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ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนขื่อนิติบุคคล (สัญญาหลัก ซ.๗๓/๒๔๖๓)
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ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนซื่อนิติบุคคล

ตามสัญญาเลขที่ ซ.๔/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาขน)
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไ'^-สืวัศดิ้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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บัน ทึก ข้อ ตกลงฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
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ถนนวัฒ นธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมอวันทึ... .........................................
ระหว่า ง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุงเทพ โดย นางพบิด า ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่า ยบริห าร ตามคำสั่ง
องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒(ะ๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
เรีย กว่า "ผู้เ'ซ่า" ฝ่า ยหนึ่ง กับ บริษ ัท โทรคมนาคมแห่ง ซาสิ จำกัด (มหาซน) ตามหนัง สือ รับ รองของ
สำนักงานทะเบีย นหุ้นส่วนบริษ ัท กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๔๖๔๐๐๐๐๑๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจก. ๐๐๐๐๔๘
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้ง วัฒ นะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุง เทพมหานคร โดย นางสาวสิร ิน าฏ สุว รรณพงค์ ผู้ร ับ มอบอำนาจซ่ว ง ตามหนัง สือ มอบอำนาจซ่ว ง
ฉบับลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ให้เ'ซ่า" อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซน) มีหนังสือที่ เอ็นที อวฃ

.๒.๑/๒๒๓ ลงวันที่

๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ แจ้งการควบกิจการของ บริษัท ทีโอทึ จำกัด (มหาซน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งขาติ
จำกัด (มหาซน) เป็นบริษัทเดียวกัน ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาซนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด (“ การควบรวมกิจ การ”) เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการดำเนินการและการ
ลงทุน ระหว่า ง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการนี้ การควบกิจ การเสร็จ สิ้น เมื่อวันที่
๗ มกราคม ๒๔๖๔ และ บมจ. ทึโอที หมดสภาพจากการเป็นนิต ิบ ุค คล โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ
จำกัด (มหาซน) ซึ่ง เป็น บริษ ัท ใหม่ท ี่เ กิด จากการควบกิจ การได้ร ับ ไปทั้ง ทรัพ ย์ส ิน หนี้ สิทธิ หน้าที่
และความรับผิดซอบของ บมจ. ทีโอที ทั้งหมด ตามพระราซบัญญัติบริษัทมหาซนจำกัด พ.ศ. ๒๔๓๔
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาเซ่าใข้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX ตามสัญญาเลขที่
ซ.๗๓/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”
ข้อ ๒. ผู้เซ่าตกลงให้ผู้ให้เข่าเปลี่ยนซื่อนิติบุคคล ตามสัญ ญาหลัก จากเดิม “ บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาซน)” เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งซาติ จำกัด (มหาซบ)” แทน

บรษท
ั โกรฒนาnullส่งจาถิ จำกั0 (บทา8น)
National Telecom Public Company limited
๓

๒

ข้อ

๓. ข้อ ความใดในสัญ ญาหลัก ที่ข ัด กับ ข้อ ความในบัน ทึก ข้อ ตกลงนี้ให้ใช้ข ้อ ความตาม

บันทึกข้อตกลงนี้บังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักดังกล่าวทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
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ลงขื่อ.
(นางพนิดา ทองสุข)

บริษทั โทรทบนาทนฒ่งช ,ไถิ จำกัท (นหาซน)
National TelecomPublic Company United
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(บริษัท โทรคมนาคมแห่งขาติ จำกัด (มหาขน)
โดย นางสาวสิรินาฏ สุวรรณพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันบริษัท)

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

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

