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สกม
ส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายพันธบัตรองค์การ พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๑,
ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓

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.
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ มีมติอนุมีติให้องค์การขนส่ง
มวลซนกรุงเทพ กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินด้น และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ นั้น
สำนักงาบบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้ให้แก่องค์การ โดยการออกพันธบัตร
พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ วงเงิน ๑๒,๑๙๐.๐๐๐ ล้านบาท กับธนาคารออมสินได้ดำเนินการจัดทำ
สัญ ญาแต่งตั้งผู้จ ัด การจัด จำหน่าย และประกันการจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ.๒๔๖๔
ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๖๔ กับองค์การเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นาย: ข
สดิ๋)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย
พันธบัตรองคการขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
พันธบัตรองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
และพันธบัตรองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
จำนวนเงิน 12,190,000,000 บาท

ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

กับ

ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการจัดจำหน่าย

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย
พันธบัตรองค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
พันธบัตรองค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
และพันธบัตรองค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
จำนวนเงิน 12,190,000,000 บาท
ทำที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง
ก)

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นายสุระชัย เอี่ยมวซิรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่ง
มวลขนกรุงเทพ ตามคำสั่งองค์การที่ 223/2563 ลงวับที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงาบใหญ่ ตั้งอยู่
เลฃที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ขสมก.” ฝ่าย,ห'นง กับ

ข)

ธน าคารออม สิบ โดยนายณ'ทธร โพธิแ พทย์ ตำแหน่ง ผู้อ ำน วยการฝ่า ยธุร กิจ การลงท ุน
สำนักงานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” อีกฝ่ายหนี่ง

โดยเหตุที่ “ขสมก.” มีความประสงค์จะออกพันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ค. 2564 ครั้งที่ 1
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พันธบัตรครั้งที่ 1”) พันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พันธบัตรครั้งที่ 2”) และพันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
(ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้เรียกว่า “พันธบัตรครั้งที่ 3 ”) (ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้จะรวมเรียก “พันธบัตรครั้งที่ 1”
“พันธบัตรครั้งที่ 2 ” และ“พันธบัตรครั้งที่ 3 ” ว่า “พันธบัตร”) มีซื่อเรียกตามที่กำหนดในหมวดที่ 1 ข้อ 1.1
ของสัญญานี้ ทั้งนี้ พันธบัตรที่จำหน่ายในครั้งนี้จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,190,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท เพื่อจำหน่ายแก่ก ลุ่ม สถาบัน การเงิน นิติบุคคล และ/หรือบุคคลทั่วไป ดังปรากฏ
เงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญตามที่ระบุในสัญญานี้โดยมอบหมายให้ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย” เนินผู้จัดการ
จัด จำหน่า ยพัน ธบัต ร แบบรับ ประกัน การจัด จำหน่า ยพัน ธบัต รดัง กล่า ว โดยได้ร ับ ความเห็น ขอบจาก
กระทรวงการคลัง และโดยเหตุที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” รับเนินผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
เงื่อนไซ ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตร
พัน ธบัต รตามสัญ ญานี้ เนินพันธบัตรที่ ‘'ขสมก.” เนิน ผู้อ อกโดยอาศัย อำนาจตามดวามในมาตรา 7 (7)

แห่งพระราซกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยมีเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้

1.1

พันธบัตรมีซื่อเรียกดังต่อไปนี้
(ก) พันธบัตรครั้งที่ 1 มีซื่อเรียกว่า “พันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพพ.ศ.2 5 6 4 ครั้งที่ 1”
(ข) พันธบัตรครั้งที่ 2 มีขื่อเรียกว่า “พันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
และ

”

(ค) พันธบัตรครั้งที่ 3 มีซื่อเรียกว่า “พันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3"
1.2

