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มิถุนายน ๒๕๖๔
เร่ือง ส่งสำเนาสัญญาแตงต้ังผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ.๒๔๖๔ 

คร้ังท่ี ๔ และคร้ังท่ี ๕

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝบร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ สตง. 
ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สผง. ผอ.สบจ. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ คู้เงินเพ่ือขำระหน้ีเงินต้น และเสริมสภาพ 
คล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ น้ัน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้จัดหาเงินคู้ให้แก่องค์การ โดยการ 
ออกพันธบัตร พ.ศ.๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๔ และคร้ังท่ี ๕ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสน 
ห้าหม่ืนบาทล้วน) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย 
พันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ กับองค์การเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาท่ีแนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

(นายวิบูลย์ ไ 'ว ัส ด ิ้)  
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย 
พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 4 

กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
และ

พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5 
กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย 

จำนวนเงินไม่เกิน 11,250,000,000 บาท

(ฉ บ ับ ลงน าม )

ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

วันที่ 1 ม ิถนายน พ.ศ. 2564



ส ัญ ญ าแต ่งต ั้งผ ู้จ ัดการจ ัดจำหน ่าย 
พ ันธบ ัตรองค ์การขนส ่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งท ี่ 4 

กระทรวงการคล ังค ํ้าประก ันต ้นเง ินและดอกเบ ี้ย 
และ

พ ันธบ ัตรองค ์การขนส ่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งท ี่ 5 
กระทรวงการคล ังค ํ้าประก ันต ้นเง ินและดอกเบ ี้ย 

จำนวนเงินไม่เกิน 11,250,000,000 บาท

ทำท่ี สำนักงานใหญ่
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

ก) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดย นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ขสมก.” ฝ่ายหนึ่งกับ

ข) บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดย นายกถุชกร นนทะนาคร ตำแหน่ง ผ ู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 
ผู้บริหารฝ่าย ทีม Debt Capital Market ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยเหตุที' “ขสมก.” มิความประสงค์จะออกพันธบัตร “พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพ พ.ศ. 2564 คร้ังที, 4” (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4”) 
จำนวนไม่เกิน 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท และ “พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที' 5” (ซึ่งต ่อไปในสัญญานี้เร ียกว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5”) จำนวน 
ไม่เกิน(7,050,000,000 (เจ็ดพันห้าสิบล้าน) บาท รวมจำนวน 2 (สอง) ชุด มีชื่อเรียกตามที่กำหนดใน 
หมวดท่ี 1 ข้อ 1.1 ของสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียก “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังท่ี 4” 
และ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” ว่า “พันธบัตร”) โดยพันธบัตรมีจำนวนรวมตั้งสิ้นไม,เกิน 
11,250,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน) บาท เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน 
รายใหญ่ในประเทศไทย ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครังท่ี 4 และ ครังท่ี 5 1



ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามลำดับ ดังปรากฎเงื่อนไข 
ลักษณะ และสาระสำคัญตามที'ระบ ุในสัญญานี้โดยมอบหมายให ้ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ 
รับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โดย 
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และโดยเหตุที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ 
จำหน่าย” รับเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย 
พันธบัตรดังกล่าว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
เงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัณของพันธบัตร

พันธบัตรตามสัญญานี เป็น พันธบัตรที่ “ขสมก.” เป็นผู้ออก โดยมีเงื่อนไข ลักษณะ และ 
สาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.1 (ก) พันธบัตรมีช ื่อเรียก “พ ันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4”
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 4”)

(ข) พันธบัตรมีชื่อเรียก “พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” 
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 5”)

1.2 พันธบัตรดังกล่าวกระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกันด้นเงินและดอกเบี้ย โดย “ขสมก.” รับภาระ 
ชำระคืนต้นเงินและรัฐบาลรับภาระชำระคืนดอกเบี้ย

1.3 พันธบัตรเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ

1.4 (ก) “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” ม ีม ูลค่าที่ออกเป็นจำนวนรวมทั้งส ิ้นไม่เก ิน
4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,200,000 (ส่ีล้าน 
สองแสน) หน่วย โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

(ข) “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” มีมูลค่าที่ออกเป็นจำนวนรวมทั้งส ิ้นไม่เก ิน 
(7,050,000,000 (เจ ็ดพ ันห ้าส ิบล ้าน) บาท แบ่งออกเป็นจำนวนไม,เกิน 7,050,000 
(เจ็ดล้านห้าหมื่น) หน่วย โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

1.5 (ก) “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” มีกำหนดไถ,ถอน 10(ส ิบ)ป ี นับแต่วันออก
พ ัน ธบ ัต ร โด ย เป ็น ก าร ไถ ,ถ อ น ค ร ัง เด ีย ว เต ็ม ต าม จ ำน ว น ท ีอ อ ก  และไม,ม ีก าร ไถ ่ถ อ น  
ก ่อนว ันครบกำหนดไถ ่ถอนพ ันธบ ัตร

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครังท่ี 4 และ ครังท่ี 5 2
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(ข) “พันธบัตร ฃสมก.พ.ศ. 2564ครั้งที่ 5” มีกำหนดไถ,ถอน 2 0 (ยี่สิบ) ปี นับแต่วันออก 
พันธบัตร โดยเป็นการไถ'ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และไม่มีการไถ่ถอนก่อน 
วันครบกำหนดไถ,ถอนพันธบัตร

1.6 วันออกพันธบัตร คือ วันท่ี 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

1.7 วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรสำหรับ “พันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 4” คือ วันท่ี 7 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2574 และวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรสำหรับ “พันธบัตร ขสมก. 
พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5” คือ วันท่ี 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2584

หากวันไถ,ถอนพันธบัตรตรงกับวันหยุดทำการของ ขสมก. หรือวันหยุดทำการของธนาคาร 
พาณิชย์ให้เลื่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรเป็นวันเปิดทำการกัดไปของ ขสมก. และวันเปิดทำการ 
ถัดไปของธนาคารพาณิชย์

1.8 ผู้ถ ือกรรมสิทธิใน “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” จะได้รับดอกเบี้ยจากพันธบัตร 
ในอัตราร้อยละ 2.04 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” และ 
ผู้ถ ือกรรมสิทธิใน “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 5” จะได้รับดอกเปียจากพันธบัตร 
ในอัตราร้อยละ 2.80 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5”

ทั้งนี้โดยเริ่มคำนวณจากวันออกพันธบัตรถึงวันค่อนวันครบกำหนดไถ,ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน 
การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และนับวันตามจำนวน 
วันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปิดทิ้ง

1.9 “ขสมก.” จะชำระดอกเบ ี้ยให ้แค ่ผ ู้ถ ือกรรมสิทธในพ ันธบ ัตรให ้เป ็นไปตามข ้อกำหนด 
ดังต่อไปนี้

1.9.1 ดอกเบี้ยของพันธบัตรจะชำระทุก  ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 7 เดือน มิถุนายน และวันที่ 
7 เดือน ธันวาคม ของทุกปี โดยดอกเบี้ยงวดแรกของพันธบัตรจะชำระในวันที่ 7 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของพันธบัตรจะชำระพร้อมกับด้นเงิน 
ของพันธบัตร ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร

