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ใบค าสัง่โครงการออมหุน้ตา่งประเทศกบัฟลิลปิ (Phillip Global Share Builder Plan) 

 

ช่ือ-นามสกุล __________________________________ เบอร์โทรศัพท์ __________________ เลขที่บัญช ี___________ 

1. ก าหนดเงินลงทุน 
เงินลงทุนขั้นต่ า 10,000 บาท ต่อเดอืน ต่อ 1 หลักทรัพย์ 

(เพิ่มเงินลงทุนขั้นต่ าครั้งละ  5,000 บาท) 

อัตราคา่นายหน้า 

เป็นไปตามตลาดที่เลือกลงทนุ 

(ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปตา่งประเทศ 50 บาท ต่อครัง้ ต่อ

สกุลเงิน เฉพาะในโครงการเทา่นั้น) 

2. วันที่ลงทุน ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

3. เลือกหุ้นที่ลงทุน หุ้นและ ETF คัดสรรโดยนักวิเคราะห์ของบริษัท 

*บริษัทจะตัดเงินลงทนุ ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ล่วงหน้า 1 วันท าการก่อนวันลงทุน (T-1)  

**การเปล่ียนแปลงเงินลงทนุและหุน้ทีล่งทุน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันลงทนุ 

โปรดระบุค าสั่งนี้เป็นค าสัง่   (    ) ซื้อครั้งแรก     (    ) เปล่ียนแปลง     (     ) ยุติ      (    ) พัก_______ เดือน        

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังนี ้

1.  ข้าพเจา้ประสงค์ลงทุน ด้วยจ านวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่านายหนา้และภาษีมูลค่าเพิ่ม): _______________________ บาท 

          (ระบุเป็นตัวอักษร_______________________________________________________________________) 

2. ข้าพเจ้าประสงค์จะสั่งซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศ โดยมีรายการ ดังนี ้

3. ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันและปฏบิัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นตา่งประเทศกับฟิลลิปที่ระบุ

ไว้ในสญัญา Phillip Global Share Builder Plan โดยความประสงคน์ี้เป็นความประสงค์ของขา้พเจา้, ข้าพเจ้ารับทราบและยิมยอมเข้าผกูพันตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดในสัญญาของโครงการนี้โดยชอบด้วยกฏหมาย ทัง้นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลขา้งต้นถูกตอ้งตามความจริง และเข้าใจว่าการลงทุนตามโครงการ

ออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ

ข้าพเจ้าไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 
 
 

ชื่อหลักทรัพย์ จ านวนเงิน (บาท) ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ จ านวนเงิน (บาท) ตลาดหลักทรัพย์ 

1.     6.     

2.     7.     

3.     8.     

4.     9.     

5.     10.     

รวม                                                                                     บาท 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

บล.ฟิลลิป 

 

__________________________ 

Approve by AVP/VP/Branch Manager 

Date_____________ 

 

____________________ 

Approve by SVP 

Date______________ 

 

___________________ 

Operation 

Date____________ 

ลายมือชื่อ x_____________________พยาน 

              (                                         ) 

                   วันที่_______________ 

ลายมือชื่อ x_____________________ลูกค้า 

              (                                         ) 

                   วันที่_______________ 
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สญัญา Phillip Global Share Builder Plan (“โครงการออมหุน้ตา่งประเทศกบัฟลิลปิ”) 

 

สัญญาฉบับน้ีท าขึ้นเมื่อวันที่ _______________ ระหว่าง __________________________________________(ต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ลูกคา้”) 

ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) (ต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “บรษิทั”) อีกฝ่ายหน่ึง สัญญาฉบับน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาแต่งตั้ง

ตัวแทนนายหน้าเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือสัญญาบริการอื่นใดที่บริษัทอาจจะกระท าเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงในอนาคต เว้นแต่

สัญญาน้ีจะก าหนดไว้โดยประการอื่น ค านิยาม หรือค าเฉพาะทั้งหลายที่ใช้ในสัญญาฉบับน้ี แต่มิได้ให้ค าจ ากัดความไว้ในสัญญาฉบับน้ี ให้น าความหมายที่ให้ไว้และใช้สัญญาซื้อขาย

