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ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

13.1 สัญญาเชาที่ดินและโรงงานที่เกี่ยวของกับโรงงานน้ําตาลทราย
คูสัญญา

บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (“ผูใหเชา”)
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูเชา”)

วันที่ทําสัญญา

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทรัพยสินที่เชา

ที่ดิน โรงงานน้ําตาลทรายและสิ่งปลูกสรางอื่นอันเกี่ยวกับโรงงานน้ําตาลทราย

วัตถุประสงค

ผูใหเชาตกลงใหผูเชาเชาที่ดิน โรงงานน้ําตาลทรายและสิ่งปลูกสรางอื่นอันเกี่ยวกับโรงงาน
น้ําตาลทราย เพื่อประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลทราย

ระยะเวลาเชา

30 ปนับจากวันที่คูสัญญานําสัญญาเชาไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งคือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เงื่อนไขการตอ
สัญญาเชา

ผูใหเชาตกลงที่จะใหคํามั่นแกผูเชาเพื่อใหผูเชามีสิทธิเชาทรัพยสินที่เชาตอไปอีก 30 ปนับแต
วันที่ครบระยะเวลาการเชา โดยผูเชาตองแจงความประสงคในการตออายุการเชาเปนหนังสือ
ใหผูเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 ปกอนครบระยะเวลาการเชา

คาเชาและคามัดจํา

ผูเชาตกลงชําระคาเชาเปนรายป ดังนี้
1. สําหรับ 5 ปแรก คาเชาปละ 7,300,000 บาท (โดยแบงเปนคาเชาที่ดิน ปละ 5,300,000
บาท และคาเชาโรงงานน้ําตาลทรายและสิ่งปลูกสรางอื่น ปละ 2,000,000 บาท)
2. สํ า หรั บ ค า เช า ภายหลั ง 5 ป แ รก ค า เช า จะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตามอั ต รารวมของดั ช นี ร าคา
ผูบริโภคทั่วไปของประเทศ (Consumer Price Index หรือ CPI) ในแตละรอบปที่ประกาศ
โดยกระทรวงพาณิชย โดยจะปรับเพิ่มไมเกินกวารอยละ 20 ของคาเชาปกอนที่จะมีการ
ปรับขึ้นคาเชา
คามัดจํา จํานวน 7,300,000 บาท ซึ่งชําระในวันจดทะเบียนการเชา โดยผูใหเชาตกลงจะคืนคา
มัดจําใหแกผูเชาภายใน 30 วัน นับแตวันที่สัญญาเชาสิ้นสุดลง เวนแตกรณีผูเชาปฏิบัติผิด
สัญญาเชาและเกิดความเสียหายแกผูใหเชา

