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แบบค ำขอเปิดบัญชีซ้ือขำยโลหะมีค่ำ 
APPLICATION FOR A PRECIOUS METAL TRADING ACCOUNT 

 
                                                                                                เลขท่ีบญัชี / รหสัลูกคา้……………..…………………… 
 

                                                                                                                                           วนัท่ี............................................      

1.  รำยละเอยีดเกีย่วกบัลูกค้ำ         

1.1  ลกูค้าประเภทบุคคลธรรมดา          

(  )  นาย        (      ) นาง        (     ) นางสาว             (      ) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................   

ช่ือ- นำมสกุล    ไทย .........................................................................................................................................................  

ช่ือ - นำมสกุล    องักฤษ  ...................................................................................................................................................  

วนั / เดือน / ปีเกิด   ...............................................................  อาย.ุ.......................... ปี เพศ..............................................     

เช้ือชาติ...........................................  สัญชาติ....................................................ศาสนา.....................................................     

(     )  บตัรประจ าตวัประชาชน      (     )  ขา้ราชการ             (      )  รัฐวสิาหกิจ      (       )  หนงัสือเดินทาง    

เลขท่ี........................................... วนัท่ีออก..............................................วนัท่ีหมดอาย.ุ..................................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ..........................................................อีเมล.์................................................................................   

โทรศพัทมื์อถือ.............................................โทรศพัทบ์า้น ..........................................โทรสาร....................................... 

ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี.........................หมู่ท่ี........อาคาร / หมู่บา้น.......................ตรอก/ซอย................................... 

ถนน....................................ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต………………………….................. 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี.....................หมู่ท่ี........อาคาร / หมู่บา้น...........................ตรอก/ซอย................................................ 

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

จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวก     (   )  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น   (  )  ท่ีอยูปั่จจุบนั    
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กำรศึกษำสูงสุด    (     )   ต ่ากวา่ปริญญาตรี      (    )  ปริญญาตรี      (    )  สูงกวา่ปริญญาตรี   

ข้อมูลกำรท ำงำน  (      )  เจา้ของกิจการ (    ) รับราชการ  (    )  รัฐวสิาหกิจ  (    ) พนกังานบริษทั   (     )  อ่ืนๆ…….… 

ช่ือท่ีท างาน.....................................................................ประเภทธุรกิจ........................................................................... 

ต าแหน่ง.......................................ฝ่าย.............................อายงุาน......... เดือน...........ปี โทรศพัท.์................................... 

ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน เลขท่ี.....................หมู่ท่ี........อาคาร / หมู่บา้น...........................ตรอก/ซอย................................................ 

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

จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์................................... 

รำยรับรวมต่อเดือน  (    )   นอ้ยกวา่ 20,000 บาท     (     )   20,001 - 50,000 บาท       (   )  50,001 - 100,000 บาท  

                                 (    )  100,001 - 300,000 บาท  (    )  300,001 - 500,000 บาท      (     )  มากกวา่ 500,000 บาท 

  

สถำนภำพกำรสมรส    O  โสด    O   สมรส     O   หยา่ร้าง     O   หมา้ย  

ช่ือคู่สมรส..................................................................โทรศพัท.์........................................อาชีพ...................................... 

ท่ีท างาน..............................................................................................รายรับต่อเดือน................................................บาท 

บุคคลทีต่ิดต่อในกรณฉุีกเฉิน  

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................................ความสัมพนัธ์......................................................  

เลขท่ี.................................หมู่ท่ี................อาคาร/หมู่บา้น......................................................ซอย..................................      

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

จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์................................................................      
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1.2   ลกูค้าประเภทนิติบุคคล  

 บริษทัจ ากดั  บริษทัมหาชน จ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั    หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล  

 กองทุน  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

ช่ือนิติบุคคล……………………………………………………………………………...สัญชาติ...................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีนิติบุคคล ....................................................... 

ประเภทธุรกิจ........................................................................................................................................................................ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม…………………………………………………………………………………………………. 

ทีอ่ยู่ส ำนักงำนตำมทีป่รำกฏในหนังสือรับรอง 

เลขท่ี......................หมู่ท่ี..................อาคาร/หมู่บา้น..............................................ตรอก/ซอย............................................... 

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

จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์................................โทรศพัท.์..................................................................... 

รายช่ือกรรมการและ/หรือผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

1.ช่ือ ............................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน........................................................ 

2.ช่ือ ............................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน......................................................... 

3.ช่ือ ............................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน......................................................... 

4.ช่ือ ............................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน......................................................... 

5.ช่ือ ............................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน.......................................................... 

เง่ือนไขการลงลายมือ............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 

โปรดระบุผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30  ของทุนช ำระแล้ว  

1. ช่ือ.........................................................................................................................ถือหุน้ร้อยละ........................... 

2. ช่ือ.........................................................................................................................ถือหุน้ร้อยละ............................ 

3. ช่ือ........................................................................................................................ถือหุน้ร้อยละ............................. 
รำยรับรวมต่อเดือน  (    ) นอ้ยกวา่ 200,000 บาท          (     ) 200,001 - 500,000 บาท    (     ) 500,001 – 1,000,000 บาท   

                                 (    ) 1,000,001 – 3,000,000 บาท  (     ) 3,000,001 – 5,000,000 บาท  (    ) มากกวา่ 5,000,000 บาท     
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ลกูค้าประเภทบุคคล และนิติบุคคล  

2. ประสบกำรณ์ในกำรลงทุน หรือควำมเข้ำใจในกำรซ้ือขำยโลหะมีค่ำ     

(     )  เคยลงทุนในทองค า      (    )  ไม่เกิน 1 ปี        (     )  1 - 3 ปี       (   ) มากกวา่ 3 ปี     

(   )  ไดรั้บการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในโลหะมีค่า จดัโดย.........................................................................................      

(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................................................         

2.1  สถำบันกำรเงินทีเ่คยติดต่อ..........................................................................................................ระยะเวลา..................ปี 

ประเภทบญัชี............................................................................................... วงเงินท่ีไดรั้บ..............................................บาท  

สถาบนัการเงินท่ีติดต่อ ช่ือ.................................................ประเภทบญัชี.................................เลขท่ีบญัชี.............................  

ลกัษณะการลงทุน       (     )  ระยะสั้น         (     ) ระยะกลาง         (     )  ระยะยาว      (    )  อ่ืนๆ..........................................     

2.2   ผู้แนะน ำ       (    )   ติดต่อมาท่ีบริษทัโดยตรง       (    )  เจา้หนา้ท่ีการตลาดติดต่อ        (    )  ลูกคา้บริษทัแนะน า                         

 (    )  Website       (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 
3.เงื่อนไขกำรรับจ่ำยเงินกบับริษัท 

O หกัเงิน /ฝากเงิน บญัชีธนาคารอตัโนมติั (ATS) ในนามขา้พเจา้ 

ธนาคาร...........................................................สาขา..............................ประเภทบญัชี O กระแสรายวนั O ออมทรัพย์ 
เลขท่ีบญัชี.......................................................................     

O วธีิอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 

 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับจ่ายเงินตามอตัราท่ีธนาคารเรียกเก็บ 

             ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่  ขอ้มูลรายละเอียดขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจ       
และรับทราบ ถึงกฎหมาย  และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ/ หรือขอ้ก าหนดและ/หรือวธีิปฏิบติัของบริษทั 
ในการซ้ือขายโลหะมีค่า โดยละเอียดแลว้ และขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ 
กบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
(ประทบัตรานิติบุคคล) 
 

                       ลงช่ือ…...............................................................................ลูกคา้ 

                                                             (.............................................................) 
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สัญญำซ้ือขำยโลหะมีค่ำ 

ท าท่ี บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ ากดั 
     255-257 อาคารฮัว่เซ่งเฮง 2 ชั้น 6  

         ถนนเยาวราช แขวงสัมพนัธวงศ ์
  เขตสัมพนัธวงศ ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

สัญญาเลขท่ี.........................  

วนัท่ี............................................... 

 สัญญาน้ีท าข้ึนระหวา่ง ........................................................................ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่ “ลูกคา้” 
ฝ่ายหน่ึง  กบั  บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ ากดั ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่ “บริษทั” อีกฝ่ายหน่ึง 
 ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาซ้ือขายโลหะมีค่า โดยมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ค ำจ ำกดัควำม 

เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงโดยชดัแจง้ใหห้มายความเป็นอยา่งอ่ืนในสัญญาน้ี ค าวา่ 
“โลหะมีค่ำ”            หมายถึง สินคา้ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณีและเง่ือนไขท่ีลูกคา้ตกลงไวก้บับริษทั 

1) ทองค าแท่งมาตรฐานทองค าบริสุทธ์ิ 99.99% ภายใต้
มาตรฐานสากล LBMA (London Bullion Market Association) 
และหรือตามเง่ือนไขหรือมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนด  

2) ทองค าแท่ง 96.5% ทองค าแท่งมาตรฐานทองค าบริสุทธ์ิ 96.5%  
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ และ/หรือ  ช่ือและ/หรือสัญลกัษณ์ของ 
บริษทั และ/หรือบริษทัในเครือ และ/หรือสาขา และหรือ ห้างขาย
ทอง ในเครือฮัว่เซ่งเฮง  

3) เมด็เงินความบริสุทธ์ิ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion 
Market Association) และ/หรือตามเง่ือนไขหรือมาตรฐานท่ี
บริษทัก าหนด 

4) โลหะมีค่าประเภทอ่ืนท่ีลูกคา้ตกลงซ้ือขายกบับริษทั 
“หลกัประกนั”     หมายถึง ทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีบริษทัก าหนดและเรียกเก็บจากลูกคา้เพื่อวางเป็นประกนั

ในการซ้ือขายสินคา้ ในอตัราหรือมูลค่าตามเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ขอ้ก าหนด
ของบริษทัท่ีมีผลใช้บงัคบั ณ ขณะท าสัญญาฉบบัน้ี และหรือท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต จ านวนหลกัประกนัท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั 
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จะมีผลต่อการพิจารณาอนุมติัวงเงินในการซ้ือขายโลหะมีค่าในบญัชีของ
ลูกคา้ 

 “เบีย้ปรับ”   หมายถึง  เบ้ียปรับกรณีลูกคา้ผิดนดัหรือผิดสัญญา ซ่ึงอตัราเบ้ียปรับจะเป็นไปตาม
ประกาศของบริษทั ทั้งท่ีมีผลบงัคบัขณะท่ีท าสัญญา และหรือตามอตัราท่ี
จะได้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต และมีผลใช้บงัคบัทนัที
ตามวนัเวลาท่ีบริษทัก าหนด 

ข้อ 2. กำรเปิดบัญชี และกำรซ้ือขำยโลหะมีค่ำ 

   2.1   ลูกคา้ตกลงเปิดบญัชีซ้ือขายโลหะมีค่า เพื่อท าการซ้ือขายโลหะมีค่ากบับริษทั และบริษทั ตกลงเปิด
บญัชีซ้ือขายโลหะมีค่าตามวงเงินซ้ือขาย โดยไม่เกินจ านวนมูลค่าของโลหะมีค่าท่ีบริษทัอนุมติัให้กบัลูกคา้ และลูกคา้
ตกลงยอมรับเง่ือนไขและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสัญญาน้ี และหรือเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดใดๆ ของบริษทั และ
หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ลูกค้ำได้รับทรำบถึงควำมเส่ียง และควำมผันผวนขึ้นลงของรำคำที่
เกีย่วข้องกบักำรซ้ือขำยโลหะมีค่ำเป็นอย่ำงดีแล้ว 
   2.2   ลูกคา้ยอมรับวา่การซ้ือขายโลหะมีค่าตามสัญญาน้ี เป็นการซ้ือขายโลหะมีค่าท่ีมีความบริสุทธ์ิตรงตาม
ปริมาณ น ้าหนกั เปอร์เซ็นต ์และคุณภาพของโลหะมีค่า ตามเง่ือนไขและวธีิการท่ีบริษทัก าหนดไวเ้ท่านั้น 
   2.3   ในการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า   ลูกคา้ไดท้  าความเขา้ใจเป็นอยา่งดีและรอบคอบแลว้ถึงประเภทค าสั่งซ้ือ 
และหรือค าสั่งขายโลหะมีค่า และลูกคา้ตกลงปฏิบติัตามเง่ือนไขและหรือประกาศท่ีบริษทัก าหนดทั้งท่ีมีอยูก่่อนและ
ในขณะท าสัญญาน้ี และท่ีจะมีการประกาศแกไ้ข เปล่ียนแลง และหรือเพิ่มเติมในภายหนา้ ทั้งน้ี ลูกคา้และหรือบุคคล
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากลูกคา้เท่านั้นท่ีจะเป็นผูติ้ดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั เพื่อท าค าสั่งซ้ือขายตามแบบท่ีบริษทั
ก าหนด    
          ในการท าค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่านั้น  ลูกคา้และหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจของลูกคา้ตอ้งท าค าสั่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือท าค าสั่งทางวาจา หรือส่งค าสั่งผา่นระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ เช่น 
โทรศพัท ์โทรพิมพ ์โทรสาร ไปรษณีย ์หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บั
บริษทั โดยค าสั่งดงักล่าวถือเป็นค าสั่งโดยชอบของลูกคา้ และลูกคา้ตกลงยอมรับผลของค าสั่งท่ีไดก้ระท าโดยผูรั้บ
มอบอ านาจเสมือนหน่ึงวา่ลูกคา้ไดท้  าค าสั่งนั้นดว้ยตนเองทุกประการ    

