บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด( ม ห า ช น )

จํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรหรือจองซื้อ
ไดรับจัดสรรหรือจองซื้อทั้งสิ้นจํานวน

แบบคําขอสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรจากองคกรที่พนักงานทํางานอยู

หุน

Application Form for Employee Stock Ownership Program (ESOP)

ใชสิทธิจองซื้อ

หุน

เลขที่อางอิง …………………….
วันที่ ……..………………

ขอมูลสวนบุคคล

ชื่อและชื่อสกุล นาย/นาง/นางสาว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เลขประจําตัวพนักงาน__________ วัน/เดือน/ป เกิด ________อายุ __ ป
สัญชาติ ________ ที่อยู _____ ____
___________
__________________จังหวัด
__ รหัสไปรษณีย
_ _
บัตรประชาชน/บัตรขาราชการ/ใบตางดาวเลขที่
__________
ออกที่
______
หมดอายุวันที่_ _ _ _ _ _ _ _ _
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
_________________
วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ทานเคยเปลี่ยนชื่อและ/หรือสกุลมากอนหรือไม
เคยโปรดแนบหลักฐาน
ไมเคย

ที่อยู/ที่ติดตอ
ที่อยูปจจุบันเลขที่ __________________________________
________________ จังหวัด_ ________รหัสไปรษณีย _ _ _ _ _
โทรศัพท_________โทรศัพทมือถือ _________โทรสาร
_ _ _ _
e-mail __________________ อาศัยมานาน________ป
เปนของตนเอง
เปนของสมาชิกครอบครัว
เชาอยู
ผอนอยู

วงเงินกูยืมที่ตองการ
จํานวนเงินกูยืมที่ตองการ ______________________บาท

รายละเอียดที่ใหไวนี้ ขาพเจาขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลัง ขาพเจาจะแจงใหบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย
จํากัด (มหาชน) ทราบเปนลายลักษณอักษรทันที ขาพเจายินยอมและมอบอํานาจใหแก
บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือตัวแทนบริษัทฯ
ตรวจสอบขอมูล เพื่อใชในการประเมินผลใบสมัคร หรือดําเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพยของขาพเจา
ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันและรับปฏิบัติทุกประการ
หากขาพเจาไมปฏิบัติ เปนเหตุใหความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ขาพเจายินดีรับผิดชอบทุก
ประการ ทั้งนี้ ขาพเจายินยอม หากวา บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด
(มหาชน) จะสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัคร โดยไมจําเปนตองระบุสาเหตุ

) ลงชื่อ

______
(
/

วันที่

______ ผูขอกู (ลูกคา)
)
/_____

การทํางาน
ชื่อสถานที่ทํางาน
ที่ตั้ง
โทรสาร

______ประเภทกิจการ ____ ____
_____
___โทรศัพท _______
____ตําแหนงงาน __________อายุการทํางาน ___ป

* กรณีอายุงานต่ํากวา 1 ป โปรดระบุทที่ ํางานเดิม

ชื่อสถานที่ทํางานเดิม
ตําแหนงงาน

____

ประเภทกิจการ
อายุการทํางาน
ป

___

ขอมูลรายไดและคาใชจายปจจุบัน
รายไดประจําตอเดือน
บาท รายไดอื่นๆ ตอเดือน _ _ ___ บาท
แหลงที่มารายไดอื่นๆ
_ _ _ _ _ _ _ _ _บาท
คาใชจายรวมโดยประมาณ ตอเดือน
_
_บาท
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
อื่นๆ
ชื่อคูสมรส
ชื่อสกุลเดิมคูสมรส
_
_
ในกรณีจําเปนเรงดวน และติดตอโดยตรงไมได ใหติดตอบุคคลตามนี้
ชื่อและชื่อสกุล
_______
ความสัมพันธ
____
ที่ทํางาน
__ __โทรศัพท __
___

หนังสือยินยอมของคูสมรส
ขาพเจา ____________________________________
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ________________________
อายุ_______ป ขอใหความยินยอมให_____________________
ซึ่งเปนคูสมรสของขาพเจาทํานิติกรรมใดๆอันเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
เชน การกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย การจํานํา การมอบอํานาจใดๆ กับ บริษัท
หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

) ลงชื่อ

_____________________ คูสมรส
(
)

บัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

ระยะเวลาที่ติดตอ

สวนของ บลล.
การตรวจสอบเอกสารประกอบ

บัญชีเงินกูสถาบันการเงิน
ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

ประเภทเงินกู

วงเงินกู(บาท)

เงินคางวดผอนชําระ
ตอเดือน

สมบูรณ

C.O.______________________

ไมสมบูรณ

วันที่ _________

H C D._____________________ วันที่ _________

ใบแนบแบบคําขอสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรจากองคกรที่พนักงานทํางานอยู (ESOP)
(กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนทุกหัวขอ หากขอใดไมมีขอมูล กรุณาระบุวา “ไมมี”)
ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล ลูกคา (นาย/นาง/น.ส.)_________________________________________________________________
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถามี)__________________________
รายไดประจําตอเดือน______________________บาท
รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท
แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________
ตําแหนงทางการเมือง  ไมมี
 มี ตําแหนง__________________________________________
ชื่อ-สกุล ของคูสมรส(นาย/นาง/น.ส.)______________________________________________________________
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ________________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน_____________________________________ตําแหนง__________________________________
โทรศัพทที่ติดตอได__________________________________E-mail address (ถามี)__________________________
รายไดประจําตอเดือน______________________บาท
รายไดอื่นๆตอเดือน__________________________บาท
แหลงที่มาของรายไดอื่นๆ_____________________________________________________________________
ตําแหนงทางการเมือง  ไมมี
 มี ตําแหนง__________________________________________
บุคคลที่สามารถติดตอขาพเจาไดในกรณีเรงดวน คือ_______________________________________________________
ความสัมพันธ______________________________________โทรศัพทที่ติดตอได___________________________
บุคคลที่ไดรบั ประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย
บุคคลที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย
บุคคลที่ไดรบั มอบอํานาจใหกระทําการแทน

