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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
13.1

ความรวมมือทางธุรกิจ

หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช อินเตอรเนชั่นแนล อินคอรปอเรตเต็ด (Merrill Lynch International
Incorporated) (“เมอรริล ลินช อินเตอร”) ไดใหบริการทางธุรกิจรวมกันเปนระยะเวลากวา 6 ป นับจากวันที่ 1 ธันวาคม
2546 โดยตกลงในความรวมมือทางธุรกิจและการใหคําแนะนําแกหลักทรัพย ภัทร โดยหลักทรัพย ภัทร ตกลงชําระ
ค า ธรรมเนี ย มตามจํ า นวนที่ จ ะได ต กลงกั น เป น คราวๆ ทั้ ง นี้ การตกลงในความร ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ ในด า นต า งๆ มี
รายละเอียดที่สําคัญสรุปไดดังนี้
ความรวมมือดานธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
เมอร ริ ล ลิ น ช อิ น เตอร จะดํ า เนิ น การให เ มอร ริ ล ลิ น ช ส ง คํ า สั่ ง ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ป ระเภททุ น (Equity
Securities) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อบัญชีของตนเองอยางนอยรอยละ 80 ผานทางบริษัทฯ โดยเมอรริล
ลินช อินเตอร จะชําระคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของหลักทรัพย ภัทร ในอัตราตามที่ตกลงกัน
ในสัญญา ในสวนของคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของเมอรริล ลินช เพื่อบัญชีลูกคารายใหญ (Qualifying Clients) เมอรริล
ลินช อินเตอร จะดําเนินการโดยสมเหตุสมผล ภายใตเงื่อนไขของการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุด (ฺBest Execution) เพื่อให
คําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของเมอรริล ลินช เพื่อบัญชีลูกคารายใหญ (Qualifying Clients) ของตนทั้งหมดดําเนินการผาน
ทางหลักทรัพย ภัทร ในฐานะนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยเมอรริล ลินช อินเตอร ตกลงที่จะแบงคาธรรมเนียมในการ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เมอรริล ลินช ไดรับจากบัญชีลูกคารายใหญ (Qualifying Clients) ของตนใหแก
หลักทรัพย ภัทร ในอัตรารอยละ 60 ของคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของเมอรริล ลินช เพื่อบัญชี
ลูกคารายใหญ (Qualifying Clients) ของตนทั้งหมดที่ดําเนินการผานทางหลักทรัพย ภัทร ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว
ในสัญญา
อยางไรก็ดี เมอรริล ลินช ไมจําเปนตองดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ผานหลักทรัพย
ภัทร ในบางกรณี เชน กรณีที่หลักทรัพย ภัทร ไมไดรับหรือไมสามารถดํารงใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่หลักทรัพย ภัทร มีอยูในปจจุบัน หรือหลักทรัพย ภัทร
ไมสามารถดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิในอัตราขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด หรือเมื่อลูกคารายใหญ
(Qualifying Client) รายใดๆ ของเมอรริล ลินช อินเตอร ไมยินยอมใหใชบริการของหลักทรัพย ภัทร ในการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ หรือเมื่อหลักทรัพย ภัทร ไดทําคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดซึ่งมี
ผลกระทบตอเมอรริล ลินช อินเตอร เปนตน
นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร มีขอตกลงที่จะไมชักชวนหรือดึงลูกคารายใหญ (Qualifying Client) ของเมอรริล
ลินช เพื่อใหมาใชบริการกับหลักทรัพย ภัทร โดยตรง และตกลงวาหลักทรัพย ภัทร ตองไดรับความยินยอมจากเมอรริล
ลินช อินเตอร หากหลักทรัพย ภัทร จะใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหแกสถาบันการเงินระหวางประเทศ
(International Investment Bank or Financial Institution) หรือคูแขงทางธุรกิจของเมอรริล ลินช
ความรวมมือดานธุรกิจวานิชธนกิจ
เวนแตจะเขาขอยกเวนในบางกรณี หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช อินเตอร ตกลงใหความรวมมือซึ่งกัน
และกันในการใหบริการดานวานิชธนกิจและการใหบริการในดานการใหคําปรึกษา และความเชี่ยวชาญใน
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(ก)

ธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพยระหวางประเทศ (Cross-border Transaction) ที่ตองขออนุญาต
เสนอขายหลักทรั พยตอหนวยงานกํากับหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตอ งทําตาม
กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตกฎ Rule 144 A หรือ Regulation S ซึ่งจะตองมีการทําเอกสาร
เผยแพรใหแกผูลงทุนตางประเทศ

(ข)

การซื้อขายหลักทรัพยที่ไมมีการทําเอกสารเผยแพรแกผูลงทุน (Undocumented Block Trade) ซึ่ง
ตองใชผูจัดจําหนายหรือตัวแทนขายหลักทรัพย (Selling Agent) ตางประเทศ และ

(ค)

ธุรกรรมการเขาซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ระดับระหวางประเทศ

ให แ ก ลู กค า ของหลั ก ทรัพ ย ภั ท ร หรื อ ของเมอร ริ ล ลิ น ช อิน เตอร ที่ อ ยู ในประเทศไทยหรื อ ที่ มูล ค า ของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของมากกวากึ่งหนึ่งตั้งอยูหรือจดทะเบียนในประเทศไทย โดยหลักทรัพย ภัทร และ
เมอรริล ลินช อินเตอร ตกลงที่จะแบงคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการใหบริการและแบงจายคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ใหบริการตามที่กําหนดในสัญญา
นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช อินเตอร ยังมีขอตกลงในการใหความรวมมือและใหความ
ชวยเหลือแกหลักทรัพย ภัทร ในธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย และการเขาซื้อหรือควบรวมกิจการในประเทศใน
กรณีที่มูลคา ของธุร กรรมมีมูลคา สูงตามจํานวนที่ กําหนดไวในสัญ ญา และเมอรริ ล ลินช อินเตอร ตกลงให ค วาม
ชวยเหลือแกหลักทรัพย ภัทร รวมทั้งมีขอตกลงในการแบงคาธรรมเนียมการใหบริการใหแกเมอรริล ลินช อินเตอร เพื่อ
เปนการตอบแทนการใหความชวยเหลือจากเมอรริล ลินช อินเตอร และในกรณีที่มูลคาของธุรกรรมมีมูลคาไมสูงตามที่
กําหนดไวในสัญญา หากหลักทรัพย ภัทร รองขอ เมอรริล ลินช อินเตอร จะใหความชวยเหลือหลักทรัพย ภัทร ในการ
ชําระเงินและสงมอบทรัพยสิน (Settlement Facilities) โดยจะคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการดังกลาวตามที่กําหนดไว
ในสัญญา
นอกเหนือจากความรวมมือดังกลาวขางตน คูสัญญายังไดตกลงที่จะใหความรวมมือในธุรกรรมอื่นๆ เชน
ธุรกรรมทางดานตราสารหนี้ และตราสารทุนที่คูสัญญาเห็นสมควรในการหาลูกคาที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ทั้งนี้
คูสัญญาจะตกลงเกี่ยวกับรายได และคาใชจายที่เกี่ยวของเปนกรณีไป
ในกรณีที่เมอรริล ลินช อินเตอร มีลูกคาซึ่งมีความจําเปนที่จะตองไดรับคําแนะนําการลงทุนภายใตกฎหมาย
ไทย เมอรริล ลินช อินเตอร ตกลงจะแนะนําลูกคารายดังกลาวใหแกหลักทรัพย ภัทรเพื่อใหคําแนะนําและบริการ
ทางดานวานิชธนกิจ โดยเมอรริล ลินช อินเตอร จะคิดคาธรรมเนียมในการแนะนําลูกคาจากหลักทรัพย ภัทร (Referral
Fee) ในอัตราที่จะไดตกลงกัน อยางไรก็ดี เมอรริล ลินช อินเตอร ไมตองแนะนําลูกคาใหแกหลักทรัพย ภัทร ในบาง
กรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่ลูกคาไมประสงคที่จะใชบริการของหลักทรัพย ภัทร หรือหลักทรัพย ภัทรไมมีใบอนุญาตที่
เกี่ยวของในการใหบริการดังกลาว เปนตน
ความรวมมือในการใหบริการลูกคาสวนบุคคล
หลักทรัพย ภัทร ตกลงแนะนําลูกคาของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งมีสินทรัพยและดํารงบัญชีอยูนอกประเทศใหแก
เมอรริล ลินช เพื่อการใชบริการลูกคาสวนบุคคล ซึ่งหากเมอรริล ลินช อินเตอร รับลูกคาของหลักทรัพย ภัทร เปนลูกคา
