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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 คู้เงินเพื่อขำระหนี้เงินต้น และเสริมสภาพ
คล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ นั้น
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้จัดหาเงินคู้ให้แก่องค์การ โดยการ
ออกพันธบัตร พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสน
ห้าหมื่นบาทล้วน) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย
พัน ธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ ตามสัญ ญาฉบับ ลงวัน ที่
๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ กับองค์การเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิบูลย์ ไ 'ว ัส ด ิ้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

(ฉบับ ลงนาม)

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย
พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
และ
พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
จำนวนเงินไม่เกิน 11,250,000,000 บาท

ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

วัน ที่ 1 มิถ นายน พ.ศ. 2564

สัญ ญาแต่ง ตั้ง ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย
พัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พ.ศ. 2564 ครั้ง ที่ 4
กระทรวงการคลัง คํ้า ประกัน ต้น เงิน และดอกเบี้ย
และ
พัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พ.ศ. 2564 ครั้ง ที่ 5
กระทรวงการคลัง คํ้า ประกัน ต้น เงิน และดอกเบี้ย

จำนวนเงินไม่เกิน 11,250,000,000 บาท
ทำที่

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. ธนาคารกรุง ไทย โดย นายกถุช กร นนทะนาคร ตำแหน่ง ผู้อ ำนวยการฝ่า ยอาวุโ ส
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.” มิค วามประสงค์จ ะออกพัน ธบัต ร “พัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชน
กรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที, 4” (ซึ่งต่อ ไปในสัญ ญานี้เรีย กว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4”)
จำนวนไม่เกิน 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท และ “พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พ.ศ. 2564 ครั้งที' 5” (ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้เรีย กว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5”) จำนวน
ไม่เกิน (7,050,000,000 (เจ็ดพัน ห้าสิบ ล้าน) บาท รวมจำนวน 2 (สอง) ชุด มีชื่อเรียกตามที่กำหนดใน
หมวดที่ 1 ข้อ 1.1 ของสัญ ญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียก “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 4”
และ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” ว่า “พันธบัตร”) โดยพันธบัตรมีจำนวนรวมตั้งสิ้นไม,เกิน
11,250,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน) บาท เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน
รายใหญ่ในประเทศไทย ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครังที่ 4 และ ครังที่ 5
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ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามลำดับ ดังปรากฎเงื่อ นไข
ลัก ษณะ และสาระสำคัญ ตามที'ระบุใ นสัญ ญานี้โ ดยมอบหมายให้ “ผู้จ ัด การการจัด จำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โดย
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และโดยเหตุที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย” รับ เป็น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับ ประกัน การจำหน่ายและรับ ประกัน การจัดจำหน่าย
พันธบัตรดังกล่าว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
เงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัณของพันธบัตร
พัน ธบัต รตามสัญ ญานี เป็น พันธบัตรที่ “ขสมก.” เป็น ผู้ออก โดยมีเงื่อ นไข ลักษณะ และ
สาระสำคัญดังต่อไปนี้
1.1

(ก)

พัน ธบัต รมีช ื่อ เรีย ก “พัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4”
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4”)

(ข) พัน ธบัต รมีช ื่อ เรีย ก “พัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5”
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5”)
1.2

พันธบัตรดังกล่าวกระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกันด้นเงินและดอกเบี้ย โดย “ขสมก.” รับภาระ
ชำระคืนต้นเงินและรัฐบาลรับภาระชำระคืนดอกเบี้ย

1.3

พันธบัตรเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ

1.4

(ก) “พัน ธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” มีม ูล ค่าที่อ อกเป็น จำนวนรวมทั้ง สิ้น ไม่เกิน
4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท แบ่งออกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,200,000 (สี่ล้าน
สองแสน) หน่วย โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
(ข) “พัน ธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” มีม ูล ค่า ที่อ อกเป็น จำนวนรวมทั้ง สิ้น ไม่เกิน
(7,050,000,000 (เจ็ด พัน ห้า สิบ ล้า น) บาท แบ่ง ออกเป็น จำนวนไม,เกิน 7,050,000
(เจ็ดล้านห้าหมื่น) หน่วย โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

1.5

(ก) “พัน ธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” มีกำหนดไถ,ถอน 10(สิบ )ปี นับ แต่ว ัน ออก
พ ัน ธบัต ร โด ยเป ็น การไถ ,ถ อ น ค รัง เด ีย วเต ็ม ต าม จำน วน ท ีอ อก และ ไม,ม ีก ารไถ่ถ อน
ก่อ นวัน ครบกำหนดไถ่ถ อนพัน ธบัต ร

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครังที่ 4 และ ครังที่ 5

2

pj

บ /'

(ข) “พันธบัตร ฃสมก.พ.ศ. 2564ครั้งที่ 5” มีกำหนดไถ,ถอน 2 0 (ยี่สิบ ) ปี นับแต่วันออก
พันธบัตร โดยเป็นการไถ'ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และไม่มีการไถ่ถอนก่อน
วันครบกำหนดไถ,ถอนพันธบัตร
1.6

วันออกพันธบัตร คือ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

1.7

วัน ครบกำหนดไถ่ถ อนพัน ธบัตรสำหรับ “พันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 4” คือ วันที่ 7
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2574 และวัน ครบกำหนดไถ่ถ อนพัน ธบัตรสำหรับ “พันธบัตร ขสมก.
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” คือ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2584
หากวันไถ,ถอนพันธบัตรตรงกับวันหยุดทำการของ ขสมก. หรือวันหยุดทำการของธนาคาร
พาณิชย์ให้เลื่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรเป็นวันเปิดทำการกัดไปของ ขสมก. และวันเปิดทำการ
ถัดไปของธนาคารพาณิชย์

1.8

ผู้ถ ือ กรรมสิท ธิใน “พัน ธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” จะได้ร ับ ดอกเบี้ย จากพัน ธบัต ร
ในอัตราร้อยละ 2.04 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” และ
ผู้ถ ือ กรรมสิท ธิใน “พัน ธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 5” จะได้ร ับ ดอกเปีย จากพัน ธบัต ร
ในอัตราร้อยละ 2.80 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5”
ทั้งนี้โดยเริ่มคำนวณจากวันออกพันธบัตรถึงวันค่อนวันครบกำหนดไถ,ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน
การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และนับวันตามจำนวน
วันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปิดทิ้ง