1.9.2 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยดังที่ระบุในข้อ 1.9.1 ตรงกับวันหยุดทำการของ ขสมก. 
หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการถัดไปของ 
ขสมก. และวันเป ิดทำการกัดไปของธนาคารพาณ ิชย์ โดยจะไม,มีการคิดดอกเปีย 
นับจากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้นจนถึงวันที่มีการชำระดอกเบี้ยตามจริง เว้นแต่ 
การชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ถ ึงกำหนดชำระในวันไถ่ถอนพันธบัตรให้คำนวณ 
ดอกเบี้ยบนด้นเงินของพันธบัตรจนถึงวันที่มีการชำระด้นเงินของพันธบัตรตามจริง
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1.10 การโอนกรรมสิทธิหรือการจำนำพันธบัตร จะต้องนำพันธบัตรไปจดทะเบ ียนการโอน 
กรรมสิทธิหรือการจำนำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไต้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนและ 
ตัวแทนการจ่ายเงินของพันธบัตรนี้ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน 
ระหว่าง “ขสมก.” กับธนาคารแห่งประเทศไทย

1.11 “ขสมก.” หรือนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินตามข้อ 1.10จะประกาศปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนกรรมสิทธิพันธบัตร หรือการจำนำพันธบัตรให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

หมวดที่ 2
ข้อกำหนดทางภาษีอากรจากกใรลือกรรมสิทธในพันธบัตร

ข้อกำหนดทางภาษีอากรจากการถือกรรมสิทธิในพันธบัตรให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3
สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการลงทุนในพันธบัตร

สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่จะได้ร ับจากการลงทุนในพันธบัตร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้อง

หมวดที่ 4
การจัดจำหน่ายพันธบัตร

“ขสมก.” โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตกลงแต่งตั้งมอบหมายให้ “ผู้จัดการการจัด 
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เป ็นผู้ดำเนินการจัดให้ม ีการจองชื้อและจำหน่ายพันธบัตร 
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังระบุในสัญญานี้

4.1 “ขสมก.” ตกลงออกพันธบัตรตามเงื่อนไข ลักษณะและสาระสำคัญตังระบุในหมวดที่ 1 แห่ง 
สัญญานี้และมอบหมายให้ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้จัดการ 
ให้ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เข้าจองซือพันธบัตร

4.2 ให้ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น “ผู้จัดการ 
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” โดยตกลงรับประกันการจัดจำหน่าย “พันธบัตร 
ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” และ “พันธบัตรขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” ที่เสนอขายแบบ 
ร ับ ป ระก ัน ผลการจำห น ่ายอย ่างแน ่น อน  (Firm Underwriting) จำนวน 4,200,000,000 
(สี่พันสองร้อยล้าน) บาท และ จำนวน (7,050,000,000 (เจ็ดพันห้าสิบล้าน) บาท รวมทั้ง 2 รุ่น
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4.3

จำนวน จำนวน 11,250,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หากปรากฎว่ามี 
ผ ู้จองชื้อพ ันธบัตรดังกล่าวไม่ครบทั้งหมดทั้งจำนวนหรือ “ผู้จ ัดการการจัดจำหน่ายและ 
รับประกันการจำหน่าย” ไม่สามารถเรียกเก็บเช็คได้ตามจำนวน “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ 
ผู้รับประกันการจำหน่าย” ต้องเข้าชื้อ“พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 4” และ “พันธบัตร 
ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 5” ในส่วนที่ตนรับผิดชอบทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย

ในกรณีที่ผ ู้จองชื้อพันธบัตรมิได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ 
จองชื้อ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” จะส่งคืนเงินค่าจองชื้อ โดยไม่มี 
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด  ๆ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองชื้อพันธบัตร 
ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันปิดรับการจองชื้อ หรือตามวิธีการอื่นตามที่ “ผู้จัดการการ 
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เห็นสมควรโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ 
ของผู้จองชื้อพันธบัตรที่ระบุไว้ในใบจองชื้อ หาก “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ 
จำหน่าย” ไม่สามารถส่งคืนเงินค่าจองชื้อพันธบัตรให้แก'ผู้จองชื้อพันธบัตรภายในเวลาดังกล่าว 
“ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย” จะต้องรับผิดชอบจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนค่าจองชื้อพันธบัตรที่ต้องคืนให้แก'ผู้จอง 
ชื้อพันธบัตร และนับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่สามารถจัดส่งคืนได้ครบ 
ท้ังส้ิน

หมวดที่ 5
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายพันธบัตร

“ขสมก.” จะชำระค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตรให้แค่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ 
รับประกันการจำหน่าย” ในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของจำนวนเงินด้นของพันธบัตรที่ได้ 
มีการออกในครังนี ภายในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย “ขสมก.” จะชำระค่าธรรมเนียมให้ 
“ผู้จ ัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ตามจำนวนและวิธีที่ได้ระบุไว้ในจดหมาย 
ค่าธรรมเนียม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของสัญญานี้) ท่ี “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน 
การจำหน่าย” จะส่งให้ ขสมก. ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายพันธบัตรของผู้จัดการจัดจำหน่าย 
และรับประกันการจำหน่ายดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมวดที่ 6
การดำเนินการเปีดให้จองชื้อพันธบัตร

6.1 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องดำเนินการเปิดให้จองซือพันธบัตร
ให้แก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่”

น ิ
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6.2 การจองซื้อพันธบัตรต้องกระทำผ่าน “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” 
เท่าน้ัน

6.3 กำหนดการจองซ้ือพันธบัตรให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีกำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของ 
สัญญานี

6.4 พ ันธบัตรมีม ูลค่า หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ผู้จองซือจะต้องจองซืออย่างน ้อย 100 
(หนึ่งร้อย) หน่วย และหากซื้อเกิน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย จะต้องซือเต็มทุก  ๆ 100 (หนึ่งร้อย) 
หน่วย

6.5 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” มีสิทธิที่จะกำหนดขันตอน วิธีการ และ 
รายละเอ ียดในการจัดการและเปิดให้จองซือพันธบัตรตามที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ 
รับประกันการจำหน่าย” พิจารณาเห็นสมควรเท่าที่ไม,ขัดกับสัญญานี้

6.6 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบในการเปิด 
หรือดำเนินการให้มีบัญชีไว้กับ“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” โดยมีชื่อ 
บัญชีว่า “บัญชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 1” (Subscription account for BMTA 
B.E. 2564 Tranche 1”) สำหรับบัญชีจองซื้อพันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 4 และ ว่า “บัญชี 
จองซ ื้อพ ันธบ ัตร ข ส ม ก .พ .ศ .2 5 6 4 ชุดที่ 2” (Subscription account for BMTA B.E. 2564 
Tranche 2”) สำหรับบัญชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5 เพื่อให้บัญชีดังกล่าวเป็น 
บัญชีเฉพาะสำหรับการรับเงินที่ไต้จากการจองซื้อพันธบัตร

6.7 เมื่อมีผู้จอง1ซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อพันธบัตร “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ 
จำหน่าย” ต้องนำเงินที่ไต้รับจากการจองซื้อพันธบัตร เข้าผ่ากในบัญชีตามข้อ 6.6 ในวันที่ไต้ 
รับเงิน

6.8 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” มีสิทธิที่จะปิดการรับจองซื้อพันธบัตร
ก่อนกำหนดไต้หากมีผ ู้จองซื้อพันธบัตรครบ 11,250,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย 
ห ้าส ิบล ้าน) บาท ค ่อนครบกำห นดเวลาป ิดร ับการจองซ ื้อพ ันธบ ัตรตามท ี่ระบ ุไว ้ใน  
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสัญญานี

6.9 ใน วันที่ออกพันธบัตรตามข้อ 1.6 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องส่ง
มอบหรือโอนเงินนั้งหมดที่ไต้รับจากการเปิดให้จองซื้อพันธบัตร และ/หรือ เงินค่าพันธบัตรที่ 
“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ซ้ือ (ล้ามี) โดยโอนเงินด้วยระบบบาท 
เนต เข ้าบ ัญ ช ีอ ง ค ์ก า ร ข น ส ่ง ม ว ล ช น ก ร ุง เท พ ช ื่อ บ ัญ ช ี “อ ง ค ์ก า ร ข น ส ่ง ม ว ล ช น ก ร ุง เท พ ” 
(“Bangkok Mass Transit Authority)” ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานานาเหนือ J
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เลขที่บัญชี 000-0-55130-9 จำนวน 11,250,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน) 
บาท ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่ออกพันธบัตร และเมื่อ “ผู้จ ัดการการจัดจำหน่ายและ 
รับประกันการจำหน่าย” ได้โอนเงินค่าพันธบัตรให้กับ “ขสมก.” แล้ว ให้ถือว่า “ผู้จัดการการ 
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” หมดหรือสินสุดหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี

6.10 ในกรณีที่มีผู้จองซื้อพันธบัตรเกินมูลค่า 4,200,000,000 (ส ี่พ ันสองร้อยล้าน) บาท สำหรับ
“พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564ครั้งที่ 4” และ/หรือ (7,050,000,000 (เจ็ดพันห้าสิบล้าน) บาท 
สำหรับ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 5” ให้เป็นดุลยพินิจของ “ผู้จัดการการจัดจำหน่าย 
และรับประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตร” ในการจัดสรรสิทธิให้แค่ผู้จองซื้อใด  ๆ ในการจัดสรร 
พันธบัตรได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน 
การจำหน่าย” กำหนด

หมวดที่ 7
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

7.1 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำแบบฟอร์ม 
เอกสาร การจัดพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ เพื่อการเผยแพร'โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการอื่นใดอันเป็น 
การส่งเสริมให้มีผู้สนใจจองซื้อพันธบัตรตามสัญญานี้และยินยอมรับผิดในความเสียหายใด  ๆ
อันเกิดจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด

7.2 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจาก 
การดำเนินการตามข้อ 7.1 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญานี้

หมวดที่ 8
หน้าที่ของ “ขสมุก.”

8.1 “ขสมก.” จะให้ความร่วมมือกับ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ในการ
จัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จำเป็น ตามสมควรเพื่อการเผยแพร่ โฆษณา และชี้ชวนให้มีการเข้า 
จองซื้อและถือกรรมสิทธ์ในพันธบัตร

8.2 “ขสมก.” รันรองในความถูกต้องของการออกพันธบัตรดังกล่าวรวมทังข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ
ตามข้อ 8.1 ที่มอบแค่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”

8.3 “ขสมก.” จะเป ็นผู้จ ัดทำพ ันธบัตรซึ่งม ีเง ื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตร
ดังปรากฎในหมวดที่ 1 และส่งมอบพันธบัตรให้แค่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียน 
และตัวแทนการจ่ายเงินเพื่อมอบให้แก'ผู้ถือกรรมสิทธิในพันธบัตรภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน 
นับแต่วันออกพันธบัตร

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั๋งท่ี 4 และ คร่ังท่ี 5 7



8.4 “ขสมก.” จะดำเนินการตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญานี

หมวดที่ 9
หน้าที่ของ “ผุ้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย”

9.1 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ที่มีอยู่ตาม 
สัญญานี้จนครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถอันดียิ่ง ความเอาใจใส่และความระมัดระวัง 
ในการปฏิบัติหน้าที่แห่งสัญญานี้ เพื่อให้งานเป็นไปโดยถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่เกิด 
ความเสียหายใด  ๆ ต่อ “ขสมก.”

9.2 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องดำเนินการเปิดให้จองชือพันธบัตรตาม 
ความในสัญญานี้ทุกประการ

หมวดที่ 10
นายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงิน

“ขสมก.” ตกลงแต่งต ั้งให ้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป ็นนายทะเบ ียนและเป ็นตัวแทน 
การจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรที่ออกตามความในสัญญานี้

หมวดที่ 11

ความรับผิดชดใช้

ในการที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
ห ากม ีความเส ียหายใด  ๆ เก ิดข ึนก ับ “ผ ู้จ ัดการการจ ัดจำห น ่ายและร ับ ป ระก ัน การจำห น ่าย” 
อันเนื่องมาจากข้อความใด  ๆ ท่ี “ขสมก.” รับรองตามสัญญานี้หรือความไม,ถูกต้องหรือไม,เป็นจริงของ 
ข้อมูลเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด  ๆ ของ “ขสมก.” ที่ไต้จัดส่งให้แก, “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ 
รับประกันการจำหน่าย” หรือที่ระบุไว้ในสัญญานี้หรือเอกสารใด  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ 
ขายพันธบัตร รวมถึงการละเว้นไม'เปิดเผยข้อเท็จจริงใด  ๆ เก่ียวกับ “ขสมก.” รวมถึงการดำเนินงานและ 
ฐานะการเงินของ “ขสมก.” ที่สำคัญอันพึงเปิดเผยหรือให้ไว้แก่ “ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการ 
จำหน่าย” หรือ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องถูกฟ้องคดี “ขสมก.” ตกลง 
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้สำหรับค่าเสียหาย รวมทังค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย 
และทนายความ ตามความเป็นจริงและสมควร เพื่อยุติข้อพิพาทหรือต่อสัคดีดังกล่าวให้แก่ “ผู้จัดการ 
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” จนครบถ้วน เว้นแต่กรณีข้อพิพาท การฟ้องคดี หรือความ 
รับผิดต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้นบัน เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติผิดโดยจง 
ใจของ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” หรือตัวแทนและพนักงานลูกจ้างของ 
“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”
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หมวดท 12
เบ็ดเตลด

12.1 การปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้จ ัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ตามสัญญาปี 
“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อ “ขสมก.” 
ทุกประการ

12.2 สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไข 
เพิ่มเติมสัญญานี้ให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมไต้ โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา 
ทั้งสองฝาย

12.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝายหนึ่งฝายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝายหนึ่ง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ โดยไม,ตัดสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากคู'สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามสัญญานี้

12.4 ในกรณีท ี่ปรากฎเหตุหนึ่งเหตุใดตังต่อไปนี้ค ู่ส ัญญาฝายใดฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิที่จะขอแก้ไข 
ปรับปรุงหรือบอกเลิกสัญญาไต้ โดยไม'ตัดสิทธิ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ 
จำหน่าย” ที่จะไต้รับค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไป และ/หรือ ค่าธรรมเนียมตามส่วนของงานที่ไต้ 
ดำเนินการไปโดยสุจริต

12.4.1 ในกรณีที่มีกฎระเบียบคำสั่งของทางราชการหรือกฎหมายประกาศใช้ในภายหลังอัน 
เป็นผลต่อเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตรตามความในหมวดที่ 1 หรือ 
เป็นผลกระทบต่อข้อกำหนดการถือกรรมสิทธิในพันธบัตร หรือเป็นผลทำให้การ 
ดำเนินการตามสัญญานี้มิอาจกระทำต่อไปไต้ หรือ