  2.4    ในการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า ลูกคา้ยอมรับว่าเป็นการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าตามจ านวนและราคาท่ี
ตอ้งการซ้ือหรือขายเท่านั้น โดยจะไม่มีการก าหนดหรือระบุโดยเฉพาะเจาะจงวา่เป็นการซ้ือจากหรือขายให้แก่ผูใ้ด 
และลูกคา้ตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าก าเหน็จ ค่าภาษีอากร และค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกรรมการ
ซ้ือขายโลหะมีค่าใหก้บับริษทั ตามอตัราและระยะเวลาและวธีิการท่ีบริษทัก าหนด  
    2.5   ในการซ้ือขายโลหะมีค่า   ลูกคา้ตกลงให้บริษทัท าการซ้ือขายโลหะมีค่ากบัลูกคา้ในฐานะท่ีเป็น
คู่สัญญากนัได ้โดยถือเอาสัญญาฉบบัน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของการแสดงความยินยอมในการเขา้เป็นคู่สัญญาของ
บริษทั และไม่วา่กรณีใดๆ ลูกคา้จะไม่ยกเลิกการใหค้วามยนิยอมขา้งตน้ 
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   2.6   ลูกคา้ยอมรับวา่ค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าในแต่ละรายการนั้น หากบริษทัสามารถ หรือไม่สามารถซ้ือขาย
โลหะมีค่าได้ตามค าสั่งของลูกคา้เองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ลูกคา้ตกลงว่า บริษทัไม่มีหน้าท่ีหรือขอ้ผูกมดัท่ี
จะตอ้งแจง้หรือยืนยนัรายการท่ีเกิดจากค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกคา้แต่อยา่งใด บริษทัมีสิทธิท่ีจะแจง้หรือยืนยนั
รายการท่ีเกิดจากค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกคา้ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดหรือไม่ก็ได ้โดยให้ถือ
เป็นหนา้ท่ีของลูกคา้ในการตอบรับ ยนืยนั และตรวจสอบผลของค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า รวมทั้งจ  านวน และราคาของ
โลหะมีค่าทุกรายการภายในวนัท่ีมีค าสั่ง โดยวิธีการต่างๆ ไม่วา่จะท าดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร ระบบอินเทอร์เน็ต 
ส่ือใดๆ หรือตามวธีิการท่ีบริษทัจะไดก้ าหนดข้ึนต่อไปในอนาคต  

          ในกรณีท่ีลูกคา้เห็นว่ารายการซ้ือขายโลหะมีค่าในบญัชีของลูกค้ารายการใดมีขอ้ผิดพลาดหรือไม่
ถูกตอ้ง ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของลูกคา้ในการคดัคา้นผลการซ้ือขายโลหะมีค่า โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัท่ีได้
มีค  าสั่ง ในกรณีท่ีลูกคา้มิไดมี้การโตแ้ยง้ถึงความถูกตอ้งของค าสั่ง และแจง้ให้บริษทัทราบภายในวนัท่ีไดมี้ค าสั่งแลว้ 
ใหถื้อวา่ลูกคา้ตกลงยอมรับค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่านั้นๆ เป็นการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง และมีผลสมบูรณ์ผกูพนัโดย
ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆทั้งส้ิน 
      2.7   ลูกคา้ยอมรับและทราบดีว่า ค  าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายโลหะมีค่านั้น มีผลผูกพนัลูกคา้นบัตั้งแต่เวลาท่ี
ลูกคา้ไดอ้อกค าสั่งหรือถือวา่ไดอ้อกค าสั่ง ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถด าเนินการซ้ือขายโลหะมีค่าตามค าสั่งของลูกคา้
ไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนท่ีไม่สามารถท าได ้ให้ถือเป็นอนัยกเลิกเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นค า
สั่งซ้ือหรือค าสั่งขายของลูกคา้ หรือตามขอ้ก าหนดหรือวธีิปฏิบติัของบริษทั      

              ในกรณีท่ีบริษทัสามารถ หรือไม่สามารถด าเนินการซ้ือขายโลหะมีค่าตามค าสั่งของลูกคา้ได้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกคา้ตกลงยอมรับผลแห่งการซ้ือขายโลหะมีค่านั้นทุกประการ โดยลูกคา้ยินยอมให้บริษทัไม่
ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไม่สามารถท าการซ้ือขายโลหะมีค่าตามค าสั่ง
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน   

  2.8   ลูกคา้ตกลงและยอมรับวา่ บริษทัมีสิทธิและอ านาจโดยชอบธรรมท่ีจะปฏิเสธไม่รับค าสั่งซ้ือขาย ไม่
ด าเนินการซ้ือขายโลหะมีค่า ลด หรือระงบัการซ้ือขายโลหะมีค่าตามค าสั่งของลูกคา้ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งบอกกล่าวหรือแสดงเหตุผลใดๆ หรือตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ก่อนแต่อย่างใด และบริษทัไม่
ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ต่อลูกคา้ในการใชสิ้ทธิดงักล่าว  
   2.9    การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายโลหะมีค่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น ลูกคา้
จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบภายในเวลาท่ีบริษทัก าหนดท าการซ้ือขายของวนัท่ีมีค าสั่งและก่อนท่ีการซ้ือขายตามค าสั่ง
ของลูกคา้นั้นจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยค าสั่งเปล่ียนแปลงหรือค าสั่งยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือ
ไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัให้สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได ้ทั้งน้ี ในทุกๆ กรณีจะไม่มีผลกระทบถึงการใดๆ ท่ี
บริษทัไดก้ระท าไปก่อนท่ีบริษทัจะมีการยนืยนัการเปล่ียนแปลงหรือการยกเลิกดงักล่าว  
   2.10   ในการซ้ือขายโลหะมีค่า ลูกคา้ตกลงจะไม่ท าการซ้ือขายโลหะมีค่าเกินกว่าวงเงินซ้ือขายท่ีบริษทั
พิจารณาอนุมติัให้ ทั้งน้ี บริษทัมีดุลยพินิจท่ีจะเพิ่มหรือลดวงเงินซ้ือขายเม่ือใดก็ได ้โดยมิตอ้งไดรั้บความยินยอมหรือ
แจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อน และลูกคา้ตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดงักล่าว  
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   2.11   ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่าในการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าทุกคร้ังทุกรายการนั้น เป็นการตดัสินใจของ
ลูกคา้เอง โดยลูกคา้เป็นผูใ้ชว้ิจารณญาณในการสั่งซ้ือขายแต่เพียงผูเ้ดียว บรรดาข่าวสาร ขอ้มูลหรือค าแนะน าใดๆ 
เก่ียวกบัการซ้ือขายโลหะมีค่า ไม่วา่จะเผยแพร่โดยบุคคลใด ผา่นทางส่ือชนิดใด โดยบริษทัเอง หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
คนหน่ึงคนใดของบริษทั ไม่ถือเป็นการผกูพนับริษทั และไม่ก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบใดๆแก่บริษทัทั้งส้ิน   

  2.12  ในการซ้ือขายโลหะมีค่า ลูกคา้จะช าระราคาค่าซ้ือ หรือรับช าระราคาค่าขาย หรือส่งมอบโลหะมีค่า
เต็มมูลค่าตามจ านวนท่ีไดมี้ค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าไวก้บับริษทั โดยการช าระราคาค่าซ้ือ หรือรับช าระราคาค่าขาย 
หรือส่งมอบโลหะมีค่าจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข วธีิการและระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดไวข้ณะท าสัญญาน้ี และท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมให้ถือเป็นหนา้ท่ีของ
ลูกคา้ท่ีตอ้งติดตามและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษทัไม่ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมดงักล่าวให้
ลูกคา้ทราบล่วงหนา้  

            ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระค่าซ้ือ หรือรับเงินค่าขายท่ี
เกิดข้ึนในบญัชีของลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ด าเนินการช าระค่าซ้ือ หรือส่งมอบโลหะมีค่าภายในเวลาท่ีบริษทัก าหนด  
ลูกคา้ยนิยอมจ่ายเบ้ียปรับเป็นรายวนัใหก้บับริษทัตามอตัราท่ีบริษทัก าหนดไว ้ณ วนัท่ีท าสัญญาฉบบัน้ี หรือตามอตัรา
ท่ีจะมีเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต ทนัทีท่ีไดรั้บการทวงถามจากบริษทัจนกวา่ลูกคา้จะด าเนินการช าระค่าซ้ือ หรือ
ส่งมอบโลหะมีค่าใหบ้ริษทัเสร็จส้ิน 

  2.13   ลูกคา้ทราบและยอมรับดีวา่ บริษทัมีขอ้ก าหนดไม่ให้มีการหกักลบลบกนั หรือจ่ายส่วนต่างระหวา่ง
รายการซ้ือและรายการขายโลหะมีค่าในบญัชีของลูกคา้ โดยการซ้ือขายโลหะมีค่าตามสัญญาน้ีลูกคา้จะตอ้งช าระค่า
ซ้ือและค่าขายในแต่ละรายการเตม็ตามมูลค่าและจ านวนราคาซ้ือ ราคาขายท่ีลูกคา้มีค าสั่ง พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในระยะเวลาและวธีิการท่ีบริษทัก าหนด  

  2.14   ในกรณีท่ีบริษทัตรวจสอบพบวา่ รายการซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกคา้ รายการใดมีความผิดปกติ หรือ
เขา้ข่ายผดิกฎหมาย หรือผดิจากสภาพความเป็นจริงของราคาตลาด ณ ขณะลูกคา้มีค าสั่ง อนัเน่ืองจากขอ้ผิดพลาดใดๆ 
เช่น การท ารายการ ระบบการซ้ือขาย หรือไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษทัมีสิทธิปฏิเสธ หรือท า 
การยกเลิกรายการซ้ือขายท่ีผิดปกติ หรือยอมรับ หรือด าเนินการใดๆตามท่ีบริษทัเห็นสมควร ไม่วา่รายการซ้ือขายจะ
อยู่ระหว่างการท ารายการ หรือได้ท ารายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าได้รับเงิน หรือโลหะมีค่าหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ในรายการซ้ือขายจากบริษทั หรือลูกคา้มีหนา้ท่ีช าระราคา หรือส่งมอบโลหะมีค่าจากการท่ีบริษทั
ปฏิเสธ หรือยกเลิกรายการซ้ือขายดงักล่าว  ลูกคา้จะตอ้งด าเนินการช าระ หรือคืนเงิน หรือส่งมอบโลหะ 
มีค่ารวมทั้ งผลประโยชน์ท่ีได้รับทันทีท่ีได้รับการร้องขอจากบริษัท   ทั้ งน้ี ลูกค้าตกลงว่าการท่ีบริษัทไม่ต้อง
รับผดิชอบในภาระและหรือความเสียหายใดๆ ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการท่ีบริษทัใชสิ้ทธิดงักล่าว ถือวา่ขอ้ตกลงน้ีเป็นการ
แสดงความยินยอมและยอมรับในการด าเนินการตามท่ีบริษทัเห็นสมควร และถือเป็นขอ้ยุติโดยลูกคา้จะไม่ยกขอ้
โตแ้ยง้ใดๆข้ึนกล่าวอา้งทั้งส้ิน 

  2.15  ในกรณีท่ีลูกคา้ผดินดัช าระหน้ีหรือผดิสัญญาในขอ้ท่ีไม่เป็นสาระส าคญั  บริษทัอาจพิจารณาผอ่นผนัให้
ลูกคา้แกไ้ขการผดินดั  หรือผดิสัญญา  ภายในก าหนดระยะเวลา หรือภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งใดๆ ก็ได ้ แต่การผอ่นผนันั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวท่ีผ่อนผนัให้เท่านั้น หากลูกคา้ไม่จดัการแกไ้ขให้เสร็จส้ินภายในก าหนดระยะเวลา
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หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดส าหรับการผ่อนผนันั้น ให้ถือว่าลูกคา้เป็นผูผ้ิดนัด บริษทัมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาน้ีและเรียกให้
ลูกคา้ช าระหน้ีทั้งหมดไดท้นัที  และการผอ่นผนัใดๆ ตามขอ้น้ีไม่ถือวา่เป็นการสละซ่ึงสิทธิเรียกร้องใดๆ ของบริษทัท่ี
มีต่อลูกคา้อนัเน่ืองมาจากการผิดนดัหรือผิดสัญญา บริษทัยงัคงมีสิทธิเช่นวา่มานั้นในทุกกรณี ทั้งน้ีในการพิจารณาว่า
ขอ้ตกลงในสัญญาขอ้ใดเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ลูกคา้ตกลงใหเ้ป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษทั   

  2.16    ลูกคา้รับรองวา่โลหะมีค่าท่ีน ามาขายหรือส่งมอบให้กบับริษทัตามสัญญาน้ี ลูกคา้เป็นเจา้ของและมี
กรรมสิทธ์ิโดยชอบดว้ยกฎหมายแต่เพียงผูเ้ดียวและปราศจากภาระผกูพนัและการรอนสิทธิใดๆทั้งส้ิน  
   2.17   ลูกคา้ตกลงและทราบดีว่า โลหะมีค่าท่ีลูกคา้จะตอ้งส่งมอบให้กบับริษทัในการวางเป็นหลกัประกนั 
และหรือการส่งมอบโลหะมีค่าจากค าสั่งขายโลหะมีค่านั้น จะตอ้งเป็นโลหะมีค่าท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานท่ี
บริษทัก าหนด อาทิเช่น 
            ทองค าแท่ง 99.99% จะตอ้งเป็นทองค าแท่งมาตรฐานทองค าบริสุทธ์ิ 99.99% ภายใตม้าตรฐานสากล 
LBMA (London Bullion Market Association) และหรือตามเง่ือนไขหรือมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนด 

            ทองค าแท่ง  96.5% จะตอ้งเป็นทองค าแท่งมาตรฐานทองค าบริสุทธ์ิ 96.5% ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
และหรือช่ือและหรือสัญลกัษณ์ของบริษทั และหรือบริษทัในเครือ และ/หรือสาขา และหรือ ห้างขายทอง ในเครือ 
ฮัว่เซ่งเฮง และจะตอ้งมีคุณภาพ มาตรฐานและน ้าหนกั ปริมาณตรงตามท่ีบริษทัก าหนด  

            ในกรณีท่ีบริษทัอนุโลมให้ลูกคา้น าโลหะมีค่าท่ีออกโดยผูค้า้รายอ่ืนมาวางเป็นหลกัประกนัและหรือ
ส่งมอบตามรายการขายโลหะมีค่าของลูกคา้นั้น  ลูกคา้ตกลงยินยอมให้บริษทัน าโลหะมีค่าไปด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพตามวธีิการปฏิบติัทางการคา้ของบริษทั โดยลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบโลหะมีค่า(หากมี)  ลูกคา้ตกลงใหถื้อผลการตรวจสอบตามวธีิ 
การปฏิบติัทางการคา้ของบริษทัเป็นขอ้ยุติ  ทั้งน้ี หากโลหะมีค่าของลูกคา้ดงักล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบของบริษทั  
ลูกคา้ตกลงให้บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการรับโลหะมีค่าดงักล่าวและเรียกให้ลูกคา้น าโลหะมีค่ามาเปล่ียนไดท้นัที และ
หรือมีสิทธิเรียกใหลู้กคา้ช าระเงินเพิ่มเพื่อชดเชยในเร่ืองดงักล่าว   แต่ทั้งน้ีไม่ถือเป็นการตดัสิทธิบริษทัในการใชสิ้ทธิ
ตามสัญญาซ้ือขายโลหะมีค่าท่ีลูกคา้ท าไวก้บับริษทั  

             ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้การตีราคาค่าขาย และหรือการค านวณมูลค่าหลกัประกนัของโลหะมีค่า
ของผูค้า้รายอ่ืนท่ีน ามาส่งมอบนั้น มีราคาต ่ากวา่ราคาขายโลหะมีค่าท่ีมีอยู ่ณ เวลาท่ีลูกคา้ส่งค าสั่งขายในระบบการซ้ือ
ขายโลหะมีค่าตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด และหรือต ่ากว่ามูลค่าหลกัประกนัตามอตัราท่ีบริษทัก าหนดไว ้และหรือให้
ราคาค่าขายและหรือมูลค่าหลกัประกนัเป็นไปตามอตัราท่ีบริษทัเห็นสมควร 

             ลูกคา้ตกลงว่าการส่งมอบโลหะมีค่าของลูกคา้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะมีผลผูกพนัโดยสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ
โลหะมีค่าดงักล่าว ผา่นการตรวจสอบตามวิธีการปฏิบติัทางการคา้ของบริษทัแลว้ และไดรั้บการยอมรับจากบริษทัวา่
เป็นโลหะมีค่าท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และน ้าหนกัตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ และลูกคา้ตกลงและยินยอมให้ราคาขายของ
โลหะมีค่าดงักล่าวต ่ากวา่ราคาขายโลหะมีค่าท่ีมีอยู ่ณ เวลาท่ีลูกคา้ส่งค าสั่งขายในระบบการซ้ือขายโลหะมีค่าในอตัรา
ตามท่ีบริษทัก าหนดหรือตามอตัราท่ีบริษทัเห็นสมควร 
             2.18 ในกรณีท่ีลูกคา้ฝากโลหะมีค่าไวก้บับริษทั บริษทัจะออกหลกัฐานการรับฝากโลหะมีค่าให้กบัลูกคา้ตาม
วธีิการและเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด และลูกคา้ทราบดีวา่ การฝากโลหะมีค่าไวก้บับริษทันั้น เป็นการมอบให้บริษทัเก็บ
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รักษาโลหะมีค่าไวแ้ทนลูกคา้ โดยบริษทัไม่มีหนา้ท่ีในการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนใดๆ ให้กบัลูกคา้ทั้งส้ิน และ
ลูกคา้ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมในการรับฝากโลหะมีค่าตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

           ทั้งน้ี ลูกคา้ตกลงให้ บริษทัมีสิทธิน าโลหะมีค่าท่ีลูกคา้ฝากไวก้บับริษทัมาหักกลบ หรือช าระหน้ีท่ี
ลูกคา้คา้งช าระไม่วา่จะเป็นภาระหน้ีอนัเกิดจากการซ้ือขายโลหะมีค่าในบญัชีของลูกคา้ หรือภาระหน้ีในบญัชีอ่ืนใดท่ี
ลูกคา้เปิดไวก้บับริษทั 

  2.19  ในกรณีท่ีลูกคา้ยงัไม่ติดต่อรับเงินค่าขายโลหะมีค่า หรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากรายการซ้ือขายในบญัชี
ของลูกคา้ท่ีเปิดไวก้บับริษทั  ลูกคา้ตกลงให้ถือเงินและผลประโยชน์จ านวนดงักล่าวเป็นเงินมดัจ า และให้สิทธิบริษทั
ในการน าเงินมดัจ าดงักล่าวมาช าระราคาค่าซ้ือโลหะมีค่าและหรือภาระหน้ีใดๆ ของลูกคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรือขอ
ความยินยอมจากลูกคา้ก่อน และลูกคา้ตกลงวา่เงินค่าขาย หรือเงินมดัจ า หรือผลประโยชน์ท่ียงัไม่ไดติ้ดต่อขอรับไป
นั้นบริษทัไม่มีหนา้ท่ีในการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนใดๆ ใหก้บัลูกคา้ทั้งส้ิน  
   2.20   การส่งมอบหรือรับมอบโลหะมีค่า  จะตอ้งส่งมอบแก่ลูกคา้หรือรับมอบจากลูกคา้เท่านั้น  ในกรณีท่ี
ลูกคา้ประสงค์มอบหมายให้บุคคลอ่ืนส่งมอบหรือรับมอบโลหะมีค่าแทน  ลูกคา้จะตอ้งมอบตน้ฉบบัหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมรับรองส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของลูกคา้และของผูรั้บมอบอ านาจระบุมอบอ านาจให้ส่งมอบหรือ
รับมอบแทนในปริมาณใดอยา่งชดัเจนใหแ้ก่บริษทัก่อนหรือขณะส่งมอบหรือรับมอบ 
   2.21   การส่งหรือรับมอบโลหะมีค่า จะตอ้งส่งมอบหรือรับมอบ ณ สถานท่ีท าการของบริษทัหรือท่ีอยูต่ามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา หรือสถานท่ีท่ีลูกคา้และบริษทัไดท้  าความตกลงกนัไวโ้ดยชดัแจง้  หากลูกคา้ประสงคจ์ะส่งมอบหรือ
รับมอบ ณ สถานท่ีอ่ืนอนัมิใช่ท่ีอยูต่ามสัญญา  ลูกคา้ตกลงเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายท่ีอาจมีข้ึนได้
เอง 
   2.22   ลูกคา้ทราบดีว่า เวลาในการส่งมอบหรือรับมอบโลหะมีค่ากบับริษทันั้น ลูกคา้จะตอ้งด าเนินการส่ง
มอบหรือรับมอบให้แลว้เสร็จภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท าการของบริษทั   หากเกินก าหนดเวลาดงักล่าว ลูกคา้
จะตอ้งด าเนินการส่งมอบหรือรับมอบในวนัท าการถดัไป   ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถส่งมอบหรือรับมอบ 
หรือมีความประสงคจ์ะส่งมอบหรือรับมอบโลหะมีค่าเกินกวา่ช่วงเวลาท่ีก าหนด  ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  ลูกคา้
ตกลงเป็นผูรั้บผดิชอบภาระ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายท่ีอาจมีข้ึนอนัเกิดจากการไม่สามารถส่งมอบหรือรับมอบ หรือส่ง
มอบหรือรับมอบเกินก าหนดเวลานั้นตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนด ประกาศของบริษทั และหรือตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีประกาศใชโ้ดยทางการหรือโดยหน่วยงานซ่ึงควบคุมดูแลเร่ืองดงักล่าว 
  2.23  ในกรณีท่ีลูกคา้ช าระเงินค่าซ้ือ หรือวางหลกัประกนั หรือช าระหน้ีค่าใชจ่้าย ค่าเบ้ียปรับ ค่าธรรมเนียม 
ภาระหน้ี ภาระผกูพนัใดๆ ดว้ยเช็ค ใหถื้อวา่ลูกคา้ไดช้ าระเงินท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ในวนัท่ีบริษทัเรียกเก็บเงินของ
ลูกคา้ตามจ านวนเงินท่ีระบุในเช็คไดแ้ลว้เท่านั้น 
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ข้อ 3. กำรซ้ือขำยโลหะมีค่ำผ่ำนระบบอนิเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ  

 3.1  ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดอ้นุมติัใหลู้กคา้สามารถท าการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ

ออนไลน์ และหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวก

ในการเรียกดูขอ้มูล ใชง้าน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าตามความประสงคข์องลูกคา้แลว้ ลูกคา้จะตอ้งท ารายการโดย

การใชบ้ญัชีสมาชิกของลูกคา้ (User Name) ร่วมกบัรหสัผา่น (Password) และรหสัส าหรับท ารายการ (Pin) เพื่อใชใ้น

การท ารายการส่งค าสั่งซ้ือขาย รวมถึงการยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขาย ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ และมาตรการท่ีบริษทัก าหนด ทั้งท่ีมีอยูก่่อนและในขณะท าสัญญาน้ี และท่ีจะมีต่อไปใน

ภายหนา้ทุกประการ  ทั้งน้ี ลูกคา้ตกลงวา่เม่ือลูกคา้เขา้ถึงสู่ระบบการซ้ือขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ

ออนไลน์ และหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวก

ในการเรียกดูขอ้มูล ใช้งาน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า หรือระบบซ้ือขายโลหะมีค่า  ลูกคา้ตกลงให้ถือวา่ลูกคา้ได้

ยอมรับปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการและมาตรการท่ีบริษทัก าหนดตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีแลว้ทุกประการ 

       ในการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบับญัชีซ้ือขายของลูกคา้ ลูกคา้จะตอ้งเก็บรักษาบญัชีสมาชิกของ
ลูกคา้ (User Name) รหสัผา่น (Password) รวมทั้งรหสัส าหรับท ารายการ (Pin) ไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยให้บุคคลอ่ืน
ทราบ รวมทั้งจดัหามาตรการในการป้องกนัมิให้บุคคลอ่ืนล่วงรู้หรือสามารถใช้ขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ป็นอนัขาด อน่ึง 
ลูกคา้ตกลงและยอมรับวา่ กรณีมีบุคคลหน่ึงบุคคลใดใชบ้ญัชีสมาชิกของลูกคา้ (User Name) รหสัผ่าน (Password) 
รหสัส าหรับท ารายการ (Pin) ของลูกคา้ และไดท้  ารายการส่งค าสั่งซ้ือหรือ 
ขายโลหะมีค่า หรือยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายโลหะมีค่าของลูกคา้ หรือดูขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบออนไลน์ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใชง้าน 
ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า หรือระบบซ้ือขายโลหะมีค่า หรือทางเคร่ืองมือส่ือสาร หรือกระท าการอ่ืนใดอัน
เน่ืองมาจากการใชบ้ญัชีสมาชิกของลูกคา้ (User Name) รหสัผา่น (Password) รหสัส าหรับท ารายการ (Pin) ของลูกคา้ 
ลูกคา้ตกลงท่ีจะผูกพนัตนและเป็นผูรั้บผิดชอบส าหรับผลและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด เสมือนหน่ึงเป็นการ
กระท าของลูกคา้ในทุกๆ กรณี รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงชดเชยหรือชดใชค้่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนกบั
บริษทัอนัเน่ืองมาจากการกระท าดงักล่าว  

    3.2   ในการเข้าสู่ระบบซ้ือขายโลหะมีค่า เพื่อส่งค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ
ออนไลน์ และหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเรียกดูขอ้มูล ใช้งาน ส่งค าสั่งซ้ือและหรือขายโลหะมีค่า หรือผา่นการเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ 
เขา้สู่ระบบการซ้ือขายโลหะมีค่าของบริษทั  ลูกคา้ไดศึ้กษา และทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซ้ือขายโลหะมีค่า
ดว้ยวิธีดงักล่าวเป็นอย่างดีแล้ว โดยบริษทัได้ด าเนินการเช่ือมต่อระบบการซ้ือขาย เพื่อให้ลูกคา้สามารถบนัทึกค า
สั่งซ้ือขายโลหะมีค่าผา่นระบบคอมพิวเตอร์ได ้ และในการส่งค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าลูกคา้จะตอ้งไม่ใช้ชุดค าสั่งอ่ืน 
นอกจากชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษทัซ่ึงเช่ือมต่อเขา้กบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ โดยลูกคา้มีหนา้ท่ีป้องกนัมิ
ให้บุคคลอ่ืนเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เขา้กบัอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของลูกคา้ ซ่ึงท าให้บุคคลนั้นสามารถ
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บันทึกหรือส่งค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าเข้ามาในระบบของบริษัทได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวข้ึนลูกค้าตกลงเป็น
ผูรั้บผดิชอบส าหรับผลและความเสียหายทั้งหมดเสมือนหน่ึงวา่เป็นการกระท าของลูกคา้ทุกประการ 

  3.3   ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษทัมีสิทธิท่ีจะยืนยนัค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใชง้าน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า ตามวิธีท่ีบริษทัเห็นสมควร และบริษทัมี
สิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าตามค าสั่งของลูกคา้ซ่ึงเกินกวา่วงเงินซ้ือขายโลหะมีค่า หรือฐานะซ้ือขาย
โลหะมีค่าสูงสุดของลูกคา้เม่ือเทียบกบัสัดส่วนหลกัประกนัหรือหน้ีคา้งช าระ ในขณะนั้น(หากมี) โดยลูกคา้ตกลงและ
ยอมรับว่าบริษทัมีสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการด าเนินการดงักล่าว โดยลูกคา้จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าใชจ่้ายใดๆจากบริษทัทั้งส้ิน 

  3.4   ลูกคา้ตกลงยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ในกรณีท่ีอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการส่ง
ค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือ
ระบบส่ือสารเกิดความขดัขอ้ง ท าให้ไม่สามารถส่งหรือรับค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน และ
หากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่า บริษทัไม่มีความผูกพนัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในผลก าไร หรือ 
ขาดทุน หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

  3.5   ลูกคา้ทราบเขา้ใจ และยอมรับหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข วิธีการซ้ือขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใช้งาน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า และลูกคา้ยอมรับว่าการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติม
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใช้งาน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า นั้น มีความเส่ียงและหรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท ารายการหรือส่งค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า เช่น การสูญหายของขอ้มูลระหวา่งทาง การ
เรียกดูและหรือการส่งขอ้มูลเป็นไปอย่างล่าช้า  การท่ีไม่สามารถเรียกดูและหรือส่งขอ้มูลได ้ความผิดพลาด หรือ
ความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลอนัเน่ืองมาจากความแน่นหนา หรือติดขดั หรือขอ้จ ากดัในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ระบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใช้งาน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า  ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีความขดัขอ้งไม่
สามารถท างานไดต้ามปกติ  การกระท าใดๆโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายโดยบุคคลภายนอกหรือองคก์รหรือกลุ่มใดๆไม่
วา่ในหรือนอกประเทศโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่วา่โดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ เช่น การปล่อยหรือแพร่ไวรัส 
หรือโทรจนั หรือรหสัท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนใด หรือชุดค าสั่งหรือระบบใดๆเพื่อให้การท างานของคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใชง้าน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า หรือการเขา้ถึงขอ้มูล ขอ้มูลใดๆถูกดกั
รับ ระงบั ปิดกั้น รบกวน โจมตี  ท าลาย แทรกแซง ขดัขวาง ชะลอ ชา้ หน่วงเวลา หรือไม่สามารถใชง้าน ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน และหรือการท าลายหรือท าให้ระบบการควบคุมป้องกนัไร้ประสิทธิภาพ  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะ
เกิดข้ึนทนัทีหรือในภายหลงัหรือเกิดข้ึนพร้อมกนัหรือไม่ก็ตาม  อุปกรณ์เคร่ืองใชข้ดัขอ้ง  กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง  ทั้งน้ี 
ลูกคา้ตกลงยอมเป็นผูรั้บความเส่ียงและความเสียหายดงักล่าวเองทั้งส้ิน ลูกคา้ตกลงว่าบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบใน

ตัวอย่ำง เปิดบัญชีแบบบุคคล 
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ความเสียหาย เสียโอกาส ผลก าไร ขาดทุนหรือส่วนต่างใดๆท่ีเกิดข้ึนจากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ในทุกกรณี ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้มหรือโดยประการอ่ืนใด  

  3.6   ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกบัรายการใดๆ ในบญัชีซ้ือขายโลหะมีค่าของ
ลูกคา้ อนัเน่ืองมาจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกคา้ หรือผูรั้บมอบอ านาจของลูกคา้ เช่น การท่ีลูกคา้ส่ง
ค าสั่งซ้ือหรือขายโลหะมีค่าผดิพลาด หรือการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บับริษทั เป็นตน้ 

  3.7   ลูกคา้ตกลงและยอมรับวา่ค าสั่งซ้ือและหรือขายโลหะมีค่าและหรือค าสั่งใด ๆ ของลูกคา้ตามสัญญาน้ี 
ไม่ว่าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเคร่ืองมือส่ือสาร หากไดก้ระท าโดยรหสัประจ าตวั 
(User Name) รหสัผา่น (Password) รหสัส าหรับท ารายการ (Pin) ของลูกคา้ของลูกคา้ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทั
ก าหนดแลว้ ให้ถือว่าการกระท าและค าสั่งดงักล่าวมีผลผูกพนักบัลูกคา้ทุกประการ แมลู้กคา้จะมิไดด้ าเนินการดว้ย
ตนเอง และหรือมิไดล้งลายมือช่ือในเอกสารใดๆ อนัเป็นหลกัฐานแห่งการด าเนินการนั้นก็ตาม  ลูกคา้ตกลงยินยอม
รับผิดชอบในการกระท าและหรือค าสั่งดงักล่าวทั้งหมด เสมือนหน่ึงเป็นผูก้ระท าดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีไม่วา่การกระท า
และหรือค าสั่งดงักล่าวจะเกิดข้ึนโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม และหรือจะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม  ลูกคา้ตกลงยินยอม
ไม่ยกเอาเหตุดงักล่าวข้ึนมาเพื่อปฎิเสธความรับผดิต่อบริษทัไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

  3.8   ลูกคา้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการซ้ือขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใช้งาน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า และการส่งค าสั่งผ่านเคร่ืองมือส่ือสาร เป็นอย่างดี 
และตกลงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขอ้ก าหนด และวิธีการ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
การท าธุรกรรมผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
พฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใช้งาน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า ทั้งท่ีมีอยู่ก่อน 
ในขณะท าสัญญาน้ีและท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ 

  3.9   ลูกค้าตกลงว่า นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในหมวดน้ีแล้ว  ให้น าข้อตกลงอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งตามสัญญาน้ี ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ก่อนและในสัญญาน้ีและหรือท่ีจะเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต มา

ใชบ้งัคบัการซ้ือขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  รวมถึงระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูล ใชง้าน ส่งค าสั่งสั่งซ้ือขายโลหะมีค่า 

และการส่งค าสั่งผา่นเคร่ืองมือส่ือสารดว้ย 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง เปิดบัญชีแบบบุคคล 
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ข้อ 4.  หลกัประกนั 

4.1   ลูกคา้ตกลงวางหลกัประกนัส าหรับการซ้ือขายโลหะมีค่าไวก้บับริษทั ตามเง่ือนไข วิธีการและระยะเวลา 
ตามท่ีบริษทัก าหนด หรือตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้          

         ลูกคา้ตกลงว่า การวาง และหรือฝาก – ถอน และหรือการเพิ่ม – ลดหลกัประกันจะตอ้งเป็นไปตาม
กฎเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการและระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต  

4.2     ลูกคา้สามารถท าค าสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าไดต่้อเม่ือลูกคา้ไดว้างหลกัประกนัตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด และ
ลูกคา้ตกลงว่าหากลูกค้าไม่ด าเนินการสั่งซ้ือขายโลหะมีค่าให้เสร็จส้ินตามท่ีลูกคา้ได้มีค  าสั่งซ้ือขายไวก้บับริษทั 
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หน่ึงของสัญญาน้ี หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดหรือประกาศของบริษทั หรือผิด
นดัช าระหน้ีใดๆ กบับริษทั ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษทัมีสิทธิริบมดัจ า หรือบงัคบัจากหลกัประกนัทั้งหมดท่ีลูกคา้วางไวก้บั
บริษทั  เพื่อเป็นการหักทอนช าระหน้ี หรือชดใช้ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือเบ้ียปรับและค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กบั
บริษทั หรือเพื่อช าระค่าซ้ือขายโลหะมีค่าท่ีลูกคา้มีไวก้บับริษทัไดท้นัที และหากหลกัประกนัท่ีน ามาหกัช าระนั้นไม่
เพียงพอ  ลูกคา้ยงัคงตอ้งผกูพนัท่ีจะช าระหน้ีให้แก่บริษทัจนครบถว้น พร้อมทั้งลูกคา้ยินยอมจ่ายเบ้ียปรับเป็นรายวนั
ให้กบับริษทัในอตัราท่ีบริษทัก าหนดนบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนดัช าระราคาค่าซ้ือขายเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ีลูกคา้ด าเนินการ
ช าระเงินใหแ้ก่บริษทัจนเสร็จส้ิน 

 4.3    ลูกคา้ตอ้งด ารงหลกัประกนั หรือวางหลกัประกนัเพิ่ม เพื่อให้หลกัประกนัมีมูลค่าหรืออตัราไม่นอ้ยกวา่
อตัราหรือมูลค่าหลกัประกนัท่ีบริษทัก าหนดตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 

 4.4    ลูกคา้ทราบและยอมรับวา่ บริษทัมีสิทธิเปล่ียนแปลง เพิ่ม ลด อตัราการวางหลกัประกนัไดต้ลอดเวลา
ตามท่ีบริษทัเห็นควร โดยไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยนิยอมจากลูกคา้แต่ประการใด และให้มีผลบงัคบัใชต้ามระยะเวลา
ท่ีบริษทัก าหนด 

 4.5    ลูกคา้ทราบและยอมรับว่า บริษทัมีสิทธิเรียกให้ลูกคา้วางหลกัประกนัเพิ่มในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ี
บริษทัก าหนดไวไ้ด้ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี  โดยลูกคา้มีหน้าท่ีตอ้งน าหลกัประกนัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาวางตาม
จ านวนและภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด 

4.6   ลูกคา้มีสิทธิถอนหลกัประกนัทั้งหมดหรือบางส่วนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีสถานะรายการซ้ือขาย
โลหะมีค่าคงเหลืออยูใ่นบญัชี และหรือกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีหน้ีใดๆ คา้งช าระกบับริษทั และหรือการบอกเลิกสัญญาของ
ลูกคา้มีผลบงัคบัแลว้ ทั้งน้ี ลูกคา้ตกลงยินยอมวา่ แมจ้ะเขา้เง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ การถอนหลกัประกนัไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วนยงัไม่สามารถกระท าไดห้ากไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทั รวมทั้งการการถอนหลกัประกนัจะตอ้ง
เป็นไปตามวธีิการ หลกัเกณฑ ์และขอ้ปฏิบติัท่ีบริษทัก าหนดเท่านั้น  

4.7   ในวนัท าสัญญาซ้ือขายโลหะมีค่า ลูกคา้ไดต้กลงวางหลกัประกนั ตามหลกัฐานใบวางหลกัประกนัหรือ
เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางหลกัประกนัท่ีไดแ้นบไวก้บัสัญญาน้ี และให้ถือวา่หลกัฐานดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาน้ี 

          อน่ึง ลูกคา้ตกลงวา่หากลูกคา้ไม่ด าเนินการซ้ือหรือขายโลหะมีค่าให้เสร็จส้ินตามท่ีลูกคา้ไดมี้ค าสั่งซ้ือ

หรือขายไวก้บับริษทั หรือไม่ช าระค่าซ้ือ หรือส่งมอบโลหะมีค่า หรือไม่ช าระหน้ีในผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากบญัชีของ
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ลูกคา้ หรือผดินดัช าระหน้ีใดๆ ไม่วา่งวดใดงวดหน่ึง หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หน่ึงของสัญญาน้ี หรือไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขขอ้ก าหนดหรือประกาศของบริษทั  ลูกคา้ตกลงให้บริษทัมีสิทธิบงัคบัเอากบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ีวางไว ้

รวมทั้งเงินมดัจ า และเงินค่าขายโลหะมีค่าท่ีถึงก าหนดช าระหรือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ และผลประโยชน์หรือ

ทรัพยสิ์นใดๆ ของลูกคา้  เพื่อช าระหน้ีค่าซ้ือขายโลหะมีค่า หรือชดใชค้่าเสียหายให้กบับริษทั หรือเพื่อช าระหน้ีใดๆ 

ท่ีลูกคา้มีไวก้บับริษทัไดท้นัที  และหากยงัไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีใดๆ ท่ีลูกคา้คา้งช าระ ลูกคา้ยงัคงมีความผกูพนั

ท่ีตอ้งช าระในส่วนท่ีขาดให้กบับริษทัจนครบถว้น พร้อมทั้งลูกคา้ยินยอมจ่ายเบ้ียปรับเป็นรายวนัและดอกเบ้ียให้กบั

บริษทัในอตัราท่ีบริษทัก าหนดนบัจากวนัท่ีผดินดัจนถึงวนัท่ีลูกคา้ด าเนินการช าระเงินใหบ้ริษทัเสร็จส้ิน 

ข้อ 5. เหตุและผลของกำรผดินัดและไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ  

 5.1   หากปรากฏพฤติการณ์ดงัต่อไปน้ีไม่ว่าขอ้ใดขอ้หน่ึง ให้ภาระหน้ีสินทั้งหมดในบญัชีของลูกคา้ถึง

ก าหนดช าระโดยพลนั และบริษทัสามารถด าเนินการการลา้งฐานะซ้ือขายโลหะมีค่าไดท้นัที นอกจากน้ี ลูกคา้ตกลง

รับผดิชอบบรรดาค่าใชจ่้ายในการทวงถาม ฟ้องร้อง หรือบงัคบัคดี รวมถึงค่าทนายความในการน้ีดว้ย 

(1) เม่ือลูกคา้ผดินดัไม่ช าระราคาค่าซ้ือและหรือขายโลหะมีค่า และหรือผิดนดัการวางหลกัประกนั และ
หรือผดินดัช าระหน้ีใด ๆ ตามสัญญาน้ี  ภายในระยะเวลาและหรือเง่ือนไขขอ้ตกลงในสัญญาน้ี หรือ
ตามขอ้ก าหนดของบริษทั และหรือไม่ช าระเงินจ านวนใดๆ ภายใตส้ัญญาน้ีตามจ านวนท่ีตอ้งช าระ
เม่ือถึงก าหนดช าระ 

(2) เม่ือลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและหรือขอ้ก าหนดและหรือหนา้ท่ีใดๆ ของตน และ/หรือไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงและหรือขอ้ก าหนดใดๆซ่ึงไดก้ระท าข้ึนภายใตแ้ละ/หรือเก่ียวขอ้งกบัสัญญาน้ี  

(3) เม่ือศาลหรือหน่วยงานราชการมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ลูกค้าช าระหน้ี หรือให้ยึดหรืออายดั
ทรัพยสิ์นของลูกคา้ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

(4) เม่ือมีพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ลูกคา้ไม่สามารถช าระราคาค่าซ้ือโลหะมีค่า หรือส่งมอบโลหะมี
ค่าตามค าสั่งขายได ้เช่น ซ่อนเร้น จ าหน่าย จ่าย โอนทรัพยสิ์นของตนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท า
ขอ้ตกลงช าระหน้ีหรือประนอมหน้ีกบัเจา้หน้ีอ่ืน เป็นตน้ 

(5) ลูกคา้ถึงแก่กรรม หรือตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหน้ีสินล้น     
พน้ตวั หรือถูกศาลสั่งให้พิทกัษท์รัพยห์รือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือมีค าสั่งรับค าร้องขอให้ฟ้ืนฟู
กิจการของลูกคา้ 

(6) เม่ือค ายนืยนั ค ารับรอง หรือขอ้ความใดๆ ซ่ึงลูกคา้ไดก้ระท าหรือไดใ้ห้ไวภ้ายใตส้ัญญาน้ี หรือท่ีระบุ
ไวใ้นหนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาน้ี มีความไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นความจริง 

(7) เม่ือลูกคา้ไม่ด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการผดินดัช าระหน้ีหรือผดิสัญญาภายในระยะเวลาตามขอ้2.15 
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(8) เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดข้ึน ทั้งน้ี ไม่ว่าเหตุการณ์
ดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนยัส าคญัต่อความสามารถของ
ลูกคา้ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีใดๆภายใตส้ัญญาน้ี 

5.2   โดยไม่ค  านึงถึงขอ้ก าหนดอ่ืนใดในสัญญาน้ี หาก 
(1)   ลูกคา้ปกปิดหรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงท่ีไดใ้หไ้วใ้นสัญญาน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
(2)   ลูกคา้ละเวน้หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือทั้งหมดของสัญญาน้ี  
(3) ลูกค้าละเวน้หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อก าหนดของบริษทัท่ีใช้บังคบัในการท าธุรกรรมใดๆ 

เก่ียวกบัการซ้ือขายโลหะมีค่าในบญัชีของลูกคา้ 
(4) ลูกคา้ผิดนัดการช าระค่าซ้ือขายโลหะมีค่า และหรือการวางหลักประกนัภายในระยะเวลาและ

เง่ือนไขท่ีก าหนด 
(5)   กรณีท่ีบริษทัเห็นเป็นการสมควร และหรือเพื่อป้องกนั และหรือยบัย ั้งสภาพการซ้ือขายท่ีผิดปกติ 