1.9

“ขสมก.” จะชำระดอกเบี้ย ให้แ ค่ผ ู้ถ ือ กรรมสิท ธในพัน ธบัต รให้เป็น ไปตามข้อ กำหนด
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 และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของพัน ธบัต รจะชำระพร้อมกับ ด้น เงิน
ของพันธบัตร ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร
1.9.2 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยดังที่ระบุในข้อ 1.9.1 ตรงกับวันหยุดทำการของ ขสมก.
หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการถัดไปของ
ขสมก. และวัน เปิด ทำการกัด ไปของธนาคารพาณิช ย์ โดยจะไม,มีก ารคิด ดอกเปีย
นับจากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้นจนถึงวันที่มีการชำระดอกเบี้ยตามจริง เว้นแต่
การชำระดอกเบี้ย งวดสุด ท้ายที่ถ ึงกำหนดชำระในวัน ไถ่ถ อนพัน ธบัต รให้ค ำนวณ
ดอกเบี้ยบนด้นเงินของพันธบัตรจนถึงวันที่มีการชำระด้นเงินของพันธบัตรตามจริง
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1.10

การโอนกรรมสิท ธิห รือ การจำนำพัน ธบัต ร จะต้อ งนำพัน ธบัต รไปจดทะเบีย นการโอน
กรรมสิทธิหรือการจำนำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไต้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนและ
ตัว แทนการจ่ายเงิน ของพัน ธบัต รนี้ต ามสัญ ญาแต่งตังนายทะเบียนและตัว แทนการจ่ายเงิน
ระหว่าง “ขสมก.” กับธนาคารแห่งประเทศไทย

1.11

“ขสมก.” หรือนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินตามข้อ 1.10จะประกาศปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนกรรมสิทธิพันธบัตร หรือการจำนำพันธบัตรให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
หมวดที่ 2
ข้อกำหนดทางภาษีอากรจากกใรลือกรรมสิทธในพันธบัตร

ข้อ กำหนดทางภาษีอากรจากการถือกรรมสิท ธิในพัน ธบัตรให้เป็น ไปตามประมวลรัษ ฎากร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3
สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการลงทุนในพันธบัตร
สิท ธิแ ละผลประโยชน์อ ื่น ที่จ ะได้ร ับ จากการลงทุน ในพัน ธบัต ร ให้เป็น ไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 4
การจัดจำหน่ายพันธบัตร
“ขสมก.” โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตกลงแต่งตั้งมอบหมายให้ “ผู้จัดการการจัด
จำหน่า ยและรับ ประกัน การจำหน่า ย” เป็น ผู้ด ำเนิน การจัด ให้ม ีก ารจองชื้อ และจำหน่ายพัน ธบัต ร
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังระบุในสัญญานี้
4.1

“ขสมก.” ตกลงออกพันธบัตรตามเงื่อนไข ลักษณะและสาระสำคัญ ตังระบุในหมวดที่ 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 “พัน ธบัต รขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” ที่เสนอขายแบบ
รับ ประกัน ผลการจำหน่า ยอย่า งแน่น 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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จำนวน จำนวน 11,250,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หากปรากฎว่ามี
ผู้จ องชื้อ พัน ธบัต รดัง กล่า วไม่ค รบทั้ง หมดทั้ง จำนวนหรือ “ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ยและ
รับประกันการจำหน่าย” ไม่สามารถเรียกเก็บเช็คได้ตามจำนวน “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
ผู้รับ ประกัน การจำหน่าย” ต้องเข้าชื้อ“พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 4” และ “พันธบัตร
ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” ในส่วนที่ตนรับผิดชอบทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
4.3

ในกรณีท ี่ผ ู้จองชื้อ พัน ธบัต รมิได้รับ การจัด สรร หรือได้รับ การจัดสรรไม่ค รบตามจำนวนที่
จองชื้อ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” จะส่งคืนเงินค่าจองชื้อ โดยไม่มี
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองชื้อพันธบัตร
ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับ จากวัน ปิดรับ การจองชื้อ หรือตามวิธีก ารอื่น ตามที่ “ผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เห็นสมควรโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ของผู้จองชื้อพันธบัตรที่ระบุไว้ในใบจองชื้อ หาก “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย” ไม่สามารถส่งคืนเงินค่าจองชื้อพันธบัตรให้แก'ผู้จองชื้อพันธบัตรภายในเวลาดังกล่าว
“ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย” จะต้องรับผิดชอบจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนค่าจองชื้อพันธบัตรที่ต้องคืนให้แก'ผู้จอง
ชื้อพันธบัตร และนับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่สามารถจัดส่งคืนได้ครบ
ทั้งสิ้น
หมวดที่ 5
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายพันธบัตร

“ขสมก.” จะชำระค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตรให้แค่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ
รับประกันการจำหน่าย” ในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของจำนวนเงินด้นของพันธบัตรที่ได้
มีก ารออกในครัง นี ภายในวัน ที่ 13 มิถุน ายน พ.ศ. 2564 โดย “ขสมก.” จะชำระค่า ธรรมเนีย มให้
“ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ยและรับ ประกัน การจำหน่าย” ตามจำนวนและวิธ ีท ี่ไ ด้ร ะบุไ ว้ในจดหมาย
ค่าธรรมเนียม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของสัญญานี้) ที่ “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 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับ ประกัน การจำหน่าย”
เท่านั้น

6.3

กำหนดการจองซื้อพันธบัตรให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของ
สัญญานี

6.4

พัน ธบัต รมีม ูล ค่า หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน ) บาท ผู้จ องซือ จะต้อ งจองซือ อย่า งน้อ ย 100
(หนึ่งร้อย) หน่วย และหากซื้อเกิน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย จะต้องซือเต็มทุก ๆ 100 (หนึ่งร้อย)
หน่วย

6.5

“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” มีสิทธิที่จะกำหนดขันตอน วิธีการ และ
รายละเอีย ดในการจัด การและเปิด ให้จ องซือ พัน ธบัตรตามที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย” พิจารณาเห็นสมควรเท่าที่ไม,ขัดกับสัญญานี้

6.6

“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบในการเปิด
หรือดำเนินการให้มีบัญชีไว้กับ“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” โดยมีชื่อ
บัญชีว่า “บัญ ชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1” (Subscription account for BMTA
B.E. 2564 Tranche 1”) สำหรับบัญชีจองซื้อพันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 และ ว่า “บัญชี
จองซื้อ พัน ธบัต ร ข ส ม ก .พ .ศ .25 6 4 ชุดที่ 2” (Subscription account for BMTA B.E. 2564
Tranche 2”) สำหรับบัญชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 เพื่อให้บัญชีดังกล่าวเป็น
บัญชีเฉพาะสำหรับการรับเงินที่ไต้จากการจองซื้อพันธบัตร

6.7

เมื่อมีผู้จอง1ซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อพันธบัตร “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย” ต้องนำเงินที่ไต้รับจากการจองซื้อพันธบัตร เข้าผ่ากในบัญชีตามข้อ 6.6 ในวันที่ไต้
รับเงิน