12.4.2 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยปรากฏขึ้น อันมีผลกระทบต่อการดำเนินการตามสัญญานี้คำว่า 
“เหตุสุดวิสัย” ให้หมายความว่าเหตุใด  ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ 
ไม่อาจปึองกันไต้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุบันจะไต้ 
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไต้จากบุคคลบันในฐานะและภาวะ 
เช่นนั้น และรวมถึงเหตุการณ์ต่าง  ๆ ได้แก่ สงคราม โรคระบาด การกักกันโรคระบาด 
การบัดหยุดงาน การจลาจล หรือเหตุร้ายแรงอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้เหตุการณ์ 
ตังกล่าว ต้องเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามสัญญาของคู'สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบ และมิไต้เกิดฃึนเพราะความผิดหรือความ 
ประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบบัน ชึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบบันไม่มี 
ทางที่จะป้องกันไต้ แม้จะไต้ใช้ความระมัดระวังต่อเหตุการณ์ตังกล่าวเต็มที่แล้วก็ตาม
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12.5 ในกรณีที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ผิดนัดไม'ส่งมอบเงินตาม 
ข้อ 6.9 ให้แก, “ขสมก.” “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ยินยอมชำระ 
ดอกเบี้ยให้แก่ “ขสมก.” ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ในจำนวนเงินที่ “ผู้จัดการการจัด 
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ผิดนัดไม่ส่งมอบดังกล่าวจนกว่าจะส่งมอบให้ครบถ้วน 
รวมทั้งค่าเสียหายใด  ๆ ที่เกิดจากการผิดนัดดังกล่าวด้วย

12.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และหากข้อความใดของ 
เอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกับข้อความใดตามสัญญาฉบับนี้ให้ยึดถือข้อความตามสัญญา
ฉบับนี้เป็นสำคัญ j J
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สัญญานี้ทำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทัง 2 (สอง) ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนือความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว และเห็นด้วยและยอมรับ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ณ 
วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

(ลงชื่อ)

* พยาน

(ลงชื่อ)

(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์) 
(ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย) 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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(ลงชิอ)

พยาน

(นายกฤชกร นนทะนาคร)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 

ทีม Debt Capital Market 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) 0 เ6 พ 1 ~  ร V/\iJ& y t y t r

นางปิยะฉัตร สุวรรณประเทศ) 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบท้ายหมูไยเลข 1 
กำหนดการจองซื้อพันธบัตร

การจองซื้อและการชำระเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค/เช็คส่วนตัว
ชำระด้วยเงินสด / หักบัญชี / (เขต Clearing เดียวกัน)

การเอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ภายในเวลาปีดรับเช็คของ
ผ้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

1 วันท่ี
วันที่• จดทะเบยน

v  ^ -ร จดทะเปียน 1 V วันชำระเงิน/ 1

วันทจองซอ วันชำระเงิน 2  » วันทํจองซอ และวันทํ
และวันทํเรัม รับเช็ค J

V เรมูคด
คดดอกเบย V

ดอกเบีย

วันท่ี วันท่ี
วันท่ี 2 และ4 มิ.ย.64 วันท่ี 2 และ4 มิ.ย.64

2 และ4 มิ.ย.64 ตังแต่เวลา0830น.ถึง 2 และ4 มิ.ย.64 ต้ังแต่เวลา08.30น.
ภายในเวลาทำการ เวลา 15.30น. วันท่ี ต้ังแต่ ถึงเวลา 15.30น. วันท่ี

ของสำนักงานใหณ่ 7 มิ.ย. 64 เวลา08.30น. 7 มิ.ย. 64
ของผู้จัดการ วันท่ี ถึงเวลา วันที่7 มิ.ย. 64

จัดจำหน่ายพันธบัตร* 7 มิ.ย.64ภายใน 15.30น.** ต้ังแต่เวลา 08.30 ถึง
09.00 น.

L-5J------------ข------------
เวลา 12.00 น.

(*) โอนเข้าบัญชีจองขอดังต่อไปน้ี
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังท่ี 4 บัญชช่ืีอ “บัญชีจองซือพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 1” และ 
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซ้ือพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 2”

(**) ลงวันที่อย่างข้าวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีจองชือดังต่อไปนี

สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 4 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 1” และ 
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซ้ือพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 2”

V*

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั๋งท่ี 4 และ ครั้งท่ี 5 13



*

การจองซื้อและการชำระเงินสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

ชำร ะด้วยแคชเชียร์เช็ค/เชีคส่วนตัว
ชำระด้วยเงินสด / หักบัญชี / (เขต Clearing เดียวกัน)

การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ภายในเวลาปีดรับเช็คของ
ผ้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

วันท่ี วันท่ี
1 2J จดทะเบียน 1 V วันชำระเงิน/ จดทะเบียน

วันทจองซอ วันชำระเงิน . » วันฟจองซอ 1 1
และวันทเรม รับเช็ค และวันทเรมคิด
คิดดอกเบี้ย ดอกเบ้ีย

วันท่ี
วันท่ี วันท่ี 2 มิ.ย. 64 วันท่ี

2 และ4 มิ.ย.64 2 และ4 มิ.ย.64 ต้ังแต่ 2 มิ.ย.64ต้ังแต่
ภายในเวลาทำการ ต้ังแต่เวลา0830น.ถึง เวลา08.30น. เวลา08.30น.ถึง

ของสำนักงาน เวลา 15.30น. วันท่ี ถึงเวลา เวลา 12.00 น. วันท่ี
ใหญ่ 7 มิ.ย. 64 12.00 น. ** 7 มิ.ย. 64

ของผู้จัดการ
จัดจำหน่าย วันิท่ี

พันธบัตร* - - 4 มิ.ย.64
ไม่รับเช็ค

(*) โอนเข้าบัญชีจองชื้อดังต่อไปน้ี
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 4 บัญชีชื่อ “บัญชีจองชื้อพันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1” และ 
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองชื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 2”

(**) ลงวันที่อย่างช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีจองซือดังต่อไปนี

สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 4 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซือพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 1” และ 
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองชื้อพันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ชุดท่ี 2”

๙
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
จดหมายค่าธรรมเนียม

วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
เรื่อง ค ่าธรรมเน ียมการจ ัดจำห น ่ายพ ันธบ ัตรองค ์การขน ส ่งมวลชนกร ุงเท พ  พ.ศ. 2564 ครังที่ 4 และ

พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“ขส 
มก.”)

เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตามหมวดที่ 5 ของส ัญญาแต ่งต ั้งผ ู้จ ัดการการจ ัดจำหน ่ายพ ันธบ ัตรองค ์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 และพ ันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (“สัญญาแต่งตั้งผู้'จัดการ 
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”) ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะ 
ผู้จ ัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ขอเร ียนให ้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“ขสมก.”) 
ทราบว่า ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายพันธบัตรและรายละเอียดในการสั่งจ่ายเช็คค่าธรรมเนียมของผู้จ ัดการ 
การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย ม ีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ผู้จัดการจัดจำหน่าย
มลค่าพันธบัตรท่ี 

จัดจำหน่าย
ค่าธรรมเนียม 

ร้อยละ 0.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ร้อยละ 7

ค่าธรรมเนียม 
ไม่รวมภาษ ี

มูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

ภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย 
ร้อยละ 1

ค่าธรรมเนียม 
จ่ายสุทธิ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 11,250,000,000.00 1,125,000.00 73,598.13 1,051,401.87 10,514.02 1,114,485.98

