013-3-81294-6 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขา ส านกังานใหญ่สลีม  หมายเลขบญัชี 101-908-1577 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนสาทร   หมายเลขบญัชี 101-244-0496 

 

หมายเลขบญัชีบริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ากดั (เพื่อโอนหลกัประกนั) 

ธนาคารกสกิรไทย  สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์  หมายเลขบญัชี 026-197-1739 

 



17. การเปิด-ปิด ให้บริการ ให้ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

 
กรณีเป็นระบบ online 

วนัจนัทร์   เปิดท าการเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 03.00 น. 

วนัองัคาร-วนัพฤหสั เปิดท าการเวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 03.00 น. 

วนัศกุร์   เปิดท าการเวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 02.00 น. 

 
กรณีเป็นระบบ โทรศัพท์ (Gold Phone) 

วนัจนัทร์-วนัศกุร์  เปิดท าการเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 24.00 น. 

*บริษัท จะปิดระบบเพื่อท าการปรับปรุงข้อมลู ตัง้แตเ่วลา 17.20 ถึงเวลา 17.40 น. ของทกุวนัท าการ 

 
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดได้ท ำกำรแจ้งถงึข้อชีแ้จงต่ำงๆ ในกำรซือ้ขำยทองค ำแท่งกบับริษัทตำมเอกสำรนีก้ับลกูค้ำแล้ว 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอยา่งดี และ
ยอมรับเง่ือนไขที่ทางบริษัทฯ ก าหนด โดยไมม่ีข้อโต้แย้ง” 
ลงนาม.........................................(วนัท่ี...../......./.........) 
       (..............................................)ตวับรรจง 



หนังสือมอบอ ำนำจ 

วนัท่ี  .............  เดือน .......................ปี.......... 

โดยหนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี ้ข้าพเจ้า.................................................บตัรประจ าตวัประชาชนหมายเลข...............................

อาย.ุ..........ปี อยูบ้่านเลขท่ี...............หมู.่..............ถนน.............................แขวง/ต าบล.....................เขต/อ าเภอ..................................

จงัหวดั................................... ซึง่เป็นเจ้าของบญัชีซือ้ขายทองค าเลขที่.........................และมีอ านาจควบคมุดแูลและรับผิดชอบบญัชีนี ้  

ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................สญัชาติ.............................

บตัรประจ าตวัประชาชนหมายเลข.....................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ้่านเลขที่.....................หมู.่.......................

ถนน........................แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ............................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณี......................

โทรศพัท์มือถือ.....................................ซึง่มีความสมัพนัธ์เป็น.............................กบัข้าพเจ้า โดยให้ผู้ รับมอบอ านาจมีอ านาจกระท า

การแทนข้าพเจ้าในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายทองค า ในบญัชีที่ข้าพเจ้าเปิดไว้กบั บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ากดั                   

ในช่ือบญัชี.......................................เลขที่บญัชี/ รหสัลกูค้า........................................................รวมทัง้ให้มีอ านาจดงัตอ่ไปนีด้้วย. 

1. รับและ/หรือสง่มอบโลหะมีคา่แทนข้าพเจ้า 

2. วาง หรือ ฝาก หรือเพิ่มเงิน หรือรับเงินหลกัประกนัในบญัชีซือ้ขาย 

3. รับเงิน และ/หรือเช็คคา่ขายโลหะมีคา่และ / หรือเงินหลกัประกนัในบญัชีซือ้ขาย 

4. แจ้งและลงนามในเอกสารเก่ียวกบัการฝาก –ถอน เพิ่ม-ลด หลกัประกนัในการซือ้ขาย 

5. ผู้ รับมอบอ านาจจะไมท่ าการเปิดเผยแพร่ข้อความในหนงัสอืมอบอ านาจนี ้และหรือข้อความในสญัญาการซือ้ขายทองค าแทง่ 

รวมถงึสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม ระหวา่ง บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จ ากดั กบั ข้าพเจ้า ไมว่า่สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดให้ผู้หนึง่

ผู้ใดทราบ หากมีผู้หนึง่ผู้ใดมากลา่วอ้างถงึหนงัสอืมอบอ านาจนี ้หรือสญัญาการซือ้ขายทองค าแทง่ หรือสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม 

ดงักลา่วข้างต้น อนัก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ แล้ว ข้าพเจ้าและผู้ รับมอบอ านาจยินยอมชดใช้คา่ความเสยีหายให้แก่ 

บริษัทฯ ทกุประการ โดยไมม่ีข้อโต้แย้งแตป่ระการใดทัง้สิน้ 

การใดๆ ที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้ขอบอ านาจแหง่หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี ้ให้ถือวา่ผกูพนั ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอ

รับผิดชอบและให้เสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าได้กระท าการด้วยตนเองทกุประการ โดยให้การมอบอ านาจนีม้ีผล 

 

จนกวา่ข้าพเจ้าจะมีหนงัสอืแจ้งการยกเลกิหรือเปลีย่นผู้ รับมอบอ านาจมาถงึบริษัทเพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนีจ้ึงได้ลงลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าม)ี ไว้ตอ่หน้าพยาน 

 

ลงช่ือ........................................................ลกูค้า / ผู้มอบอ านาจ        ลงช่ือ............................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 

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

ลงช่ือ............................................................พยาน                    ลงช่ือ............................................................พยาน                                   

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

 
 



ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ 
(Specimen  Signature) 

 
ช่ือเจ้าของบญัชี..................................................................... 
Customer   Name 
 
 

เจ้าของบญัชี  (Customer) 
 

 
…………………………………………. 

เจ้าของบญัชี  (Customer) 
 

 
          …………………………………………. 

 
ผู้ รับมอบอ านาจ (Attorney  in  fact) 

 
 

…………………………………………. 

ผู้ รับมอบอ านาจ (Attorney  in  fact) 
 

 
         …………………………………………. 

 

ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน (กรณีนิติบคุคล) 
 

 
…………………………………………. 

ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน (กรณีนิติบคุคล) 
 

 
         …………………………………………. 

 
ตราประทบับริษัท  (ถ้าม)ี 
Company   Seal 

 
ตรวจรับโดย 
Checked   by………………………………………………   เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing   Officer 

 
ตรวจสอบโดย 
Verified   by………………………………………………   เจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ง/Risk   Officer 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรประกอบกำรขอสมคัรเปิดบญัชี 

 
ส าหรับบุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบตัรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนารายการเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  
 ส าเนาหนา้แรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) 

 
นิติบุคคลหรือร้านทอง 

 ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั 
 ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจ 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้อ  านาจ 
 ส าเนา ภพ.20 

       ส าเนาหนา้แรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) 
 ส าเนารายการเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามเซ็นรับรองและประทบัตราบริษทัทุกฉบบั 

   

“บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมทิ จ ำกดั” 
 อำคำรเอม็ไพร์เทำวเวอร์ ช้ัน 17 ห้อง 1710 ถ.สำทรใต้ แขวงยำนำวำ เขตสำทร กทม. 10120 

     โทร:02-287-1777 โทรสำร: 02-287-3833 

  
 

 

 

 
 