 ขาพเจา  ผูอื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______
 ขาพเจา  ผูอื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______
 ไมมี  ผูอ ื่น คือ_____________________ความสัมพันธ_______

วัตถุประสงคในการลงทุนในหลักทรัพย
แหลงที่มาของเงินที่นํามาลงทุนในหลักทรัพย

 ลงทุนระยะยาว
 ลงทุนระยะสั้น  อื่นๆ________________________
 เงินเดือน
 ธุรกิจสวนตัว  การลงทุน
 มรดก
 อื่นๆ โปรดระบุ______________________________

ประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพย
 ไมเคยลงทุน

 เคยลงทุนมาแลว_______________ป

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน
 เงินสด
 มารจิ้น
 Internet Trading
รายชื่อบริษัทหลักทรัพยที่ลูกคาเปดบัญชีอยูในปจจุบัน_____________________________________________________
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในชวง 3 ป ที่ผานมา
 ไมเคยกระทําผิด
 เคยกระทําผิดในความผิดฐาน_____________________________ป________________________
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อลูกคา_______________________
(
)

สัญญาจํานํา
Pledge Agreement

หนังสือมอบอํานาจ
Law Of Attorney

ทําที่_____________________________
วันที่ _____________________________
สัญญานี้ทําขึ้นใหไวกับ บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่อยูเลขที่ 898 อาคารเพลิน
จิตทาวเวอร ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
“บลล.”) ฝายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว________________________________บัตรประชาชนเลขที่ ________________อายุ_______ป
ที่อยู_____________________________________________________________ (ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
“ลูกคา”) อีกฝายหนึ่ง
ตามที่ลูกคาไดทําสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่ _________________กับ บลล. (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “สัญญา
กูยืมเงิน”) ลูกคาตกลงจํานํา และ บลล. ตกลงรับจํานําหลักประกัน เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ตามสัญญากุยืม
เงินดังกลาวและหนี้ทุกประเภททั้งหมดที่ลูกคามีตอ บลล. ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ถอยคําที่กําหนดในสัญญานี้มีความหมายเชนเดียวกันกับที่ระบุในสัญญากูยืมเงิน เวนแตจะระบุไวโดยชัด
แจงเปนอยางอื่นในสัญญาฉบับนี้
“หลักประกัน” หมายถึง หลักทรัพยหรือทรัพยสินใดที่ลูกคาไดนํามาจํานําหรือวางเปนประกันการชําระหนี้กับ
บลล.
ขอ 2. สัญญาจํานํานี้มีผลบังคับใชกับหนี้ทุกประเภททั้งหมดที่ลูกคามีตอ บลล. ไมวาจะเปนหนี้ที่เกิดขึ้นแลวใน
ปจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ไมวาจะเปนหนี้ที่ถึงกําหนดหรือไมถึงกําหนดก็ตาม และใหถือสัญญากูยืมเงิน
เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขอ 3. ลูกคาตกลงสงมอบหลักประกันใด ๆ ใหกับ บลล.โดยตรงและ/หรือสงมอบโดยวิธีการอื่นใด เชน สงมอบ โดย
บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยใหถือวาหลักประกันนั้นลูกคาไดสงมอบเพื่อจํานําตามสัญญาจํานําฉบับนี้แลว