สิทธิและหนาที่ของ
ผูใหเชา

1. ผูใหเชาจะไมกระทําการใดๆ หรืองดเวนการกระทําการใดๆ ซึ่งอาจจะสงผลใหผูเชาไม
สามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาไดตามวัตถุประสงคของสัญญานี้
2. ผูใหเชามีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินที่เชาตลอดถึงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3. ผูใหเชามีหนาที่ในการแจงใหผูเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาโดยไมชักชา ใน
กรณีที่ผูใหเชาไดรับทราบขอมูลหรือเหตุการณใดๆ อันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอการเชาทรัพยสินที่ เชาภายใต สัญญานี้ห รือเหตุการณ ใดๆ ที่ มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโรงงานน้ําตาลทรายและธุรกิจที่เกี่ยวของโดยผูเชา หรือ
สถานะทางการเงินของผูใหเชาอยางมีนัยสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คูสัญญาตามสัญญานี้
4. ผูใหเชาตกลงตอผูเชาวาตลอดระยะเวลาการเชา ผูใหเชาจะดําเนินการใหการเขาทําและ
การปฏิบัติหนาที่ตางๆ ภายใตสัญญานี้ไมอยูภายใตเงื่อนไขแหงการเพิกถอนกลฉอฉล
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ภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 2483
(รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม)
สิทธิและหนาที่ของผู 1. ผูเชามีสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตามที่กําหนดในวัตถุประสงคของสัญญานี้
เชา
รวมทั้งผูเชามีสิทธิที่จะทําการติดตั้งปายโฆษณาหรือเครื่องแสดงสัญลักษณของผูเชา โดย
ผูเชาเปนผูเสียคาใชจาย
2. ในกรณีที่ผูเชาประสงคจะทําการดัดแปลงหรือตอเติมทรัพยสินที่เชาไมวาจะเพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือบํารุงรักษาทรัพยสินที่เชาใหอยูในสภาพดี ผูเชาจะตอง
ดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม และตองแจงใหผูใหเชาทราบถึงการ
ดัดแปลงหรื อตอเติมเปนลายลัก ษณอักษร และหากผู ใหเชาไม ทําหนังสือคัดคานการ
ดัดแปลงหรือตอเติมดังกลาวภายใน 15 วันนับจากวันที่ผูใหเชาไดรับหนังสือแจงดังกลาว
ใหถือวาผูใหเชายินยอมใหดัดแปลงหรือตอเติมตามที่ผูเชาไดแจงไว
ในการดัดแปลงหรือตอเติมนี้ ใหผูเชาเปนผูออกคาใชจายทุกประการ โดยใหสวนที่ตอเติม
หรือดัดแปลงถือเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและไมถือเปนทรัพยที่เชาภายใตสัญญานี้ และใน
กรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ระงับสิ้นลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูเชาตกลงสงมอบอาคาร สิ่ง
ปลูกสรางหรือสวนควบที่มีการดัดแปลงหรือตอเติมตามที่ผูใหเชาใหความยินยอมไวหรือ
ถือวาใหความยินยอมแกผูใหเชา ทั้งนี้ ในสวนของอาคาร สิ่งปลูกสรางหรือสวนควบที่มี
การดัดแปลงหรือตอเติมโดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหเชานั้น เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้
ระงับสิ้น ลงไมว าด วยเหตุ ใดก็ต าม ผูใ หเช ามี สิทธิเรียกให ผูเชา ดํ าเนินการรื้อถอนหรื อ
เคลื่อนยายสวนที่กอสราง ตอเติม แกไข หรือดัดแปลงดวยคาใชจายของผูเชาเอง
ในกรณีที่การกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ กอใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับอื่นใดของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผูเชาตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายนั้นแตเพียงฝายเดียว
3. ภายในระยะเวลาการเชา ผูเชาจะรักษาและดูแลพื้นที่รอบๆ และภายในทรัพยสินที่เชาให
เรียบรอย และจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่นที่อยูใน
บริเวณใกลเคียง หรือกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
4. ผูเชาจะดําเนินการใหผูใหเชาหรือตัวแทนของผูใหเชาเขาตรวจสอบทรัพยสินที่เชาไดโดย
ผูใหเชาตองแจงใหผูเชาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีที่ผูใหเชามีเหตุจําเปนเรงดวน อาทิ เกิดเหตุการณใดที่อาจสงผลกระทบตอความ
มั่นคงปลอดภัยของโรงงานน้ําตาลทราย หรือโครงสรางทางวิศวกรรมของโรงงานน้ําตาล
ทราย ผูใหเชาหรือตัวแทนของผูใหเชาสามารถเขาตรวจสอบทรัพยสินที่เชาไดทันที
5. ผู เ ช า มี ห น า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข อ บั ง คั บ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ทรัพยสินที่เชารวมตลอดถึงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร สิ่งแวดลอม ขอตกลงและเงื่อนไข
ตามใบอนุญาตตางๆ (ถามี) ที่จําเปนกับการประกอบกิจการของผูเชาโดยเครงครัดและจะ
ดํารงไวซึ่งใบอนุญาตตางๆ (ถามี)
6. ผูเชามีหนาที่ในการแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาโดยไมชักชา ใน
กรณีที่ผูเชาไดรับทราบขอมูลหรือเหตุการณใดๆ อันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การเช า ทรั พ ย สิ น ที่ เ ช า ภายใต สั ญ ญานี้ ห รื อ เหตุ ก ารณ ใ ดๆ ที่ มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโรงงานน้ําตาลทรายหรือสถานะทางการเงินของผูเชา
สวนที่ 2 หนาที่ 260
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อยางมีนัยสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญานี้
การเชาชวงหรือโอน
สิทธิการเชา

