
บันทึกข้อความ
BMTA

00พ์ฑรนนส์0มวลนนกรพทผ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) J  Of/ ad๔๖๔ วันท่ี ^  กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปล่ียนขื่อนิติบุคคล (สัญญาหลัก ซ.๗๓/๒๔๖๓)

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 

ตามสัญญาเลขท่ี ซ.๔/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาขน) 

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไ' -̂สืวัศด้ิ) 

ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
ออุค'การขนส,อชวลนนโบุว/กฒฺ

Bangkok Mass Transit Authority
BMTA สำนักงาบใหญ่ (.ลฃท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยจวาง กทม. ๑๐๓๑©
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปล่ียนซ่ือนิติบุคคล

บันทึกข้อตกลงเลขท่ี ....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑
1/   •น   V   .‘ร ่_พุ J  กมภวฟ้นๆ า, £.'-,๔.ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมอวันทึ... .........................................

ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพบิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง
องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒(ะ๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่า "ผู้เ'ซ่า" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาสิ จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี ๐๑๐๗๔๖๔๐๐๐๐๑๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจก. ๐๐๐๐๔๘
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสิรินาฏ สุวรรณพงค์ ผู้รับมอบอำนาจซ่วง ตามหนังสือมอบอำนาจซ่วง
ฉบับลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า "ผู้ให้เ'ซ่า" อีกฝ่ายหน่ึง

ตามท่ี บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน) มีหนังสือท่ี เอ็นที อวฃ.๒.๑/๒๒๓ ลงวันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ แจ้งการควบกิจการของ บริษัท ทีโอทึ จำกัด (มหาซน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งขาติ 
จำกัด (มหาซน) เป็นบริษัทเดียวกัน ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาซนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด (“การควบรวมกิจการ”) เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการดำเนินการและการ 
ลงทุนระหว่าง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการน ี้ การควบกิจการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 
๗ มกราคม ๒๔๖๔ และ บมจ. ทึโอที หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ 
จำกัด (มหาซน) ซ ึ่งเป ็นบริษ ัทใหม่ท ี่เก ิดจากการควบกิจการได้ร ับไปทั้งทรัพย์ส ิน หน ี้ สิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดซอบของ บมจ. ทีโอที ท้ังหมด ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาซนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔

คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาเซ่าใข้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX ตามสัญญาเลขท่ี 
ซ.๗๓/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”

ข้อ ๒. ผู้เซ่าตกลงให้ผู้ให้เข่าเปลี่ยนซื่อนิติบุคคล ตามสัญญาหลัก จากเดิม “บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาซน)” เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซบ)” แทน

บรษัท โกรฒนาnullส่งจาถิ จำกั0 (บทา8น) 
National Telecom Public Company limited

๓



๒

ข้อ ๓. ข้อความใดในสัญญาหลักที่ข ัดกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ให้ใช้ข้อความตาม 
บันทึกข้อตกลงน้ีบังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักดังกล่าวทุกประการ

บันทึกข้อตกลงน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ 
ไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงข่ือ. .ผ้เช่า
(นางพนิดา ทองสุข)

บริษัท โทรทบนาทนฒ่งช,ไถิ จำกัท (นหาซน)
National Telecom Public Company United

ลง:ข่ือ. ...ffiL ? , / nCZ,.....ผู้ ให้เช่า
/  o w  <c*_______'  _____ _____ I _____ o , o  4 /  .

(บริษัท โทรคมนาคมแห่งขาติ จำกัด (มหาขน)
โดย นางสาวสิรินาฏ สุวรรณพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซอ........................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซือ............ .......................... พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)