ในกรณีจํานําหลักทรัพย หาก ณ วันทําสัญญานี้ หลักทรัพยที่จะสงมอบเพื่อจํานํานั้นยังมิไดเกิดเปน
หลักทรัพย ลูกคาตกลงมอบอํานาจให บลล. เปนผูรับหลักทรัพยดังกลาวแทนเพื่อทําการจํานําตอไป
ขอ 4. ลูกคาตกลงยินยอมให บลล.ดูแลรักษาหลักประกันตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางสวนไวที่ บลล. และ/หรือ
ดําเนินการอื่นใดดังตอไปนี้
(1) หลักทรัพย ฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือนายทะเบียนอื่นใด
(2) ทรัพยสินอื่น เก็บรักษาไวกับบุคคลตามที่ บลล. เห็นสมควร
ขอ 5. ลูกคาตกลงให บลล.มีสิทธิยึดถือหลักประกันไวไดทั้งหมดจนกวาจะไดรับชําระหนี้และคาอุปกรณรวมทั้งหนี้
อื่นใดที่ลูกคามีตอ บลล.ครบถวน
ขอ 6. คาใชจายหรือคาฤชาธรรมเนียมทั้งหลายอันเกิดจากการดําเนินการจํานํา เชน การฝาก การโอน การ สง
มอบ การจดแจงและ/หรือการเพิกถอนการจดแจงจํานํา การเก็บรักษา การเพิกถอนหลักประกัน ลูกคาเปนผูออก
ทั้งสิ้น
ขอ 7. ลูกคาขอใหการรับรองกับ บลล.วาหลักประกันที่ลูกคาไดสงมอบหรือถือวาสงมอบและจํานําใหแก บลล.
ตามสัญญานี้ ลูกคาเปนผูมีกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว และลูกคาไมเคยจําหนายจายโอนหรือกอใหเกิดภาระผูกพัน
ประการใดในหลักประกันดังกลาวทั้งสิ้น และลูกคาเปนผูมีสิทธิและอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายทุกประการที่จะ
จํานําหลักประกันดังกลาวตอ บลล.
ขอ 8. ถา บลล. ไดรับเงินปนผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย หรือหลักประกันที่ลูกคา
ไดนํามาจํานําและ/หรือวางเปนประกันกับ บลล. หรือที่ บลล. ไดครอบครองอยู ลูกคาตกลงยินยอมให บลล.
สามารถนําเงินดังกลาวที่ไดรับมาลดยอดหนี้ตามสัญญานี้ที่มีอยูในขณะนั้นได
ในกรณีตามวรรคกอน หากดอกผลนั้นมิไดเปนเงินหรือถือมิไดวาเปนเงิน ใหอยูในดุลพินิจของ บลล.ที่จะรับเปน
หลักประกัน และ/หรือกําหนดเงื่อนไขหรือไมอยางไรก็ได
ขอ 9. ในกรณีลูกคาขอถอนหลักประกัน เวนแตการสั่งขายหลักทรัพยตามวรรคสอง ลูกคาจะตองถอน
หลักประกันทั้งหมดในคราวเดียว และชําระหนี้ทั้งหมดใหกับ บลล.
ในกรณีที่ลูกคาจะสั่งขายหลักทรัพยที่เปนหลักประกันไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
จะตองสั่งขายกับนาย
หนาที่ไดรับความยินยอมจาก บลล. เทานั้น
ขอ10. ในกรณีที่ บลล.ดําเนินการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันใดแลวไดเงินมาไมเพียงพอสําหรับภาระหนี้ที่
ลูกคาคางชําระอยู บลล.มีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับจํานําหลักประกันอื่นไดอีก จนกวาภาระหนี้ที่ลูกคาคางชําระ
อยูตอ บลล.จะไดชําระครบถวน นอกจากนี้ลูกคายินยอมที่จะชําระหนี้เพิ่มเติมในสวนที่ขาดอยูนั้นใหกับ บลล.จน
ครบถวนทุกประการหากกรณีบังคับชําระหนี้แลวยังมีเงินเหลืออยู ลูกคายินยอมให บลล.นําเงินนั้นไปชําระหนี้สิน
อื่นใดที่ลูกคาเปนหนี้ บลล.อยูไดตามที่ บลล.เห็นสมควร
เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว เห็น
วาถูกตองตรงตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ณ สถานที่ และ วัน เดือน ป ดังระบุไวขางตน

