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ใบค ำสั่งซือ้หุน้ในบัญชีออมหุน้กับฟิลลิป (“Phillip Share Builders Plan”) 
 

ช่ือ-นำมสกุล _________________________________ เบอรโ์ทรศัพท ์_____________________  เลขทีบ่ัญชี ______________________ 
 

1. ก ำหนดเงนิลงทุน เงินลงทนุขัน้ต  ่ำ 1,000 บำท ตอ่เดือน   
เงินลงทนุขัน้ต  ่ำ 1,000 บำท ตอ่ 1 หลกัทรพัย ์
(กำรเพิ่มเงินลงทนุตอ่เดือน ขัน้ต  ่ำครัง้ละ 1,000 บำท เชน่ 1,000 บำท  2,000 บาท) 

อัตรำค่ำนำยหน้ำ 
0.2570% ของจ ำนวนเงิน

ที่ลงทนุ 
(ขัน้ต  ่ำ 30 บำท ตอ่รอบ

กำรลงทนุ) 
2. เลือกวันที่ลงทุน* วนัที่ 5 หรอื  20 หรอื 28 ของเดือน  
3. เลือกหุน้ที่ลงทุน หุน้ 35 ตวั (จำกกำรคดัสรรของนกัวิเครำะหข์องบรษัิท) เลือกไดส้งูสดุ 20 ตวั 

* บรษัิทจะตดัเงินลงทนุ ผ่านทางบรกิารหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตั ิ(ATS) โดยจะท าการตดัเงินลงทนุลว่งหนา้ 1 วนัท าการก่อนวนัลงทนุ (T-1) 
กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทนุ วนัท่ีลงทนุ และหุน้ท่ีลงทนุ สำมำรถเปล่ียนแปลงได ้โดยแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัลงทนุ 

 

โปรดระบุควำมประสงคโ์ดยท ำเคร่ืองหมำย √  ลงในช่อง (    ) 
(    )  ค ำสั่งนีเ้ป็นครัง้แรกเพ่ือสั่งซือ้หุน้ในบญัชีออมหุน้กบัฟิลลิป 
(    )  ค ำสั่งนีเ้ป็นกำรเปลี่ยนแปลง โดยขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงขอ้มลูดงันี ้
 

ข้อ 1. ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะลงทนุ ดว้ยจ ำนวนเงินลงทนุตอ่เดือน (รวมคำ่นำยหนำ้และภำษีมลูคำ่เพิ่ม) : __________ บำท (____________________________) 
 

ข้อ 2. ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคใ์หซ้ือ้หุน้ในบญัชีออมหุน้กบัฟิลลิป ทกุเดือนในวนัที ่  (  ) วนัที่ 5  (  ) วนัที่ 20  (  ) วนัที่ 28 
 

ข้อ 3. ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หุน้ในบญัชีออมหุน้กบัฟิลลิป โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ล ำดับ ช่ือหลักทรัพย ์ จ ำนวนเงนิ (บำท) ล ำดับ ช่ือหลักทรัพย ์ จ ำนวนเงนิ (บำท) 
1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   
 รวม                                                                 บำท 

     หมำยเหตุ :  ขัน้ต  ่ำ 1,000 บำท ในกำรลงทนุในหุน้ 1 หลกัทรพัย ์
 

ข้อ 4. ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมเงื่อนไขและรำยละเอียดเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อซือ้หุน้ในบัญชีออมหุน้กับฟิลลิปที่ระบุไวใ้นสญัญำ 
Phillip Shares Builders Plan โดยควำมประสงคนี์เ้ป็นควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้เอง ขำ้พเจำ้รบัทรำบและยินยอมเขำ้ผูกพันตำมเงื่อนไขและรำยละเอียดในสัญญำ 
Phillip Shares Builders Plan โดยชอบดว้ยกฎหมำย ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูขำ้งตน้ถกูตอ้งตำมควำมจรงิ และเขำ้ใจวำ่กำรลงทนุในหุน้ตำมโครงกำร บญัชีออม
หุน้กับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝำกธนำคำร ไม่รบัรองหรือรบัประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถ เรียกรอ้ง
ควำมรบัผิดชอบใดๆ กบับรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

 ลำยมือช่ือ X__________________________________ลูกค้ำ ลำยมือช่ือ ___________________________________พยำน 
    (       )                  (                 ) 