6.8

“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” มีสิทธิที่จะปิดการรับจองซื้อพันธบัตร
ก่อ นกำหนดไต้ห ากมีผ ู้จ องซื้อ พัน ธบัต รครบ 11,250,000,000 (หนึ่งหมื่น หนึ่งพัน สองร้อย
ห้า สิบ ล้า น) บาท ค่อ นครบกำหนดเวลาปิด รับ การจองซื้อ พัน ธบัต รตามที่ร ะบุไ ว้ใ น
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสัญญานี

6.9

ใน วันที่ออกพันธบัตรตามข้อ 1.6 “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องส่ง

มอบหรือโอนเงินนั้งหมดที่ไต้รับจากการเปิดให้จองซื้อพันธบัตร และ/หรือ เงินค่าพันธบัตรที่
“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ซื้อ (ล้ามี) โดยโอนเงินด้วยระบบบาท
เนต เข้า บ ัญ ช ีอ งค ์ก าร ข น ส ่ง ม ว ล ช น ก ร ุง เท พ ช ื่อ บ ัญ ช ี “อ งค ์ก าร ข น ส ่ง ม ว ล ช น ก ร ุง เท พ ”
(“Bangkok Mass Transit Authority)” ที่ธ นาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาชน) สาขานานาเหนือ
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J

เลขที่บัญ ชี 000-0-55130-9 จำนวน 11,250,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน)
บาท ก่อ นเวลา 09.00 น. ของวัน ที่อ อกพัน ธบัต ร และเมื่อ “ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ยและ
รับประกันการจำหน่าย” ได้โอนเงินค่าพันธบัตรให้กับ “ขสมก.” แล้ว ให้ถือว่า “ผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” หมดหรือสินสุดหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี
6.10 ในกรณีท ี่ม ีผ ู้จองซื้อพัน ธบัตรเกิน มูล ค่า 4,200,000,000 (สี่พ ัน สองร้อ ยล้า น) บาท สำหรับ
“พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564ครั้งที่ 4” และ/หรือ (7,050,000,000 (เจ็ด พัน ห้าสิบ ล้าน) บาท
สำหรับ “พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” ให้เป็นดุลยพินิจของ “ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
และรับประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตร” ในการจัดสรรสิทธิให้แค่ผู้จองซื้อใด ๆ ในการจัดสรร
พันธบัตรได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย” กำหนด
หมวดที่ 7
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
7.1

“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแบบฟอร์ม
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.” จะเป็น ผู้จ ัด ทำพัน ธบัต รซึ่ง มีเงื่อ นไข ลัก ษณะ และสาระสำคัญ ของพัน ธบัต ร
ดังปรากฎในหมวดที่ 1 และส่งมอบพันธบัตรให้แค่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียน
และตัวแทนการจ่ายเงินเพื่อมอบให้แก'ผู้ถือกรรมสิทธิในพันธบัตรภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน
นับแต่วันออกพันธบัตร

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั๋งที่ 4 และ ครั่งที่ 5
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8.4

“ขสมก.” จะดำเนินการตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญานี
หมวดที่ 9
หน้าที่ของ “ผุ้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย”

9.1

“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องปฏิบ ัต ิตามพัน ธะหน้าที่ท ี่ม ีอยู่ตาม
สัญญานี้จนครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถอันดียิ่ง ความเอาใจใส่และความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหน้าที่แห่งสัญญานี้ เพื่อให้งานเป็นไปโดยถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่เกิด
ความเสียหายใด ๆ ต่อ “ขสมก.”

9.2

“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ต้องดำเนินการเปิดให้จองชือพันธบัตรตาม
ความในสัญญานี้ทุกประการ
หมวดที่ 10
นายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงิน

“ขสมก.” ตกลงแต่ง ตั้ง ให้ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย เป็น นายทะเบีย นและเป็น ตัว แทน
การจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรที่ออกตามความในสัญญานี้
หมวดที่ 11
ความรับผิดชดใช้
ในการที่ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้
หากมีค วามเสีย หายใด ๆ เกิด ขึน กับ “ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ยและรับ ประกัน การจำหน่า ย”
อันเนื่องมาจากข้อความใด ๆ ที่ “ขสมก.” รับรองตามสัญญานี้หรือความไม,ถูกต้องหรือไม,เป็นจริงของ
ข้อมูลเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ ของ “ขสมก.” ที่ไต้จัดส่งให้แก, “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย” หรือที่ระบุไว้ในสัญ ญานี้หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายพันธบัตร รวมถึงการละเว้นไม'เปิดเผยข้อเท็จจริงใด ๆ เกี่ยวกับ “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 “ผู้จัด การการจัด จำหน่ายและรับ ประกัน การจำหน่าย” หรือตัวแทนและพนักงานลูก จ้างของ
“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”
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หมวดท 12
เบ็ดเตลด
12.1

การปฏิบ ัต ิห น้าที่ข อง “ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ยและรับ ประกัน การจำหน่าย” ตามสัญ ญาปี
“ผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับ ประกัน การจำหน่าย” ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อ “ขสมก.”
ทุกประการ

12.2

สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญ ญานี้เป็นต้นไป ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญานี้ให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมไต้ โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา
ทั้งสองฝาย

12.3

ในกรณีท ี่ค ู่ส ัญ ญาฝายหนึ่งฝายใดไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญานี้ข ้อ หนึ่งข้อ ใด คู่สัญ ญาอีกฝายหนึ่ง
มีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาไต้ โดยไม,ตัดสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากคู'สัญ ญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามสัญญานี้

12.4

ในกรณีท ี่ป รากฎเหตุห นึ่ง เหตุใ ดตัง ต่อ ไปนี้ค ู่ส ัญ ญาฝายใดฝ่า ยหนึ่ง มีส ิท ธิท ี่จ ะขอแก้ไ ข
ปรับปรุงหรือบอกเลิกสัญ ญาไต้ โดยไม'ตัดสิทธิ “ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่าย” ที่จะไต้รับค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไป และ/หรือ ค่าธรรมเนียมตามส่วนของงานที่ไต้
ดำเนินการไปโดยสุจริต
12.4.1 ในกรณีที่มีกฎระเบียบคำสั่งของทางราชการหรือกฎหมายประกาศใช้ในภายหลังอัน
เป็นผลต่อเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตรตามความในหมวดที่ 1 หรือ
เป็น ผลกระทบต่อ ข้อ กำหนดการถือ กรรมสิท ธิในพัน ธบัต ร หรือเป็นผลทำให้การ
ดำเนินการตามสัญญานี้มิอาจกระทำต่อไปไต้ หรือ
12.4.2 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยปรากฏขึ้น อัน มีผลกระทบต่อการดำเนินการตามสัญ ญานี้คำว่า
“เหตุสุดวิสัย” ให้หมายความว่าเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่
ไม่อ าจปึอ งกัน ไต้ แม้ท ั้ง บุค คลผู้ต ้อ งประสบหรือ ใกล้จ ะต้อ งประสบเหตุบ ัน จะไต้
จัด การระมัด ระวัง ตามสมควรอัน พึง คาดหมายไต้จ ากบุค คลบัน ในฐานะและภาวะ
เช่นนั้น และรวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ สงคราม โรคระบาด การกักกันโรคระบาด
การบัดหยุดงาน การจลาจล หรือ เหตุร้ายแรงอื่น ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้เหตุก ารณ์
ตังกล่าว ต้องเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาของคู'สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบ และมิไต้เกิดฃึนเพราะความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบบัน ชึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบบันไม่มี
ทางที่จะป้องกันไต้ แม้จะไต้ใช้ความระมัดระวังต่อเหตุการณ์ตังกล่าวเต็มที่แล้วก็ตาม
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12.5