พันธบัตรดังกล่าวกระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

1.3

พันธบัตรดังกล่าว ขสมก. รับภาระขำระคืบต้นเงิน

1.4

พันธบัตรดังกล่าวรัฐบาลรับภาระขำระคืนดอกเบี้ย

1.5

พันธบัตรเป็นพันธบัตรชนิดระบุซื่อผู้ถือ

1.6

“ขสมก.” มีวัตถุประสงค์ไนการใซ้เงินที่โต้รับจากการเสนอขายพันธบัตรเพื่อขำระเงินต้น

1.7

พันธบัตรมีมูลค่าที่ออกเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 12,190,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท
โดยแบ่งออกเป็นพันธบัตรครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000
(หนึ่งพัน) บาท พันธบัตรครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 1,190,000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น) หน่วย โดยมี
มูลค่าหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท และพันธบัตรครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 6,000,000 (หกล้าน) หน่วย
โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

1.8

พันธบัตรครั้งที่ 1 มีอายุ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกพันธบัตร เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก
และไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด พันธบัตรครั้งที่ 2 มีอ ายุ 10 (สิบ) ปี นับแต่วันออกพันธบัตร
เป็น การไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และไม่มีการไถ,ถอนก่อนครบกำหนด และพันธบัตร
ครั้งที่ 3 มีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับแต่วันออกพันธบัตร เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และ
ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

1.9

วันออกพันธบัตรครั้งที่ 1 และวันออกพันธบัตรครั้งที่ 2 คือ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 และ
วันออกพันธบัตรครั้งที่ 3 คือ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

1.10

วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรครั้งที่ 1 คือ วันที่ 26 เดือน มีน าคม พ.ศ. 2569 วันครบกำหนด
ไถ่ถอนพันธบัตรครั้งที่ 2 คือ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2574 และวับครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร
ครั้งที่ 3 คือ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2571 หากวัน ดังกล่าวตรงกับ วัน หยุดทำการของรัฐบาล
วันหยุดทำการซอง “ฃสมก.” หรือวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนวันไถ่ถอน
พันธบัตร เป็นวันเปิดทำการถัดไปของธนาคารแห่งประเทศไทย

สัญญาแต่งเงผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 พันธบัตรองค์การขนลงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564
คเงที่ 2 และพันธบัตรองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคลังคํ้าประกัน ต้น เงิน และดอกเบี้ย จำนวนเงิน
12.190,000,000 บาท
2

จ

1.11

ผู้ถือกรรมสิทธโบ'พันธบัตรครั้งที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยจากพันธบัตรในอัตราร้อยละ 1.29 (หนึ่งจุดสองเก้า) ต่อ
ผู้ถือกรรมสิท่ธื้ในพันธบัตรครั้งที่ 2 จะได้รับดอกเบี้ยจากพันธบัตรในอัตราร้อยละ 2.12 (สองจุดหนึ่งสอง) ต่อจ
และผู้ถือกรรมสิทธิโนพันธบัตรครั้งที่ 3 จะได้รับดอกเบี้ยจากพันรบัตรในอัตราร้อยละ 1.69 (หนึ่งจุดหกเก้า)
ต่อบี) การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งบี]มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และนับวันตามจำนวน
วับที่เกิดขึ้นจริงเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปิดทิ้ง

1.12

รัฐบาลจะขำระดอกเบี้ย และ “ฃสมก.'' จะชำระต้นเงินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธี้ในพันธบัตรให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1.12.1 ตอกเบี้ยฃองพันธบัตรจะชำระทุก ๆ 6 (หก) เดือน โดยดอกเบี้ยของพันธบัตรครั้งที่ 1 และ
ตอกเบี้ย ของพัน ธบัต รครั้ง ที่ 2 จะชำระในวัน ที่ 26 เดือ น มีน าคม และวัน ที่ 26 เดือน
ก้นยายน ของทุกบี) โดยดอกเบี้ยงวดแรกจะชำระใบวันที่ 26 เดือน กับยายน พ.ศ. 2564 และ
ดอกเบี้ยของพัน ธบัต รครั้งที่ 3 จะชำระ ในวันที่ 29 เดือ น มีน าคม และวันที่ 29 เดือน
กัน ยายน ของทุกบี) โดยดอกเบี้ยงวดแรกจะชำระในวับ ที่ 29 เดือน ก้น ยายน พ.ศ. 2564
และดอกเบี้ย งวดสุด ท้ายของพัน ธบัต รจะชำระพร้อ มกับ ต้น เงิน ของพัน ธบัต ร ณ วันครบ
กำหนดไล่ถอนพันธบัตร
1.12.2 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและต้นเงินดังที่ระบุในข้อ 1.12.1 ตรงกับวันหยุดทำการของ
รัฐบาล วันหยุดทำการของ “ขสมก.” หรือวับหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้
เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการถัดไปฃองธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย
นับ จากวัน ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้น จนถึงวัน ที่มีก ารชำระดอกเบี้ยตามจริง เว้นแต่การ
ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะต้อ งน่าจำนวนวัน ทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วัน
ชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