ทั้งน ี้ค ่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
โปรดดำเน ินการชำระค่าธรรมเน ียมในการจัดจำหน่ายพ ันธบัตรให ้แก'ผ ู้จ ัดการการจัดจำหน่าย และ

รับประกันการจัดจำหน่าย โดยการสั่งจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่าย ตามจำนวนและรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ข ้างต้น ภายใน 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จดหมายค่าธรรมเนียมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งผู้จ ัดการการจัดจำหน่าย 

ทางธนาคารขอกราบขอบพระคุณ ขสมก. ท ี่ไว ้วางใจให ้ธนาคารเป ็นผ ู้จ ัดการการจ ัดจำหน ่าย และ 
รับประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตรของ ขสมก. ในคร ั้งน ี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลงช ื่อ_________________________________
(นายกฤชกร นนทะนาคร)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
ทม Debt Capital Market

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั๋งท่ี 4 และ ครังท่ี 5 15
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บ้ดรประจำ๙วประชาขน Thai National ID Card ^ ' ' * ' '

ร ะ ร ะ ร ร .  3 10W 002W 53 0 t  ^
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Name M r .  S u r a c h m
11 I n L ast nam e Eanu
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E ll: Date of Bท ุ่^ ^ >̂

—  1 ท?H I  ท่ํรยุ่ 68 ถ .พ ร ะ น ัฬ ง ร อ ง เ ^  
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ท ^
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JT2—0340436—84

lis t  เฑศ'ไทย

รับรองสำเนาถูกต้อง

%
(นายสุระซ้ืย เอ่ียม'วขิรสกุล)

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ



ท่ํ 10091220050874 กรมพัฒนาธุรกิจการค่า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ชอรับรองว่าบริษัทนี้ ไสัจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าสัวยบริษัทมหาชนจำกัด

2. กรรมการยองบริษัทม 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ท่อไปน้ี
I. นายผยง ศริวณิช 2. นายกิตติพงษั กิตยารักษั
3. พลเอกเทียนชัย รับพร 4. นายปุณณิศร์ ศถุนตนาค
5. นายไกรฤทธ อุชุกานนทีชัย 6. นายธนวา เลาหคิริวงที
7. นายวิชัย อัศรัสกร 8. นางนิธิมา เทพวน้งกูร
9. นางแพตริเชีย มงคลวนิย 10. นายกฤษฎา จินะวิจารณะ
II. นายธิระพงษั วงทีคิวะวิลาส 12. นายลวรณ แสงสนิท/

3. ช่ือและจำนวนกรรมการ ซ่ีงมีอำนาจลงสายมีอช่ือแทนบริษัท คีอ นายผยง ศริวณิช 
กรรมการผู้จัดการ'ไหญเตยลำพัง ลงลายม่ือช่ือและประทีปต่ราสำคัญยองบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจยองกรรมการ ไม่มี/
4. ทุน ทุนจดทะเบียน 72,005,040,437.50 บาท /

(เจ็ดหม่ืนสองพันห้าล้านรหม่ืนสิร้อยสามสิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางที)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 72,005,040,437.50 บาท /
{เจ็ดหม่ืนสองพันห้าล้านสิหม่ืนส์ร้อยสามสิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางที)

5. สำนักงานแห่ง,ใหญ่ ตงอยู่เลยที 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เยตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ยองบริษัทมหาชนจำกัดน้ีมี 25 ข้อ ดังปรากฏโนสำเนาเอกสารแนบทีายหนังสิอรับรองน้ี จำนวน 3 แผ่น โดยมี 

ลายมีอช่ือนายทะเบียนช่ืงรับรองเอกสารเป็นสำคัญ รับรองสำเนาถกต้อง

(น าย ก ฤ ซ ก ร  น น ท ะน าคร)
รำเต็อน ะ ผัใซ้ควรm  พสอบน้อตวรทราบท้ายหฟ้ฬึอรัพ0ง«บันนี้พุ■ เคา-I

DBD reuvucutnssnarnson nsaTsaowinjoB
Department of Business Development 
Ministry of Commerce

§สฟ้มพ์ เนอทรา 12:41 น.

i fo d 'ฝารฺรทิจ
ล่๒ชรora
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ท่ื 10091220050874 กรมพิฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง
ออกให้ ณ วันท 17 เดีอน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นางวาสนา พลสวัสด้ิ)
1'% นายทะเบียน

]งมีคุณสมบัติ... .. I &I  j |
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

3. นิติบุคคลน้ืไต้ส่งงบการนนป็ 2563
4. หนังสิอน้ีรับรองเฉพาะข้อความท็ห้าง/บริษัทไต้น่ามาจดทะเบียนไวัเพ๊'อผลทางกฎหมายเท่านน ข้อเท็จจริงเป็นสิงทีควรหา'ไวั 
พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกทอนการจดทะเบียน ถาปรากฎว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญท๋ีจดทะเบียน 
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกฤชกร นนทะนาคร)

■ WyHMjgBk ทรยพ่ฒ1ิทชุรทิ»อ1รค้า nsarjsooพกณัรร์
M  Jm  DepirtmeRt Rf Mness De\'ฟopmertt 

w t t f r  MMsity at Cemraerrai
ท 'นล!เท ่ร ฺรท ิจ
fa a a d m

Leading Business
Towards Digital 
Transformation

จดฟ้นพ์ พอทศา 12:41 น Hef:6410091220050874
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ท ี่1 0 0 9 1 2 2 0 0 5 0 8 7 4 ออก!11 ณ กันท่ี 17 ฟ้อน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารกๆง'โทย จำกัด (มพาปีน)

กัลธุihtgงอ์ขสงฟ้ษ้'ทรงๆหๆน_____.2 6 _________. นัอกัพแเใปท่ี
'  O W —*

[พฟT?เหคธึ๋นในสารา«ท1ฟา-’Jฉานษา!ท้าทฯการm  J^nๆyfMาflmวl5ไilll^li^g.tฒlMiiฝISฒ,ffiษiา3.า^0lฟ.4รฉฟ m 1.ท้ๆ .๒ท1ร..
.พ้ัร่ii-haร๋ึงเAแร กัน rm รพาดาร ราบกังกๆ ?ค้าประทนแระท้าm ?ร้ือชายฝืนห!ธท!ฟฆๆสินที่;ปินหกัทท?พมี
_________  (2) ท ้าm ?จ ่าm !นเที่ธหานรป?ะโยรนัโพยมีประกันเป็นอกังหา!มพ?พมีห?อกังหา!มท?พมี
ห’! รท?พมีก ังสองอย่างทกล่าาแกัา?านกัน ห!อ'Iนันี้รมเงิน โดยม ีป?ะก ันเป ็นท!ฑ ม ีก ังกล ่าานาแก ัว หใอ 
ด้งจะทล่าาค้อไปนี้ สิ'8 น ัญ !เงินรด นัญรีรฝืนเพ?สิตห!อนัญ!ใด ๅ หนังรอกัญญาป?ะกัน ใบ §  ก?มธ??มี§ 
กังกังจ่ายเงน ก ัวก ัญ ญ าพ ฝ ืน อย ่างใด ๆ โจนพที่สิน สิงรอง สินค้า หน ังส ือกัญญ ารื้อราบ หนังสื?แด?สิต 
ษ?ปล่งสินค้าหางเ!อ ทางรทไฟ ห!อ?ทงอากาดยาน ในล่งรอง ใบ?น!อง เกกังโ?ง๓ บสินค้า ป?ะทวนสินค้า 
เนัค ใบาอทพนกั พนังสิ'๗ าค้ญในกา?ค้าอปางใด ๆ เงิน๗ ง ทองน?!ง a ค้อท เโน ฟ้นกั ห1 อหนัง่สิอกา?โพยค้าน