ในกรณีที่ “ผู้จ ัด การการจัด จำหน่ายและรับ ประกัน การจำหน่าย” ผิดนัดไม'ส่งมอบเงินตาม
ข้อ 6.9 ให้แก, “ขสมก.” “ผู้จ ัดการการจัดจำหน่ายและรับ ประกัน การจำหน่าย” ยินยอมชำระ
ดอกเบี้ยให้แก่ “ขสมก.” ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ในจำนวนเงินที่ “ผู้จัดการการจัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย” ผิดนัดไม่ส่งมอบดังกล่าวจนกว่าจะส่งมอบให้ครบถ้วน
รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการผิดนัดดังกล่าวด้วย

12.6

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และหากข้อความใดของ
เอกสารแนบท้ายขัด หรือ แย้งกับ ข้อ ความใดตามสัญ ญาฉบับ นี้ให้ยึด ถือ ข้อ ความตามสัญ ญา
ฉบับนี้เป็นสำคัญ
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สัญญานี้ทำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทัง 2 (สอง) ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนือความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว และเห็นด้วยและยอมรับ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ณ
วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

(ลงชื่อ)
(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
*

พยาน
(ลงชื่อ)
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
(ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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(ลงชิอ)
(นายกฤชกร นนทะนาคร)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
ทีม Debt Capital Market
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พยาน
(ลงชื่อ)

0 เ6 พ 1 ~
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นางปิยะฉัตร สุวรรณประเทศ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครงที่ 4 และ ครั๋งที่ 5

เอกสารแนบท้ายหมูไยเลข 1
กำหนดการจองซื้อพันธบัตร
การจองซื้อและการชำระเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค/เช็คส่วนตัว
(เขต Clearing เดียวกัน)
ภายในเวลาปีดรับเช็คของ
ผ้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

ชำระด้วยเงินสด / หักบัญชี /
การเอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

v ^ -ร
วันทจองซอ

1
วันที่
•
จดทะเปียน
»
วันชำระเงิน
และวันทํเรัม
คดดอกเบย
2

1

V

วันทํจองซอ

วันชำระเงิน/
รับเช็ค

V

วันที่
2และ4 มิ.ย.64
ภายในเวลาทำการ
ของสำนักงานใหณ่
ของผู้จัดการ
จัดจำหน่ายพันธบัตร*

วันที่
2 และ4 มิ.ย.64
ตังแต่เวลา0830น.ถึง
เวลา 15.30น.
วันที่
7มิ.ย.64ภายใน
09.00 น.
L-5J------------ข------------

วันที่
7 มิ.ย. 64

วันที่
จดทะเบยน
และวันทํ
เรมูคด
ดอกเบีย
1

J

V

วันที่
วันที่
2 และ4 มิ.ย.64
2และ4 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา08.30น.
ตั้งแต่
ถึงเวลา 15.30น.
เวลา08.30น.
ถึงเวลา
วัน ที่7 มิ.ย. 64
15.30น.** ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง
เวลา 12.00 น.

วันที่
7 มิ.ย. 64

(*)

โอนเข้าบัญชีจองขอดังต่อไปนี้
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครังที่ 4 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซือพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1” และ
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2”

(**)

ลงวันที่อย่างข้าวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีจองชือดังต่อไปนี
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1” และ
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2”

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั๋งที่ 4 และ ครั้งที่ 5
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V*

*

การจองซื้อและการชำระเงินสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
ชำร ะด้วยแคชเชียร์เช็ค/เชีคส่วนตัว
(เขต Clearing เดียวกัน)
ภายในเวลาปีดรับเช็คของ
ผ้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

ชำระด้วยเงินสด / หักบัญชี /
การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

1 2J
วันทจองซอ

วันชำระเงิน

วันที่
วันที่
2 และ4 มิ.ย.64
2และ4 มิ.ย.64
ภายในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา0830น.ถึง
เวลา 15.30น.
ของสำนักงาน
ใหญ่
ของผู้จัดการ
จัดจำหน่าย
พันธบัตร*

วันที่
1
จดทะเบียน
. » วันฟจองซอ
และวันทเรม
คิดดอกเบี้ย
V

วันที่
7 มิ.ย. 64

วันชำระเงิน/
รับเช็ค

วันที่
2 มิ.ย. 64
วันที่
ตั้งแต่
2 มิ.ย.64ตั้งแต่
เวลา08.30น. เวลา08.30น.ถึง
ถึงเวลา
เวลา 12.00 น.
12.00 น. **

-

วันที่
จดทะเบียน
11
และวันทเรมคิด
ดอกเบี้ย

วันที่
7 มิ.ย. 64

วันิที่
4 มิ.ย.64
ไม่รับเช็ค

(*)

โอนเข้าบัญชีจองชื้อดังต่อไปนี้
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 บัญชีชื่อ “บัญชีจองชื้อพันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1” และ
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองชื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2”

(**)

ลงวันที่อย่างช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีจองซือดังต่อไปนี
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 บัญชีชื่อ “บัญชีจองซือพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1” และ
สำหรับพันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 บัญชีชื่อ “บัญชีจองชื้อพันธบัตร ฃสมก. พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2”

๙

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั๋งที่ 4 และ ครั้งที่ 5
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
จดหมายค่าธรรมเนียม
วันที่ 7 เดือน มิถ ุน ายน พ.ศ. 2564
เรื่อง

ค่า ธรรมเนีย มการจัด จำหน่า ยพัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พ.ศ. 2564 ครัง ที่ 4 และ
พัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ขององค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ (“ขส

มก.”)
เรียน

ผู้อำนวยการองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุงเทพ

ตามหมวดที่ 5 ของสัญ ญาแต่ง ตั้ง ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ยพัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 และพัน ธบัต รองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (“สัญญาแต่งตั้งผู้'จัดการ