                     วนัที่_____________________________                       วนัที่_____________________________ 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่บล.ฟิลลิป 

   

 Approved by AVP/ VP/ Brach Manager 
Date _______________ 

Approved by SVP 
Date _______________ 

Operation 
Date _______________ 

http://www.poems.in.th/
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สัญญา Phillip Share Builders Plan (“บัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป”) 
 

สญัญาฉบบันีทํ้าขึน้เม่ือวนัท่ี_________________________ ระหว่าง____________________________________________________ (ต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กบั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (ต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง สญัญาฉบบันีใ้ห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าเพ่ือซือ้
ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือสญัญาบริการอ่ืนใดท่ีบริษัทอาจจะกระทําเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงในอนาคต เว้นแต่สญัญานีจ้ะกําหนดไว้โดยประการอ่ืน บรรดาคํานิยาม หรือคําเฉพาะ
ทัง้หลายท่ีใช้ในสญัญาฉบบันี ้แตมิ่ได้ให้คําจํากดัความไว้ในสญัญาฉบบันี ้ให้นําความหมายท่ีให้ไว้และใช้ในสญัญาซือ้ขายหลกัทรัพย์มาใช้โดยอนโุลม 
 

คูส่ญัญาทัง้สองได้ตกลงกนัดงัมีเง่ือนไขและรายละเอียด ดงันี ้ 
1. ลกูค้าตกลงเข้าร่วมลงทนุในหลกัทรัพย์ตามโครงการบญัชีออมหุ้นกบัฟิลลิป โดยแต่งตัง้และมอบอํานาจให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลกูค้าระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หุ้นใน

บญัชีออมหุ้นกบัฟิลลิป (“หลักทรัพย์ที่ลงทุน”) ในวนัท่ีท่ีลกูค้าได้ระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุนัน้ หากวนัท่ีกําหนดดงักล่าวในงวดใดตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้
บริษัทดําเนินการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุนัน้ในวนัเปิดทําการถดัไป 

2. ลกูค้าต้องชําระเงินสําหรับการลงทนุตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1วนัทําการก่อนถึงกําหนดวนัซือ้ตามข้อ 1. ทัง้นีใ้ห้ถือว่าการชําระเงิน
ดงักล่าวนัน้เป็นการแสดงเจตนาให้บริษัทซือ้หลักทรัพย์ตามคําสั่งของลูกค้า ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคําสั่งซือ้หลกัทรัพย์ตามข้อ 1. หากลูกค้าผิดนัดไม่ชําระเงินให้แก่บริษัทภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องซือ้หลกัทรัพย์ตามคําสัง่ของลกูค้าตามใบคําสัง่ซือ้ในข้อ 1. ให้แก่ลกูค้า ณ งวดนัน้เช่นกนั หรือหากลกูค้าได้ชําระเงิน
สําหรับการลงทนุให้แก่บริษัทเกินกําหนดเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุให้แก่ลกูค้าในรอบการซือ้ถดัไป 

3. ลกูค้ายอมรับ และรับทราบดีวา่ 
3.1 การลงทนุในหลกัทรัพย์ตามโครงการ “บญัชีออมหุ้นกบัฟิลลิป” มิใช่เป็นการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินใด  
3.2 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุได้ครบถ้วนตามจํานวนท่ีลกูค้าต้องการซือ้ ไม่ว่าจะเน่ืองมาจากสาเหตใุด อาทิ หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุถูกห้ามการซือ้ขาย บริษัทจะ

เก็บรักษาเงินท่ีได้รับจากลกูค้าไว้ในบญัชีเพ่ือลกูค้า และบริษัทจะซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุเพ่ิมเติมต่อไปในวนัทําการถดัไปหนึ่งวนัหรือหลายวนัก็ได้ จนกว่าจะครบถ้วนตามจํานวน
ท่ีลกูค้าต้องการซือ้  