และหรือมีพฤติกรรมการซ้ือขายโลหะมีค่าท่ีไม่เหมาะสม และหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
    ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนัได ้ทนัทีโดยไม่ตอ้ง

แจง้หรือความยนิยอมลูกคา้ล่วงหนา้แต่อยา่งใด 
(ก) ไม่รับค าสั่ง ซ้ือและหรือขายโลหะมีค่าของลูกคา้ 
(ข) ลดหรือจ ากดัวงเงินซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกคา้ 
(ค) พิจารณายกเลิกค าสั่งซ้ือและหรือค าสั่งขายทั้ งหมด ซ่ึงลูกค้าได้มีค  าสั่งแล้ว แต่บริษัทยงัมิได้

ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ  
(ง) ระงบัการซ้ือขายของลูกคา้ทุกรายการเป็นการชัว่คราว เพื่อให้ลูกคา้ไดช้ าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัต่างๆ 

ของลูกคา้ท่ีมีอยูก่บับริษทัภายในเวลาท่ีบริษทัประกาศก าหนด 
(จ) ลา้งฐานะรายการซ้ือขายโลหะมีค่าในบญัชีของลูกคา้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามราคาทองค า

ของบริษทัท่ีไดป้ระกาศซ้ือขายทัว่ไปทางอินเตอร์เน็ตผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทั ท่ีลูกคา้ได้เขา้
ระบบส่งค าสั่งซ้ือขาย ณ เวลา 17.30 น. และน าเงินท่ีไดจ้ากการลา้งฐานะมาหกัช าระหน้ีท่ีลูกคา้ได้
ท าการซ้ือขายไว ้  คงเหลือหน้ีจ านวนยอดสุทธิเท่าใด ให้น าไปคิดเบ้ียปรับตามอตัราและจ านวน
วนัท่ีลูกคา้ผิดนัดนับตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดการช าระราคาค่าซ้ือขายโลหะมีค่า รวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 (ฉ) หกักลบลบหน้ีหรือยดึ หรือยดึหน่วง หรือบงัคบัจากหลกัประกนั หรือเงินมดัจ า หรือเงินค่าขายท่ีถึง
ก าหนดช าระแล้วหรือยงัไม่ถึงก าหนดช าระก็ตามหรือทรัพย์สิน หรือโลหะมีค่าท่ีลูกค้าวาง         
เป็นหลกัประกนัหรือฝากไวใ้นบญัชี หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีลูกคา้ฝากไวห้รือมีอยูก่บับริษทั 

         และหรือหักทอนบญัชีหรือบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นในบญัชีใดๆท่ีลูกคา้ไดเ้ปิดไวก้บับริษทั 
ไม่ว่าหน้ีนั้นจะถึงก าหนดช าระแลว้หรือไม่ก็ตาม รวมเบ้ียปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
(ถา้มี)  
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 (ช) เรียกเก็บ ดอกเบ้ียผดินดัช าระหน้ีจากลูกคา้ ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัประกาศไวแ้ลว้และหรือท่ีจะ
ประกาศเปล่ียนแปลง นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดท้  าการหกัหลกัประกนัไปจนกวา่ทางลูกคา้จะไดช้ าระ
หน้ีครบตามจ านวน  

(ซ) ภายหลงัจากการลา้งฐานะการซ้ือขาย คิดเบ้ียปรับ และบงัคบัช าระหน้ีจากหลกัประกนัท่ีลูกคา้ได้
วางไวแ้ล้ว หากลูกคา้ไม่ช าระหน้ีท่ีคงเหลือกบับริษทั บริษทัมีสิทธิบอกกล่าวทวงถามให้ลูกคา้
ช าระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด รวมทั้งดอกเบ้ียผดินดัในทนัที และบริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดด้ว้ย 

ทั้งน้ี ลูกคา้ตกลงวา่ ในการด าเนินการขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิด าเนินการไดท้นัทีโดยไม่จ  าตอ้งบอกกล่าวหรือขอ
อนุญาตจากลูกคา้ หรือทายาทของลูกคา้แต่ประการใด โดยลูกคา้ยินยอมให้มีผลผูกพนัลูกคา้ หรือทายาท หรือกอง
ทรัพยสิ์นของลูกคา้ และหากปรากฏวา่ ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าวแลว้ ลูกคา้ยงัคงมีหน้ีคา้งช าระ ลูกคา้ยินยอม
ช าระในส่วนท่ีขาดจนครบถว้น 
     5.3     การลา้งฐานะรายการซ้ือขายโลหะมีค่าและหกัทอนบญัชีช าระหน้ี และการด าเนินการใด ๆ ตามขอ้ 5.2 
นอกจากเพื่อช าระหน้ีตามรายการซ้ือขายโลหะมีค่าและสัญญาน้ีแล้ว ให้รวมถึงการช าระเบ้ียปรับ ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายใดๆ ผลขาดทุน ภาระหน้ีใดๆ  อนัเกิดข้ึนจากการซ้ือขายโลหะมีค่าตามสัญญาน้ีด้วย     หากด าเนินการ
ดงักล่าวแลว้ปรากฏว่าลูกคา้ ยงัมีหน้ีคา้งช าระกบับริษทัอยู่  ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบช าระหน้ีส่วนท่ีขาดอยูน่ั้นพร้อม 
ดอกเบ้ียผิดนดัไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ินครบถว้น  หากภายหลงัการลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและหักทอน
บญัชีปรากฏวา่มีเงินเหลือ  บริษทัจะคืนเงินใหก้บัลูกคา้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 ในกรณีท่ีบริษทัลา้งฐานะรายการซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกคา้แลว้ ท าให้เกิดส่วนต่างของราคาโลหะมีค่าท่ีซ้ือ
ขาย และหรือผลขาดทุน และหรือ มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน  ลูกคา้ยินดีรับผิดชอบช าระเงินส่วนต่าง และ/หรือผลขาดทุน 
และหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวให้กบับริษทัทนัทีท่ีไดรั้บการทวงถามจากบริษทั พร้อมดว้ยค่าเสียหายและดอกเบ้ีย และ
หรือเบ้ียปรับในอตัราท่ีบริษทัก าหนดนบัจากวนัผดินดัเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระใหบ้ริษทัครบถว้น 

ข้อ 6. ควำมรับผดิและกำรเยยีวยำ    
    6.1   ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีบริษทัไดรั้บอนัเน่ืองมาจากหรือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาฉบบัน้ี หรือเก่ียวกบัการกระท าหรืองดเวน้กระท าการของลูกคา้ หรือตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจ
ของลูกคา้ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีบริษทัได้รับอนัเน่ืองมาจากการเรียกร้อง หรือ
ฟ้องร้องโดยบุคคลอ่ืนใหบ้ริษทัตอ้งรับผดิเก่ียวกบัสัญญาน้ี    
    6.2   ลูกคา้ตกลงว่า บริษทัไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีลูกคา้ได้รับหากความ
สูญเสีย หรือความเสียหายดงักล่าวมีเหตุจากอคัคีภยั พายุ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล การประทว้ง สงคราม 
การเขา้ควบคุมโดยอ านาจรัฐ ขอ้ผิดพลาดในการจดัส่งขอ้มูล ขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัระบบเครือข่ายการส่ือสาร ความ
ล่าชา้อนัเกิดจากเครือข่ายการส่ือสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการส่ือสารของบริษทั อุปกรณ์เคร่ืองใชข้ดัขอ้ง 
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง  การปล่อยไวรัสหรือระบบการโจมตีระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายจาก
บุคคลภายนอกซ่ึงนอกเหนือการควบคุมของลูกคา้ หรือบริษทั หรือผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต  หรือเหตุสุดวิสัยตาม
กฎหมาย หรือเหตุสุดวสิัยท่ีมีผลต่อการด าเนินการของบริษทั เป็นตน้  
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 6.3 ลูกคา้ตกลงช าระเบ้ียปรับ และดอกเบ้ีย ท่ีเกิดข้ึนจากหน้ีท่ีคา้งช าระ หรือค่าเสียหายใดๆ ตามสัญญาให้กบั
บริษทัในอตัราท่ีบริษทัก าหนด หากภายหลงับริษทัไดมี้การประกาศเปล่ียนแปลงอตัราเบ้ียปรับ และดอกเบ้ีย 
ไม่ว่าจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ลูกค้ายินยอมช าระเบ้ียปรับ และดอกเบ้ียในอตัราท่ีบริษทัได้ก าหนด ตามประกาศ
เปล่ียนแปลงใหม่นบัแต่วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้โดยบริษทัไม่ตอ้งบอกกล่าวใหลู้กคา้ทราบแต่อยา่งใด 

  6.4   หากลูกคา้ผิดนดั หรือผิดสัญญาในการช าระหน้ี หรือท าผิดขอ้ตกลงใดๆ ตามสัญญาน้ี หรือลูกคา้ผิดนดั
ช าระหน้ีค่าซ้ือขายโลหะมีค่า หรือเบ้ียปรับ หรือค่าใชจ่้ายใดๆ หรือภาระหน้ีอ่ืนใดตามขอ้ตกลงในสัญญาอ่ืนใดท่ีลูกคา้
ไดท้  าไวก้บับริษทั หรือกรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระเงิน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีถึงก าหนดช าระแลว้ หรือท่ีบริษทั
ไดท้วงถามแลว้ ให้ถือวา่ลูกคา้ตกเป็นผูผ้ิดนดัและยอมรับผิดในหน้ีท่ีตอ้งช าระ พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย และค่าเสียหายใน
ตามอตัราท่ีบริษทัก าหนดนับจากวนัผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระครบถ้วนเสร็จส้ิน รวมทั้งยอมรับผิดชดใช้
ค่าใชจ่้ายในการทวงถาม การฟ้องร้อง การบงัคบัคดี และค่าทนายความแทนบริษทัดว้ย  
    6.5    การท่ีบริษทัยงัมิไดใ้ช้สิทธิ อ านาจหรือเอกสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ช าระหน้ี 
หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีบริษทัมีสิทธิกระท าตามสัญญาน้ี ให้ถือเป็นการผอ่นผนัหรือละเวน้เฉพาะคราวเท่านั้น ไม่ถือ
เป็นการลบลา้งหรือสละสิทธิ อ านาจ หรือเอกสิทธิใดๆ และในการใชสิ้ทธิใดๆ เพียงคร้ังเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือวา่
เป็นการตดัสิทธิในการท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิ อ านาจ เอกสิทธิตามสัญญาน้ีจนครบถว้น    

ข้อ 7. กำรรับทรำบควำมเส่ียง 

 7.1    ลูกคา้ไดศึ้กษาและเขา้ใจเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัรายละเอียดการซ้ือขายโลหะมีค่า รวมถึงวิธีปฏิบติัในการซ้ือ
ขายโลหะมีค่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการวางหลกัประกนั การช าระราคาค่าซ้ือขายโลหะมีค่าตามระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด 
และความเส่ียงหรือความเสียหายอนัอาจเกิดข้ึนจากการซ้ือขายโลหะมีค่า กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง สิทธิหนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของคู่สัญญาในการซ้ือขายโลหะมีค่าตามสัญญาน้ี   

7.2    ลูกคา้เขา้ใจและยอมรับวา่ ธุรกรรมการซ้ือขายโลหะมีค่าเป็นธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง เน่ืองจากความผนั

ผวนข้ึนลงของราคาโลหะมีค่า รวมทั้งการซ้ือขายโลหะมีค่าเป็นการซ้ือขายท่ีใชห้ลกัประกนัเร่ิมตน้จ านวน 

นอ้ยเม่ือเทียบกบัมูลค่าของค าสั่งซ้ือขาย การเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายโลหะมีค่าเพียงเล็กนอ้ย อาจจะมีผลกระทบ

ต่อหลกัประกนัท่ีลูกคา้วางไว ้ หรืออาจตอ้งฝากหลกัประกนัเพิ่มเติมในสัดส่วนท่ีสูงกวา่การเคล่ือนไหวของราคาซ้ือ

ขายนั้น   
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ข้อ 8.  กำรบอกเลกิสัญญำ 

 8.1 สัญญาฉบบัน้ีไม่มีก าหนดระยะเวลา บริษทัสามารถบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีเม่ือใดก็ได ้ โดยไม่ตอ้งบอก

กล่าวใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ และผลแห่งการเลิกสัญญาจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สัญญา ซ่ึงไดมี้

ข้ึนก่อนท่ีการบอกเลิกสัญญาจะเป็นผลบงัคบั   

         8.2 ในกรณีท่ีเจา้พนักงานผูมี้อ  านาจของรัฐหรือหน่วยงานราชการมีค าสั่งให้เลิกสัญญา หรือระงบัการท า

ธุรกรรมหรือการซ้ือขายหรือการส่งมอบเงินหรือทองค า   บริษทัจะปฏิบติัตามค าสั่งระงบัดงักล่าวโดยเคร่งครัดโดยไม่

ตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบหรือยินยอมก่อนแต่อยา่งใด บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสีย เสียหาย เสียโอกาส 

เสียประโยชน์ของลูกคา้ ไม่วา่จะพึงคาดหมายไดล่้วงหนา้หรือไม่ก็ตาม 

           8.3 ในกรณีท่ีลูกคา้จะเลิกสัญญาฉบบัน้ีจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 

(เจ็ด) วนัก่อนวนัเลิกสัญญา ทั้งน้ี ลูกคา้จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไดเ้ฉพาะกรณีท่ีไม่มีภาระหน้ีใดๆ คา้งช าระกบั

บริษทัแลว้เท่านั้น และผลแห่งการเลิกสัญญาจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สัญญา ซ่ึงไดมี้ข้ึนก่อนท่ี

การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผลบงัคบั 

ข้อ 9.  ข้อตกลงอืน่ๆ 

 9.1   ลูกคา้ตกลงว่า การบอกกล่าวหรือการแจง้ขอ้ความใดๆแก่ลูกคา้ตามสัญญาน้ี หากมิไดก้ าหนดไวโ้ดย

เฉพาะเจาะจงให้ตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ บริษทัมีสิทธิเลือกท่ีจะบอกกล่าวหรือแจง้ทางโทรศพัท์ หรือเป็น

หนงัสือ ซ่ึงจะส่งดว้ยวธีิการใดๆ ก็ได ้ตามแต่บริษทัจะเห็นสมควร เช่น ทางไปรษณีย ์โทรเลข โทรพิมพ ์โทรสาร ทาง