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย”) ทางธนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใน ฐานะ
ผู้จ ัด การการจัด จำหน่ายและรับ ประกัน การจัด จำหน่า ย ขอเรีย นให้ องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ (“ขสมก.”)
ทราบว่า ค่าธรรมเนีย มในการจัด จำหน่ายพัน ธบัต รและรายละเอีย ดในการสั่งจ่ายเช็ค ค่าธรรมเนีย มของผู้จ ัด การ
การจัด จำหน่าย และรับ ประกัน การจัด จำหน่า ย มีร ายละเอีย ดดัง ต่อ ไปนี้
หน่วย : บาท
ผู้จัดการจัดจำหน่าย

มลค่าพันธบัตรที่
จัดจำหน่าย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

11,250,000,000.00

ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 7
ร้อยละ 0.01
1,125,000.00

73,598.13

ค่าธรรมเนียม
ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

ภาษีหัก
ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 1

ค่าธรรมเนียม
จ่ายสุทธิ

1,051,401.87

10,514.02

1,114,485.98

ทั้ง นี้ค ่าธรรมเนีย มจ่ายสุท ธิด ังกล่าวเป็น จำนวนที่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม แล้ว
โปรดดำเนิน การชำระค่า ธรรมเนีย มในการจัด จำหน่า ยพัน ธบัต รให้แ ก'ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ย และ
รับ ประกัน การจัด จำหน่าย โดยการสั่ง จ่า ยเป็น เช็ค สั่ง จ่า ย ตามจำนวนและรายละเอีย ดที่ได้ร ะบุไ ว้ข ้า งต้น ภายใน
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564
จดหมายค่าธรรมเนียมฉบับ นี้เป็น ส่วนหนึ่งของสัญ ญาแต่งตั้งผู้จ ัด การการจัด จำหน่าย
ทางธนาคารขอกราบขอบพระคุณ ขสมก. ที่ไ ว้ว างใจให้ธ นาคารเป็น ผู้จ ัด การการจัด จำหน่า ย และ
รับ ประกัน การจัด จำหน่ายพัน ธบัต รของ ขสมก. ในครั้ง นี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ลงชื่อ _________________________________
(นายกฤชกร นนทะนาคร)
ผู้อ ำนวยการฝ่า ยอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
ทม Debt Capital Market

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั๋งที่ 4 และ ครังที่ 5
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Date of Expiry

#

BORA-8.3-04

list เฑศ'ไทย

JT2—0340436—84

รับรองสำเนาถูกต้อง

%

(นายสุระซื้ย เอี่ยม'วขิรสกุล)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

''

ทํ่ 10091220050874

กรมพัฒนาธุรกิจการค่า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง
ชอรับรองว่าบริษัทนี้ ไสัจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าสัวยบริษัทมหาชนจำกัด

2. กรรมการยองบริษัทม 12 คน ตามรายชื่อดังต่ท่ออไปนี
ไปนี้

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. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซี่งมีอำนาจลงสายมีอชื่อแทนบริษัท คีอ นายผยง ศริวณิช
กรรมการผู้จัดการ'ไหญเตยลำพัง ลงลายมื่อชื่อและประทีปต่ราสำคัญยองบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจยองกรรมการ ไม่มี/
4. ทุน ทุนจดทะเบียน 72,005,040,437.50 บาท /
(เจ็ดหมื่นสองพันห้าล้านรหมื่นสิร้อยสามสิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางที)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 72,005,040,437.50 บาท /
{เจ็ดหมื่นสองพันห้าล้านสิหมื่นส์ร้อยสามสิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางที)
5. สำนักงานแห่ง,ใหญ่ ตงอยู่เลยที 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เยตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ยองบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 25 ข้อ ดังปรากฏโนสำเนาเอกสารแนบทีายหนังสิอรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี
ลายมีอชื่อนายทะเบียนชื่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

รับรองสำเนาถกต้อง
(น ายกฤซ กร นนทะนาคร)

รำเต็อน ะ ผัใซ้ควรm พสอบน้อตวรทราบท้ายหฟ้ฬึอรัพ0ง«บันนี้พุ■ เคา-I
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ทื่ 10091220050874

กรมพิฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

(นางวาสนา พลสวัสดิ้)
'% นายทะเบี1ยน
]งมีคุณสมบัติ
...
..
I&I
j|
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

3. นิติบุคคลนื้ไต้ส่งงบการนนป็ 2563
4. หนังสิอนี้รับรองเฉพาะข้อความท็ห้าง/บริษัทไต้น่ามาจดทะเบียนไวัเพ๊'อผลทางกฎหมายเท่านน ข้อเท็จจริงเป็นสิงทีควรหา'ไวั
พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกทอนการจดทะเบียน ถาปรากฎว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที๋จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับ รองสำเนาถูก ต้อง
(นายกฤชกร นนทะนาคร)
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ท ี่1 0091220050874

ธนาคารกๆง'โทย จำกัด (มพาปีน)

ออก!11 ณ กันที่ 17 ฟ้อ น พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กัลธุihtgงอ์ขสงฟ้ษ้'ทรงๆหๆน____ _.2 6 _________.

นัอกัพแเใปที่
' OW —*
[พฟT?เหคธึ๋นในสารา«ท1ฟา-’Jฉานษา!ท้
m J^nๆyfMาflmวl5ไilll^li^g.tฒlMiiฝISฒ,ffiษiา3.า^0lฟ.4รฉฟ
m 1.ทา้ๆทฯการ
.๒ท1ร..
.พั้ร่ii-haรึ๋งเAแร กันrm รพาดาร ราบกังกๆ?ค้าประทนแระท้าm ?รื้อชายฝืนห!ธท!ฟฆๆสินที่;ปินหกัทท?พมี
_________

(2)

ท้าm ?จ่า m !นเที่ธหานรป?ะโยรนัโพยมีป ระกัน เป็น อกังหา!มพ?พมีห ?อกังหา!มท?พมี

ห’! รท?พมีก ัง สองอย่างทกล่าาแกัา?านกัน ห!อ'Iนัน ี้รมเงิน โดยมีป ?ะกัน เป็น ท!ฑมีก ัง กล่าานาแกัว หใอ
ด้งจะทล่าาค้อไปนี้ สิ'8 นัญ !เงิน รด นัญ รีรฝืน เพ?สิตห!อนัญ !ใด ๅ หนังรอกัญ ญาป?ะกัน ใบ § ก?มธ??มี§
กังกังจ่ายเงน กัว กัญ ญ าพฝืน อย่า งใด ๆ โจนพที่สิน สิงรอง สิน ค้า หนัง สือ กัญ ญารื้อ ราบ หนังสื?แด?สิต
ษ?ปล่งสิน ค้าหางเ!อ ทางรทไฟ ห!อ?ทงอากาดยาน ในล่งรอง ใบ?น!อง เกกัง โ?ง๓ บสินค้า ป?ะทวนสินค้า
เนัค ใบาอทพนกั พนังสิ'๗ าค้ญ ในกา?ค้าอปางใด ๆ เงิน๗ ง ทองน?!ง a ค้อท เโน ฟ้นกั ห1 อหนัง่สิอกา?โพยค้าน