(3) ท้าทา?ร้ือขายกัาฝืนทา?ค้า นพะกัวเงินคลังด่าง  ๆโดยกักค้าล่านอด แลกเปรยน ร้ือขาย 
เงินตรา แระหกักท?พปอนๆ

(4) ให้'คู้ยมเงิน เดยมีสินค้าที่มีอยู่นกัา น!อรื้งจะมีรื้นในภายหน้าเป็นป?ะกัน
(5) ?ฆเป็นคู้ทำทา?เอ*ายกันสนัศทอง?ฐบาลไทย และ?ฐบาลค้างประเทศ สน็อก ทุ้น 1ร[นคู้ 

หรอหกักท?พยอปางใด ๅ พ?อในกา?เงินห?อกา?ค้าทุกอปาง
(6) ?บฝากฝืนโดย เซพนัญ!?บจ่าย?าฆกั'น นัญ!ฝากป?ะจำเง่!อนัญ!อย่างอน โดยมีดอกเน้ีย 

หรอษมีดอกเน้ีย นละ?บฝากเอก«า? รองมีค่า นธะหกักท?ทปฝาง  ๆ และฟ้นมลประโยรน์แพ่งพกักท?พมี 
ริ!กล่า')น้ันไฝว่าจะเป็นค้นฝืนห!อดอกเน้ีอ

(7) กัดกา?ฝืนคู้ทุกอย่าง
(8) ?บเป็นคู้กัดการม?ดก ห!อกัดเท?ท?พมีสินของบุคคล
(9) รายและกัดก ?ๆจำหน่ายคู้น กันคู้ aค้อท ใบคู้ กรมสร?มีคู้ กัญญา?นพหน้ีสินอย่างใด  ๆ

ห!อพกัทท?พมีอย่างอนร้ืงบ!นัทเป็นเกัาของ
(10) ท่ีสิน อาดา? เ!ธน โ?ง ล่านัทงาน ห!อสิงริ!ป?ะกอบกังร้ืน ท่ีเหนว่าจำเป็นห!อเป็นกก7 

ทะคากค้อการงานของบษ•ท บ!กัทจะร้ือห!อกัดหๆ มา น!อกัดท้าร้ืนใหฝ และแmรในัเหมาะพก ?ๆไค้

ริบรองส์าเนาถูกตอง

(นายกฤซกร นนทะนาคร)
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ที่’! 0091220050874 ออกให้ fu วนท่ี 17 เต็อน ทฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารกไงไทย คำค้ค (มหาชน)

(11) ให้เร่าฟังหาริมท?ทฝัแทะรท่งหา'ท้รทรัทย์รธงบริษัท พ รรฟ บ าง^น ^ ท )ท ย^^
__________ (12) ค้นห,รืธสค้รทชธงน,ริ!fii ห้างค้นร่วน หรือกิจทา? ธงท่ีทา?ไค  ๆ ม ี^ป?ะรงเพายศธง
ค้นค้นวัคทท่ีประสงคาน่งบริษัทนพงหมด หรือเพ่บนงร่วนกํด หรือรงนำจะเท่ีมพนร่งเสริมผทประโยรน'!)อง 
บริษัทสันกํคิ บริษัทสั'Si?iคการหามานยว1‘» ฝ 't  างหนงทางใดนสะ?บฬรคntmltคำหน่ายด่อไปกํใค้

(13) ท?ทท่ี?นหรืร?!ทเรปางใดค้ฒริษัทไค้พา บริษัทจะจ่ายรนสคหรือคำหน่ายค้น'รองบริษัท 
โคฃให้ใค้?บหรือฅค้?บฝ็ฬนผท หรือเรินทุนค้นก่อนหรือหท่ง์ หรืรโด*meานใดทน หรือก่ายพนรดให้บางร่วน 
แสะคำหน่ายค้นให้บางร่วนกํไค้ ต้ังสั โดยมเอฟัญญาอย่างใดแค้วเฟบริษัทจะกำหนด

(14) ค้งอาราหรือ#นเทนบรื!?ทในประ!ทศใหยนอะประ๓คอ๋ึน
(15) ให้หสกประค้นพาบุคคอท่ีห้าทา?งานอยู่ในบริษัทสั โดฟายเไนให้เป็นน้าเพนํจบำนาญ หรือ 

ก่ายให้โดยสทานใดแสะจ้ดต้ังษัญแรินทุนแยงเพ (โป!ริเดนต์พันด์') ในร่วนท่ีกส่าๆพาสัให้ใว้นภ่บุคคอเหร่าน้ัน 
แอะร่งเริบเค้าปัญเน้ันค้วย

(16) ห้าความตกสงเพะ#ศกา?ไห้เป็นใปm มค'ฑมดกองน้ัน เท่ีอพ่มงานห!อเพ่ึอท้เท่าน!เบ่งกำไ? 
'รากบริษัทอ๋ัน หรือห้างค้นร่านอ๋ัน หริซบุคคอใด  ๆ &!ห้ากิจทา?m ขใน!รณพแฟฬตธุท่ีประอง#รองบริษัทน้ี

/  (17) คำหน่าย'ทยพ?)ฬสินอย่างโค  ๆ รองบริษัท พมต้ั?ทา?โอนหสัสินรองคูกค้าหรือดูทหสั 
ให้นก่บุคคท นิติบุคคอ สทางน การพน ทองทุน หรือหน่วยงานรองรัฐ

(18) ห้าการP มฝ็นเท่ึอน้ามาใคํใum ทารพบรืษัพ แสะคำนองคำน้าท?ทยสินรองบริษัทเป็น 
หฟักป?ะค้นเรินค้ยมน้ัน

'  (19) แห้งคาาม รัองทุทอ์ กเท่าโทบ เฟงทนาย ฟ้องรัอง ค้ความ ประนิประนอมยอมคาาพ 
หรือค้าเนินกา?อย่างอ๋ันในคาส ร่ีงบริษัทเป็นโจทกํหรือคำเอยหรือคู่ความในคค้ใด  ๆ ใน!พกา?หรือเก่ียวเน๋ึองก*'บ 
กํจทาทองบริษัทดออดจนมอบเรืองใ'ห้อบุญาโ«ตุอวกๆบ่ริ,ารเนานอะรินิจ#ย

(20) ก?ะทำการท่ีกอ่าว,ในพน้งรอบ'ริคโนห์สuiuชุกสิงทุกอย่างหรือนส่อย่างหท่ีง?)ย่ๆง, ปี 
ท่าฟัง หรืฬคยเท่ยาเนองก-บบริษัท หรือห้างค้นร่าน หริธบุคคออ๋ัน หรือโดยฐานท่ีเป็น#าแทนให้นท่บริบ่VI หรือ 
ห้างค้นร่วน หรืรบุคคออ๋ัน หรือโคtm งท่ีมบุทคสอ๋ันทำแทนในฐานท่ึเป็นดวแทนให้นท่บริบ่'ท

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกฤซกร นนทะนาคร)

ทรเพ์ฒนาธุรกิจโทรรกั r»s.ns30V¥TfUDa
Department of Business Development 
Ministry of Commerce
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ท่ี 10091220050874 ออกให้ ผ  วันท่ี 17 เคํปีน พฤษภาคน พ.ศ. 2564 ธนาคารกรุงไทย วัากัค (นหาชน)
วัลธุประส.)ผัชชงนริผัทม่ fnnu_______26________ __ รใปน

