ขอตกลง เงื่อนไขการดําเนินงาน
ตามโครงการสินเชื่อที่ใหแกพนักงาน เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย
ที่ไดรับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทํางานในองคกร
ขอ 1. สถานที่จัดทําขอตกลง บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่อยูเลขที่ 898
ทาวเวอร ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อาคารเพลินจิต

ขอ 2. วันที่จัดทําขอตกลง..............................................................
ขอ 3. ผูตกลง
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่อยูเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 10 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา “บลล.”) ฝายหนึ่ง กับ
บริษัท..........................................................................................................ที่อยูเลขที่...........................................
ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................................(ตอไปในขอตกลงนี้จะเรียกวา
“บริษัทนายจาง”) อีกฝายหนึ่ง
ขอ 4. นิยามศัพท
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของบริษัทนายจางที่กูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยจาก บลล. ตาม
โครงการสินเชื่อที่ใหแก พนักงาน เพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการทํางานในองคกร
“เงินได” หมายความวา เงินที่พนักงานมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจายเงิน (เงินเดือน คาจาง คา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด) หรือเงินที่มีสิทธิไดรับเปนครั้งคราว (โบนัส คาชดเชย เงินปนผล
จากหลักทรัพยที่บริษัทนายจางเปนผูออก ฯลฯ)
“สัญญากูยืมเงิน” หมายความวา สัญญากูยืมเงินของพนักงานเพื่อซื้อ/จองซื้อหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร
อันเนื่องมาจากการทํางาน ที่ทําไวกับ บลล.
ขอ 5. ความตกลง
ขอ 5.1 กอนการซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย
5.1.1 ขอมูลที่บริษัทนายจางสงให บลล. กอนการจัดสรรหลักทรัพยใหพนักงาน
5.1.1.1 รายชื่อ พนักงาน ตําแหนงงาน เงินเดือน และปริมาณหลักทรัพยที่แตละรายไดรับ
การจัดสรรจากบริษัทนายจาง
5.1.1.2. รายละเอียด ราคา และหลักเกณฑการจําหนายหลักทรัพยที่จะจัดสรร
5.1.2 การจัดใหพนักงานลงนามในคําขอกูและการเขาทําสัญญา
5.1.2.1 บริษัทนายจางรวบรวมรายชื่อและดําเนินการใหพนักงานที่มีความประสงคกูยืมเงิน
กรอกขอความลงในแบบคําขอกูยืมเงิน โดยบริษัทนายจางจะตรวจสอบและรับรองขอมูล กอนนําสงใหกับ บลล. เพื่อ
พิจารณาวงเงินตอไป

5.1.2.2 บริษัทนายจางเปนผูจัดและอํานวยความสะดวกในการทําสัญญาระหวาง บลล. กับ
พนักงาน โดยบริษัทนายจางจะตองรับรองขอมูลเงินเดือนความเปนพนักงานและหุนที่พนักงานไดรับการจัดสรร
5.2 การจองซื้อหลักทรัพย
5.2.1 บริษัทนายจางจะตองดําเนินการใหพนักงานที่ไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมแลว จัดทําใบจองซื้อ
หลักทรัพย โดยบริษัทนายจางจะเปนผูนําสงใบจองซื้อหลักทรัพยและเอกสารอื่นใดที่แสดงวาพนักงานที่ขอกูเงินนั้นมี
สิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพย และจํานวนเงินกูยืมรวมของพนักงานทั้งหมดตอ บลล. ลวงหนา 5 วันทําการ
กอนที่ บลล. จะชําระคาซื้อ/จองซื้อหลักทรัพยนั้น
5.2.2 ในกรณีที่พนักงานรายใดที่ บลล. ใหกูยืมเงินไมเต็มมูลคาหลักทรัพยที่ซื้อจากบริษัที่เสนอขาย
รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของ บริษัทนายจางจะเรียกและรวบรวมเงินสวนตางที่เหลือจากพนักงานรายดังกลาวเพื่อ
สงมอบใหกับ บลล. พรอมกับใบจองซื้อดวย เวนแตบริษัทนายจางจะเปนผูขายหลักทรัพยนั้นเอง
5.2.3 ในกรณีที่บริษัทนายจางเปนผูเสนอขายหลักทรัพย บริษัทนายจางจะตองสงมอบหลักทรัพยในชนิด
และปริมาณตามที่พนักงานตกลงสงมอบหลักทรัพยดังกลาวใหกับ บลล. เพื่อจํานําเปนประกันการชําระหนี้
5.3 การหักเงินไดและการชําระคืนเงินกูยืมของพนักงาน
5.3.1 บริษัทนายจางจัดใหพนักงานทั้งหมดที่กูยืมเงินกับ บลล. ลงนามในหนังสือยินยอมใหหักเงินจาก
การทํางาน พรอมสงสําเนาหนังสือยินยอมดังกลาวนั้นพรอมใหพนักงานทั้งหมดและบริษัทนายจางรับรองใหกับ บลล.
และทําการหักเงินไดของพนักงานในจํานวนและตามกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินจนกวา
พนักงานรายใดจะชําระใหแก บลล. เสร็จสิ้น
5.3.2 ในกรณีพนักงานรายใดมีความประสงคจะชําระหนี้คืนกอนกําหนด ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
บริษัทนายจางจะเปนผูดําเนินการนําสงเงินดังกลาวใหกับ บลล. ตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงิน
5.3.3 ในกรณี บลล. ยินยอมรับเงินปนผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพยหรือ
หลักประกันที่พนักงานคนใดไดนํามาจํานําและ / หรือวางเปนประกันเพื่อลดยอดหนี้ที่มีอยูกับ บลล. หากบริษัทนายจาง
เปนผูจายเงินดังกลาวหรือไดรับเงินดังกลาวแทนพนักงานคนนั้น บริษัทนายจางจะจายหรือนําสงเงินดังกลาวใหกับ บลล.
เพื่อลดยอดหนี้ตามสัญญากูยืมเงินตอไป
5.3.4 ในกรณีสัญญากูยืมเงินของพนักงานรายใดสิ้นสุดลงแลว แตพนักงานรายนั้นยังคงมีหนี้คงคางอยูกับ
บลล. บริษัทนายจางจะตองหักเงินไดของพนักงานนั้นทั้งหมดและนําสงใหกับ บลล. เพื่อชําระหนี้ที่คงคางตามสัญญาอยู
ใหเสร็จสิ้นไป หากพนักงานคนใดออกจากงานและยังคงมียอดหนี้คงคางอยูกับ บลล. บริษัทนายจางจะตองหักเงิน
บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดทั้งหมดที่บริษัทนายจางพึงจายใหกับพนักงานเพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกกับ บลล.
5.4 การจัดทําและสงรายงานการหักเงินไดของพนักงาน
5.4.1 บริษัทนายจางจะจัดทํา และ นําสงรายงานสรุปการหักเงินไดของพนักงานแตละรายใหกับ บลล.
ภายใน 5 วันทําการ หลังจากไดทําการหักเงินไดในแตละเดือนแลวทุกเดือน
5.4.2 บลล. จะนําสงรายงานสรุปรายการรับชําระหนี้ (Confirmation Report) และรายงานสรุปยอดหนี้คง
คางตอบริษัทนายจางทุกเดือนภายในวันที่........................................................
5.5 การแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลของพนักงาน และหลักทรัพย
5.5.1 บริษัทนายจางจะแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลใด ๆ ของพนักงานคนใดอันเกี่ยวกับความเสี่ยงในการที่
บลล. อาจไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญาให บลล. ทราบ อาทิเชน กรณีพนักงานลาออกจากงาน หรือการปรับลดเงินเดือน
เปนตน

