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ใบคําสั่งซือ้ หุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป (“Phillip Share Builders Plan”)
ชื่อ-นามสกุล _________________________________
1. กําหนดเงินลงทุน

2. เลือกวันที่ลงทุน*
3. เลือกหุ้นที่ลงทุน

เบอร์ โทรศัพท์ _____________________

เลขที่บญ
ั ชี ______________________

เงินลงทุนขันตํ
้ ่า 1,000 บาท ต่อเดือน
เงินลงทุนขันตํ
้ ่า 1,000 บาท ต่อ 1 หลักทรัพย์
(การเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือน ขันตํ
้ ่าครัง้ ละ 1,000 บาท เช่น 1,000 บาท 2,000 บาท)
วันที่ 5 หรื อ 20 หรื อ 28 ของเดือน
หุ้น 30 ตัว (จากการคัดสรรของนักวิเคราะห์ของบริ ษัท) เลือกได้ สงู สุด 20 ตัว

อัตราค่ านายหน้ า
0.2570%
ของจํานวนเงินที่ลงทุน
(ขันตํ
้ ่า 30 บาท
ต่อรอบการลงทุน)

* บริ ษัทจะตัดเงินลงทุน ผ่านทางบริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยจะทําการตัดเงินลงทุนล่วงหน้ า 1 วันทําการก่อนวันลงทุน (T-1)
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน วันที่ลงทุน และหุ้นที่ลงทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อนวันลงทุน

โปรดระบุความประสงค์ โดยทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่ อง ( )
( ) คําสัง่ นี ้เป็ นครัง้ แรกเพื่อสัง่ ซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป
( ) คําสัง่ นี ้เป็ นการเปลี่ยนแปลง โดยข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะลงทุน ด้ วยจํานวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่านายหน้ าและภาษี มลู ค่าเพิ่ม) : __________ บาท (____________________________)
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ให้ ซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป ทุกเดือนในวันที่

( ) วันที่ 5

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

( ) วันที่ 20

ชื่อหลักทรัพย์

( ) วันที่ 28
จํานวนเงิน (บาท)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

บาท

ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อซื ้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิปที่ระบุไว้ ในสัญญา
Phillip Shares Builders Plan โดยความประสงค์นี ้เป็ นความประสงค์ของข้ าพเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมเข้ าผูกพันตามเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญา
Phillip Shares Builders Plan โดยชอบด้ วยกฎหมาย ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องตามความจริ ง และเข้ าใจว่าการลงทุนในหุ้นตามโครงการ
บัญชีออมหุ้นกับฟิ ลลิป ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรื อรับประกันผลตอบแทนโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และข้ าพเจ้ าไม่สามารถ
เรี ยกร้ องความรับผิดชอบใดๆ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ลายมือชื่อ X__________________________________ลูกค้ า
(

)

ลายมือชื่อ ___________________________________พยาน
(

วันที่_____________________________

)

วันที่_____________________________

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

Approved by SVP
Date _______________

Operation
Date _______________