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ขอ้ความทางโทรศพัท ์ทางระบบอินเทอร์เน็ต   หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัก าหนด หากบริษทั

ไดด้ าเนินการแลว้ ลูกคา้ตกลงใหถื้อเป็นการแจง้หรือบอกกล่าวใหลู้กคา้ทราบโดยชอบแลว้  

                             บรรดาหนงัสือติดต่อ ค าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสาร หรือหนงัสืออ่ืนใด ท่ีจะส่งให้แก่ลูกคา้ไม่วา่จะ
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลขหรือให้พนกังานของบริษทัน าไปส่งเองก็ดี  ถา้หากได้
น าส่งไปยงัท่ีอยูซ่ึ่งลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษทั หรือไดส่้งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (email) ไป
ยงัหมายเลขโทรสารหรือท่ีอยูไ่ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (email address) ท่ีลูกคา้ใหไ้วแ้ลว้ ใหถื้อวา่ได ้
ส่งใหแ้ก่ลูกคา้โดยชอบแลว้ ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค านึงวา่จะมีผูรั้บไวห้รือไม่ และถึงแมว้า่ส่งให้แก่ลูกคา้ไม่ได ้เพราะท่ีอยู่
ของลูกคา้นั้น เปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนไป โดยลูกคา้ไม่ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนนั้นให้บริษทัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาท่ีอยูไ่ม่พบก็ดี ให้ถือวา่เป็นการบอกกล่าวหรือแจง้ให้ลูกคา้ทราบโดยชอบ
แลว้ ตั้งแต่วนัท่ีพนกังานไปรษณียห์รือพนกังานของบริษทัไดไ้ปส่ง ณ ภูมิล าเนาเดิม หรือในวนัท่ีส่งโทรสารหรือส่ง
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์   
                             ในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารเก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือขายโลหะมีค่า  เพื่อให้ลูกคา้ลงนามรับรอง
หรือรับทราบ  หากลูกคา้ไม่ด าเนินการใดๆภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้ริษทั 
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มีสิทธิท่ีจะพิจารณาระงบัการซ้ือขายและหรือการด าเนินธุรกรรมใดๆ เก่ียวกบับญัชีซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกคา้  โดย
ลูกคา้ตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษทั 

              อน่ึง ในกรณีท่ีสถานท่ีอยูห่รือท่ีอยูข่องไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศพัทข์องลูกคา้มี
การเปล่ียนแปลง ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือทนัทีจึงจะมีผลเป็นการเปล่ียนแปลง    

  9.2    เอกสารหลกัฐานใด ๆ ท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้ หรือผูรั้บมอบอ านาจ หรือตวัแทนของลูกคา้ โดยทาง
โทรสาร หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบนัทึก ประวติั ขอ้มูล การส่งค าสั่ง ท ารายการซ้ือขาย การจดัเก็บ หรือ
การติดต่อใดๆทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ไม่วา่จะมีข้ึนก่อนหนา้ หรือในขณะท่ีท าสัญญาน้ี 
หรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคต ให้ถือว่าเป็นเอกสารท่ีเปรียบเสมือนเอกสารตน้ฉบบั และเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีมี
ความสมบูรณ์ถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามความประสงคข์องลูกคา้ทุกประการ มีผลผกู 
พนัสมบูรณ์และบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมาย รวมทั้งลูกคา้จะไม่ยกเอาเหตุหรือขอ้อา้งใดๆ มาโตแ้ยง้หรือปฏิเสธความ
สมบูรณ์ หรือผลการบงัคบัใชข้องเอกสาร หรือความรับผดิ หรือความผกูพนัของลูกคา้ในเอกสารดงักล่าว  

  9.3  บริษัทขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงใดๆแห่งสัญญาน้ี ตามท่ีบริษัท
เห็นสมควร โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ก่อน ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ลูกคา้ทราบ 
และลูกค้าตกลงให้ข้อตกลงฉบบัน้ีเป็นการแสดงความยินยอมของลูกค้าท่ีตกลงให้ บริษัทมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้ตกลงใดๆ แห่งสัญญาน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยินยอมจากลูกคา้ก่อนแต่อย่างใด โดยลูกคา้จะปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงอยา่งเคร่งครัด และใหมี้ผลบงัคบัทนัทีตามวนัเวลาท่ีบริษทัก าหนด 

  9.4   การโอนสิทธิ 
 (1) ลูกคา้จะโอนสิทธิหรือภาระผกูพนัในสัญญาน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนมิได ้
 (2)  ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้ริษทัโอนสิทธิ ภาระผกูพนั หรือผลประโยชน์ของบริษทัตามสัญญาน้ี ให้แก่

บุคคลอ่ืนโดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากลูกคา้หรือแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้แต่อยา่งใด และลูกคา้ตกลงผกูพนัรับ
ผดิชดใชห้น้ีของลูกคา้ตลอดไป จนกวา่บริษทัหรือผูรั้บโอนจะไดรั้บช าระหน้ีจนครบถว้น 

  9.5   ลูกคา้ใหส้ัญญาวา่จะไม่กระท าการใด ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 
  9.6   เอกสารค าขอเปิดบญัชีซ้ือขายโลหะมีค่า และบรรดาเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายโลหะมี

ค่าท่ีบริษทัประกาศก าหนด รวมทั้งเอกสารอ่ืนใดซ่ึงลูกคา้ไดล้งนาม หรือมอบให้ไวก้บับริษทัให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาน้ี 

  9.7   ลูกคา้ไดอ่้านและทราบถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการซ้ือขายโลหะมีค่า
ของบริษทัเป็นอย่างดีแลว้ และยินยอมปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัดทุก
ประการ ทั้งท่ีมีอยูก่่อนและในวนัท าสัญญาน้ี และท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษทัไม่มี
หนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

  9.8  ในกรณีท่ีมีการออก แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั ของบริษทั 
หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานใดท่ีเก่ียวขอ้ง อนัมีผลกระทบถึงเง่ือนไขขอ้ตกลงใดๆแห่งสัญญาน้ี  ลูกคา้
ยินยอมให้บริษทัเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมขอ้ตกลงในสัญญาน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
หรือขอ้บงัคบัดงักล่าว และลูกคา้จะปฏิบติัตามทนัทีโดยเคร่งครัด 
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  9.9  ในกรณีท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบติั หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการซ้ือขายโลหะมีค่า
ของบริษทั หรือของหน่วยงานราชการ และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมภายหลงั
จากวนัท าสัญญาน้ี คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบติัหรือขอ้บงัคบัท่ีไดมี้การ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมนั้น เวน้แต่ กรณีท่ีบริษทัก าหนดยกเวน้เป็นอยา่งอ่ืน และลูกคา้ตกลงให้เป็นหนา้ท่ีของ
ลูกคา้ในการท่ีจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจและติดตาม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ ์วธีิปฏิบติั  หรือขอ้บงัคบัท่ี
ไดมี้การเปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือเพิ่มเติมดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอและทนัต่อเหตุการณ์ โดย 
ถือวา่บริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้หรือบอกกล่าวให้ลูกคา้ทราบแต่ประการใด  และลูกคา้ยอมรับวา่การท่ีบริษทัไดมี้การ
ประกาศขอ้มูลข่าวสารหรือระเบียบ วธีิปฏิบติั  ขอ้ก าหนด กฎเกณฑใ์ดลงบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และหรือปิด 
ประกาศไว ้ณ ท่ีท าการบริษทั ถือไดว้่าเป็นการแจง้ให้ลูกคา้ทราบโดยชอบทั้งหมดแลว้ และมีผลบงัคบัทนัทีตามวนั
เวลาท่ีบริษทัก าหนด ลูกคา้ตกลงยนิยอมปฏิบติัตามทุกประการ  

  9.10  ลูกคา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลใดๆ ท่ีแจง้ไวก้บับริษทั เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ หาก
ขอ้มูลใดท่ีลูกคา้แจง้นั้นไม่เป็นความจริง ถือไดว้่าลูกคา้ผิดสัญญา และบริษทัมีสิทธิด าเนินการตามเง่ือนไข และกฏ
ระเบียบของบริษทั หรือตามท่ีบริษทัเห็นสมควรไดท้นัที 

  9.11  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของลูกคา้ อาทิเช่น ท่ีอยู่ของลูกคา้ หรือขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ก็ตาม 
ลูกคา้ตกลงแจง้ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  และบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว 

  9.12   ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัมีสิทธิท่ีจะบนัทึกขอ้ความใดๆ ระหว่างลูกคา้กบับริษทัท่ีมีข้ึนผ่าน
ทางโทรศพัท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอ่ืนๆ และจะน าขอ้ความท่ีบนัทึกทั้งหมดหรือบางส่วนน้ีไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกตอ้งของรายการซ้ือขายโลหะมีค่า และเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงน า
ขอ้ความท่ีบนัทึกไปใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในกระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมาย หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
หรือกระบวนการวนิิจฉยัขอ้พิพาทระหวา่งคู่สัญญา 

      9.13   ลูกค้าตกลงสละสิทธิเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือด าเนินการอ่ืนใดต่อบริษัทในความเสียหายใด ๆ            
ท่ีลูกคา้ไดรั้บเน่ืองจากการกระท า งดเวน้กระท าการ ของบุคคลอ่ืนใดอนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั 
       9.14   ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด หรือบางส่วนเก่ียวกบัลูกคา้ ฐานะบญัชี รายการซ้ือขาย
โลหะมีค่า และหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายโลหะมีค่าของลูกคา้ท่ีบริษทัไดเ้ก็บรักษาไวใ้นทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ  ากดัเพียงเอกสาร ส่ือบนัทึกเสียง หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กบับริษทัในเครือ หน่วยงานราชการ ท่ีปรึกษา
กฎหมายและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายและค าสั่งศาลได ้รวมถึง 
การตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ของบริษทั การปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลเครดิต และกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

     9.15   สัญญาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีท่ีขอ้ตกลงแห่งสัญญาน้ีขอ้ใดขอ้หน่ึง ขดั
ต่อกฎหมายหรือใชบ้งัคบัไม่ได ้หรือตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นการเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะขอ้ท่ี
ไม่สามารถใชบ้งัคบัไดเ้ท่านั้น โดยยอมรับผกูพนัตามขอ้ตกลงส่วนท่ีสมบูรณ์และให้มีผลบงัคบัต่อไป ในกรณีท่ีเกิด
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ปัญหาในการแปลความหมายของขอ้ตกลงใดๆ  ให้แปลความหมายของขอ้ตกลงนั้นๆ ไปในทางท่ีจะมีผลบงัคบัใช้
มากกวา่จะใหไ้ร้ผล 

    9.16   ลูกคา้ขอยนืยนัวา่ ในขณะท่ีลงนามในสัญญาฉบบัน้ี ลูกคา้เป็นผูท่ี้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ อีกทั้งได้
ศึกษา อ่านและท าความเขา้ใจขอ้ความทุกขอ้ทุกบรรทดัทุกหนา้ของสัญญาอยา่งละเอียดโดยตลอดแลว้เป็น 
อยา่งดีแลว้ และไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆทั้งน้ีลูกคา้ตกลงวา่จะไม่ยกเอาเหตุแห่งความไม่รู้หรือไม่เขา้ใจในขอ้ความส่วนใด
ส่วนหน่ึงในสัญญาน้ีข้ึนโตแ้ยง้กบับริษทัในภายหลงัโดยเด็ดขาด  

     สัญญาฉบบัน้ี ลูกคา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความท่ีปรากฏโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของ
ตนเองทุกประการ และเป็นสัญญาท่ีเป็นธรรมเพื่อเป็นหลกัฐานจึงลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา(หากมี) ไวต่้อหนา้
พยาน 
 
(ประทบัตรานิติบุคคล) 

 

ลงช่ือ...........................................................ลูกคา้       ลงช่ือ..................................................................บริษทั ฯ 

         (                                                               )                     (  บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ ากดั )                                                            

  

ลงช่ือ..............................................เจา้หนา้ท่ีการตลาด   ลงช่ือ.........................................................พยาน 

          (                                               )                                   (                                                          )  
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บัตรตวัอย่ำงลำยมือช่ือ 
Specimen Signature Card 

 
 

                   วนัท่ี.........…………………………....  
 
ช่ือ-สกุลเจา้ของลายมือช่ือ …………………………….……………เลขท่ีบญัชี/รหสัลูกคา้...................................... 
ขา้พเจา้   /  ผูใ้ดผูห้น่ึง   / สองบุคคล    ผูมี้นามและตวัอยา่งลายมือช่ือปรากฏในเอกสารน้ี  เป็นผูมี้อ  านาจลงนามในการ
ท านิติกรรมสัญญาและเอกสารทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซ้ือและ/หรือโลหะมีค่า รายละเอียดปรากฏตาม
สัญญาซ้ือขายโลหะมีค่า ฉบบัลงวนัท่ี................................ เลขท่ีบญัชี / รหัสลูกคา้..............................................   ท่ี
ขา้พเจา้ท าไวก้บับริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ ากดั  
 
 

ช่ือ-สกุล ตัวอย่ำงลำยมือช่ือ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

เงื่อนไขกำรลงลำยมือช่ือ ตัวอย่ำงตรำประทบั 

  ประทบัตรำตำมตัวอย่ำง 
   ไม่ต้องประทบัตรำ 

 
 
 
 

 
เลขทีบ่ัญชี / รหัสลูกค้ำ 

 
ตรวจรับโดย 
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  บัตรตวัอย่ำงลำยมือช่ือ 
  Specimen Signature Card 

 
 

                    วนัท่ี.........…………………………....  
  
