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ใบค ำสัง่โครงกำรออมหุน้ตำ่งประเทศกบัฟลิลปิ (Phillip Global Share Builder Plan) 

 

ช่ือ-นำมสกุล __________________________________ เบอร์โทรศัพท์ __________________ เลขที่บัญช ี___________ 

1. ก ำหนดเงินลงทุน 
เงินลงทุนขั้นต่ ำ 10,000 บำท ต่อเดอืน ต่อ 1 หลักทรัพย์ 

(เพิ่มเงินลงทุนขั้นต่ ำครั้งละ  5,000 บำท) 

อัตรำคำ่นำยหน้ำ 

เป็นไปตำมตลำดที่เลือกลงทนุ 

(ค่ำธรรมเนียมโอนเงินไปตำ่งประเทศ 50 บำท ต่อครัง้ ต่อ

สกุลเงิน เฉพำะในโครงกำรเทำ่นั้น) 

2. วันที่ลงทุน ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

3. เลือกหุ้นที่ลงทุน หุ้นและ ETF คัดสรรโดยนักวิเครำะห์ของบริษัท 

*บริษัทจะตัดเงินลงทนุ ผ่ำนบริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ล่วงหน้ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันลงทุน (T-1)  

**กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทนุและหุน้ทีล่งทุน ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันท ำกำรก่อนวันลงทนุ 

โปรดระบุค ำสั่งนี้เป็นค ำสัง่   (    ) ซื้อครั้งแรก     (    ) เปล่ียนแปลง     (     ) ยุติ      (    ) พัก_______ เดือน        

โดยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ ดังนี ้

1.  ข้ำพเจำ้ประสงค์ลงทุน ด้วยจ ำนวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่ำนำยหนำ้และภำษีมูลค่ำเพิ่ม): _______________________ บำท 

          (ระบุเป็นตัวอักษร_______________________________________________________________________) 

2. ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสั่งซื้อหุ้นในโครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศ โดยมีรำยกำร ดังนี ้

3. ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและตกลงยินยอมผูกพันและปฏบิัติตำมเงื่อนไขและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อซื้อหุ้นในโครงกำรออมหุ้นตำ่งประเทศกับฟิลลิปที่ระบุ

ไว้ในสญัญำ Phillip Global Share Builder Plan โดยควำมประสงคน์ี้เป็นควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้, ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยิมยอมเข้ำผกูพันตำมเงื่อนไขและ

รำยละเอียดในสัญญำของโครงกำรนี้โดยชอบด้วยกฏหมำย ทัง้นี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลขำ้งต้นถูกตอ้งตำมควำมจริง และเข้ำใจว่ำกำรลงทุนตำมโครงกำร

ออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝำกธนำคำร ไม่รับรองหรือรับประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และ

ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถเรียกร้องควำมรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
 

 
 
 

ชื่อหลักทรัพย์ จ ำนวนเงิน (บำท) ตลำดหลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ จ ำนวนเงิน (บำท) ตลำดหลักทรัพย์ 

1.     6.     

2.     7.     

3.     8.     

4.     9.     

5.     10.     

รวม                                                                                     บำท 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

บล.ฟิลลิป 

 

__________________________ 

Approve by AVP/VP/Branch Manager 

Date_____________ 

 

____________________ 

Approve by SVP 

Date______________ 

 

___________________ 

Operation 

Date____________ 

ลำยมือชื่อ x_____________________พยำน 

              (                                         ) 

                   วันที่_______________ 

ลำยมือชื่อ x_____________________ลูกค้ำ 

              (                                         ) 

                   วันที่_______________ 
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สญัญำ Phillip Global Share Builder Plan (“โครงกำรออมหุน้ตำ่งประเทศกบัฟลิลปิ”) 

 

สัญญำฉบับน้ีท ำขึ้นเมื่อวันที่ _______________ ระหว่ำง __________________________________________(ต่อไปในสัญญำน้ีจะเรียกว่ำ “ลูกคำ้”) 

ฝ่ำยหน่ึง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย)จ ำกัด(มหำชน) (ต่อไปในสัญญำน้ีจะเรียกว่ำ “บรษิทั”) อีกฝ่ำยหน่ึง สัญญำฉบับน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำแต่งตั้ง

ตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือสัญญำบริกำรอื่นใดที่บริษัทอำจจะกระท ำเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงในอนำคต เว้นแต่

สัญญำน้ีจะก ำหนดไว้โดยประกำรอื่น ค ำนิยำม หรือค ำเฉพำะทั้งหลำยที่ใช้ในสัญญำฉบับน้ี แต่มิได้ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ในสัญญำฉบับน้ี ให้น ำควำมหมำยที่ให้ไว้และใช้สัญญำซื้อขำย

หลักทรัพย์มำใช้อนุโลม 

คู่สัญญำทั้งสองได้ตกลงกันดังมีเงื่อนไขและรำยละเอียด ดังน้ี 

1. ลูกค้ำตกลงเข้ำร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตำมโครงกำร “โครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป” โดยแต่งตั้งและมอบอ ำนำจให้บริษัทเป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำ

ระบุไว้ในค ำส่ังซื้อหุ้นในโครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป (“หลกัทรัพยท์ีล่งทุน”) ในวันที่ลูกค้ำได้ระบุไว้ในค ำส่ังซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนน้ัน หำกวันที่ก ำหนดดังกล่ำวในงวดใด

ตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้บริษัทด ำเนินกำรซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนในวันเปิดท ำกำรถัดไป 

