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ใบคาสัง่ โครงการออมหุน
้ ต่างประเทศกับฟิลลิป (Phillip Global Share Builder Plan)

ชื่อ-นามสกุล __________________________________ เบอร์โทรศัพท์ __________________ เลขที่บัญชี ___________
เงินลงทุนขั้นต่า 10,000 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 หลักทรัพย์

อัตราค่านายหน้า

1. กาหนดเงินลงทุน
(เพิ่มเงินลงทุนขั้นต่าครั้งละ 5,000 บาท)
2. วันที่ลงทุน

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

3. เลือกหุ้นที่ลงทุน

หุ้นและ ETF คัดสรรโดยนักวิเคราะห์ของบริษัท

เป็นไปตามตลาดที่เลือกลงทุน
(ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ 50 บาท ต่อครัง้ ต่อ
สกุลเงิน เฉพาะในโครงการเท่านั้น)

*บริษัทจะตัดเงินลงทุน ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ล่วงหน้า 1 วันทาการก่อนวันลงทุน (T-1)
**การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนและหุน้ ทีล่ งทุน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันลงทุน
โปรดระบุคาสั่งนี้เป็นคาสัง่

(

) ซื้อครั้งแรก

(

) เปลี่ยนแปลง

(

) ยุติ

(

) พัก_______ เดือน

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังนี้
1. ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุน ด้วยจานวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม): _______________________ บาท
(ระบุเป็นตัวอักษร_______________________________________________________________________)
2. ข้าพเจ้าประสงค์จะสั่งซื้อหุน้ ในโครงการออมหุ้นต่างประเทศ โดยมีรายการ ดังนี้
ชื่อหลักทรัพย์

จานวนเงิน (บาท)

ตลาดหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

จานวนเงิน (บาท)

รวม

ตลาดหลักทรัพย์

บาท

3. ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิปที่ระบุ
ไว้ในสัญญา Phillip Global Share Builder Plan โดยความประสงค์นี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ารับทราบและยิมยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขและ
รายละเอียดในสัญญาของโครงการนี้โดยชอบด้วยกฏหมาย ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความจริง และเข้าใจว่าการลงทุ นตามโครงการ
ออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ
ข้าพเจ้าไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ x_____________________ลูกค้า
(

)
วันที่_______________

ลายมือชื่อ x_____________________พยาน
(

)
วันที่_______________

สาหรับเจ้าหน้าที่ __________________________ ____________________ ___________________
Approve by AVP/VP/Branch Manager
Approve by SVP
Operation
บล.ฟิลลิป
Date_____________
Date______________
Date____________
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สัญญา Phillip Global Share Builder Plan (“โครงการออมหุน้ ต่างประเทศกับฟิลลิป”)
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่ _______________ ระหว่าง __________________________________________(ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย)จากัด(มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษทั ”) อีกฝ่ายหนึ่ง สัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้ง
ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือสัญญาบริการอื่นใดที่บริษัทอาจจะกระทาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต เว้นแต่
สัญญานี้จะกาหนดไว้โดยประการอื่น คานิยาม หรือคาเฉพาะทั้งหลายที่ใช้ในสัญญาฉบับนี้ แต่มิได้ให้คาจากัดความไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้นาความหมายที่ให้ไว้และใช้สัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย์มาใช้อนุโลม
คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันดังมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้
1.

ลูกค้าตกลงเข้าร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” โดยแต่งตั้งและมอบอานาจให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้า
ระบุไว้ในคาสั่งซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (“หลักทรัพย์ทลี่ งทุน”) ในวันที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในคาสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้น หากวันที่กาหนดดังกล่าวในงวดใด
ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้บริษัทดาเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนในวันเปิดทาการถัดไป

2.

ลูกค้าต้องชาระเงินสาหรับการลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนถึงกาหนดวันซื้อตามข้อ1. ทั้งนี้ ให้ถือว่าการชาระ
เงินดังกล่าวนั้น เป็นการแสดงเจตนาให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ตามคาสั่งลูกค้า ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคาสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1. หากลูกค้าผิดนัดชาระให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องซื้อหลักทรัพย์ตามคาสั่งของลูกค้าตามใบคาสั่งซื้อข้อ1. ให้แก่ลูกค้า ณ งวดนั้นเช่นกัน

3.

ลูกค้ายอมรับ และรับทราบดีว่า
3.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” มิใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด
3.2 กรณีบริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบถ้วนตามจานวนที่ลูกค้าต้องการซื้อ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใด อาทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุน ถูกห้ามซื้อขาย บริษัท
จะเก็บรักษาเงินที่ได้รับจากลูกค้าไว้ในบัญชีเพื่อลูกค้า จนกว่าจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือได้รับคาสั่งเปลี่ยนแปลงตามข้อกาหนดที่บริษัทกาหนดไว้จากลูกค้า
3.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามการซื้อขายเป็นเวลานาน หรือมีการเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน หรือบริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลู กค้าแจ้งความจานงเป็น
หนังสือหรือทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (Email) กลับมายังบริษัทว่าลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาแทน โดยหาก
ลูกค้าไม่แจ้งความจานงดังกล่าวให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด บริษัทจะคงซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ1. ต่อไปตามเดิ ม หรือหยุดซื้อ
หลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษาเงินสดไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความจานงจากลูกค้า แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะเลือกดาเนินการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆและลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินชดเชยจานวนใดๆทั้งสิ้น
3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินในต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัท
เห็นสมควร โดมไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินโดย
ยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้านามาวางไว้
3.5 ในกรณีที่บริษัทนาเงินที่ลูกค้าชาระสาหรับการลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะไม่นาเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับเงินที่ลูกค้าต้องชาระ
สาหรับการซื้อในงวดต่อไป
3.6 บริษัทได้คัดเลือกหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกลงทุนซึ่งลูกค้าเห็นว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า โดยลูกค้า
เป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง บริษัทไม่ได้รับรองผลตอบแทนในการลงทุนตามโครงการนี้แต่อย่างใด

4.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเพิ่มหรือลดจานวณเงินสาหรับการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้าต้องแจ้งความจานงเป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือจดหมายอิ เลคโทรนิคส์(Email) ให้
บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5วันทาการก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามที่ลูกค้าระบุในข้อ1. โดยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจานวนเงินลงทุนได้แต่ต้องไม่ต่ากว่าจานวนเงินขั้นต่าที่
บริษัทกาหนดไว้

5.

ลูกค้ามีสิทธิขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ตามโครงการนี้กี่ครั้งก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชาระค่านายหน้าตามที่บริษัทกาหนด รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

6.

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

คู่สัญญาทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในสัญญาฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ

ลายมือชื่อ x____________________ลูกค้า
(

)

ลายมือชื่อ x____________________พยาน

(

)

ลายมือชื่อ x____________________บริษัท
(

)

ลายมือชื่อ x____________________พยาน

(

)