(3) ท้าทา?รื้อขายกัาฝืนทา?ค้า นพะกัวเงินคลังด่าง ๆ โดยกักค้าล่านอด แลกเปรยน รื้อขาย
เงินตรา แระหกักท?พปอนๆ
(4)

ให้'คู้ยมเงิน เดยมีสิน ค้าที่มีอยู่น กัา น!อรื้งจะมีรื้นในภายหน้าเป็นป?ะกัน

(5) ?ฆเป็นคู้ทำทา?เอ*ายกันสนัศทอง?ฐบาลไทย และ?ฐบาลค้างประเทศ สน็อก ทุ้น 1ร[นคู้
หรอหกักท?พยอปางใด ๅ พ?อในกา?เงินห?อกา?ค้าทุกอปาง
(6) ?บฝากฝืนโดยเซพนัญ!?บจ่าย?าฆกั'น นัญ!ฝากป?ะจำเง่!อนัญ!อย่างอน โดยมีดอกเนี้ย
หรอษมีดอกเนี้ย นละ?บฝากเอก«า? รองมีค่า นธะหกักท?ทปฝาง ๆ และฟ้นมลประโยรน์แพ่งพกักท?พมี
ริ!กล่า')นั้นไฝว่าจะเป็นค้นฝืนห!อดอกเนี้อ
(7) กัดกา?ฝืนคู้ทุกอย่าง
(8) ?บเป็นคู้กัดการม?ดก ห!อกัดเท?ท?พมีสินของบุคคล
(9) รายและกัดกๆ?จำหน่ายคู้น กันคู้ aค้อท ใบคู้ กรมสร?มีคู้ กัญญา?นพหนี้สินอย่างใด ๆ
ห!อพกัทท?พมีอย่างอนรื้งบ!นัทเป็นเกัาของ
(10) ที่สิน อาดา? เ!ธน โ?ง ล่านัทงาน ห!อสิงริ!ป?ะกอบกังรื้น ที่เหนว่าจำเป็นห!อเป็นกก7
ทะคากค้อการงานของบษ•ท บ!กัทจะรื้อห!อกัดหๆมา น!อกัดท้ารื้นใหฝ และแmรในัเหมาะพกๆ?ไค้

ริบ รองส์าเนาถูก ตอง
(นายกฤซกร นนทะนาคร)
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ธนาคารกไงไทย คำค้ค (มหาชน)

(11) ให้เร่าฟังหาริมท?ทฝัแทะรท่งหา'ท้รทรัทย์รธงบริษัท พ รรฟ บ าง^น ^ท )ท ย^^
__________ (12) ค้นห,รืธสค้รทชธงน,ริ!fii ห้างค้นร่วน หรือกิจทา? ธงที่ทา?ไค ๆ มี^ ป?ะรงเพายศธง
ค้นค้นวัคทที่ประสงคาน่งบริษัทนพงหมด หรือเพ่บนงร่วนกํด หรือรงนำจะเที่มพนร่งเสริมผทประโยรน'!)อง
บริษัทสันกํคิ บริษัทสั'Si?iคการหามานยว1‘» ฝ 't
างหนงทางใดนสะ?บฬรคntmltคำหน่ายด่อไปกํใค้
(13) ท?ทที่?นหรืร?!ทเรปางใดค้ฒริษัทไค้พา บริษัทจะจ่ายรนสคหรือคำหน่ายค้น'รองบริษัท
โคฃให้ใค้?บหรือฅค้?บฝ็ฬนผท หรือเรินทุนค้นก่อนหรือหท่ง์ หรืรโด*meานใดทน หรือก่ายพนรดให้บางร่วน
แสะคำหน่ายค้นให้บางร่วนกํไค้ ตั้งสั โดยมเอฟัญญาอย่างใดแค้วเฟบริษัทจะกำหนด
(14) ค้งอาราหรือ#นเทนบรื!?ทในประ!ทศใหยนอะประ๓คอึ๋น
( 15) ให้หสกประค้นพาบุคคอที่ห้าทา?งานอยู่ในบริษัทสั โดฟายเไนให้เป็นน้าเพนํจบำนาญ หรือ
ก่ายให้โดยสทานใดแสะจ้ดตั้งษัญแรินทุนแยงเพ (โป!ริเดนต์พันด์') ในร่วนที่กส่าๆพาสัให้ใว้นภ่บุคคอเหร่านั้น
แอะร่งเริบเค้าปัญเนั้นค้วย
(16) ห้าความตกสงเพะ#ศกา?ไห้เป็นใปm มค'ฑมดกองนั้น เที่อพ่มงานห!อเพึ่อท้เท่าน!เบ่งกำไ?
'รากบริษัทอั๋น หรือห้างค้นร่านอั๋น หริซบุคคอใด ๆ &!ห้ากิจทา?m ขใน!รณพแฟฬตธุที่ประอง#รองบริษัทนี้
/ ( 17) คำหน่าย'ทยพ?)ฬสินอย่างโค ๆ รองบริษัท พมตั้?ทา?โอนหสัสินรองคูกค้าหรือดูทหสั
ให้นก่บุคคท นิติบุคคอ สทางน การพน ทองทุน หรือหน่วยงานรองรัฐ
(18) ห้าการP มฝ็นเทึ่อน้ามาใคํใumทารพบรืษัพ แสะคำนองคำน้าท?ทยสินรองบริษัทเป็น
หฟักป?ะค้นเรินค้ยมนั้น
' (19) แห้งคาาม รัองทุทอ์ กเท่าโทบ เฟงทนาย ฟ้องรัอง ค้ความ ประนิประนอมยอมคาาพ
หรือค้าเนินกา?อย่างอั๋นในคาส รี่งบริษัทเป็นโจทกํหรือคำเอยหรือคู่ความในคค้ใด ๆ ใน!พกา?หรือเกี่ยวเนึ๋องก*'บ
กํจทาทองบริษทั ดออดจนมอบเรืองใ'หอ้ บุญาโ«ตุอวกๆบ่ร,ิ ารเนานอะรินจิ #ย
(20) ก?ะทำการที่กอ่าว,ในพน้งรอบ'ริคโนห์สuiuชุกสิงทุกอย่างหรือนส่อย่างหที่ง?)ย่ๆง, ปี
ท่าฟัง หรืฬคยเท่ยาเนองก-บบริษัท หรือห้างค้นร่าน หริธบุคคออั๋น หรือโดยฐานที่เป็น#าแทนให้นท่บริบ่VI หรือ
ห้างค้นร่วน หรืรบุคคออั๋น หรือโคtm งที่มบุทคสอั๋นทำแทนในฐานทึ่เป็นดวแทนให้นท่บริบ่'ท

