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ใบคาสั่งซือ้ หุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป “Phillip Share Builders Plan”
ชื่อ-นามสกุล _________________________________
1. กาหนดเงินลงทุน

2. เลือกวันที่ลงทุน*
3.

เบอร์ โทรศัพท์ _____________________

เลขที่บัญชี ______________________

เงินลงทุนขันต
้ ่า 1,000 บาท ต่อเดือน
เงินลงทุนขันต
้ ่า 1,000 บาท ต่อ 1 หลักทรัพย์
(การเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือน ขันต
้ ่าครัง้ ละ 1,000 บาท เช่น 1,000 บาท 2,000 บาท)
วันที่ 5 หรือ 20 หรือ 28 ของเดือน
หุ้น 36 ตัว (จากการคัดสรรของนักวิเคราะห์ของบริษัท) เลือกได้ สงู สุด 20 ตัว

* ท
ท า ทา า
า
ทา า
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน วันที่ลงทุน และหุ้นที่ลงทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยแจ้ ง

ท

า 1 ทา า
5 ทา า

า า

อัตราค่ านายหน้ า
0.2570% ของจานวนเงิน
ที่ลงทุน
(ขันต
้ ่า 30 บาท ต่อรอบ
การลงทุน)
ท (T-1)
ท

โปรดระบุความประสงค์ โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่ อง ( )
( ) คาสัง่ นี ้เป็ นครัง้ แรกเพื่อสัง่ ซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป
( ) คาสัง่ นี ้เป็ นการเปลี่ยนแปลง โดยข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะลงทุน ด้ วยจานวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่านายหน้ าและภาษีมลู ค่าเพิ่ม) : __________ บาท (____________________________)
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ให้ ซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป ทุกเดือนในวันที่

( ) วันที่ 5

ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
ชื่อหลักทรัพย์
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( ) วันที่ 20

ชื่อหลักทรัพย์

( ) วันที่ 28
จานวนเงิน (บาท)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รวม
หมายเหตุ : ขันต
้ ่า 1,000 บาท ในการลงทุนในหุ้น 1 หลักทรัพย์

บาท

ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป ที่ระบุไว้ ในสัญญา
Phillip Shares Builders Plan โดยความประสงค์นีเ้ ป็ นความประสงค์ของข้ าพเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมเข้ าผูกพันตามเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญา
Phillip Shares Builders Plan โดยชอบด้ วยกฎหมาย ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องตามความจริ ง และเข้ าใจว่าการลงทุนในหุ้นตามโครงการ บัญชีออม
หุ้นกับฟิ ลลิป ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรื อรับประกันผลตอบแทนโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และข้ าพเจ้ าไม่สามารถ เรี ยกร้ อง
ความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ลายมือชื่อ X__________________________________ลูกค้ า
(

)

ลายมือชื่อ ___________________________________พยาน
(

วันที่_____________________________

)

วันที่_____________________________

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ บล.ฟิ ลลิป
Approved by AVP/ VP/ Brach Manager
Date _______________