1.13

การโอนกรรมสิทธี้หรือการจำนำพันธบัตรจะต้องน่าพันธบัตรไปจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธี้หรือ
การจำนำที่ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซึ่ง ได้ร ับ แต่ง ตั้ง ให้เป็น นายทะเบีย นและตัว แทนชำระเงิน
ของพันธบัตรนี้ตามสัญ ญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินระหว่าง “ขสมก.” กับ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

1.14

“ขสมก.” หรือ นายทะเบีย นและตัว แทนชำระเงิน ตามข้อ 1.13 จะประกาศปิด สมุด ทะเบีย น
พักการโอบกรรมสิทธึ๋พันธบัตร หรือการจำนำพัน ธบัต รให้เป็น ไปตามวิธีป ฏิบ ัติข อง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

หมวดที่ 2
ข้อกำหนดทางภาษีอากรจากการถือกรรมสิพรในพันธบัตร
ข้อกำหนดทางภาษีอากรจากการถือกรรมสิทธึ๋ในพันธบัตรให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
สัญ ญาแต่งตั๊งรกัดจำหน่ายพัน รบัต รองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 คเงที 1 พันรบัตรองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564
ครั้งที 2 และพันธบัตรองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที 3 กระทรวงการคลังคํ้าประกับ ตัน เงิน และตอกเบี้ย จำนวนเงิน
12,190,000,000 บาท .
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หมวดหิ 3
สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการลงหุนในฟันรทัพร
สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการลงหุนในพันธบัตรให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้จง

หมวดที่ 4
การจัดจำหน่ายพันธบัตร
“ฃลมก.” โดยความเห็น ชอบชองกระทรวงการคลัง ตกลงแต่ง ตั้ง มอบหมายให้ "ผู้จ ัด การ
จัด จำหน่า ย” เป็น ผู้ต ำเนิน การจัด ให้ม ีก ารจองซื้อ และจำหน่า ยหับ ธบัต ร ตามเงื่อ นไขและรายละเอีย ด
ดังระบุในสัญญาบี้
4.1

“ขสมก.” ตกลงออกพันธบัตรตามเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญดังระบุในหมวดที่ 1 แห่งสัญญานี้
และมอบหมายให้ "ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” เป็นผู้จัดการให้ กลุ่มสถาบันการเงิน นิติบุคคล และ/หรือ
บุคคลทั่วไป เข้าจองซื้อพันธบัตร

4.2

“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ปฏิบ ัต ิห น้าที่ในการเป็น ผู้จัด การจัด จำหน่ายไนการดำเนิน การจัด จำหน่าย
พันธบัตร และการเผยแพร่ โฆษณา และชี้ขวนให้มีการเข้าจองซื้อและถือกรรมสิทธื้ในพันธบัตร ทั้งบี้
“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” รับ ประกัน การจัด จำหน่า ยพัน ธบัต ร (Firm U nderw rite) กล่า วคือ
เมื่อ สัน สุด ระยะเวลาการจองซื้อ หากมีผ ู้จองซื้อ พัน ธบัต รจองซื้อ ไม่ค รบมูล ค่า 12,190,000,000
(หนึ่งหมื่นสองหันหบี่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ต้องเข้าซื้อพัน ธบัตรดังกล่าว
จนครบมูลค่าจำนวน 12,190,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท ภายในวันที่ออก
พันธบัตร และในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ชำระค่าพันธบัตรให้ครบถ้วนตามที่จองไว้ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย”
ต้องรับผิดชอบค่าจองซื้อพันธบัตรที่ชำระไม่ครบทั้งสิ้นภายในวันที่ออกพันธบัตร