ตลอดระยะเวลาการเชาผูเชาตกลงจะไมใหเชาชวงหรือโอนสิทธิและหนาที่ของผูเชาภายใต
สัญญาเชานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหกับบุคคลอื่น เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูใหเชากอน หรือเปนการใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาใหแกบริษัทยอยของผูเชา หรือ
เปนการใหเชาชวงในสวนของสถานที่เก็บสินคาที่ผูเชามีความจําเปนตองนําสินคาที่จัดเก็บอยู
ในสถานที่ดังกลาวจํานําไวกับสถาบันการเงิน

เหตุผิดสัญญา

1. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเปนผูผิดคํารับรองซึ่งเปนสาระสําคัญ
ตามรายละเอียดที่กําหนดภายใตสัญญาเชาฉบับนี้
2. ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. มีการเวนคืนทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งเปนสาระสําคัญและสงผลใหผูเชาไม
สามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา
4. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญาโดยความยินยอมของทั้งสองฝายเปนลายลักษณอักษร

ผลของการผิด
สัญญา

1. กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญาในหัวขอเหตุผิดสัญญาขอ
คูสัญญาตกลงดังนี้

1.

1.1 หากผูเชาเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือตกเปนผูผิดคํารับรองตามรายละเอียดที่กําหนด
ภายใตสัญญานี้ และผูเชาไมดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา ตาม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ไม ดํา เนิ น การต า งๆ กั บ หน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือวันที่
ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูใหเชาไดแจงใหผู
เชาทราบซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแกไขเหตุผิดนัดดังกลาว ผูใหเชามี
สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายไดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยไมอาจ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี้
1.2 หากผู ใ ห เ ช า เป น ผู ป ฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาหรื อ ตกเป น ผู ผิ ด คํ า รั บ รองตามรายละเอี ย ดที่
กําหนดภายใตสัญญานี้ และผูใหเชาไมดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตาม
สัญญาภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือ
วันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูเชาไดแจงให
ผูใหเชาทราบซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแกไขเหตุผิดนัดดังกลาว ซึ่ง
สงผลใหผูเชาไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาตามวัตถุประสงคของการเชา
ผูเช าอาจบอกเลิ กสั ญญาฉบั บนี้ โ ดยแจงใหผู ใ หเช าทราบล ว งหน าเป นลายลั ก ษณ
อักษรไมนอยกวา 30 วัน และผูใหเชาตกลงคืน (ก) คาเชาที่ผูเชาชําระลวงหนาไป
แลวตามสัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือในปนั้นๆ ใหแกผูเชา และ (ข) คาเสียหาย
ตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากผูใหเชาไดอีกสวนหนึ่งดวย
2. กรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาในหัวขอเหตุผิดสัญญาขอ 2 .ใหถือวาคูสัญญาฝายที่ศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดผิดสัญญาเชานี้ และใหคูสัญญาฝายที่มิไดผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาโดยแจงเปนหนังสือไปยังคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญา
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาเชาในหัวขอเหตุผิดสัญญาขอ 2 นี้ ผูใหเชา
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ตกลงคืนคาเชาที่ผูเชาชําระลวงหนาไปแลวตามสัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือในปนั้นๆ
ใหแกผูเชา
3. กรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาในหัวขอเหตุผิดสัญญาขอ 3 และ 4 ใหถือวาสัญญาเชาฉบับนี้
สิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได อยางไรก็ดี ผูใหเชามีสิทธิเรียกรอง
คาเชาที่ถึงกําหนดชําระและคงคางชําระที่เกิดขึ้นกอนสัญญาเชาสิ้นสุดลง (หากมี) และ
ผูใหเชาตกลงคืนคาเชาที่ผูเชาชําระลวงหนาไปแลวตามสัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือ
ในปนั้นๆ ใหแกผูเชา
4. หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ใดๆ ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คูสัญญาฝายที่
มิไดเปนผูผิดนัดชําระหนี้จะมีสิทธิคิดคาปรับในอัตราเทากับรอยละ 7.5 ตอปของจํานวน
หนี้คางชําระนั้นๆ จนกวาจะไดชําระเสร็จสิ้น
5. เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงในกรณีใดๆ ใหสิทธิการครอบครองและใชประโยชน
ทรัพยสินที่เชาตกกลับคืนใหแกผูใหเชาตามสภาพที่เปนอยูในขณะนั้นตามที่ไดรับการ
บํารุงรักษาโดยผูเชา และผูเชาพรอมดวยบริวารทั้งหมดยินยอมออกจากทรัพยสินที่เชา
รวมทั้งขนยายสิ่งของ สัมภาระที่เปนของผูเชาและบริวารออกไปทันทีที่เลิกสัญญา
6. เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาในกรณีใดๆ ที่มิไดเกิดจากความผิดของผูเชา ผูใหเชา
ตกลงคืนเงินมัดจําใหแกผูเชา
7. ในกรณีที่คูสัญญาไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดในเหตุผิดนัดหรือ
เหตุแหงการบอกเลิกสัญญาตามสัญญานี้ ผูเชายังคงมีหนาที่ภายใตสัญญานี้และสามารถ
ใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ย สิ น ที่ เช า จนกว า จะครบกํ า หนดตามระยะเวลาที่ ผู เช า กํ า หนดใน
หนังสือบอกกลาว
13.2 สัญญาเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงงานน้ําตาลทราย
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ทรัพยสินที่เชา
วัตถุประสงค
ระยะเวลาเชา