ทําที่_____________________________
วันที่ _____________________________
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา_________________________บัตรประชาชนเลขที่____________
อายุ________ป ที่อยู ___________________________________________ ตอไปนี้เรียกวา
“ผูมอบอํานาจ” ขอมอบอํานาจให บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่อยู
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ตอไปนี้เรียกวา “ผูรับมอบอํานาจ”
โดยที่ผูมอบอํานาจไดทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย และสัญญาจํานํากับผูรับมอบอํานาจ
ตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่ _________________ และ สัญญาจํานํา ฉบับลงวันที่
_________________ ตอไปนี้รวมเรียกวา “สัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย” ผูมอบอํานาจตกลง
แตงตั้งและมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการดังตอไปนี้
ขอ1.ทําการจดแจงจํานําหรือดําเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกีย่ วของกําหนด เพื่อให บลล.
มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพยและ/หรือสิทธิประโยชนและ/หรือทรัพยสินทั้งหลายของลูกคา (ตอไปนี้จะ
รวมเรียกวา “ทรัพยสิน”)เพื่อเปนประกันหนี้ที่ลูกคาหรือของผูอื่นมีตอ บลล. และดําเนินการเกี่ยวกับ
การเพิกถอนจํานําทรัพยสิน โดยลงนามในเอกสาร ตราสาร หนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว กับ
บุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ขอ2.ใชบริการตางๆของนายทะเบียนและ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(ตอไปจะเรียกวา “ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ในสวนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยของลูกคา เชน ฝาก ถอน
โอน รับโอน จดแจงและ/หรือเพิกถอนจดแจงจํานํา ออกใบหลักทรัพย ถอนใบหลักทรัพย เปนตน
ลูกคาตกลงยินยอมให บลล.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของนาย
ทะเบียนและ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยทุกประการ เชน ตกลงให บลล.เปดเผยชื่อ ที่อยู และ
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับลูกคาใหแกนายทะเบียนและ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพย เปนตน
ขอ3.รับทรัพยสินจากตัวแทน นายหนา หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือบุคคล ผูซึ่งตองหรือมีหนาที่
สงมอบทรัพยสินนั้นใหกับลูกคา รับชําระเงินคาขายหลักทรัพย คาธรรมเนียมใหยืมหลักทรัพย เงิน
ปนผล ดอกเบี้ย เงินอื่น ดอกผลหรือประโยชนอันเกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองทรัพยสิน และ/
หรือ หลักทรัพยของลูกคาไมวาหลักทรัพยนั้นๆ จะอยูในชื่อของลูกคาหรือบุคคลอื่นใด
ขอ4.ซื้อ จองซื้อ ใชสิทธิขาย โอน รับโอน สงมอบ รับมอบ ยืม ใหยืม ทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพย
รวมทั้งชําระเงินคาซื้อ จองซื้อ จําหนายจายโอน ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คานายหนา อากรแสตมป
คาภาษีหัก ณ ที่จาย คาภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจายที่เกี่ยวของ โดยลงนามในหนังสือ เอกสาร
สัญญา หรือตราสารใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ5.ใชทรัพยสินเพื่อเปนประโยชนของบุคคลอื่นหรือของ บลล. เปด/ปดบัญชี ฝาก ถอน โอน รับโอน
ทรัพยสินและ/หรือหลักทรัพย
หรือนําไปลงทุนหาผลประโยชนกับสถาบันการเงินไมวาสถาบัน
การเงินนั้นจะมีความสัมพันธทางตรงหรือทางออมกับ บลล. รวมทั้งลงนามในคําขอหรือเอกสารอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว
ขอ6.เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใดๆ อันเกี่ยวกับหลักทรัพยของลูกคาที่
บลล.ไดถือหรือครอบครองไว ปดโอนหลักทรัพยเปนชื่อของ บลล. หรือบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่
บลล.เห็นสมควร
ขอ7.จัดเก็บเปดเผยและ/หรือแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆของลูกคาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศาล เจาพนักงานและ/หรือบุคคลใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย บริษัทตัวแทนนายหนาที่ทําหนาที่ซื้อหลักทรัพยใหกับ บลล. สถาบันการเงิน รวมทั้ง
หนวยงาน องคกร บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและ/หรือ
การซื้อหลักทรัพย
ขอ8.มอบอํานาจชวงใหกับบุคคลอื่นใด หรือเพิกถอนการมอบอํานาจชวงตามหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับนี้
ขอ9.แกไขเพิ่มเติมสรรพเอกสารตางๆ และ/หรือทําการอื่นใดบรรดาที่จําเปนหรือสมควร เพื่อบรรลุ
วัตถุ ประสงคตามอํานาจที่ใหไวในหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ สัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและ
สัญญาจํานํา
ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและสัญญาจํานํา ลูกคาจะ
ไมยกเลิกเพิกถอนอํานาจนี้จนกวาจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก บลล.และ/หรือ
ลูกคาจะชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย รวมทั้งหนี้สินใดๆ ที่ลูกคามีตอ บลล.จน
เสร็จสิ้น
การกระทําใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งผู
มอบอํานาจไดกระทําการดวยตนเองทุกประการจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยานขาง
ทายนี้