4.3

ในกรณีท ี่ผ ู้จ องซื้อ พัน ธบัต รมิไ ด้ร ับ การจัด สรรหรือ ได้ร ับ การจัด สรรไม่ค รบตามจำนวนที่จ องซื้อ
“ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะส่งคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับ
จัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อพันธบัตร
ภายใน 10 (สิบ) วันนับจากวันปีดรับการจองซื้อ ตามวิธีก ารและรายละเอียดที่ระบุไว้ใบใบจองซื้อ
หาก “ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย" ไม่สามารถส่งคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรให้แก่ผู้จองซื้อพันธบัตรภายใน
เวลาดังกล่าว “ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย” จะต้องรับผิดชอบจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า)
ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนค่าจองซื้อพันธบัตรที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อพันธบัตร และนับจากวันพ้น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจบถึงวันที่สามารถจัดส่งคืบได้ครบทั้งสิ้น

สัญญานล่งตั้งผู้จัตการจัดจำทน่ายพันธบัตรองค์การซบส่งมวลซบกรุงเทพ นศ. 2564 ครั้งที 1 พับธบัตรองค์การฃบส่งมวลซบกรุงเทพ พ.ศ. 2564
ครั้งที 2 และพันธบัตรองค์ท่ารฃนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ค่รั้งที 3 กระทรวงการคลังคำประทับต้บเงิบนละดอกเบี้ย จำนวนเงิน
12,190,000,000 บาท
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หมวดท็ 5
ค่ารรรมเนียมในการจัดจำหน่ายพันธบัตร
“ขสมก.,’ ตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย”ในอัตรา
ร้อ ยละ0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนี่ง) ของจำนวน 12,190,000,000 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
คิดเป็นค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน 1,219,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพับบาทถ้วน) โตย “ฃสมก.”
ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัด จำหน่ายและประกับ การจำหน่ายพัน ธบัต รให้แ ก่ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย”
ภายใบ7 (เจ็ด )วัน ทำการนับ ตั้งแต่วัน ที่ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ส่งจดหมายค่าธรรมเนียมให้“ ฃสมก,” ทั้งบี้
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่ง “ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย” มิได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราขบัญญ้ตธนาคาร
ออมสิน พ.ศ. 2489 ดังบั้น “ขสมก.” ตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักภาษีใด ๆ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้จัดการ
มูลค่าที่ประกับ
จัดจำหน่าย การจำหน่าย (บาท)
ธนาคาร
ออมสิบ
รวม

ค่าธรรมเนียม
0.01%

ค่าธรรมเนียม ภาษีหัก
ไม่รวมภาษี
ณ ที่จ่าย
มูลค่าเพิ่ม 7%
1%
1,219,000.00
0.00

ค่าธรรมเนียม
จ่ายสุทธิ

12,190,000,000.00

ภาษี
มลค่าเพิ่ม
7%
1,219,000.00
0.00

12,190,000,000.00

1,219,000.00

1,219,000.00

1,219,000.00

0.00

0.00

1,219,000.00

หมวดที่ 6
การดำเนินการเปีดให้จองซื้อพันธบัตร
6.1

“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ต้องดำเนินการเป็ดให้จองซื้อพันธบัตรให้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน นิติบุคคล
และ/หรือบุคคลทั่วไป

6.2

การจองซื้อพันธบัตรต้องกระทำผ่าน “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” เท่าบั้น

6.3

การจองซื้อพันธบัต รจะกระทำในเวลาทำการของ "ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย'' โดยการจองซื้อพันธบัตร
ครั้งที่ 1 และการจองซื้อพัน ธบัต รครั้งที่ 2 เริ่ม เปิด รับ การจองซื้อ ตั้ง แต่ เวลา 08.30 น. ของวันที่
24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 และปิดรับการจองซื้อ ในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2564 และการจองซื้อพันธบัตรครั้งที่ 3 เริ่มเปิดรับการจองซื้อตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ของวันที่
25 เดือน มีนาคม พ.ศ, 2564 และปิดรับการจองซื้อ ในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2564