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทไมส่ามารถซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุได้ เน่ืองจากหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุถกูห้ามการซือ้ขายเป็นเวลานาน หรือมีการเพิกถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน หรือ
บริษัทเห็นว่าลกูค้าไม่ควรลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าวอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้าทราบและให้ลกูค้าแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือหรือทางโทรสารหรือ
ทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (E-Mail) กลบัมายงับริษัทวา่ลกูค้าประสงค์จะลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืนใด ตามรายช่ือหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทเสนอให้ลกูค้าพิจารณาแทน โดยหากลกูค้าไม่
แจ้งความจํานงดงักลา่วให้บริษัททราบภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด บริษัทจะคงซือ้หลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1. ต่อไปตามเดิม หรือหยดุซือ้หลกัทรัพย์เดิมและเก็บรักษา
เงินสดไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความจํานงจากลกูค้า แล้วแต่กรณี ทัง้นีไ้ม่ว่าบริษัทจะเลือกดําเนินการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
และลกูค้าไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือเงินชดเชยจํานวนใดๆ ทัง้สิน้ 

3.4 เม่ือบริษัทซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทุนตามจํานวนเงินท่ีต้องการซือ้ได้ทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจะนํามาจัดสรรให้แก่ลูกค้าและลูกค้ารายอ่ืนๆตามสดัส่วนท่ีลูกค้าเลือกลงทุนใน
จํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หุ้นในบญัชีออมหุ้นกบัฟิลลิป โดยวิธีการเฉล่ียราคาท่ียติุธรรม 

3.5 ในกรณีท่ีบริษัทนําเงินท่ีลกูค้าชําระสําหรับการลงทนุไปซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุแล้วยงัมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะนําเงินคงเหลือนัน้ไปรวมกบัเงินท่ีลกูค้าต้องชําระสําหรับการซือ้ใน
งวดต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทอาจพิจารณาให้ดอกเบีย้สําหรับเงินคงเหลือดงักล่าวหรือไม่ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนัใช้บงัคบัอยู่ในปัจจบุนัและอาจจะบงัคบัใช้ในอนาคต 

3.6 กรณีท่ีลกูค้าประสงค์จะโอนหลกัทรัพย์อ่ืนใด ซึง่มิใช่หลกัทรัพย์ท่ีได้มาจากการร่วมโครงการ เข้ามายงับญัชีซือ้หลกัทรัพย์ตามสญัญานี ้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับโอนหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว หรือกําหนดให้โอนหลกัทรัพย์นัน้เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อ่ืนของลกูค้า (ถ้ามี) ก็ได้ 

3.7 บริษัทได้คดัเลือกหลกัทรัพย์ไว้หลายรายการให้ลกูค้าได้มีโอกาสเลือกลงทนุซึง่ลกูค้าเห็นว่าเป็นหลกัทรัพย์ท่ีดีและมีความเหมาะสมท่ีจะลงทนุตามความประสงค์ของลกูค้า โดย
ลกูค้าเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการลงทนุและเป็นผู้ตดัสินใจเลือกหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุด้วยตนเอง บริษัทไมไ่ด้รับรองผลตอบแทนในการลงทนุตามโครงการนีแ้ตอ่ย่างใด 

4. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจะเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินสําหรับการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ ลกูค้าจะต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือหรือทางโทรสารหรือจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (E-Mail) ให้
บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนวนัซือ้หลกัทรัพย์ตามท่ีลกูค้าได้ระบุไว้ในข้อ 1. โดยหากเป็นการลดจํานวนเงินลกูค้าสามารถลดจํานวนเงินลงทนุลงได้แต่ต้องไม่ต่ํา
กวา่จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีบริษัทกําหนดไว้  

5. ลกูค้ามีสิทธิขายหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุท่ีได้ซือ้ไว้ตามโครงการนีก่ี้ครัง้ก็ได้ โดยลกูค้าจะต้องรับผิดชอบชําระคา่นายหน้าตามท่ีบริษัทกําหนด รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิมตามกฎหมาย  
6. หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ท่ีจะเลิกสัญญาฉบับนีใ้ห้คู่สัญญาฝ่ายท่ีประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแจ้งเป็นหนังสือเพ่ือขอเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั  
 

คูส่ญัญาทัง้สองได้อา่นและเข้าใจข้อความทัง้หมดในสญัญาฉบบันีแ้ล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 
 

 ลายมือช่ือ X__________________________________ลกูค้า ลายมือช่ือ ___________________________________บริษัท 
  ( )               (         ) 
 

 ลายมือช่ือ ___________________________________พยาน ลายมือช่ือ ___________________________________พยาน 
  ( )              (         ) 