รับ รองสำเนาถูก ต้อง
(นายกฤซกร นนทะนาคร)

ทรเพ์ฒ นาธุรกิจโทรรกั r»s.ns30 V¥TfUDa
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ออกให้ ผ วันที่ 17 เคํปีน พฤษภาคน พ.ศ. 2564

ธนาคารกรุงไทย วัากัค (นหาชน)

วัลธุประส.)ผัชชงนริผัทม่ fnnu_______ 26________ __

รใปน

๙ (21) ประกอบที่จโทร การใป้บริกา?ขาวลาร และ(ผยแพร่ซา่ ว!ทร
ท างก า?เงิ^ ^ ?^ ท จ
ผัวไป วิเครา๗ 'หรอวางนแนโครงการ หรอm ๆมเพทรลมทางค้านกาทงินภารลงทุน ฟ็นที่ป!กบาในกา?เอทจการ
รานทจโทร ศวบทจการ กาทค้าเป็นบริษัท พ่?อหผัททรัฟจศทะเบียน'เหลลา*'เหผักyfyttl ห?อ'ไนลลานที่เอชาย
หผักทรัพย์รึ๋นใค รานที่งการคำเจนการ พ!อการใ'หบ่รท่ ารaปาง1ไท นละพองใต ๆ อ้นเกี่เทชองกับธุรกิจการพิน
และธุรที่'(ทารลงทุน!เงในประเทศและต่างประเทศ
(22) ประกอบกจกา?นายหนำประกันวินาศ/วัย และนายหน้าประ(วัน?วิต
(23) ห่ากๆรฟ็นนายทะเบียนหผักทรัพย์ผัวแหน นายหรา ตัวแทนคำฟาง ^สใวับลบุน ในภารเอรทย
หผักทรัพย์ฟาง ๆ หริอห่าหป้าที่รื่นไคในการเอชาย!ใน ฟ้นคํ ผันธบ3 รใค ๅ ผัวเงินคผัง หรอหผัททรัพย์อย่างไค ๆ
หรอในกิจการรื่นพเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางคำนการพิน ทารลงทุน ห!อการคำชาย ห!ธการรื่นไค
(24) การรับเอห!อชาย เคำประyล น!อรับโอนหนี้สินจากจกิบุคคล ลทา!]นการพิน กองทุน
หปวยงานพงรัช ตลอคานการโอน การรับโอนสิทสเใftทรัองที่เที่คจากทารขายสินคำและปรัการ ห!จธุรกิจแฟคน)เอรง
นละทำrm ริยทเที่บเงินจากบุคคลรื่นรวนผังการรับบริหารการคํคสามหนี้สิน
(25) ประทอบธุรกิจการออกป,ตรเครคํค ปัศทคป้ค ห!อบ่,!ทรรื่นใค รวนผังการร่วมกับหน่วยงาน
พงรั3 ห!อเอกรนห!อจที่บุคคล,น ๆในการออกปัครคา})ที่กล่าาใป้แท่ลูกคำของบริษัท
(26) กา?ประกอบที่จการรื่น ๅ ทุกอย่างที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ ห!mกี่ยวเนื่องกับการสนาคารพา!นชย์
ห!อธุรกิจผันสนาคารพาญิขย์ห่งประทอนใคํตามปทกิประนพ่น ห!อที่ทํงกระทำ ห!อผัองปฐปติ ห!อใคํรับธบุญาต
ห!อไคํรบั ควานเป้นรอบ ห!อใป้กระห่าใคํจาก!(นาคารนห่งประเทคใทย และ/พ!อหป1ใยงานรารการที่เทยๆผัอง หรอ
เป็นการชงจ๗ าไปโป้ทำเร์จประโย๗ ๗ งความประสงศ่ใม่ว่าทุกประการห!อประการหนงประทารไ* รวนผังกิจการ
รื่น ๆ ที่ต่อนาหากมกฎหมายอบุญ(วคใป้ท}ะห่าน
นอกจากที่กล่าวนผัว จะทำการอย่างรื่น ๆ เงอาจพนาในทางการของบริษัทนี้ น!อเป็นการรื่งจะนำ
ไป,โป้ท'ํ าเ!จประ'โยชน์คานกัเ?น)ที่ทล่าวผัางต้นนี้ทุกประการห!tu*ประก1,'รุ,,1Jระกๆพงกิใคํ