6.4

พัน ธบัตรดังกล่าวเปิดให้จองซื้อในราดาเท่ากับ มูล ค่าพัน ธบัตร คือ หน่วยละ 1,000 {หนึ่งพัน) บาท
ผู้จ องซื้อ จะต้อ งจองซื้อ เป็น จำนวนขั้น ตร 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

สัญญาแต่พงผู้จัดการจัดจำหน้ายพ้นธบัตรองค์การขนส่งมวล•รนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 คเงทึ๋ 1 พันธบัตรองศ์การขนส่งมวลซนกรุงเหพ พ.ศ. 2564
คเงหื่ 2 และพันธบัตรองศ์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ส. 2564 ครั้ง'?ไ 3 กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงนแล!:ตอm 'บย จำนวนเงบ
12,190,000,000 บาท
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6.5

“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” มีสิทธิที่จะกำหนดขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการจัดการและเปิดให้
จองซื้อพันธบัตรตามที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” พิจารณาเห็นสมควรเท่าที่ไม่ขัดกับสัญญาบี้

6.6

“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ดำเนินการเปิดบัญ ชีเพื่อให้บัญ ชีดังกล่าวเป็นบัญ ชีเฉพาะสำหรับการรับเงิน
ทีได้จากการจองชีอพันธบัตรครังที 1 พันธบัตรครังที่ 2 และ ‘พับธบัตรครั้งที่ 3 ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
สำหรับพันธบัตรครั้งที่ 1
ซื่อบัญชี:
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ พ.ค. 2564 ครั้งที่ 1 ”
ธนาคาร:
ธนาคารออมสิบ
เลขที่บัญชี:
0-0000221787-5
สำหรับพันธบัตรครั้งที่ 2
ซื่อบัญชี:
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรองค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ”
ธนาคาร:
ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี:
0-0000221788-3
สำหรับพันธบัตรครั้งที่ 3
ขื่อบัญชี:
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ”
ธนาคาร:
ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี:
0-0000221789-1

6.7

เมื่อมีผู้จองซื้อและชำระเงินด่าจองซื้อพันธบัตร “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ต้องนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อ
พันธบัตรเข้าฝากในบัญชีตามข้อ 6.6 ในรับที่ได้รับเงิน

6.8

“ผู้จัดการจัดจำหน่าย” มีสิทธิที่จะปิดการรับจองซื้อพันธบัตรก่อนกำหนดได้ หากมีผู้จอง'ซื้อ-พันธบัตร
ครบ 12,190,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันหน็่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท ก่อนครบกำหนดเวลาปิดรับ
การจองซื้อพันธบัตร

6.9

ในรันทื่ออกพันธบัตรตามข้อ 1.9 “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ต้องส่งมอบหรือโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับ
จากการเปิดให้จองซึ๋อพันธบัตร และ/หรือเงินด่าพันธบัตรที่ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย" ซื้อ (ถ้ามี)ให้กับ
“ขสมก.” เป็นจำนวนเงิน 12,190,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท ภายในเวลา
09.00 น. ของวัน ที่ออกพัน ธบัตร และเมื่อ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ได้โอบเงินค่าพันธบัตรให้กับ
“ขสมก.” แล้ว ให้ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” หมดหน้าที่ข องตบตามสัญ ญาฉบับ นี้โดยมีร ายละเอียด
ดังนี้
6.9.1 โอนเงิน เพื่อ นำเข้า บัญ ชี องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ บัญ ชีป ระเภท ออมทรัพ ย์ เลขที่
000-0-55130-9 ที่ธนาคาร กรุงไทย สาขา นานาเหนือ จำนวน 6,190,000,000 (หกพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท ด้วยระบบบาทเนต (BAHTNET)

สัญญาเฟงเพูดการจัดจำหน่ายพันรบัตรองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งท 1 พันธบัดรองค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 และพันธบัตรองค์การฃบส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคสังคํ้าประกัน ตัน เงิน และดอกเบี้ย จำนวนเงิน
12,190,000,000 บาท
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6.9.2 โอนเงิน เพื่อ นำเข้า บัญ ชี องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ บัญ ชีป ระเภท ออมทรัพ ย์ เลขที่
000-0-55130-9 ที่ธนาคาร กรุงไทย ลาขา บาบาเหนือ จำนวน 6,000,000,000 (หกพันล้าน) บาท
ด้วยระบบบาทเนต (BAHTNET)
6.10