เงื่อนไขการตอ
สัญญาเชา
คาเชาและคามัดจํา

บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (“ผูใหเชา”)
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูเชา”)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เครื่องจักร อุปกรณ และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลทราย
ผูใหเชาตกลงใหผูเชาเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
โรงงานน้ําตาลทราย
30 ปนับจากวันที่คูสัญญานําสัญญาเชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทราย ระหวางผูใหเชาและผูเชา
ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งคือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ผูใหเชาตกลงที่จะใหคํามั่นแกผเู ชาเพื่อใหผูเชามีสิทธิเชาทรัพยสินที่เชาตอไปอีก 30 ปนับแต
วันที่ครบระยะเวลาการเชา โดยผูเชาตองแจงความประสงคในการตออายุการเชาเปนหนังสือ
ใหผูเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 ปกอนครบระยะเวลาการเชา
ผูเชาตกลงชําระคาเชาเปนรายป ดังนี้
1. สําหรับ 5 ปแรก คาเชาปละ 93,700,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
2. สําหรับคาเชาภายหลัง 5 ปแรก คาเชาจะปรับเพิ่มขึ้นตามอัตรารวมของดัชนีราคาผูบริโภค
ทั่วไปของประเทศ (Consumer Price Index หรือ CPI) ในแตละรอบปที่ประกาศโดย
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สิทธิและหนาที่ของ
ผูใหเชา