๙ (21) ประกอบท่ีจโทร การใป้บริกา?ขาวลาร และ(ผยแพร่ซ่าว!ทร ท าง ก า? เง ิ^ ^ ? ^ ท จ
ผัวไป วิเครา๗ 'หรอวางนแนโครงการ หรอm ๆมเพทรลมทางค้านกาทงินภารลงทุน ฟ็นท่ีป!กบาในกา?เอทจการ 
รานทจโทร ศวบทจการ กาทค้าเป็นบริษัท พ่?อหผัททรัฟจศทะเบียน'เหลลา*'เหผักyfyttl ห?อ'ไนลลานท่ีเอชาย 
หผักทรัพย์ร๋ึนใค รานท่ีงการคำเจนการ พ!อการใ'หบ่ร่ทารaปาง1ไท นละพองใต  ๆ อ้นเก่ีเทชองกับธุรกิจการพิน 
และธุรท่ี'(ทารลงทุน!เงในประเทศและต่างประเทศ

(22) ประกอบกจกา?นายหนำประกันวินาศ/วัย และนายหน้าประ(วัน?วิต
(23) ห่ากๆรฟ็นนายทะเบียนหผักทรัพย์ผัวแหน นายหรา ตัวแทนคำฟาง ^สใวับลบุน ในภารเอรทย 

หผักทรัพย์ฟาง  ๆหริอห่าหป้าท่ีร่ืนไคในการเอชาย!ใน ฟ้นคํ ผันธบ3รใค ๅ ผัวเงินคผัง หรอหผัททรัพย์อย่างไค  ๆ
หรอในกิจการร่ืนพเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจทางคำนการพิน ทารลงทุน ห!อการคำชาย ห!ธการร่ืนไค

(24) การรับเอห!อชาย เคำประyล น!อรับโอนหน้ีสินจากจกิบุคคล ลทา!]นการพิน กองทุน 
หปวยงานพงรัช ตลอคานการโอน การรับโอนสิทสเใftทรัองท่ีเท่ีคจากทารขายสินคำและปรัการ ห!จธุรกิจแฟคน)เอรง 
นละทำrm ริยทเท่ีบเงินจากบุคคลร่ืนรวนผังการรับบริหารการคํคสามหน้ีสิน

(25) ประทอบธุรกิจการออกป,ตรเครคํค ปัศทคป้ค ห!อบ่,!ทรร่ืนใค รวนผังการร่วมกับหน่วยงาน 
พงรั3ห!อเอกรนห!อจท่ีบุคคล,น  ๆในการออกปัครคา})ท่ีกล่าาใป้แท่ลูกคำของบริษัท

(26) กา?ประกอบท่ีจการร่ืน ๅ ทุกอย่างท่ีเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกับ ห!mก่ียวเน่ืองกับการสนาคารพา!นชย์ 
ห!อธุรกิจผันสนาคารพาญิขย์ห่งประทอนใคํตามปทกิประนพ่น ห!อท่ีทํงกระทำ ห!อผัองปฐปติ ห!อใคํรับธบุญาต 
ห!อไคํรับควานเป้นรอบ ห!อใป้กระห่าใคํจาก!(นาคารนห่งประเทคใทย และ/พ!อหป1ใยงานรารการท่ีเทยๆผัอง หรอ 
เป็นการชงจ๗ าไปโป้ทำเร์จประโย๗ ๗ งความประสงศ่ใม่ว่าทุกประการห!อประการหนงประทารไ* รวนผังกิจการ 
ร่ืน  ๆท่ีต่อนาหากมกฎหมายอบุญ(วคใป้ท}ะห่าน

นอกจากท่ีกล่าวนผัว จะทำการอย่างรื่น ๆ เงอาจพนาในทางการของบริษัทน้ี น!อเป็นการร่ืงจะนำ 
ไป,โป้ทํ'าเ!จประ'โยชน์คานกัเ?น)ท่ีทล่าวผัางต้นน้ีทุกประการห!tu *ประก1,'รุ,,1J ระกๆพงกิใค ํ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกฤซกร นนทะนาคร)

DBD ทรฆพัฒเresfiarnsoi ทร31รวงพ๚ท่)ฬ
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S i f f l
โดยห น ังส ือมอบอำนาจฉบ ับน ี้บมจ.ธนาคารกร ุงไทย ซ ึ่งเป ็นบรษท ํมหาชนจำก ัด ก ัดต ํ่งและ 

จ ด ท ะ เบ ีย น  ในประเทศไทย ต าม พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิบ รษ ัท ม ห าซ น จำก ัด  พ .ศ. 253 5  ทะเบ ียน เลซท ี่ 
0107537000882 ม ีลำน ักงาน ให ญ ่ต ั้งอย ู่เลขท ี่ 35 ถนนลุชุมวิท แข วงค ล อ งเต ยเห น ือ  เขตว ัฒ น า
กรุงเทพมหานคร และมีสาขาดำเน ินกิจการทั่วราชอาณากัทรโดยนายผยง ศรวณิช กรรมการผู้กัดการใหญ่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผ ู้ม ีอำน าจกระท ำการแท น  (ซ ึ่งต ่อไปในหน ังส ือมอบอำนาจฉบ ับน ี้จะเรยกว ่า 
'‘ธนาคาร’,) ขอมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนื่งดังต่อไปนื่ โดยลำพง

นายกฤซกร นนทะนาคร ผ ู้อำนวยการฝ่าย ผู้บ่ริหารฝ่าย ทีม Debt Capital Market ลายงานธุรกิ'จ 
ตลาดเงินตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงใทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1009 01449 90 7อยู่บ้านเลขที่ 
73 ซอยอรรคพฒนั แขวงคลองดันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห‘รอ

น ายน ิพ ทธ ์ว ัฒ นาธ ิษฐานผ ู้อำนวยการฝ ่ายอาจ ุโลกล ุ่ม  Debt Capital Market สายงานธุรกิจ 
ตลาดเงินตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือบัตรประจำตัวประซาชนเลฃที่ 3 1002 00489 49 0 อยู่บ้านเลชที่ 
183/1 ซอยสายสินแขวงวงดัลว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครหรอ

นายต่ร ๊ว ิทย์ว ังวรจุฒ ิ ผู้อำนวยการฝ่ายอาจุโล กลุ่ม Debt Capital Market ลายงานธุรก ิจตลาดเง ิน 
ตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือบัตรประจำตัวประชาซนเลขที่ 3 1 0 0 9 0 0 1 2 4  13 3 อยู่บ ้านเลขที่ 34 
ซอยลุชุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

(ซ ึ่งต ่อไปในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะเรยกว่า '’ผู้ร ับมอบอำนาจ") เป ็นผ ู้ม ีอำนาจกระทำการแทน 
ธนาคารในกิจการดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ล งน าม ใน ส ัญ ญ า บ ัน ท ีก เพ ิ่ม เต ิม ต ่อท ้ายส ัญ ญ า และ/หรอเอกสารหส ักฐานต ่างๆ ท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับการให้บรการลูกท้าในธุรกิจการกัดจำหน่าย ตัวแทนการจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกิจการท้า 
หลักทรัพย์อ ันเป็นตราสารหนี้รวมทั่งธุรกรรมการซือขายตราสารหนี้ตามที่ไท้รับอนุม ัต ิตามระเบียบคำลัง 
ของธนาคาร