2. ลูกค้ำต้องช ำระเงินส ำหรับกำรลงทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนถึงก ำหนดวันซื้อตำมข้อ1.  ทั้งน้ี ให้ถือว่ำกำรช ำระ

เงินดังกล่ำวน้ัน เป็นกำรแสดงเจตนำให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ตำมค ำส่ังลูกค้ำ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบค ำส่ังซื้อหลักทรัพย์ตำมข้อ1.  หำกลูกค้ำผิดนัดช ำระให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้ำที่ต้องซื้อหลักทรัพย์ตำมค ำส่ังของลูกค้ำตำมใบค ำส่ังซื้อข้อ1. ให้แก่ลูกค้ำ ณ งวดน้ันเช่นกัน 

3. ลูกค้ำยอมรับ และรับทรำบดีว่ำ 

3.1 กำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำมโครงกำร “โครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป” มิใช่เป็นกำรฝำกเงินกับธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินใด 

3.2 กรณีบริษัทไม่สำมำรถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ลูกค้ำต้องกำรซื้อ ไม่ว่ำจะเน่ืองจำกสำเหตุใด อำทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ำมซื้อขำย บริษัท

จะเก็บรักษำเงินท่ีได้รับจำกลูกค้ำไว้ในบัญชีเพ่ือลูกค้ำ จนกว่ำจะสำมำรถซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือได้รับค ำส่ังเปล่ียนแปลงตำมข้อก ำหนดที่บริษัทก ำหนดไว้จำกลูกค้ำ 

3.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เน่ืองจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ำมกำรซื้อขำยเป็นเวลำนำน หรือมีกำรเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน หรือบริษัทเห็นว่ำลูกค้ำไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่ำวอีกต่อไปไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทแจ้งให้ลูกค้ำทรำบและให้ลูกค้ำแจ้งควำมจ ำนงเป็น

หนังสือหรือทำงโทรสำรหรือทำงจดหมำยอิเลคโทรนิคส์(Email) กลับมำยังบริษัทว่ำลูกค้ำประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอให้ลูกค้ำพิจำรณำแทน โดยหำก

ลูกค้ำไม่แจ้งควำมจ ำนงดังกล่ำวให้บริษัททรำบภำยในระยะเวลำที่บริษัทก ำหนด บริษัทจะคงซื้อหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ1. ต่อไปตำมเดิม หรือหยุดซื้อ

หลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษำเงินสดไว้จนกว่ำบริษัทจะได้รับแจ้งควำมจ ำนงจำกลูกค้ำ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีไม่ว่ำบริษัทจะเลือกด ำเนินกำรอย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีหน้ำที่

ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆและลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเงินชดเชยจ ำนวนใดๆทั้งส้ิน 

3.4 ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และบริกำรโอนเงินในต่ำงประเทศจำกธนำคำรพำณิชย์ที่ได้รับอนุญำต ตำมที่บริษัท

เห็นสมควร โดนไม่ต้องได้รับกำรยินยอมจำกลูกค้ำก่อน ลูกค้ำตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและกำรโอนเงินโดย

ยินยอมให้บริษัทหักจำกเงินท่ีลูกค้ำน ำมำวำงไว้ 

3.5 ในกรณีที่บริษัทน ำเงินท่ีลูกค้ำช ำระส ำหรับกำรลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะไม่น ำเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับเงินที่ลูกค้ำต้องช ำระ

ส ำหรับกำรซื้อในงวดต่อไป  

3.6 บริษัทได้คัดเลือกหลักทรัพย์ให้ลูกค้ำได้มีโอกำสเลือกลงทุนซึ่งลูกค้ำเห็นว่ำเป็นหลักทรัพย์ที่ดีและมีควำมเหมำะสมที่จะลงทุนตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำ โดยลูกค้ำ

เป็นผู้ใช้วิจำรณญำณในกำรลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง บริษัทไม่ได้รับรองผลตอบแทนในกำรลงทุนตำมโครงกำรน้ีแต่อย่ำงใด 

4. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรจะเพ่ิมหรือลดจ ำนวณเงินส ำหรับกำรซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้ำต้องแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือหรือทำงโทรสำรหรือจดหมำยอิเลคโทรนิคส์(Email) ให้

บริษัททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5วันท ำกำรก่อนซื้อหลักทรัพย์ตำมที่ลูกค้ำระบุในข้อ1. โดยลูกค้ำสำมำรถเพ่ิมหรือลดจ ำนวนเงินลงทุนได้แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินข้ันต่ ำที่

บริษัทก ำหนดไว้ 

5. ลูกค้ำมีสิทธิขำยหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ตำมโครงกำรนี้ก่ีครั้งก็ได้ โดยลูกค้ำจะต้องรับผิดชอบช ำระค่ำนำยหน้ำตำมที่บริษัทก ำหนด รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมกฎหมำย 

6. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงประสงค์ที่จะเลิกสัญญำฉบับน้ีให้คู่สัญญำฝ่ำยที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแจ้งเป็นหนังสือเพ่ือขอเลิกสัญญำไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นกำร

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 

คู่สัญญำทั้งสองได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมทั้งหมดในสัญญำฉบับน้ีแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ   

 

 

 

 

ลำยมือชื่อ x____________________ลูกค้ำ 

        (                                     ) 

ลำยมือชื่อ x____________________พยำน 

         (                                      ) 

ลำยมือชื่อ x____________________พยำน 

         (                                      ) 

ลำยมือชื่อ x____________________บริษัท 

        (                                     ) 