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อพันธบัตรเกินมูลค่า 12,190,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน) บาท
ให้เป็น ดุล ยพิน ิจของ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ใบการจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้
หมวดที่7

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาบ
7.1

“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” เป็น ผู้ด ำเนิน การเกี่ย วกับ การจัด ทำแบบฟอร์ม เอกสาร การจัด พิม พ์
สิ่ไตีพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่โฆษณาประซาสัมพันธ์ และการอื่นใดอันเป็นการส่งเสริมให้มีผู้สนใจจองซื้อ
พัน ธบัตรตามสัญ ญานี้ และรนยอมรับ ผิดในความเลียหายใด ๆ อัน เกิด จากการดำเนิน การดังกล่าว
ทั้งหมด

7.2

“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” เป็น ผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน เกิดขึ้น จากการดำเนิน การตามข้อ 7.1 รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาบี้

หมวดที่ 8
หน้าที่ของ “ขสมุก.”
8.1

“ขสมก.” จะให้ความร่วมมือกับ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานตามสัญญา
นี้เป็น ไปโดยลุล ่ว งดามความประสงค์ข องคู่ส ัญ ญา รวมทั้ง จะจัด เตรีย มข้อ มูล เอกสารที่จ ำเป็น
ตามสมควรเพื่อการเผยแพร่ โฆษณา และขี้ชวนให้มีการเข้าจองซื้อและถือกรรมสิทรในพันธบัตร

8.2

“ขสมก.” รับ รองในความถูก ต้อ งของการออกพัน ธบัต รดัง กล่าว รวมทั้งข้อ มูล หรือ เอกสารใด ๆ
ที่มอบแก' “ผูจ้ ัดการจัดจำหน่าย”

8.3

‘'ฃสมก.” จะเป็นผู้จัดทำพันธบัตรซึ่งมีเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตรดังปรากฏใน
หมวดที่ 1 และส่งมอบพัน ธบัตรให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนและตัวแทน
ชำระเงิน เพี่อมอบให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธี้ในพันธบัตร ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วัน
ออกพันธบัตร หรือดำเนินการนำพันธบัตรที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพี่อ ผู้ฝ ากภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันออกพันธบัตร สำหรับผู้ถือ
พันธบัตรที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร

8.4

“ขสมก.” ขอรับรองว่า การเช้าทำสัญ ญานี้และการปฏิบ ตหน้าที่ตามสัญ ญานี้ของ “ขสมก.” จะไม่
(ก) ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจใด ๆ (ข) ขัดต่อข้อสัญญา หรือภาระ
ผูกพันใด ๆ ที่ “ขสมก.” มีหรือที่มีผลบังคับต่อทรัพย์สินของ “•ขสมก.” (ค) ขัดต่อหรือเกินกว่าอำนาจ

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดm รพัจำฟายพันรบัตรอง่ดํการซนส่'Jม1ลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 พันรบัตรองค์การ‘ชนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ส. 2564
ครั้งที่ 2 และพันธบัตรองค์การ■ รนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ส. 2564 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคลงคํ้าประกัน ต้น เงิน และคอกเบี้ย จำนวนเงิน
12,190,000,000 บาท
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ของ “ฃสมก.” หรืออำนาจของกรรมการของ “ขสมก.', (ง) ทำให้ “ขสมก.” ตกเป็นผู้ผิดบัดหรือผด
สัญญาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ขสมก.”
8.5

“ขสมก.” จะดำเนินการตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญานี้

8.6

“ขสมก.” จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายพันธบัตรนี้!ปใช้ตามวัตลุประสงคที่ระบุไว้ในข้อ 1.6

หมวดที่ 9
หน้าที่ของ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย”
9.1

“ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ต้องปฏิบ ัต ิตามพัน ธะหน้าที่ท ี่มีอยู่ตามสัญ ญานี้จนครบถ้วน โดยใช้ค วาม!
ความสามารถอันดียิ่ง ความเอาใจใส่และความระมัดระวัง ในการปฏิบัติห น้าที่แห่งสัญ ญานี้ เพื่อให้
งานเป็นไปโดยถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์