ข้อ 2. ล งน าม ใน ส ัญ ญ า บ ัน ท ึก เพ ิ่ม เต ิม ต ่อ ท ้ายส ัญ ญ า และ/ห 'รอเอกสารหล ักฐานต ่างๆ ท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับการให้บรการที่ปรกษาทางการเงินแก่ลูกค้าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามทึไท้รับอนุมัติตาม 
ระเบียบคำลังของธนาคาร

ข้อ 3. ล งน าม ใน ส ัญ ญ า บ ัน ท ึก เพ ิ่ม เต ิม ต ่อ ท ้ายส ัญ ญ า และ/ห รอเอกส ารห ล ักฐาน ต ่างๆ  ท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับการให้ปริการลูกท้าในธุรกิจการกัดจำหน่ายที่เป็นหน่วยลงทุนหริอใบพรัตตัตามที่ไท้รับอนุมัติ 
ตามระเบียบคำลังของธนาคาร รบรองสาเนาถกตอง

2 / ข้อ 4. ลงนาม

ทะฒิยนเรพ็I 0107537000882 36 tm m ftu w  ท^พท1 1Ct(  น ญ  g j  fit] ’นนใจุร/น'<จุ'ต 'จ ุย ์)  °  ih
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ข้อ 4 . ล งน าม ใน ส ัญ ญ า บ ัน ท ก เพ ื่ม เต ิม ต ่อ ท ้าย ส ัญ ญ า แ ล ะ/ห ร ่อ เอ ก ล า?ห ส ัก ฐาน ต ่างๆ  
ท ี่เก ี่ยวเน ื่องก ับการให ้บรการวาณ ิชธนก ิจ และงานในชอบเขตงานท ี่กำก ับด ูแล รวมถึงหนังสือรับรอง 
ความสับ (Confidentiality Agreem ent) ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บรการวาณิชธนกิจ ตามระเบียบคำทั่งฃอง 
ธนาคาร หรอตามที่ธนาคารเห็นชอบหรออนุมติ

ข้อ 5. แท ้งความเอกลา?หาย และให้การสอบสวนเกี่ยวกับเอกลารหายต่อพนักงานสอบสวน เมื่อ 
ตรวจพบว่า ระหว่างการนำส ่งแสะรับมอบต้นฉบับเอกสารฉบับหนึ่งฉบ ับใดหรอหลายฉบับตามข้อ 1. 
ถึง ข้อ 4. ข้างต้นสูญหาย และขอออกเอกสารฉบับใหม่แทนเอกสารที่สูญหายได้

ข้อ 6. ลงนาม และ/หรอรับ?องเอกสารต่างๆ รับ-ส่งมอบเอกสารที่เก ี่ยวเนื่องกับกา?ดำเนินการใน 
ข้อ 1. ถึง ข้อ 5. ข ้างต ้น  หรอดำเน ินการใดๆ อ ันจำเป ็น เก ี่ยวก ับก ิจการด ้งกล ่าวได ้จน เสร ็จการ ตามที่ 
รูรับมอบอำนาจเห็นว่าจำเป็นและลมควร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้และ 
เพื่อประโยชน์ของธนาคาร

ข้อ 7. แต่งด้งให้พนักงานของธนาคารคนหนึ่งคนใดห้ร่อหลายคน ซึ่งอยู่ภายใต้บ ังคับบัญชาซองตน 
เป็นรูร ับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนในข้อ 1. -  ข ้อ 6. ข้างต้นได้อีกทอดหนึ่ง ภายในระยะเวลาท ี่ได ้ 
ร ับมอบอำนาจได ้ตามความจำเป ็นและเห ็นลมควร แต ่การมอบอำนาจให ้ร ูร ับมอบอำนาจช ่วงเซ ่นว ่าน ี้ 
จะกระทำ'ได้เป ็นการเฉพาะการเพ ื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่าง1ใดหรอ-หลายอย่างเท่านั้น แต่จะมอบอำนาจให้ 
กระทำการแทนเป็นการทั่วไปไม่ได้ และให้ม ีอำนาจในการยกเลกเพกถอนการแต่งตั้งรูรับมอบอำนาจช่วง 
ด้งกล่าว และแต่งตั้งรูอื่นขึ๋นแทนได้

ข้อ 8. ก ิจการท ี่ได ้ร ับมอบอำนาจไว ้ข ้างต ้นท ั่งหมดตามหน ังส ีอมอบอำนาจน ี้ร ูร ับมอบอำนาจ 
และ/ห,รอรูรับมอบอำนาจช่วงจะต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบคำทั่งของธนาคารก่อน และจะต้องปฏิบัติให้ 
ถูกต้องตามระเบียบและคำทั่งของธนาคาร ถ้ากิจการใดยังไม่ได้รับอนุมัติตามระเบียบ หรอยังไม่มีระเบียบ 
และคำทั่ง และรูรับมอบอำนาจ และ/หรอรูรับมอบอำนาจช่วงเห็นว่าลมควรจะกระทำ จะต้องได้รับอนุมัติ 
จากธนาคารก่อน

บรรดาการกระทำใดๆ ที่รูรับมอบอำนาจและ/หรอรูรับมอบอำนาจ1ช่วง'ได้กระทำ'ไปภาย'ไน1ขอบเขต 
แห ่งหน ังส ือมอบอำนาจฉบ ับน ี้และเป ็นการกระทำภายใต ้กฏ ระเบ ียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ 
ธนาคารแต้ว ธนาคารขอยืนยันรับรองในกิจการที่ร ูรับมอบอำนาจ และ/ห้เอรูรับมอบอำนาจช่วงได้กระทำ 
หรอจัดให้กระทำภายในขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจด้งกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือ 
มอบอำนาจฉบับนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเพิกถอน ร ับ ร อ ง ส ำ เ น า ถ ูก ต ้อ ง

(นายกฤชกร นนทะนาคร)
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เพื่อเป็นหล้กฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อและประทบตราลำคัญของธนาคารให้ไวัเป็นลำค้ญ ณ  วันท่ี 1 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ .. .ผูรับมอบอำนาจ
(นายกฤชกรนนทะนาค?}

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บรหารฝ่าย 
ทีม Debt Capital Market

ล งช ือ ...... ^ , .  f:̂ * $ '.พั*......... ผู้?ปมอบอำนาจ
(นายนิพัทธ์ วัฒนาธิษฐาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาจุ*โล รับรองสำเนาถูกต้อง
กลุ่ม Debt Capital M a r k e jg ;^ ^ ! ^ โ^^ะะะ:ะ:̂ —

(นายกฤซกร นนทะนาคร)
ลง5ช ื่อ ิโ โ โ 777โโป?:...ผู้รับมอบอำนาจ

(นายต'!วัทย์วังวรวุฒ)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 

กลุ่ม Debt Capital Market

พยาน
(นางสาวลาวัต! ปาลวัฒน์)

ผ ู้อำนวยการฝ่าย
ทีม Business M anager and  Product Control

ลงชื่อ...... ร ?โ ร ^ ไ:...?^?^?^5?..................พยาน
(นายพรเทพ ปรุ่งอาวุธ)

รองผู้อำนวยการฝ่าย ที่ป!กษากฎหมายอาวุโล 
ฝ่ายนิต ิการ
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ร้นรองสำเนาถูกต้อา

(1เายแยง ศรึ'}?นิ*) 
กรรมการยู้จ้ดการโพญ่

% รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกฤซกร นนทะนาคร)
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