ช่ือ-สกุลเจา้ของลายมือช่ือ …………………………….……………เลขท่ีบญัชี/รหสัลูกคา้...................................... 
ขา้พเจา้   /  ผูใ้ดผูห้น่ึง   / สองบุคคล    ผูมี้นามและตวัอยา่งลายมือช่ือปรากฏในเอกสารน้ี  เป็นผูมี้อ  านาจลงนามในการ
ท านิติกรรมสัญญาและเอกสารทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซ้ือและ/หรือโลหะมีค่า รายละเอียดปรากฏตาม
สัญญาซ้ือขายโลหะมีค่า ฉบบัลงวนัท่ี................................ เลขท่ีบญัชี / รหัสลูกคา้.............................................. ..ท่ี
ขา้พเจา้ท าไวก้บับริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ ากดั  
 
 

ช่ือ-สกุล ตัวอย่ำงลำยมือช่ือ 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

เงื่อนไขกำรลงลำยมือช่ือ ตัวอย่ำงตรำประทบั 

  ประทบัตรำตำมตัวอย่ำง 
   ไม่ต้องประทบัตรำ 

 
 
 
 

 
เลขทีบ่ัญชี / รหัสลูกค้ำ 

 
ตรวจรับโดย 

 

 
 



 

ค ำช้ีแจงเปิดบญัชีเพ่ือซ้ือขำยทองค ำแท่ง 96.5% / 99.99% 

 
          บริษทั ฮัว่เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จ ำกดั (บริษทัฯ) ไดจ้ดัท ำเอกสำรฉบบัน้ี เพ่ือช้ีแจงใหลู้กคำ้ทรำบถึงนโยบำย เง่ือนไข 
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั วธีิปฏิบติั หลกัเกณฑ ์ตลอดจนขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของบริษทัฯ อนัเก่ียวกบับญัชีซ้ือขำยทองค ำแท่ง 
ประเภท 96.5% / 99.99% เพื่อให้ลูกค้ำได้พิจำรณำทรำบและเข้ำใจในกำรตกลงเปิดบัญชี เพ่ือซ้ือขำยทองค ำแท่ง                     
96.5%  /99.99% และท ำสญัญำซ้ือขำยโลหะมีค่ำกบัทำงบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

 
กำรซ้ือขำยทองค ำแท่งประเภท 96.5% / 99.99% 

          1.กำรส่งค ำสัง่ซ้ือหรือขำยทองค ำแท่งประเภท 96.5%/  / 99.99% ผำ่นคอมพิวเตอร์,โทรศพัทมื์อถือ,แท็บเลต็ (Tablet) 
ลูกคำ้ควรตรวจกำรเช่ือมต่อและควำมแรงของสญัญำณอินเตอร์เน็ตวำ่พร้อมใชง้ำนหรือไม่ ก่อนยนืยนักำรส่งค ำสัง่ 
ซ้ือหรือขำยทองค ำแท่ง ทุกคร้ัง เพรำะค ำสัง่ซ้ือหรือขำยทองค ำแท่งท่ีมีกำรส่งค ำสัง่เขำ้มำในระบบจะมีผลผกูพนั 
ลูกคำ้ทนัทีนบัจำกเวลำท่ีลูกคำ้ส่งค ำสัง่ 
          2.อตัรำหลกัประกนัในกำรซ้ือขำยทองค ำแท่งเป็นไปตำมประกำศของบริษทัฯซ่ึงทำงบริษทัฯมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำ 
หลกัประกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
          3.ลูกคำ้ไม่สำมำรถส่งค ำสัง่ซ้ือขำยทองค ำแท่ง 96.5% /99.99% ไดเ้กินกวำ่วงเงินหลกัประกนั กรณีท่ีลูกคำ้ขำยทองค ำแท่ง 
96.5%/99.99% โดยมีทองค ำแท่งฝำกไวใ้นระบบ ลูกคำ้สำมำรถขำยทองค ำแท่งตำมจ ำนวนทองค ำท่ีฝำกไวใ้นระบบ 
          4.กำรซ้ือหรือขำยทองค ำแท่ง 96.5% ลูกคำ้สำมำรถส่งค ำสัง่ซ้ือหรือขำยผำ่นคอมพิวเตอร์ไดต้  ่ำสุดคร้ังละ 5 บำททองค ำ 
สูงสุดไม่เกิน 2,000 บำททองค ำ/ต่อรำยกำร กรณีส่งค ำสัง่ซ้ือหรือขำยผำ่นโทรศพัทมื์อถือ,แท็บเลต็ (Tablet) ส่งค ำสัง่ต ่ำสุด 
คร้ังละ 5 บำททองค ำ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บำททองค ำ/ต่อรำยกำรกรณีท่ีลูกคำ้ส่งค ำสัง่ซ้ือหรือขำยทำงโทรศพัท ์ผำ่นระบบ 
Call Center ลูกคำ้สำมำรถส่งค ำสัง่ซ้ือหรือขำย ไดค้ร้ังละต ่ำสุด 10 บำททองค ำ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บำททองค ำ/ต่อรำยกำร 
ส่วนกำรซ้ือหรือขำยทองค ำแท่ง 99.99% ไดต้ ่ำสุดคร้ังละ 1 กิโลกรัม สูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อรำยกำร 
          5.เม่ือลูกคำ้มีค ำสั่งซ้ือหรือขำยทองค ำแท่ง 96.5%/99.99% ลูกคำ้จะตอ้งช ำระเงินตำมค ำสั่งซ้ือเต็มจ ำนวน แมจ้ะเป็นค ำ
สั่งซ้ือและขำยในวนัเดียวกนัก็ตำม จะไม่สำมำรถน ำค่ำซ้ือและค่ำขำยมำหักกลบลบกนัเพ่ือช ำระส่วนต่ำง โดยลูกคำ้จะตอ้ง     
ช ำระเงินตำมค ำสัง่ซ้ือทองค ำเตม็จ ำนวน เรียงรำยกำรตำมล ำดบัวนัท่ีและเวลำท่ีลูกคำ้มีค ำสัง่ซ้ือหรือขำย 
          6.ส ำหรับทองค ำแท่งประเภท 96.5% ลูกคำ้ส่งค ำสัง่ซ้ือหรือขำย และยนืยนัรำคำเรียบร้อยแลว้ ลูกคำ้จะตอ้งช ำระเงินและ/
หรือส่งมอบทองค ำภำยในระยะเวลำ 3 วนัท ำกำร (T+3) โดยไม่มีกำรหกักลบระหวำ่งรำยกำรหรือรำคำซ้ือกบัรำยกำรหรือรำคำ
ขำยไม่สำมำรถช ำระเฉพำะส่วนต่ำงเป็นอนัขำด และไม่สำมำรถแบ่งช ำระเป็นงวดๆ เม่ือลูกคำ้ช ำระเงินแลว้ลูกคำ้จะตอ้งส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงิน ระบุช่ือ-สกลุลูกคำ้มำยงับริษทัทำงโทรสำร หมำยเลข 02-223-5778 , 02-223-5781 หรือทำง                                     
E-mail : Online965@huasengheng.com 
          7.ส ำหรับทองค ำแท่งประเภท 99.99% ลูกคำ้ส่งค ำสัง่ซ้ือหรือขำย และยนืยนัรำคำเรียบร้อยแลว้ ลูกคำ้จะตอ้งช ำระเงินและ/
หรือ ส่งมอบทองค ำครบถว้นเตม็จ ำนวนทุกรำยกำรภำยในเวลำ 2 วนัท ำกำร(T+2) โดยไม่มีกำรหกักลบระหวำ่งรำยกำรหรือ 
รำคำซ้ือกบัรำยกำรหรือรำคำขำย ไม่สำมำรถช ำระเฉพำะส่วนต่ำงเป็นอนัขำด และไม่สำมำรถแบ่งช ำระเป็นงวดๆ เม่ือลกูคำ้ช ำระ
เงินแลว้ลูกคำ้จะตอ้งส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงิน ระบุช่ือ-สกลุลูกคำ้มำยงับริษทัทำงโทรสำร หมำยเลข 02-623-0301  หรือทำง        
E-mail : 9999@huasengheng.com 
     



 
 
           8.เม่ือลูกคำ้ส่งค ำสัง่ขำยและยนืยนัรำคำเรียบร้อยแลว้ 
    1) กรณีลูกคำ้มีทองแท่งฝำกอยูใ่นระบบเท่ำกบัหรือมำกกวำ่จ ำนวนท่ีขำย และทองค ำแท่งดงักล่ำวไดช้ ำระค่ำซ้ือครบถว้น 
เรียบร้อยแลว้ ลูกคำ้จะไดรั้บเงินภำยในระยะเวลำ 3 วนัท ำกำร (T+3) นบัจำกวนัท่ีลูกคำ้มีค ำสัง่ขำย หรือนบัจำกวนัท่ีลูกคำ้ 
ช ำระรำคำค่ำซ้ือและส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงินใหบ้ริษทัฯทรำบ หรือตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญำซ้ือขำยโลหะมีค่ำ 
ส ำหรับทองค ำแท่ง 99.99% 
     2) กรณีลูกคำ้ไม่มีทองค ำแท่งฝำกไวใ้นระบบ ลูกคำ้จะตอ้งส่งมอบทองค ำแท่ง 96.5% ให้กบับริษทัฯภำยในระยะเวลำ 3 วนั  
ท ำกำร (T+3) นบัจำกวนัท่ีมีค  ำสัง่ขำย ส ำหรับกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรส่งมอบทองค ำแท่งโดยกำรสัง่ซ้ือทองค ำแท่งผ่ำนระบบ ในวนั
ครบก ำหนดกำรส่งมอบกำรขำยในวนัท ำกำรท่ี 3 ลูกคำ้ตอ้งช ำระค่ำซ้ือทองค ำแท่งและส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงินให้บริษทั ฯ   
ทรำบก่อนเวลำ 12.00 น. ของวนัครบก ำหนดกำรขำยในวนัท ำกำรท่ี 3 นั้น ลูกคำ้จะไดรั้บเงินค่ำขำยภำยในระยะเวลำ  3 วนัท ำกำร 
(T+3)  นบัจำกวนัท่ีลูกคำ้มีค ำสัง่ขำยนั้น หรือตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญำซ้ือขำยโลหะมีค่ำส ำหรับทองค ำแท่ง 99.99% 

 
กำรผิดนดัช ำระรำคำซ้ือ และหรอืกำรผิดนดัสง่มอบทองค ำท่ีขำย กำรลำ้งฐำนะบงัคบัช ำระหน้ี 

     1.กรณีลูกคำ้ผิดนดัช ำระรำคำ กล่ำวคือไม่ช ำระค่ำซ้ือและหรือไม่ส่งมอบทองค ำแท่งครบจ ำนวน ภำยในเวลำท่ีก ำหนดหรือ
ภำยในวนัท ำกำร (T+3) นับจำกวนัท่ีมีค  ำสั่งซ้ือหรือขำยทองค ำแท่งประเภท 96.5%ลูกคำ้จะตอ้งจ่ำยเบ้ียปรับในอตัรำ 3 บำท               
ต่อ 1 บำททองค ำต่อ 1 วนัท่ีผิดนดัช ำระ แต่ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิปรับเปล่ียนอตัรำเบ้ียปรับตำมท่ีบริษทัฯเห็นสมควร  
      2.กรณีลูกคำ้ผิดนัดช ำระรำคำ กล่ำวคือไม่ช ำระค่ำซ้ือและหรือไม่ส่งมอบทองค ำแท่งครบจ ำนวน ภำยในเวลำท่ีก ำหนด        
หรือภำยใน2 วนัท ำกำร (T+2) นบัจำกวนัท่ีมีค  ำสัง่ซ้ือหรือขำยทองค ำแท่งประเภท 99.99% ลูกคำ้จะตอ้งจ่ำยเบ้ียปรับ 
ในอตัรำ 3 บำท ต่อ 1 บำททองค ำต่อ 1 วนัท่ีผิดนดัช ำระ ( 1กก. เท่ำกบั 65.6 บำท )  แต่ทั้งน้ี บริษทั ฯขอสงวนสิทธิปรับเปล่ียน
อตัรำเบ้ียปรับตำมท่ีบริษทัฯเห็นสมควร 
     3.กรณีท่ีลูกคำ้ผิดนดัช ำระค่ำซ้ือตำมค ำสัง่ซ้ือ และ/หรือผิดนดัส่งมอบทองค ำตำมค ำสัง่ขำย จนครบก ำหนดเวลำ 10 วนั (T+10) 
นบัจำกวนัท่ีมีค  ำสั่งซ้ือขำย หรือ ครบ 7 วนันบัจำกวนัท่ีผิดนดั ลูกคำ้ตกลงยินยอมให้บริษทัฯด ำเนินกำรลำ้งฐำนะหรือบงัคบัซ้ือ
หรือขำยทองค ำแท่ง 96.5% (Force Buy/Sell)แต่ละรำยกำรท่ีซ้ือขำยแลว้ผิดนดัช ำระรำคำหรือส่งมอบไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่ำว 
ทวงถำมก่อนหรือจนครบก ำหนดเวลำ 10 วนั (T+10) นบัจำกวนัท่ีมีค  ำสัง่ซ้ือและ/หรือขำย หรือครบก ำหนดตำมท่ีตกลงกนัไวใ้น
สัญญำ โดยอำ้งอิงตำมรำคำทองค ำในวนัท่ีลำ้งฐำนะหรือบงัคบัซ้ือหรือขำย ณ เวลำ 17.30 น. ซ่ึงประกำศโดยสมำคมผูค้ำ้ทอง     
เพ่ือน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวมำช ำระหน้ีค่ำซ้ือหรือขำย และเบ้ียปรับรวมถึงดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระจนกวำ่จะครบถว้น 
หำกภำยหลงักำรลำ้งฐำนะหรือบงัคบัซ้ือหรือขำยทองค ำแท่ง 96.5% (Force Buy/Sell) แลว้ลูกคำ้ยงัคงมีหน้ีคำ้งช ำระลูกคำ้ตกลง 
ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ น ำเงินหรือทองค ำแท่งซ่ึงวำงเป็นหลกัประกนัและ/หรือเงินท่ีไดจ้ำกกำรลำ้งฐำนะโดยกำรขำยและหรือทองค ำ 
ท่ีฝำกไวใ้นระบบ มำหกัช ำระหน้ีทุกประเภทท่ีคงเหลือจนกวำ่จะครบถว้นหำกปรำกฏวำ่ลูกคำ้ยงัคงมีภำระหน้ีกบับริษทัฯอีก 
ลูกคำ้ตกลงรับผิดชอบ ช ำระหน้ีส่วนท่ีขำดอยูพ่ร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดหน้ีคงเหลือดงักล่ำวนบัแต่วนัท่ีหัก
หลกัประกนัไป จนถึงวนัท่ีลูกคำ้ช ำระหน้ีครบถว้น โดยไม่ตอ้งบอกกล่ำวทวงถำมก่อน 
     4.กรณีท่ีลูกคำ้ผิดนดัช ำระค่ำซ้ือตำมค ำสัง่ซ้ือ และ/หรือผิดนดัส่งมอบทองค ำตำมค ำสัง่ขำย จนครบก ำหนดเวลำ 7 วนั (T+7) 
นบัจำกวนัท่ีมีค  ำสั่งซ้ือขำย หรือ ครบ 5 วนันบัจำกวนัท่ีผิดนดั ลูกคำ้ตกลงยินยอมให้บริษทัฯด ำเนินกำรลำ้งฐำนะหรือบงัคบัซ้ือ
หรือขำยทองค ำแท่ง 99.99% (Force Buy/Sell)แต่ละรำยกำรท่ีซ้ือขำยแลว้ผิดนดัช ำระรำคำหรือส่งมอบไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่ำว 
ทวงถำมก่อนหรือจนครบก ำหนดเวลำ 7 วนั (T+7) นบัจำกวนัท่ีมีค  ำสัง่ซ้ือและ/หรือขำย หรือครบก ำหนดตำมท่ีตกลงกนัไวใ้น 