รับ รองสำเนาถูก ต้อง
(นายกฤซกร นนทะนาคร)
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โดยหนัง สือ มอบอำนาจฉบับ นี้บ มจ.ธนาคารกรุง ไทย ซึ่ง เป็น บรษทํม หาชนจำกัด กัด ตํ่ง และ
จดท ะเบ ีย น ในประเทศไทย ตามพ ระราชบัญ ญ ัต ิบ รษัท มหาซนจำกัด พ.ศ. 2535 ทะเบีย นเลซที่
0107537000882 มีล ำนัก งานใหญ ่ต ั้ง อยู่เ ลขที่ 35 ถนนลุช ุม วิท แขวงคลองเตยเห นือ เขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร และมีส าขาดำเนิน กิจ การทั่ว ราชอาณากัท รโดยนายผยง ศรวณิช กรรมการผู้ก ัดการใหญ่
บมจ.ธนาคารกรุง ไทย ผู้ม ีอ ำนาจกระทำการแทน (ซึ่ง ต่อ ไปในหนัง สือ มอบอำนาจฉบับ นี้จ ะเรยกว่า
'‘ธนาคาร’,) ขอมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนื่งดังต่อไปนื่ โดยลำพง
นายกฤซกร นนทะนาคร ผู้อ ำนวยการฝ่า ย ผู้บ่ริหารฝ่าย ทีม Debt Capital Market ลายงานธุรกิ'จ
ตลาดเงิน ตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงใทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1009 01449 90 7อยู่บ้านเลขที่
73 ซอยอรรคพฒนั แขวงคลองดันเหนือ เขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร ห‘รอ
นายนิพ ทธ์ว ัฒ นาธิษ ฐานผู้อ ำนวยการฝ่า ยอาจุโ ลกลุ่ม Debt Capital Market สายงานธุร กิจ
ตลาดเงิน ตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือบัตรประจำตัวประซาชนเลฃที่ 3 1002 00489 49 0 อยู่บ้านเลชที่
183/1 ซอยสายสิน แขวงวงดัล ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครหรอ
นายต่ร ๊ว ิท ย์ว ัง วรจุฒ ิ ผู้อ ำนวยการฝ่า ยอาจุโ ล กลุ่ม Debt Capital Market ลายงานธุร กิจ ตลาดเงิน
ตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุง ไทย ถือ บัต รประจำตัวประชาซนเลขที่ 3 100900124 13 3 อยู่บ ้า นเลขที่ 34
ซอยลุชุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(ซึ่ง ต่อ ไปในหนัง สือ มอบอำนาจฉบับ นี้จ ะเรยกว่า '’ผู้ร ับ มอบอำนาจ") เป็น ผู้ม ีอ ำนาจกระทำการแทน
ธนาคารในกิจการดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ลงนามในสัญ ญ า บัน ทีก เพิ่ม เติม ต่อ ท้า ยสัญ ญ า และ/หรอเอกสารหสัก ฐานต่า งๆ ที่
เกี่ย วเนื่องกับ การให้บ รการลูก ท้าในธุรกิจ การกัด จำหน่าย ตัว แทนการจำหน่า ยหลัก ทรัพ ย์ และธุรกิจการท้า
หลัก ทรัพ ย์อ ัน เป็น ตราสารหนี้ร วมทั่ง ธุร กรรมการซือ ขายตราสารหนี้ต ามที่ไ ท้ร ับ อนุม ัต ิต ามระเบีย บคำลัง
ของธนาคาร
ข้อ 2. ลงนามในสัญ ญ า บัน ทึก เพ ิ่ม เติม ต่อ ท้า ยสัญ ญ า และ/ห'รอเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ ที่
เกี่ย วเนื่องกับ การให้บ รการที่ป รกษาทางการเงิน แก่ล ูกค้าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามทึไท้รับ อนุม ัติตาม
ระเบีย บคำลังของธนาคาร
ข้อ 3. ลงนามในสัญ ญ า บัน ทึก เพ ิ่ม เติม ต่อ ท้า ยสัญ ญ า และ/หรอเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ การให้ป ริการลูก ท้าในธุรกิจ การกัด จำหน่ายที่เป็น หน่ว ยลงทุน หริอใบพรัต ตัต ามที่ไท้รับ อนุม ัต ิ
รบรองสาเนาถกตอง
ตามระเบีย บคำลัง ของธนาคาร
2 / ข้อ 4. ลงนาม
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ข้อ 4. ล งน าม ใน ส ัญ ญ า บ ัน ท กเพ ื่ม เติม ต่อ ท ้า ยส ัญ ญ า และ/ห ร่อ เอกลา?ห สัก ฐาน ต่า งๆ
ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ การให้บ รการวาณิช ธนกิจ และงานในชอบเขตงานที่ก ำกับ ดูแ ล รวมถึง หนังสือ รับ รอง
ความสับ (Confidentiality Agreement) ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ การให้บ รการวาณิช ธนกิจ ตามระเบียบคำทั่งฃอง
ธนาคาร หรอตามที่ธนาคารเห็นชอบหรออนุมติ
ข้อ 5. แท้ง ความเอกลา?หาย และให้ก ารสอบสวนเกี่ย วกับ เอกลารหายต่อ พนัก งานสอบสวน เมื่อ
ตรวจพบว่า ระหว่า งการนำส่ง แสะรับ มอบต้น ฉบับ เอกสารฉบับ หนึ่ง ฉบับ ใดหรอหลายฉบับ ตามข้อ 1.
ถึง ข้อ 4. ข้า งต้น สูญ หาย และขอออกเอกสารฉบับใหม่แทนเอกสารที่สูญ หายได้
ข้อ 6. ลงนาม และ/หรอรับ ?องเอกสารต่างๆ รับ -ส่ง มอบเอกสารที่เกี่ย วเนื่อ งกับ กา?ดำเนิน การใน
ข้อ 1. ถึง ข้อ 5. ข้า งต้น หรอดำเนิน การใดๆ อัน จำเป็น เกี่ย วกับ กิจ การด้ง กล่า วได้จ นเสร็จ การ ตามที่
รูรับ มอบอำนาจเห็น ว่าจำเป็น และลมควร เพื่อให้บ รรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ของหนังสือมอบอำนาจฉบับ นี้และ
เพื่อประโยชน์ของธนาคาร
ข้อ 7. แต่งด้งให้พนักงานของธนาคารคนหนึ่งคนใดห้ร่อหลายคน ซึ่ง อยู่ภ ายใต้บ ัง คับ บัญ ชาซองตน
เป็น รูร ับ มอบอำนาจช่ว งกระทำการแทนในข้อ 1. - ข ้อ 6. ข้างต้น ได้อ ีก ทอดหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่ไ ด้
รับ มอบอำนาจได้ต ามความจำเป็น และเห็น ลมควร แต่ก ารมอบอำนาจให้ร ูร ับ มอบอำนาจช่ว งเซ่น ว่า นี้
จะกระทำ'ได้เป็น การเฉพาะการเพื่อ กิจ การอย่า งหนึ่ง อย่า ง1ใดหรอ-หลายอย่างเท่านั้น แต่จ ะมอบอำนาจให้
กระทำการแทนเป็นการทั่วไปไม่ได้ และให้ม ีอ ำนาจในการยกเลกเพกถอนการแต่ง ตั้ง รูร ับ มอบอำนาจช่ว ง
ด้งกล่าว และแต่งตั้งรูอื่นขึ๋นแทนได้
ข้อ 8. กิจ การที่ไ ด้ร ับ มอบอำนาจไว้ข ้า งต้น ทั่ง หมดตามหนัง สีอ มอบอำนาจนี้ร ูร ับ มอบอำนาจ
และ/ห,รอรูร ับ มอบอำนาจช่ว งจะต้อ งได้ร ับ อนุม ัต ิต ามระเบีย บคำทั่งของธนาคารก่อ น และจะต้องปฏิบ ัต ิให้
ถูก ต้อ งตามระเบีย บและคำทั่ง ของธนาคาร ถ้ากิจ การใดยังไม่ไ ด้รับ อนุม ัต ิต ามระเบียบ หรอยังไม่มีระเบียบ
และคำทั่ง และรูร ับ มอบอำนาจ และ/หรอรูรับ มอบอำนาจช่วงเห็น ว่าลมควรจะกระทำ จะต้องได้รับอนุม ัติ
จากธนาคารก่อ น
บรรดาการกระทำใดๆ ที่รูรับ มอบอำนาจและ/หรอรูรับ มอบอำนาจ1ช่วง'ได้กระทำ'ไปภาย'ไน1ขอบเขต
แห่ง หนัง สือ มอบอำนาจฉบับ นี้แ ละเป็น การกระทำภายใต้ก ฏ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และวัต ถุป ระสงค์ข อง
ธนาคารแต้ว ธนาคารขอยืน ยัน รับ รองในกิจ การที่ร ูรับ มอบอำนาจ และ/ห้เอรูรับ มอบอำนาจช่วงได้ก ระทำ
หรอจัดให้กระทำภายในขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจด้งกล่าวข้างต้น ทุกประการ ด้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือ
มอบอำนาจฉบับ นี้เป็น ต้น ไปจนกว่าจะเพิกถอน
ร ับ ร อ ง ส ำ เน า ถ ูก ต ้อ ง

(นายกฤชกร นนทะนาคร)
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