Approved by SVP
Date _______________

Operation
Date _______________

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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สัญญา Phillip Share Builders Plan (“บัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป”)
สัญญาฉบับนี ้ทําขึ ้นเมื่อวันที่_________________________ ระหว่าง____________________________________________________ (ต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “ลูกค้ า”) ฝ่ ายหนึ่ง กับ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ ายหนึ่ง สัญญาฉบับนี ้ให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนนายหน้ าเพื่อซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ และ/หรื อสัญญาบริ การอื่นใดที่บริ ษัทอาจจะกระทําเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงในอนาคต เว้ นแต่สญ
ั ญานีจ้ ะกําหนดไว้ โดยประการอื่น บรรดาคํานิยาม หรื อคําเฉพาะ
ทังหลายที
้
่ใช้ ในสัญญาฉบับนี ้ แต่มิได้ ให้ คําจํากัดความไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ให้ นําความหมายที่ให้ ไว้ และใช้ ในสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์มาใช้ โดยอนุโลม
คูส่ ญ
ั ญาทังสองได้
้
ตกลงกันดังมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี ้
1. ลูกค้ าตกลงเข้ าร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป โดยแต่งตังและมอบอํ
้
านาจให้ บริ ษัทเป็ นนายหน้ าในการซื ้อหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ าระบุไว้ ในใบคําสัง่ ซื ้อหุ้นใน
บัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป (“หลักทรั พย์ ท่ ลี งทุน”) ในวันที่ที่ลกู ค้ าได้ ระบุไว้ ในใบคําสัง่ ซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนนัน้ หากวันที่กําหนดดังกล่าวในงวดใดตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัท ให้
้ นเปิ ดทําการถัดไป
บริ ษัทดําเนินการซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนนันในวั
2. ลูกค้ าต้ องชําระเงินสําหรับการลงทุนตามอัตราที่กําหนดไว้ ในแต่ละงวดให้ แก่บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1วันทําการก่อนถึงกําหนดวันซื ้อตามข้ อ 1. ทังนี
้ ้ให้ ถือว่าการชําระเงิน
ดังกล่าวนัน้ เป็ นการแสดงเจตนาให้ บริ ษัทซื ้อหลักทรัพย์ ตามคําสั่งของลูกค้ า ซึ่งได้ ระบุไว้ ในใบคําสั่งซือ้ หลักทรัพย์ตามข้ อ 1. หากลูกค้ าผิดนัดไม่ชําระเงินให้ แก่บริ ษัทภายใน
้ นกัน หรื อหากลูกค้ าได้ ชําระเงิน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในงวดใดแล้ ว บริ ษัทไม่มีหน้ าที่ท่ีจะต้ องซื ้อหลักทรัพย์ตามคําสัง่ ของลูกค้ าตามใบคําสัง่ ซื ้อในข้ อ 1. ให้ แก่ลกู ค้ า ณ งวดนันเช่
สําหรับการลงทุนให้ แก่บริ ษัทเกินกําหนดเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้ แก่ลกู ค้ าในรอบการซื ้อถัดไป
3. ลูกค้ ายอมรับ และรับทราบดีวา่
3.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “บัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป” มิใช่เป็ นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินใด
3.2 ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ ครบถ้ วนตามจํานวนที่ลกู ค้ าต้ องการซื ้อ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุใด อาทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ ามการซื ้อขาย บริ ษัทจะ
เก็บรักษาเงินที่ได้ รับจากลูกค้ าไว้ ในบัญชีเพื่อลูกค้ า และบริ ษัทจะซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อไปในวันทําการถัดไปหนึ่งวันหรื อหลายวันก็ได้ จนกว่าจะครบถ้ วนตามจํานวน
ที่ลกู ค้ าต้ องการซื ้อ
3.3 ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ ามการซื ้อขายเป็ นเวลานาน หรื อมีการเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อ
บริ ษัทเห็นว่าลูกค้ าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวอีกต่อไปไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตามบริ ษัทจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบและให้ ลกู ค้ าแจ้ งความจํานงเป็ นหนังสือหรื อทางโทรสารหรื อ
ทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (E-Mail) กลับมายังบริ ษัทว่าลูกค้ าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใด ตามรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริ ษัทเสนอให้ ลกู ค้ าพิจารณาแทน โดยหากลูกค้ าไม่
แจ้ งความจํานงดังกล่าวให้ บริ ษัททราบภายในระยะเวลาที่บริ ษัทกําหนด บริ ษัทจะคงซื ้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1. ต่อไปตามเดิม หรื อหยุดซื ้อหลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษา
เงินสดไว้ จนกว่าบริ ษัทจะได้ รับแจ้ งความจํานงจากลูกค้ า แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ไม่ว่าบริ ษัทจะเลือกดําเนินการอย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
้ ้น
และลูกค้ าไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเงินชดเชยจํานวนใดๆ ทังสิ
3.4 เมื่อบริ ษัทซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามจํานวนเงินที่ต้องการซื ้อได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน บริ ษัทจะนํามาจัดสรรให้ แก่ลูกค้ าและลูกค้ ารายอื่นๆตามสัดส่วนที่ลูกค้ าเลือกลงทุนใน
จํานวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคําสัง่ ซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป โดยวิธีการเฉลี่ยราคาที่ยตุ ิธรรม
้
บเงินที่ลกู ค้ าต้ องชําระสําหรับการซื ้อใน
3.5 ในกรณีที่บริ ษัทนําเงินที่ลกู ค้ าชําระสําหรับการลงทุนไปซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้ วยังมีเงินเหลืออยู่ บริ ษัทจะนําเงินคงเหลือนันไปรวมกั
งวดต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัทอาจพิจารณาให้ ดอกเบี ้ยสําหรับเงินคงเหลือดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนั ใช้ บงั คับอยู่ในปั จจุบนั และอาจจะบังคับใช้ ในอนาคต
3.6 กรณีที่ลกู ค้ าประสงค์จะโอนหลักทรัพย์อื่นใด ซึง่ มิใช่หลักทรัพย์ที่ได้ มาจากการร่ วมโครงการ เข้ ามายังบัญชีซื ้อหลักทรัพย์ตามสัญญานี ้ บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับโอนหลักทรัพย์
ดังกล่าว หรื อกําหนดให้ โอนหลักทรัพย์นนเข้
ั ้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ า (ถ้ ามี) ก็ได้
3.7 บริ ษัทได้ คดั เลือกหลักทรัพย์ไว้ หลายรายการให้ ลกู ค้ าได้ มีโอกาสเลือกลงทุนซึง่ ลูกค้ าเห็นว่าเป็ นหลักทรัพย์ที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้ า โดย
ลูกค้ าเป็ นผู้ใช้ วิจารณญาณในการลงทุนและเป็ นผู้ตดั สินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้ วยตนเอง บริ ษัทไม่ได้ รับรองผลตอบแทนในการลงทุนตามโครงการนี ้แต่อย่างใด
4. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการจะเพิ่มหรื อลดจํานวนเงินสําหรับการซื ้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งความจํานงเป็ นหนังสือหรื อทางโทรสารหรื อจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (E-Mail) ให้
บริ ษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันซื ้อหลักทรัพย์ตามที่ลกู ค้ าได้ ระบุไว้ ในข้ อ 1. โดยหากเป็ นการลดจํานวนเงินลูกค้ าสามารถลดจํานวนเงินลงทุนลงได้ แต่ต้องไม่ตํ่า
กว่าจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่บริ ษัทกําหนดไว้
5. ลูกค้ ามีสิทธิขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนที่ได้ ซื ้อไว้ ตามโครงการนี ้กี่ครัง้ ก็ได้ โดยลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบชําระค่านายหน้ าตามที่บริ ษัทกําหนด รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มตามกฎหมาย
6. หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งประสงค์ที่จะเลิกสัญญาฉบับนีใ้ ห้ ค่สู ัญญาฝ่ ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแจ้ งเป็ นหนังสือเพื่อขอเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
คูส่ ญ
ั ญาทังสองได้
้
อา่ นและเข้ าใจข้ อความทังหมดในสั
้
ญญาฉบับนี ้แล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ
ลายมือชื่อ X__________________________________ลูกค้ า
(
)

ลายมือชื่อ ___________________________________บริ ษัท
(
)

ลายมือชื่อ ___________________________________พยาน
(
)

ลายมือชื่อ ___________________________________พยาน
(
)