 
 
สญัญำ โดยอำ้งอิงตำมรำคำทองค ำในวนัท่ีลำ้งฐำนะหรือบงัคบัซ้ือหรือขำย ณ เวลำ 17.30 น. ซ่ึงประกำศโดยสมำคมผูค้ำ้ทอง      
เพ่ือน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวมำช ำระหน้ีค่ำซ้ือหรือขำย และเบ้ียปรับรวมถึงดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระจนกวำ่จะครบถว้น 
หำกภำยหลงักำรลำ้งฐำนะหรือบงัคบัซ้ือหรือขำยทองค ำแท่ง99.99% (Force Buy/Sell) แลว้ลูกคำ้ยงัคงมีหน้ีคำ้งช ำระลูกคำ้ตกลง 
ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ น ำเงินหรือทองค ำแท่งซ่ึงวำงเป็นหลกัประกนัและ/หรือเงินท่ีไดจ้ำกกำรลำ้งฐำนะโดยกำรขำยและหรือทองค ำ 
ท่ีฝำกไวใ้นระบบ มำหกัช ำระหน้ีทุกประเภทท่ีคงเหลือจนกวำ่จะครบถว้นหำกปรำกฏวำ่ลูกคำ้ยงัคงมีภำระหน้ีกบับริษทัฯอีก 
ลูกคำ้ตกลงรับผิดชอบ ช ำระหน้ีส่วนท่ีขำดอยูพ่ร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดหน้ีคงเหลือดงักล่ำวนบัแต่วนัท่ีหัก
หลกัประกนัไป จนถึงวนัท่ีลูกคำ้ช ำระหน้ีครบถว้น โดยไม่ตอ้งบอกกล่ำวทวงถำมก่อน 
         5.กรณีลูกคำ้ผิดนดั ไม่ช ำระค่ำซ้ือและ/หรือไม่ส่งมอบทองค ำแท่ง 96.5% / 99.99% บริษทัฯมีสิทธิไม่รับหรือปฏิเสธหรือ
ระงบักำรซ้ือขำย ทองค ำแท่ง 96.5% / 99.99% ในบญัชีของลูกคำ้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
          6.อตัรำเบ้ียปรับและดอกเบ้ียผิดนดัเป็นไปตำมประกำศของบริษทัฯ ซ่ึงทำงบริษทัฯมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำเบ้ียปรับและ 
ดอกเบ้ียผิดนดัช ำระไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
          7.ขอ้ตกลงและวธีิกำรปฏิบติัในกำรซ้ือขำยทองค ำของลูกคำ้ท่ีไม่ปรำกฏในเอกสำรจะเป็นไปตำมหรืออยูภ่ำยใต ้สัญญำซ้ือ
ขำยทองค ำแท่ง 96.5% / 99.99% และ/หรือสญัญำซ้ือขำยโลหะมีค่ำท่ีลูกคำ้ท ำไวก้บับริษทัฯ หรือเป็นไปตำมประกำศหรือ 
ขอ้ก ำหนดของ บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

          ลูกคำ้สมคัรเปิดบญัชีโดยกำรดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงหนำ้ www.huasengheng.com  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   
ในการช าระคา่ซือ้ทองค าแทง่โดยการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ ( ATS) ในทกุกรณี 

         ลูกคำ้ไดรั้บค ำช้ีแจงและเขำ้ใจถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงวธีิปฏิบติั ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรซ้ือขำยทองค ำ 
96.5% / 99.99% ของบริษทัฯเป็นอยำ่งดีแลว้ และตกลงยินยอมปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงกฎ ระเบียบขอ้ก ำหนด เง่ือนไขของบริษทั ฯ 
และสญัญำซ้ือขำยโลหะมีค่ำโดยเคร่งครัดทุกประกำร ทั้งท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีและท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติม 
ในอนำคต โดยบริษทัฯไมมีหนำ้ท่ีตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบแต่เป็นหนำ้ท่ีของลูกคำ้ในกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพ่ิมเติม
ลูกคำ้จึงลงลำยมือช่ือเป็นหลกัฐำนต่อหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ 

 
                                 ลายมือชื่อ......................................................................ลูกค้า                

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

                                                                 วนัท่ี........../.................../...................             

                                    ลายมือชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ   

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

                                                              วนัท่ี............./.................../...................    
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(;th Hool Hun Scng Hcnog 1I13ulldlng
COMMODITI\S· 
:,.n.)b 2!:>I Yaow~")rai reoao, 
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8"JrlS:lt~(Jh KJIO(J, n .clllclnu 
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111'J'W ~>ijrlfl1'J 1J:l.J'iI. nu11'11'J ~hWfm'W /ffl'IJ1 ("'li'Wli'll'J") 

.ul'Wl~l I~l'IJl1~1Jty;;i~'WNlflll'J:;lfl'il 0 1111:l.l'ilf'W6 0 m:;llff'J11'J1'W 
, , 

Q.J "'" "'" .::'t Ci.I <:::t W QI "" 
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Diskette) U"l~/lf~eJ<fIeJl;!"liJl"lfl'VI'JeJum{~liulflnl~~1J\JlfllJ~1l'VIU"l~'l-hl~u~~mh11eJUl<fIl1JtlJ'li1JtlJ'lilJ~ll'VI 
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KYC / CDD
บคุคลธรรมดา

ขอ้มลูสว่นตวั Personal Information กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่3

ชือ่-สกลุลกูคา้ ..................................................................... เลขทีบ่ัตรประชาชน ................................................................

Name-Surname Passport No.

โทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ .................................................................

Contact No.

ทีอ่ยูปั่จจบุัน ...................................................................................................................................................................

Present address

อาชพี/ประเภทธรุกจิ ............................................................. ชือ่สถานทีท่ างาน ...................................................................

Occupation/Business type Name of Office

ต าแหน่งงาน ........................................................................ รายไดป้ระจ าตอ่เดอืน .........................................................บาท

Position Monthly Income   Baht

รายไดอ้ืน่ๆ ไมม่ี มี (ระบ)ุ ............................................. บาท / เดอืน

Yes (Specify) Baht / Month

แหลง่ทีม่าของรายไดอ้ืน่ๆ (ถา้ม)ี ...........................................................................

Source of Other Income (If any)

ต าแหน่งทางการเมอืง ไมม่ี มี (ระบบุ) ..........................................

Political Status(If any) No Yes (Specify)

คูส่มรส จดทะเบยีน

Spouse Register        No Register         Divorce / Widow

ไมม่ี ม ี     (ระบบุ) ............................................................. โทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ .................................................

No Yes (Specify,Name-Surname) Contact No.

อาชพี/ประเภทธรุกจิ ................................................................ ชือ่สถานทีท่ างาน ...................................................................

Occupation/Business type Name of Office

ต าแหน่งงาน ........................................................................ รายไดป้ระจ าตอ่เดอืน .........................................................บาท

Position Monthly Income   Baht

รายไดอ้ืน่ๆ ไมม่ี มี (ระบ)ุ ............................................. บาท / เดอืน

Yes (Specify) Baht / Month

แหลง่ทีม่าของรายไดอ้ืน่ๆ (ถา้ม)ี .........................................................................

Source of Other Income (If any)

ต าแหน่งทางการเมอืง ไมม่ี มี (ระบบุ) ..........................................

Political Status(If any) No Yes (Specify)

ผูร้บัมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน ไมม่ี มี (ระบ)ุ …...............................................................................

Name of Authorized Person (If any) No Yes (Specify,Name-Surname)

ความสัมพันธข์องผูรั้บมอบอ านาจกับเจา้ของบัญช ี………................................................................................................................

Relationship between Authorized Person and Account Owner

หำกมบีคุคลอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งตอ่ไปนีโ้ปรดแนบส ำเนำบตัรประชำชน 

If there are related persons as below.please attach copy of ID. Card

ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิจากการลงทนุในทองค า ตนเอง        ผูอ้ ืน่ (ระบบุชือ่-สกลุ) ........................................................

Name of Beneficial Owner Myself Other Person (Specify,Name-Surname)

ผูม้อี านาจควบคมุการท าธรุกรรมในทอดสดุทา้ย ตนเอง        ผูอ้ ืน่ (ระบบุชือ่-สกลุ) ……………….........................................

Name of Controlling Person (If any) Myself Other Person (Specify,Name-Surname)

ประวตักิารกระท าผดิตามกฎหมายฟอกเงนิ ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา Money Laundering Record for the Last 3 Years

ปี ...............................

None Have been involved in Money Laundering Activities as         in

ลงชือ่ Signed ...................................................................(ลกูคำ้ Customer) วนัที ่Date ............/................./..............

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูขำ้งตน้ถกูตอ้งทกุประกำร และขำ้พเจำ้ยนิยอมให ้บรษิทั ฮ ัว่เซง่เฮง คอมโมดทิซั จ ำกดั

ท ำกำรตรวจสอบขอ้มลูกบัสถำบนักำรเงนิ หรอื หนว่ยงำนอืน่ใด ภำยใตก้ฎหมำยและประกำศทีเ่ก ีย่วขอ้ง

I certify that the above information is true and correct. I also authorize Huasengheng Commoditas

to verify information with financial institutions or any other companies under related law and regulations.

             ไมเ่คยกระท าผดิ เคยกระท าผดิในความผดิมลูฐาน ...................................................

แบบฟอรม์ขอ้มลูลกูคำ้บคุคลธรรมดำ

Individual Customer Data From

Other Income           No

Other Income           No

      ไมจ่ดทะเบยีน             หยา่ / หมา้ย



KYC / CDD

นติบิคุคล

ขอ้มลูสว่นตวั Business Information กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่3

ชือ่นติบิคุคล .......................................................................................เลขทะเบยีนนติบิคุคล ...........................................................................

Company Name Juristic Person Account Number

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี Tax Number ...........................................................................

ประเภทธรุกจิ Business type  ......................................................................................

สถำนทีต่ัง้จดทะเบยีนของบรษัิท.........................................................................................................................................................................

Company Registration Address

สถำนทีต่ัง้ทีท่ ำกำรบรษัิท ตัง้ทีจ่ดทะเบยีน ทีอ่ ืน่ (ระบ)ุ ..........................................................................................................................................

Office Address

ชือ่ผูต้ดิตอ่ ..........................................................................................ต ำแหน่งงำน ........................................................................................

Name of Contact Person Position

โทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ .................................................................................E-mail address ....................................................................................

Contact No.

รำยไดห้ลักจำกกำรประกอบธรุกจิ......................................................บำทก ำไรสทุธปีิลำ่สดุ ปี .................. จ ำนวน...........................................บำท

Main Business Income (Please Specify) Latest Profit Year Amount Baht

โปรดแนบส ำเนำบัตรประชำชนของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปนี ้Please attach copy oF  Passport of the related persons as below.

บคุคลทีไ่ดรั้บประโยชน์จำกกำรท ำธรุกรรมในทอดสดุทำ้ย คอื .................................................................................................................................

Name of Beneficial Owner

บคุคลทีม่อี ำนำจควบคมุกำรท ำธรุกรรมในทอดสดุทำ้ย  ไมม่ ี         มี ระบชุือ่ ................................................................................................

Name of Controlling Person (If any) No Yes (Specify)

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมกำรเปิดบัญช ีคอื …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Name of Authorized Signature to Open Account

บคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน ไมม่ี ม ี(ระบชุือ่) …………………………………………………………………………………………………………..

Name of Authorized Person (it any) NO Yes (Specify)

ควำมสัมพันธข์องผูรั้บมอบอ ำนำจกับเจำ้ของบัญช ี………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Relationship between Authorized Person and Account Owner

ผูถ้อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 30 ไดแ้ก ่Name of Saareholders who own 30% shares and above

1………………………………………………………………………………ถอืหุน้รอ้ยละ....................ของทนุจดทะเบยีน % of Registered Capital

2………………………………………………………………………………ถอืหุน้รอ้ยละ....................ของทนุจดทะเบยีน % of Registered Capital

กรณีผูถ้อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 30 เป็นนนติบิคุคล กรณุำระบชุือ่และแนบรำยละเอยีดกำรถอืหุน้ในทอดตอ่ๆ ไป (ตัง้แตร่อ้ยละ 50)

Please describde Name of Saareholders (own 50% shares and above) of Juristic Person who owns 30% shares and above

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ควำมสัมพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกำรเมอืง ไมม่ี ม ี(ระบ)ุ ……………………………………………………………………………………………………………….

Political Status(If any) No Yes (Specify)

ประวตักิำรกระท ำผดิตำมกฎหมำยฟอกเงนิ ในชว่ง 3 ปีทีผ่ำ่นมำ Money Laundering Record for the Last 3 Years

             ไมเ่คยกระท ำผดิ เคยกระท ำผดิในควำมผดิมลูฐำน ..................................................................................ปี ......................................

None Have been involved in Money Laundering Activities as         in

ลงชือ่ Signed ...................................................................(ประทับตรานติบิคุคล)   วนัที ่Date ............/................./..................

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้งทกุประการ และขา้พเจา้ยนิยอมให ้บรษิทั ฮ ัว่เซง่เฮง คอมโมดทิซั จ ากดั

ท าการตรวจสอบขอ้มลูกบัสถาบนัการเงนิ หรอื หนว่ยงานอืน่ใด ภายใตก้ฎหมายและประกาศทีเ่ก ีย่วขอ้ง

I certify that the above information is true and correct. I also authorize Huasengheng Commoditas

to verify information with financial institutions or any other companies under related law and regulations.

แบบฟอรม์ขอ้มลูลกูคา้นติบิคุคล

Customer Data From Juristic Person Account