ของตน เมอรริล ลินช อินเตอร ตกลงชําระคาธรรมเนียมในการแนะนําลูกคา (Referral Fee) ใหแกหลักทรัพย ภัทร ใน
อัตราตามที่กําหนดในสัญญา
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ความรวมมือในการบริการเกี่ยวกับอนุพันธ (Derivatives)
หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช อินเตอร ตกลงใหความรวมมือในการใหบริการเกี่ยวกับอนุพันธใหแก
ลูกคาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งซึ่งอยูในประเทศไทยหรือที่จะทําธุรกรรมในประเทศไทย
ความรวมมืออื่นๆ
นอกจากความรวมมือดังกลาวขางตน เมอรริล ลินช อินเตอร ตกลงใหหลักทรัพย ภัทร มีสิทธิใชโปรแกรม
ซอฟทแวร ตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกันเพื่อใชในการดําเนินงานของหลักทรัพย ภัทร
ระยะเวลาของสัญญาการใหบริการทางธุรกิจและการเลิกสัญญา
โดยปจจุบันสัญญาการใหบริการทางธุรกิจมีลักษณะเปนสัญญาแบบปตอป เวนแตจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง โดยการแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน และสัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง
ไดโดยกรณีอื่นอีกหลายกรณี รวมถึงกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งละเมิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญ หรือมีมติใหมีการ
ชําระบัญชีหรือคูสัญญามีการตั้งผูพิทักษทรัพย หรือหลักทรัพย ภัทร ไมสามารถดํารงไวซึ่งใบอนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน (ยกเวนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย) หรือเมอรริล ลินช
อินเตอร ดําเนินการหรือจะดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงหรือการดําเนินธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร หรือ
หลัก ทรั พย ภั ท ร มี การเปลี่ย นแปลงโครงสร า งการถื อ หุ นซึ่ งทํา ให ส ถาบั นการเงิ น ระหว า งประเทศ (International
Investment Bank or Financial Institution) หรือคูแขงทางธุรกิจของเมอรริล ลินช (รวมเรียกวา “บุคคลตองหาม”) เขามา
เปนผูถือหุนในหลักทรัพย ภัทร เปนตน
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวาบุคคลตองหามดังกลาว รวมทั้งบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยของ
บุคคลดังกลาวจะตองถือหุนในหลักทรัพย ภัทร รวมกันไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
หลักทรัพย ภัทร หากหลักทรัพย ภัทร รูหรือควรจะรูวาการเขาถือหุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ การเขาลงทุนใน
Strategic Investment การเขารวมทุนใน Joint Venture การเขาเปนหุนสวนใน Partnerships หรือการเขาทําธุรกิจรวมกัน
(Business Combination) กับหลักทรัพย ภัทร นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช อินเตอรยังมีขอตกลง
เพิ่มเติมวา หลักทรัพย ภัทร จะแจงใหเมอรริล ลินช อินเตอรทราบ หากมีผูถือหุนรายใดรายหนึ่งถือหุนในหลักทรัพย
ภัทร ตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของหลักทรัพย ภัทร เมื่อมีการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
หรือเมื่อหลักทรัพย ภัทร รูหรือควรจะรูวามีการถือหุนดังกลาว และหากหลักทรัพย ภัทร มิไดแจงใหเมอรริล ลินช ทราบ
หลายครั้ง หรือขอมูลที่มิไดแจงเปนขอมูลที่มีความสําคัญ เมอรริล ลินช มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาการใหบริการทางธุรกิจได
13.2