)

ลงชื่อ______________
(

ลงชื่อ___________________________พยาน
(
)

______________ผูจํานํา (ลูกคา)
)

)

ลงชื่อ __________________________พยาน
(
)

ลงชื่อ

ผูมอบอํานาจ (ลูกคา)

(
ลงชื่อ
(

)
พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

สัญญากูย ืมเงิน
(ESOP Financing)

(จ) การชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดไมวากรณีใด ๆ หากลูกคายังคงมีหนี้คางชําระอยูกับ บลล. ลูกคายังคงมี
หนาที่ตองชําระหนี้ใหกับ บลล.ตามจํานวนและกําหนดเวลาตามขอ 5. จนกวาจะชําระเสร็จสิน้
ทําที่_____________________________ ขอ 8. การสิน้ สุดของสัญญา
วันที่ _____________________________ (ก) กรณีดังตอไปนี้ ใหถอื วาสัญญานี้สิ้นสุดลงทันที
(1) ลูกคาออกจากงาน ไมวากรณีใด ๆ
สัญญานี้ทําขึ้นใหไวกบั บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่อยูเ ลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร
(2) ลูกคาถึงแกความตาย สาบสูญ ถูกพิทักษทรัพยชั่วคราว/เด็ดขาด เปนบุคคลลมละลาย ตกเปนคน
ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “บลล.”)
ไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต
โดย นาย/นาง/นางสาว____________________________________บัตรประชาชนเลขที่ ____
___ __ อายุ______ป
(3) ลูกคาดําเนินการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง แกไขรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อในใบจองซื้อฉบับ
ที่อยู ___________________________________________________________ (ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ลูกคา”) อีก
ดังกลาว โดยปราศจากความยินยอมจาก บลล. กอน
ฝายหนึ่ง โดยทีล่ ูกคามีความประสงคกยู ืมเงินจาก บลล. เพือ่ ซื้อหลักทรัพย ลูกคาจึงตกลงทําสัญญาดังตอไปนี้
(4) บริษัทนายจางไมประสงคจะดําเนินการนําสงเงินตามขอ 5. อีกตอไป
ขอ 1. การบังคับใช
(5) บริษัทนายจางปดกิจการไมวาชั่วคราวหรือถาวร
(ก) สัญญานี้ ใชบังคับกับการกูยมื เงินเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร/การใชสิทธิจองซื้อหลักทรัพย อัน
(6) บลล. บอกเลิกสัญญา
เนื่องมาจากการทํางานในองคกรของลูกคา
ไมวาบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยจะเสนอขายหลักทรัพยครั้งเดียวหรือเปน (ข) ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงแลว ลูกคาตกลงชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยที่คงคางอยูทั้งหมดทันที
คราวๆ หรือตอเนือ่ งเปนโครงการ
ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา
(ข) ในกรณีที่บริษัททีเ่ สนอขายหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยเปนคราว ๆ หรือตอเนื่องเปนโครงการ ลูกคาอาจกูยืมเงินจาก (ก) ในกรณีที่มเี หตุอันเกี่ยวกับหนาที่การงานของลูกคาซึ่งทําใหลูกคาไมสามารถชําระหนี้ใหกับ บลล.ไดตามจํานวน
บลล. เปนครั้งคราว และในการกูยมื เงินแตละคราวนัน้ ใหตกอยูภายใตบังคับของสัญญานี้ โดยใหจัดทําเปนหนังสือยืนยัน และกําหนดเวลาตามขอ 5. บลล. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรียกรองใหลกู คาชําระหนี้บางสวนหรือทั้งหมดคืนกอน
เพื่อกําหนดความตกลงตาง ๆ ในการกูยืมเงินในคราวนั้น ๆ และใหหนังสือยืนยันดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ถึงกําหนดเวลาที่ระบุไวตามสัญญานี้ แลวแต บลล. จะเห็นสมควร และในกรณีเชนนี้ลูกคาตกลงจะชําระหนี้ทั้งหมด
ทันทีโดยไมโตแยงอยางใดทั้งสิ้น และจะไมยกประโยชนในเรื่องเงื่อนเวลามาเปนขอตอสู บลล. แตประการใด
ขอ 2. คําจํากัดความ
(ข) บลล.มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาไดโดยอาศัยเหตุแหงสัญญานี้หรือเพราะเหตุลูกคาผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอ
(ก) “หลักทรัพย” ใหมีความหมายตามที่ระบุในหนังสือยืนยัน
(ข) “บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย” ใหมีความหมายตามที่ระบุในหนังสือยืนยัน และใหหมายความรวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ทํา ใด
ขอ 10. การผิดนัด/ผิดสัญญา
หนาที่เสนอขายแทนหรือรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยดวย
(ค) “ซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อ การแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยเปนหลักทรัพย และการ (ก) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถอื วาลูกคาผิดนัด
(1) ลูกคาไมชําระหนี้ตามเงื่อนไขในขอ 5.
รับโอนหลักทรัพยโดยมีคาตอบแทนดวย
(2) ลูกคาไมชําระหนีเ้ งินตนและดอกเบี้ยที่คงคางทั้งหมดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแลวตามขอ 8.
ขอ 3. การกูยืมเงิน
(3) ลูกคาไมชําระหนีเ้ มื่อ บลล. บอกกลาวทวงถามใหชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน
(ก) ลูกคาตกลงกูย ืมเงินจาก บลล. เพื่อซื้อหลักทรัพย และ บลล. ตกลงใหลูกคากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย ดังมีรายละเอียด