5.5.2 ในกรณี หลักทรัพยที่เปนหลักประกันการกูยืมเงินของพนักงานบางสวนหรือทั้งหมดของพนักงาน
คนใดพนสภาพการหามซื้อขาย บริษัทนายจางจะแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวให บลล. ทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนการพนสภาพการหามซื้อขายจะมีผลบังคับ
5.6 ขอบังคับการหามขายหุนของพนักงาน
โดยที่บริษัทนายจางไดเสนอขายหุนบางสวนใหแกพนักงานบริษัท โดยมีเงื่อนไขขอบังคับการหามขาย
หุนของพนักงาน ( lock-up period ) เปนเวลา___ ป___ เดือน หลังจากที่ไดรับการจัดสรรแลว (ในที่นี้ใหหมายถึง นับแต
วันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ) ซึ่งพนักงานดังกลาวสามารถขายหุนหลังการถือครองครบ
กําหนด ____ เดือนแรก และครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ ______ เดือน สามารถทยอยขายหุนไดในจํานวนรอยละ____
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย และเพื่อใหเปนไปตามขอจํากัดการโอนหุนของพนักงานดังกลาว บลล. สัญญา
และรับรองกับบริษัทวา
5.6.1 ในกรณีที่มีการเพิกถอนจํานํา การปลดจํานําหรือปลดหลักประกันใดๆ ในขณะที่หุนนั้นยังอยู
ภายใตขอบังคับการหามขายหุนของพนักงาน บลล. จะทําหนังสือแจงไปยังบริษัทนายจางและบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทันที ถึงจํานวนหลักทรัพยและวันที่เพิกถอนการจํานํา หรือปลดจํานําหรือหลักประกัน
เพื่อใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการเพิกถอนการจํานํา ปลดจํานําหรือหลักประกัน
และดําเนินการโอนหุนจํานวนดังกลาวมาฝากไวในบัญชีฝากหลักทรัพยของบริษัทนายจางสมาชิกเลขที่ 600 ที่บริษัท
นายจางเปดไวกับบริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตขอบังคับการหามซื้อขายหุนของพนักงาน
ตอไป
5.6.2 ในระหวางระยะเวลาภายใตขอบังคับการหามขายหุนของพนักงานดังกลาว บลล. สัญญาและ
รับรองวาจะไมดําเนินการบังคับจํานําหลักประกัน หรือขอโอนหลักทรัพยของพนักงานที่ไดสงมอบใหกับ บลล. เพื่อ
จํานําเปนประกันการชําระหนี้ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการจํานําเพื่อพนักงานบริษัท
หรือขอปดบัญชีฝาก
หลักทรัพยเพื่อการจํานําเพื่อพนักงานของบริษัท หรือดําเนินการใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอเงื่อนไขของขอบังคับการ
หามขายหุนของพนักงาน
ขอ 6. ระยะเวลาขอตกลง
ขอตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับจนกวาสัญญากูยืมเงินของพนักงานทุกรายไดสิ้นสุดลง และบลล. ไดรับชําระหนี้
จากพนักงานทุกรายแลว
ขอตกลงนี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ
ไวเปนสําคัญ

ลงชื่อ.................................................................บลล.
(
)

ลงชื่อ.................................................................บริษัทนายจาง
(
)

ลงชื่อ.................................................................พยาน
(
)

ลงชื่อ.................................................................พยาน
(
)