9.2

“ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ต้องดำเนินการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรตามความใบสัญญานี้ทุกประการ

หมวดที่ 10
นายหะเปียนและตัวแทนชำระเงิน
“ขสมก.” ตกลงแต่งตั้งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนายทะเปียนและตัวแทนชำระเงินสำหรับ
พันธบัตรที่ออกตามความในสัญญานี้

หมวดที่ 11
ความรับผิดซดใช้
ในการที่ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย ” ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรตามสัญ ญานี้ หากมี
ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” อันเนื่องมาจากข้อความใด ๆ ที่ “ฃสมก.” รับรองตาม
สัญญาบี้หรือความไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงของข้อมูลเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ ของ “ขสมก.” ที่ได้
จัดส่งให้แก่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” หรือที่ระบุไว้ใบสัญญานี้หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายพันธบัตร รวมถ๊งการละเว้นไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงใด ๆ เกี่ยวกับ “ฃสมก.” ที่สำคัญอันพึงเปิดเผยให้ไว้แก่
“ผู้จัดการจัดจำหน่าย” หรือ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ต้องถูกฟ้องคดี “ขสมก.” ตกลงยินยอมรับผิดซดใช้สำหรับ
ค่าเสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ตามความเป็นจริง
และสมควร เพื่อยุติข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีตังกล่าวให้แก่ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่าย” จนครบถ้วน เว้นแต่กรณีพิพาท
การฟ้องคดี หรือความรับผิดต่าง ๆ ตังกล่าวข้างต้น เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติผิดโดยจงใจ
ของ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” หรือตัวแทนและพนักงาบลูกจ้างฃอง “ผู้จัดการจัดจำหน่าย”

หมวดที่ 12
เบ็ดเตล็ด
12.1

การปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ตามสัญ ญานี้ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ต้องรับผิดขอบ
โดยตรงต่อ “ขสมก.” ทุกประการ

สัญญาแต่งเงผู้จัดทารจัคจำหน่ายหันซบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ค. 2564 ครั้งทึ๋ 1 พันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ, 2564
ครั้งทื่ 2 และพับรบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุ'นหพ พ.ค. 2564 ครั้งท 3 กระหรวงการคลังศํ้าประกัน ตับเงินนละคอกเบี้ย จำนวนเงิน
12,190,000,000 นาท
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12.2

สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญานี้ให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความยิบยอมเป็นลายลักษณ์อักษรฃองคู่สัญญาที่งสองฝ่าย

12.3

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ฃ้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ โดยไม่ตัดสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้

12.4

ในกรณีที่ปรากฏเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิที่จะขอแกไข ปรับปรุงหรีอ
บอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ตัดสิทธิ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไป และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมตามส่วนของงานที่ได้ดำเนินการไปโดยสุจริต
12.4.1 ในกรณีที่มีกฎระเบียบคำสั่งของทางราชการ หรือกฎหมายประกาศใช้ในภายหลังอันเป็นผล
ต่อเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตรตามความในหมวดที่ 1 หรือเป็นผลกระทบ
ต่อข้อกำหนดการถือกรรมสิทธึ๋ในพันธบัตร หรือ เป็น ผลทำให้ก ารดำเนิน การตามสัญ ญานี้
มิอาจกระทำต่อไปได้ หรือ
12.4.2 ในกรณีม ีเหตุส ุด วิส ัย ปรากฏขึ้น อัน มีผ ลกระทบต่อ การดำเนิน การตามสัญ ญานี้ คำว่า
“ เหตุส ุด วิส ัย ” ให้ห มายความว่า เหตุใด ๆ อัน จะเกิดขึ้น ก็ดี จะให้ผลพิบ ัติก ็ดี เป็นเหตุที่
ไม่อาจบีอ งกัน ได้ แม้ท ั้ง บุค คลผู้ต ้อ งประสบหรือ ใกล้จ ะต้อ งประสบเหตุน ี้บ จะได้จ ัด การ
ระมัดระวังตามสมควรอันพีงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเซ่นนั้น และรวมถึง
เหตุก ารณ์ต ่า ง ๆ ได้แก่ สง'คราม โรคระบาด การกัก กัน โรคระบาด การนัด หยุด งาบ
การจลาจล หรือ เหตุร ้า ยแรงอื่น ในทำนองเดีย วกัน ทั้ง นี้เหตุก ารณ์ด ัง กล่า วต้อ งเป็น เหตุ
โดยตรงที่ทำให้เกิดความล่าช้า หรือฃัดฃวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่าย
ที่ต้องประสบและมิได้เกิดขึ้น เพราะความผิด หรือ ความประมาทเลิน เล่อ ของคู่ส ัญ ญาฝ่าย
ที่ต ้องประสบนั้น ซื่ง คู่ส ัญ ญาฝ่ายที่ต ้อ งประสบนั้น ไมมทางที่จ ะบีอ งกัน ได้ แม้จะได้ใช้
ความระมัดระวังต่อเหตุการณ์ตังกล่าวเต็มที่แล้วก็ตาม

