BMTA

บันทึกข้อความ

อ0ค์ทารนนส่0บวลนนกso!ทผ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กล่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕: ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) ^ 0 Cl/ / ๒๕๖๔
วันที่ ษษเ กุมภาพันธ์ ๒๕:๖๔
เรื่อง ล่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนขื่อนิติบุคคล (สัญญาหลัก ซ.๗๑/๒๕๖๓)
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส.
ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนซื่อนิติบุคคล
ตามสัญญาเลขที่ ซ.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาขน)
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการใบส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวบูล ^ ^ ส ^ด)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ

อจฺท์เการบนส่อนวลบนกรอเทเพ

BM1A

00ก่การนขส่0มวลนนกso/กผ

Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔©-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒®๘๙

ใช้นทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนซื่อนิติบุคคล
บันทึกข้อตกลงเลขที่

........

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื ่ อ วั นที ่ . ....?.ข้ . ไ}4นี ้ .. ๒ . ...............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพบิดา ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั'ง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรีย กว่า "ผู้เข่า" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือรับ รองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเบีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๔๖๔๐๐๐๐๑๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจก. ๐๐๐๐๔๘
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสิรินาฏ สุวรรณพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจข่วง ตามหนังสือมอบอำนาจ'ช่วง
ฉบับลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ให้เข่า" อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาซน) มีหนังสือ ที่ เอ็นที อวข.๒.๑/๒๒๑
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ แจ้งการควบกิจการของ บริษัท ทีโอทึ จำกัด (มหาซน) และ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งซาติ จำกัด (มหาซน) เบีนบริษัทเดียวกัน ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาซนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แกิไข
เพิ่มเติมโดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด (“การควบรวมกิจการ”) เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการดำเนินการ
และการลงทุนระหว่าง บมจ. ทึโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการนี้ การควบกิจการเสร็จสิ้น เมื่อวับที่
๗ มกราคม ๒๔๖๔ และ บมจ. ทึโอที หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ
จำกัด (มหาซน) ซึ่ง เป็น บริษ ัท ใหม่ท ี่เกิด จากการควบกิจ การได้ร ับ ไปทั้ง ทรัพ ย์ส ิน หนี้ สิทธิ หน้าที่
และความรับผิดขอบของ บมจ. ทึโอที ทั้งหมด ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาซนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญ ญาตกลงเรียกสัญ ญาเข่าใช้เลขหมายพิเศษระบบ Call Center ๑๓๔๘ จำนวน
๓๐ คู่สาย ตามสัญญาเลขที่ ซ.๗๑/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้เข่าตกลงให้ผู้ให้เข่าเปลี่ยนซื่อนิติบุคคล ตามสัญญาหลัก จากเดิม “บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาซน)” เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน)” แทน

บริษัท โทรกบนาทบแท่งจาถิ จำกัท (บหาgบ)
National Telecom Public Company Limited

/ข้อ ๓

๒

ข้อ ๓. ข้อความใดในสัญญาหลักที่ฃัดกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความตาม
บันทึกข้อตกลงนี้บังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักดังกล่าวทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่อ............. IL Y .........................ผู้เข่า
(นางพนิดา ทองสุข)

บริษทั โทรกนน!คน*เหํงซากิ จำfin (มหาซน)
National Telecom Public Company Limited

ลงซื่อ.
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.............ผู้ให้เข่า
(บริษัท โทรคมนาคมแห่งฃาติ จำกัด (มหาซน)
โดย นางสาวสิรินาฏ สุวรรณพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ...............................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.
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ลงซือ............... \r ..........................พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