หลักทรัพย์มาใช้อนุโลม 

คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันดังมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังน้ี 

1. ลูกค้าตกลงเข้าร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” โดยแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้า

ระบุไว้ในค าส่ังซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (“หลกัทรัพยท์ีล่งทุน”) ในวันที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในค าส่ังซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนน้ัน หากวันที่ก าหนดดังกล่าวในงวดใด

ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้บริษัทด าเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนในวันเปิดท าการถัดไป 

2. ลูกค้าต้องช าระเงินส าหรับการลงทุนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนถึงก าหนดวันซื้อตามข้อ1.  ทั้งน้ี ให้ถือว่าการช าระ

เงินดังกล่าวน้ัน เป็นการแสดงเจตนาให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ตามค าส่ังลูกค้า ซึ่งได้ระบุไว้ในใบค าส่ังซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ1.  หากลูกค้าผิดนัดช าระให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องซื้อหลักทรัพย์ตามค าส่ังของลูกค้าตามใบค าส่ังซื้อข้อ1. ให้แก่ลูกค้า ณ งวดน้ันเช่นกัน 

3. ลูกค้ายอมรับ และรับทราบดีว่า 

3.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” มิใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด 

3.2 กรณีบริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ลูกค้าต้องการซื้อ ไม่ว่าจะเน่ืองจากสาเหตุใด อาทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามซื้อขาย บริษัท

จะเก็บรักษาเงินท่ีได้รับจากลูกค้าไว้ในบัญชีเพ่ือลูกค้า จนกว่าจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือได้รับค าส่ังเปล่ียนแปลงตามข้อก าหนดที่บริษัทก าหนดไว้จากลูกค้า 

3.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เน่ืองจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามการซื้อขายเป็นเวลานาน หรือมีการเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน หรือบริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลูกค้าแจ้งความจ านงเป็น

หนังสือหรือทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์(Email) กลับมายังบริษัทว่าลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาแทน โดยหาก

ลูกค้าไม่แจ้งความจ านงดังกล่าวให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด บริษัทจะคงซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ1. ต่อไปตามเดิม หรือหยุดซื้อ

หลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษาเงินสดไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความจ านงจากลูกค้า แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีไม่ว่าบริษัทจะเลือกด าเนินการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่

ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆและลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินชดเชยจ านวนใดๆทั้งส้ิน 

3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินในต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัท

เห็นสมควร โดมไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินโดย

ยินยอมให้บริษัทหักจากเงินท่ีลูกค้าน ามาวางไว้ 

3.5 ในกรณีที่บริษัทน าเงินท่ีลูกค้าช าระส าหรับการลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะไม่น าเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับเงินที่ลูกค้าต้องช าระ

ส าหรับการซื้อในงวดต่อไป  

3.6 บริษัทได้คัดเลือกหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกลงทุนซึ่งลูกค้าเห็นว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า โดยลูกค้า

เป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง บริษัทไม่ได้รับรองผลตอบแทนในการลงทุนตามโครงการน้ีแต่อย่างใด 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเพ่ิมหรือลดจ านวณเงินส าหรับการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้าต้องแจ้งความจ านงเป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือจดหมายอิเลคโทรนิคส์(Email) ให้

บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5วันท าการก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามที่ลูกค้าระบุในข้อ1. โดยลูกค้าสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนเงินลงทุนได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินข้ันต่ าที่

บริษัทก าหนดไว้ 

5. ลูกค้ามีสิทธิขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ตามโครงการนี้ก่ีครั้งก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบช าระค่านายหน้าตามที่บริษัทก าหนด รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย 

6. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์ที่จะเลิกสัญญาฉบับน้ีให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแจ้งเป็นหนังสือเพ่ือขอเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

คู่สัญญาทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในสัญญาฉบับน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ   

 

 

 

 

ลายมือชื่อ x____________________ลูกค้า 

        (                                     ) 

ลายมือชื่อ x____________________พยาน 

         (                                      ) 

ลายมือชื่อ x____________________พยาน 

         (                                      ) 

ลายมือชื่อ x____________________บริษัท 

        (                                     ) 