ความรวมมือทางดานงานวิจัย

หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช (สิงคโปร) พีทีอี แอลทีดี (Merrill Lynch (Singapore) PTE. LTD.) ไดตก
ลงทําสัญญาความรวมมือทางดานงานวิจัย (Research Co-Operation Agreement) มาเปนระยะเวลากวา 6 ปนับจากวันที่
1 ธันวาคม 2546 หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช ตกลงที่จะรวมมือดานงานวิจัยโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
งานวิจัยรวม (Co-Authored Thai Research)
หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินชตกลงที่จะรวมกันแบบ Exclusive ในการจัดทําและเผยแพรงานวิจัยรวม ซึ่ง
เปนงานวิจัยที่จะครอบคลุมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับบริษัทไทย และหลักทรัพยของบริษัทไทยตามที่กําหนดในสัญญา ซึ่ง
รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดทุน ตลาดเงิน และอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศไทย
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ในการจัดทํางานวิจัยรวมนั้น หลักทรัพย ภัทร จะตองจัดทํางานวิจัยรวมภายใต มาตรฐานและขอกําหนด
เกี่ยวกับงานวิจัยของเมอรริล ลินช (Merrill Lynch Research Policies and Procedures) และขอกําหนดเกี่ยวกับงานวิจัย
ของหลักทรัพย ภัทร (Phatra Research Policies and Procedures)
ในการเผยแพร ง านวิ จั ย นี้ เมอร ริ ล ลิ น ช จะเป น ผู มี สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วในการเผยแพร ง านดั ง กล า วใน
ตางประเทศในเอกสารและภายใตชื่อของเมอรริล ลินช ตามรูปแบบที่กําหนดไวในสัญญา โดยจะมีขอความกลาวถึงทีม
งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร และหลักทรัพย ภัทร ในฐานะผูเขียนหรือผูเขียนรวมงานวิจัยดังกลาว และหลักทรัพย ภัทร
จะเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการเผยแพรงานวิจัยรวมในประเทศไทย โดยการเผยแพรจะอยูในรูปแบบของเอกสาร
และภายใตชื่อของหลักทรัพย ภัทร และจะกลาวอางถึงเมอรริล ลินช ในเอกสารงานวิจัยรวมดังกลาว
งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร (Phatra-only Research)
งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร เปนงานวิจัยที่จัดทําขึ้นโดยหลักทรัพย ภัทร แตเพียงผูเดียว โดยจะเปนงานวิจัย
นอกเหนือจากที่หลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช ตกลงทํารวมกันภายใตงานวิจัยรวม โดยหลักทรัพย ภัทร เปนผูมี
สิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทําและเผยแพรงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร ในเอกสารและภายใตชื่อของหลักทรัพย ภัทร
การเผยแพรงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร โดยเมอรริล ลินช จะกระทําไดภายใตการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
หลักทรัพย ภัทร
งานวิจัยของเมอรริล ลินช (Merrill Lynch Non-Thai Research)
งานวิ จั ย ของเมอร ริ ล ลิ น ช เป น งานวิ จั ย ที่ จั ด ทํ า โดยเมอร ริ ล ลิ น ช ซึ่ ง จะเป น งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ษั ท
ตางประเทศ รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะอุตสาหกรรม ตลาดเงินและตลาดทุนตางประเทศ โดย
เมอรริล ลินช ตกลงจะจัดสงงานวิจัยของเมอรริล ลินช ใหแกหลักทรัพย ภัทร เพื่อเผยแพรในประเทศไทย งานวิจัยของ
เมอรริล ลินช ดังกลาวจะตองเผยแพรโดยหลักทรัพย ภัทร ในเอกสารและภายใตชื่อของหลักทรัพย ภัทร ตามรูปแบบที่
กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาและต อ งมี ก ารอ า งถึ ง เมอร ริ ล ลิ น ช ในฐานะผู เ ขี ย นงานวิ จั ย ทั้ ง นี้ หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร จะเป น
ผูรับผิดชอบและรับผิดในการเผยแพรงานวิจัยดังกลาวในประเทศไทย โดยเมอรริล ลินช จะไมมีความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น
ในการเผยแพรงานวิจัยดังกลาว
ระยะเวลาของสัญญาความรวมมือทางดานงานวิจัยและการเลิกสัญญา
โดยปจจุบันสัญญาความรวมมือทางดานงานวิจัยดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาแบบปตอป เวนแตจะมีการบอก
ยกเลิกสัญญาโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง โดยการแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน และสัญญาฉบับ
นี้อาจสิ้นสุดลงไดในหลายกรณีรวมถึงกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หรือคูสัญญาฝาย
หนึ่งละเมิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญ หรือมีมติใหชําระบัญชีหรือคูสัญญามีการตั้งพิทักษทรัพย หรือหลักทรัพย
ภัทร ไมสามารถดํารงไวซึ่งใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน (ยกเวนใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย) หรือเมอรริล ลินช ดําเนินการหรือจะดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงหรือ
การดําเนินการธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร หรือเมื่อสัญญาการใหบริการทางธุรกิจสิ้นสุดลง เปนตน
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