(ข) ในกรณีลกู คาผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ลูกคายอมชําระดอกเบี้ยให บลล.ในอัตราสูงสุดที่
ปรากฏตามหนังสือยืนยัน ทั้งนี้ เมือ่ บลล. ไดชําระเงินคาซื้อหลักทรัพยใหกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย รวมทั้ง
บลล. กําหนดในกรณีผิดนัดผิดสัญญา ตามหนังสือยืนยัน นับตั้งแตวันผิดนัดจนกวาจะชําระเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ(ถามี) เชนคาธรรมเนียมการจดแจงจํานําใหกับนายทะเบียนแลว ใหถือวา บลล. ไดสงมอบและ
เปนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดแบบลอยตัว ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวได
ลูกคาไดรับมอบเงินที่กยู ืมตามสัญญานี้แลว
โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา
(ข)ในกรณีที่บลล.ใหกูยืมเงินไมเต็มมูลคาหลักทรัพยที่ลูกคาซื้อรวมทั้งคาธรรมเนียมอืน่ ที่เกีย่ วของตามหนังสือยืนยัน ลูกคา (ค) ในกรณีตามวรรค (ข) ลูกคาตกลงจะชําระเงินตนและดอกเบีย้ ที่คงคางอยูทั้งหมดใหกับ บลล. และ/หรือยินยอม
จะนําเงินสวนตางที่เหลือตามที่ระบุในหนังสือยืนยันสงมอบใหกับ บลล. เพื่อชําระคาซื้อหลักทรัพยตามวรรค (ก) ตอไป
ให บลล. บังคับจํานํา และ/หรือบังคับชําระหนี้ดวยวิธกี ารอื่นใดทั้งหมดไดทนั ที พรอมทั้งยินยอมชดใชคาใชจายทั้ง
(ค) ลูกคาสัญญาวาจะไมดําเนินการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง แกไขรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อในใบจองซื้อ ปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกรองใหชําระหนี้ ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินคดี และคา
หลักทรัพย โดยปราศจากความยินยอมจาก บลล. กอน
ทนายความในการดําเนินการบังคับใหชําระหนี้ดวย
ขอ 4. อัตราดอกเบีย้ เงินกู เงินจํานวนที่ลกู คาไดกูไปนี้ ลูกคายินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตราตามที่ปรากฏในหนังสือยืนยัน (ง) ในกรณีลกู คาผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใดหรือสวนหนึ่งสวนใด ใหถือวาผิดนัดชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ยที่
ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบลอยตัวลูกคาตกลงยินยอมให บลล. มีสทิ ธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาว คงคางอยูทั้งหมด
ขอ 11. การบังคับชําระหนี้
ไดโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา
(ก) ในการดําเนินการบังคับจํานําและ/หรือบังคับชําระหนี้ดวยวิธีการอื่นใด ลูกคายอมใหหักคาใชจายทั้งสิน้ จากจํานวน
ขอ 5. การชําระหนี้
ที่ขายได แลวนําเงินเหลือสุทธิ ชําระดอกเบี้ยและตนเงินแก บลล. ตามลําดับและหากขายไดเงินไมพอชําระหนี้ ลูกคา
(ก) ลูกคาตกลงชําระเงินตนและดอกเบี้ย (เงินงวดชําระหนี)้ ในจํานวนและตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในหนังสือยืนยัน
(ข) ในกรณีที่เปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบลอยตัวเมือ่ บลล. ปรับอัตราดอกเบี้ยดังกลาวสูงขึ้นซึ่งอาจทําใหลกู คาตองชําระเงิน ยังคงตองรับใชในสวนที่ขาดอยูนั้น
งวดชําระหนี้เพิม่ ขึ้นลูกคาตกลงและยินยอมให บลล. มีสิทธิเปลีย่ นแปลงเงินงวดชําระหนี้ดังกลาวไดโดยไมตองแจงใหลูกคา (ข) ในกรณีที่ลูกคาทีถ่ ูกสั่งหามขายหลักทรัพยนําหลักทรัพยที่หามขาย มาจํานําหรือวางเปนประกันการกูยมื กับ
บลล. บลล.จะไมบังคับจํานําหรือบังคับชําระหนี้จากหลักทรัพยจาํ นวนดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดหามขาย
ทราบลวงหนา
ทั
้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการหามผูบริหารหรือผูถ ือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุน
(ค) การชําระหนี้ตามวรรค (ก) และ (ข) ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทนายจางนําสงเงินที่ลกู คามีสิทธิไดรับตาม
หรือหลักทรัพยภายในระยะเวลากําหนดแตไมเปนการตัดสิทธิที่ บลล. จะบังคับชําระหนี้จากหลักทรัพยหรือ
กําหนดเวลาการจายเงินหรือเงินที่ลกู คามีสิทธิไดรับเปนครั้งคราวอันเนื่องมาจากการทํางาน ในจํานวนและตามกําหนดเวลา
ทรัพยสินอืน่ หรือโดยวิธีอนื่
ตามวรรค (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี เพื่อนําสงใหแก บลล. ทุกเดือนไปจนกวา จะชําระใหแก บลล. จนเสร็จสิ้น และใหถือ
ขอ 12. คาอากรแสตมปและคาธรรมเนียมอื่นทีเ่ กี่ยวของ บรรดาคาอากรแสตมป คาใชจายเกี่ยวกับการ
วา บลล. ไดรับชําระหนี้ดงั กลาวจากลูกคาตอเมื่อ บลล. ไดรับเงินจากบริษัทนายจางแลวเทานั้น อนึ่ง หนังสือยินยอม
จํานํา การเพิกถอนการจํานํา การโอนและการบังคับจํานําลูกคาเปนผูออก
ดังกลาวนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขอ 13. คําบอกกลาวและการติดตอสือ่ สารอยางอื่น บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสือ
ขอ 6. หลักประกัน
อื่นใดที่จะสงใหแกลูกคาไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน หรือโดยพนักงานสงเอกสาร ถาหาก