12.5

ในกรณีท ี่ “ผู้จ ัด การจัด จำหน่า ย” ผิด นัด ไม่ส ่งมอบเงิน ตามข้อ 6 .9 ให้แก่ “ขสมก.” “ผู้จ ัด การ
จัด จำหน่าย” ยินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่ “ชสมก.” ใบอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย
ประเภทเบิก เงิน เกิน บัญ ซีข อง 5 ธนาคารพาณิช ย์ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาซน) ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด {มหาขบ) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซบ) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาซน)
และธนาคารกรุง ศรีอ ยุธ ยา จำกัด (มหาซบ) ในขณะนั้น นับ ถัด จากวัน ที่ผ ิด นัด ในจำนวนเงิน ที่
“ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ผิดนัดไม่ส่งมอบดังกล่าว จนกว่าจะส่งมอบให้ครบถ้วน พร้อมค่าเสียหายอื่นๆ
ตามกฎหมายในกรณีที่ผิตบัดดังกล่าวด้วย

12.6

หากบทบัญ ญัต ิใ ด ๆ แห่ง สัญ ญานี้ต กเป็น โมฆะ โมฆียะ ผิด กฎหมาย หรือ ไม่อ าจใช้บ ัง คับ ได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญ ญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทำให้ส่วนอื่น ๆ ของสัญ ญานี้ต้องตกเป็น โมฆะ โมฆียะ
ผิด กฎหมายหรือ ไม่อ าจใช้บ ัง คับ ได้ โดยคู่ส ัญ ญ าตกลงให้บ ทบัญ ญ ัต ิใ นส่ว นอื่น ดัง กล่า ว
ของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย

สัญญาแส่งศั้งผ้จัดการจัสจำหน่ายพันรบัตรองค์กาาฃนส่งมวลขนกรุงเทห พ.ศ. 2564 ครั้งทึ๋ 1 พันธบัตรองค์การขบส่งมวลซนกรุงเพพ พ,ศ. 2564
ครั้งท 2 และพันธบัตรองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 กรร;ทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย จำนวนเงิน
12,190,000,000 บาท
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สัญญานี้ทำขน 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้ง 2 (สอง) ฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจเบื้อความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว และเห็น ด้ว ยและยอมรับ จีงได้ล งลายมือ ซื่อ และประทับ ตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

(ลงซื่อ)
(นายสุร!1ขัย เอี่ยม'วซิรสกุล)
ผู้อ่านวยการองดการขบส่งมวลซบกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
พยาน
(ลงซื่อ)
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
ผู้อ่านวยการสำนักกฎหมาย
องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ

(ลงขื่อ)
(นายณ'ทธร โพซิแพทย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน
ธนาคารออมสิน
พยาน
(ลงซื่อ)

______________ 9 * TT_______________
(นางสาววิยะดา ซาญสายสาคร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน
ธนาคารออมสิน

สัญญาแต่งตั้งผู้'จัดการ'จัคจำ'ฬน่ายทั'นธ่บัตรองค์การ,ขบล่งมวล'ชนกรุงเพพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 พันธบัตรองค์การซนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 และทันธบัตรองค์การซนส่งมวสซนกรุงเทพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคลังคาประกัน ต้น เงิน และตอกเบี้ย จำนวนเงิน
12,190,000,000 บาท
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