(ก) เพื่อเปนหลักประกันที่ลกู คาจะปฏิบัติตามสัญญานี้ลูกคาไดสงมอบหรือจะสงมอบหลักทรัพยเพื่อจํานําเปนหลักประกัน
ไดนําสงไปยังที่อยูตามทะเบียนบาน และ/หรือที่อยูส ําหรับติดตอและสงเอกสารของลูกคาซึ่งลูกคาไดใหไวเปนลาย
ตามที่ระบุในหนังสือยืนยันเปนประกันหนี้ทลี่ ูกคามีตอ บลล.
ลักษณอักษรแก บลล. หรือสถานทีท่ ําการงานของลูกคา(บริษัทนายจาง) แลว ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบ
(ข) ลูกคายินยอมใหบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยสงมอบหลักทรัพยที่ซื้อตามสัญญานี้ ใหกับ บลล. เพื่อดําเนินการจํานํา แลว ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหแกลกู คาไมได เพราะทีอ่ ยูของลูกคานั้น
ตามวรรค (ก) ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนของหลักทรัพยดังกลาวกําหนด โดยถือวาลูกคาไดสงมอบหลักทรัพยใหกับ เปลี่ยนแปลงหรือรือ้ ถอนไปโดยลูกคามิไดแจงการเปลีย่ นแปลงหรือรื้อถอนนั้นให บลล. ทราบเปนลายลักษณอักษร
บลล. เพื่อจํานําดวยตนเอง ในกรณี บลล. ไดรับดอกผลจากหลักประกัน (อาทิเชน เงินปนผล ดอกเบี้ย) ลูกคาตกลงยินยอมให หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดีใหถือวาลูกคาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาวหรือหนังสือ
อื่นใดของ บลล. โดยชอบแลว
บลล. มีสิทธินําดอกผลดังกลาวมาชําระหนี้ของลูกคาที่มีอยูก ับ บลล.
(ค) ในกรณีที่ บลล. พิจารณาเห็นวามูลคาหลักประกันลดต่ําลง หรือในกรณีอื่นใดที่ บลล.เห็นสมควร บลล. อาจเรียกให ขอ 14. ความยินยอมในการเปดเผยขอมูล ลูกคายินยอมให บลล. รับ หรือ สง หรือ ใช ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
ลูกคาชําระหนี้บางสวนหรือทั้งหมดใหกับบลล.และ/หรือกําหนดใหลูกคานําหลักประกันอื่นมาวางเพิ่ม และ/หรือนําบุคคลใด ตามที่ระบุไวในขอตกลงเงื่อนไขการดําเนินการตามโครงการระหวาง บลล. กับบริษัทนายจาง โดยไมตองบอกกลาว
หรือไดรับอนุญาตจากลูกคาอีก
มาค้ําประกันก็ไดตามที่จะเห็นสมควร และลูกคาตกลงจะปฏิบัติตามโดยไมโตแยงอยางใดทั้งสิ้น
(ง) ในกรณีที่มีการไถถอนจํานํา และหุนดังกลาวยังอยูในชวงระยะเวลาการหามขายตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอ 15. เอกภาพของสัญญา ในกรณีที่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยเปนคราวๆ หรือ ตอเนื่องเปน
โครงการลูกคารับรูและเขาใจแลววาการกูยืมเงินแตละครั้งภายใตสัญญานี้และการกูยืมทุกครั้งภายใตสัญญานี้
กําหนดให บลล. โอนหรือนําสงหุนดังกลาวนั้นใหกับบริษัทนายจาง เพื่อนําไปฝากไวในบัญชีฝากหลักทรัพยของบริษัท
กอใหเกิดความสัมพันธเดียวในทางสัญญา ดังนั้น ลูกคาจึงตกลงวา
นายจางที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตอไป เพื่อใหเปนไปตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(1) จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนทั้งหมดในสวนที่เกี่ยวกับการกูย ืมเงินในแตละครั้งภายใตสัญญานี้และการผิด
กําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวนั้น ลูกคาไดรับคืนหุนจาก บลล. แลว
นัดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆดังกลาวจะกอใหเกิดการผิดนัดของตนในสวนที่เกี่ยวกับการกูย ืมเงินทัง้ หมด
ขอ 7. การชําระหนี้คนื กอนครบกําหนด
ภายใตสัญญานี้ และ
(ก) ในกรณีลกู คาชําระหนีเ้ พิ่มเติมมากกวาเงินงวดชําระหนี้ หรือชําระหนี้ท้งั หมด (ชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดแตบางสวน
(2) การชําระเงิน การสงมอบ และการโอนอืน่ ๆ ทีล่ ูกคากระทําในสวนที่เกีย่ วกับการกูยืมเงินครั้งใด ๆ ใหถือเสมือน
หรือทั้งหมด) ลูกคาจะตองแจงความประสงคและสงมอบเงินดังกลาวใหกับ บลล. ผานบริษัทนายจางพรอมกับเงินงวดชําระ วาไดกระทําขึ้นเพื่อการชําระเงิน การสงมอบ และการโอนอื่น ๆ ในสวนของการกูยมื อื่นใด ภายใตสัญญานี้
หนี้รายเดือนนั้น ๆ
ลูกคาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ข) ในกรณีทลี่ ูกคาตองการขายหลักทรัพยทเี่ ปนหลักประกัน ลูกคาจะตองสั่งขายกับนายหนาที่ไดรับความ ยินยอมจาก บลล.
เทานั้น ทั้งนี้ ลูกคาตกลงยินยอมให บลล. เปนผูรับชําระคาขายสุทธิหลังหักคาธรรมเนียมจากผูซื้อหรือนายหนาซื้อ/ขาย
หลักทรัพย เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวมาหักชําระหนีข้ องลูกคาที่มีอยูกับ บลล. โดยใหถือวาการขายหลักทรัพยตามวรรคนี้เปน
ลงชื่อ
ผูกู(ลูกคา)
การชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดตามวรรค (ก)
(
)
(ค) ในกรณีลูกคาขอถอนหลักทรัพยที่เปนหลักประกัน ลูกคาจะตองถอนหลักทรัพยดังกลาวทั้งหมดในคราวเดียว และชําระ
หนี้ที่คงคางทั้งหมดใหกับ บลล. และใหถือวาเปนการชําระหนี้กอนครบกําหนดตามวรรค (ก)
ลงชื่อ
พยาน ลงชื่อ
พยาน
(ง) หากลูกคาชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดตามวรรค (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมกรณีชําระหนี้คืน
(
)
(
)
กอนครบกําหนดใหกับ บลล. ในจํานวนตามวิธีการที่ระบุในหนังสือยืนยัน

)

หนังสือยินยอม
Consent Letter
ทําที่…………………………
วันที่…..…….………………
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว_________________
________________________สถานที่ทํางานบริษัท___________
(ซึ่งตอไปจะเรียกวา“บริษัทนายจาง”) ในตําแหนง________________________________

__________________________

ตามที่ขาพเจาไดกูยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “บลล.”) ตามโครงการสินเชื่อที่ใหแกกรรมการพนักงาน
เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทํางานในองคกร (ESOP Financing)ตามสัญญากูยืมเงินฉบับวันที่______________________นั้น
ขอทําหนังสือฉบับนี้ใหไวแกบริษทั นายจางดังมีขอความดังตอไปนี้
หมวดที่ 1. การใหความยินยอมแกบริษัทนายจางในการสงมอบหลักทรัพยใหแก บลล. เพื่อจํานํา
ขอ 1. ในกรณีที่บริษัทนายจางเปนผูเสนอขายหลักทรัพย ตามโครงการดังกลาว ขาพเจามีความประสงค ใหบริษัทนายจางสงมอบหลักทรัพยในชนิดและปริมาณตามที่
ขาพเจาไดซื้อและตกลงสงมอบหลักทรัพยดังกลาวใหกับ บลล. ตามสัญญากูยืมเงินฉบับดังกลาว เพื่อจํานําเปนประกันการชําระหนี้ที่ขาพเจามีตอ บลล.
ขอ 2. วิธีการสงมอบตามขอ 1 ใหเปนไปตามที่ บลล. กําหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีดังกลาวไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาขอรับรองวา ไดมอบอํานาจและยินยอมให บลล. รับหลักทรัพยตามขอ 1. โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ
หมวดที่ 2. การใหความยินยอมแกบริษัทนายจางในการนําสงเงินจากการทํางาน
ขอ 4. ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทนายจางนําสงเงินที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกําหนด เวลาการจายเงิน (เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คา
ลวงเวลาในหยุด) หรือเงินที่ขาพเจามีสิทธิไดรับเปนครั้งคราว (โบนัส คาชดเชย เงินปนผลจากหลักทรัพยที่บริษทั นายจางเปนผูออกฯลฯ)ในจํานวนและตามกําหนด เวลาที่
กําหนดในสัญญากูย ืมเงินดังกลาวทุกเดือนไปจนกวาจะชําระหนี้ใหแก บลล. จนเสร็จสิ้น เพื่อเปนการชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย และคาใชจายอื่นใด แกบลล. ทั้งนี้ ยินยอม
ใหมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่นําสงไดตามที่ บลล. กําหนด
ในกรณี บลล. ยินยอมรับเงินปนผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพยหรือหลักประกันที่กรรมการหรือพนักงานคนใดไดนํามาจํานํา และ/หรือวาง
เปนประกันเพื่อลดยอดหนี้ที่มีอยูกับ บลล. หากบริษัทนายจางเปนผูจายเงินดังกลาวใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหบริษัทนายจางจายหรือนําสงเงินดังกลาวใหกบั
บลล. เพื่อลดยอดหนี้ตามสัญญากูยืมเงินได
ในกรณีสัญญากูยืมเงินฉบับดังกลาวสิ้นสุดลงไมวาดวยกรณีใด ๆ แตขาพเจายังคงมีหนี้คงคางกับ บลล. ขาพเจายินยอมใหบริษัทนายจางนําสงเงินที่บริษัทนายจางพึง
จายใหแกขาพเจาไดทั้งหมดและนําสงใหกับ บลล. เพื่อชําระหนี้ที่คงคางตามสัญญาอยูใหเสร็จสิ้นไป
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาไดทราบถึงจํานวนเงินที่บริษัทนายจางนําสงไวเพื่อชําระให บลล. หากขาพเจาไมทักทวงภายใน 7 วัน นับแตวันที่ขาพเจาทราบ ถือวาเปนจํานวน
ที่ถูกตอง
ขอ 6. ขาพเจาขอรับรองวา การที่บริษัทนายจางนําสงเงินของขาพเจาตามความในหนังสือฉบับนี้ เปนไปตามคํารองของขาพเจาไมวาขาพเจาจะทํางานในตําแหนงหนาที่ใด
ในบริษัทนายจาง หากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น
แกบริษัทนายจางหรือ บลล. ขาพเจาตกลงยินยอมรับชดใชคาเสียหายแกบริษัทนายจาง และ/หรือ บลล. ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ขอ 7. ในกรณีที่ขา พเจายินยอมใหบริษัทนายจางนําสงเงินเพื่อชําระหนี้อื่น ๆ ดวย ขาพเจายังคงยินยอมใหบริษัทนายจางนําสงเงินเพื่อชําระใหกับ บลล. ตามจํานวนที่
กําหนดในงวดนั้น ๆ กอน ทั้งนี้ขาพเจารับรองวาจะไมทําการใด ๆ ในเงินที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ ใหมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายแก บลล.ทั้งสิ้น
ขอ 8. ขาพเจายินยอมใหบริษัทนายจางนําสงเงินของขาพเจาตามวิธีการที่บริษัท นายจาง หรือ บลล. กําหนด ถามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวิธีการนําสงเงินดังกลาวใน
อนาคตขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทนายจางดําเนินการตามวิธีการที่เปลี่ยนแปลงนั้นได
หมวดที่ 3. การใหความยินยอมอื่น
ขอ 9. ขาพเจายินยอมใหบริษัทนายจางเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับขาพเจา ตามที่ระบุไวในขอตกลง เงื่อนไขการดําเนินการตามโครงการดังกลาวระหวาง บลล. กับบริษัท
นายจาง โดยไมตองบอกกลาวหรือไดรับอนุญาตจากขาพเจาอีก
หมวดที่ 4. การไมเพิกถอนความยินยอม
ขอ 10. หนังสือยินยอมฉบับนี้ จะมีผลตั้งแตวันที่ที่ลงในหนังสือนี้เปนตนไปจนกวาขาพเจาจะชําระหนี้ใหแก บลล. จนเสร็จสิ้น
ดังกลาวจะสิ้นสุดลงแลวหรือไม และไมวากรณีใด ๆ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการยินยอมนี้โดยเด็ดขาด

) ลงชื่อ

ผูใหความยินยอม
(

)

ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงวา สัญญากูยืมเงิน

TSFC Securities Public Company Limited

TSFC Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

บัญชีเลขที่ / AC No. _________

บัญชีเลขที่ / AC No. ____________

วันที่ / Date _______________

วันที่ / Date _________________

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ
Specimen Signature Card
ชื่อ / Name ________________________________
ตัวอยางลายมือชื่อ / Specimen Signature

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ
Specimen Signature Card
ชื่อ / Name _______________________________
ตัวอยางลายมือชื่อ / Specimen Signature

)

)

)

)

ประทับตราสําคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal

ประทับตราสําคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign
_____________________________________

เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign
_____________________________________

__________________________________________
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Revenue No.

_________________________________________
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Revenue No.

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card __________________
ออกให ณ / I.D. Issued at ____________________

เลขบัตรประชาชน / I.D. Card ___________________
ออกให ณ / I.D. Issued at _____________________

ที่อยู / Home Adderss ________________________

ที่อยู / Home Adderss _______________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________ โทร. / Tel ____________

___________________ โทร. / Tel ____________

ที่ทํางาน / Office ___________________________

ที่ทํางาน / Office ____________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________ โทร. / Tel ____________

___________________ โทร. / Tel ____________