กระทรวงพาณิชย โดยจะปรับเพิ่มไมเกินกวารอยละ 20 ของคาเชาปกอนที่จะมีการปรับ
ขึ้นคาเชา
คามัดจํา จํานวน 93,700,000 บาท ซึ่งชําระในวันจดทะเบียนการเชาสัญญาเชาที่ดินและ
โรงงานน้ําตาลทราย โดยผูใหเชาตกลงจะคืนคามัดจําใหแกผูเชาภายใน 30 วัน นับแตวันที่
สัญญาเชาสิ้นสุดลง เวนแตกรณีผูเชาปฏิบัติผิดสัญญาเชาและเกิดความเสียหายแกผูใหเชา
1. ผูใหเชาจะไมกระทําการใดๆ หรืองดเวนการกระทําการใดๆ ซึ่งอาจจะสงผลใหผูเชาไม
สามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาไดตามวัตถุประสงคของสัญญานี้ รวมถึงผูใหเชาจะ
ไมกอภาระผูกพันใดๆ เหนือ ทรัพยสินที่เชา อาทิ จํานองทรัพยสินที่เชาแกบุคคลภายนอก
โดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูเชา
2. ผูใหเชามีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โรงงานน้ําตาลทราย และจะดําเนินการใหใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เชา
ยังคงมีผลใชบังคับอยูตลอดเวลา
นอกจากนี้ ผูใหเชาและผูเชาตกลงและรับทราบวาผูใหเชาอยูในระหวางการขอผอนผันใน
เรื่องการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมภายใตกฎหมายสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ โดยในระหวางระยะเวลาการเชา ผูเชาตกลงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยผูใหเชาจะประสานงาน หรือกระทําการใดๆ ที่จําเปน
ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดลอมดังกลาว
สําเร็จลุลวงจนกวาผูเชาจะไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
3. ผูใหเชามีหนาที่ในการแจงใหผูเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาโดยไมชักชา ใน
กรณีที่ผูใหเชาไดรับทราบขอมูลหรือเหตุการณใดๆ อันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอการเชาทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญานี้หรือเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโรงงานน้ําตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวของโดยผูเชา หรือ
สถานะทางการเงินของผูใหเชาอยางมีนัยสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คูสัญญาตามสัญญานี้
4. ผูใหเชาตกลงตอผูเชาวาตลอดระยะเวลาการเชา ผูใหเชาจะดําเนินการใหการเขาทําและ
การปฏิบัติหนาที่ตางๆ ภายใตสัญญานี้ไมอยูภายใตเงื่อนไขแหงการเพิกถอนกลฉอฉล
ภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 2483
(รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม)
5. ผูใหเชาตกลงตอผูเชาวาในระหวางที่ผูเชาดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาตหรือรับโอน
ใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการโรงงานน้ําตาลทรายตามที่กําหนดไวในหัวขอ
สิทธิและหนาที่ของผูเชาขอ 4 ผูใหเชาจะดําเนินการ ติดตอ หรือกระทําการใดๆ ตอ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนดไวเพื่อใหผูเชาสามารถประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลทรายไดอยางตอเนื่องจนกวา
ผูเชาจะไดรับใบอนุญาตหรือรับโอนใบอนุญาตดังกลาว
6. ในระหวางระยะเวลาการเชา หากผูเชาหรือผูใหเชาไดรับขอรองเรียนและ/หรือขอโตแยงที่
เกี่ยวกับทางสาธารณประโยชนหรือลํารางสาธารณะจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของซึ่งสงผล
กระทบตอการประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลทรายของผูเชาหรือสงผลใหผูเชาตองระงับการใชพื้นที่
เชาสวนใดสวนหนึ่ง หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ผูใหเชาตกลงตอผูเชาวาจะดําเนินการ ติดตอ
หรือกระทําการใดๆ ที่จําเปนเพื่อใหผูเชาสามารถประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลทรายไดอยาง
ต อเนื่ อง รวมถึ งดํ าเนิ นการจั ดหาสถานที่ หรื อพื้ นที่ อื่ น เพื่ อทดแทนพื้ นที่ เช าในส วนที่ ได รั บ
ผลกระทบจากการระงับการใชหรือการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว
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สิทธิและหนาที่ของผู 1. ผูเชามีสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตามที่กําหนดในวัตถุประสงคของสัญญานี้
เชา
รวมทั้งผูเชามีสิทธิที่จะทําการติดตั้งปายโฆษณาหรือเครื่องแสดงสัญลักษณของผูเชา โดย
ผูเชาเปนผูเสียคาใชจาย
2. ในกรณีที่ผูเชาประสงคจะทําการดัดแปลงหรือตอเติมทรัพยสินที่เชาไมวาจะเพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือบํารุงรักษาทรัพยสินที่เชาใหอยูในสภาพดี ผูเชาจะตอง
ดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม โดยผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชาทราบ
ถึงการดัดแปลงหรือตอเติมเปนลายลักษณอักษร และหากผูใหเชาไมทําหนังสือคัดคาน
การดัดแปลงหรือตอเติมดังกลาวภายใน 15 วันนับจากวันที่ผูใหเชาไดรับหนังสือแจง
ดังกลาว ใหถือวาผูใหเชายินยอมใหดัดแปลงหรือตอเติมตามที่ผูเชาไดแจงไว
ในการดัดแปลงหรือตอเติมนี้ ผูเชาเปนผูออกคาใชจายทุกประการ โดยใหสวนที่กอสราง
ตอเติม แกไขหรือดัดแปลง เปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและไมถือเปนทรัพยที่เชาภายใต
สัญญานี้ และในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ระงับสิ้นลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูเชาตกลงสง
มอบ ทรัพยสินที่เชาที่มีการดัดแปลงหรือตอเติมตามที่ผูใหเชาใหความยินยอมไวหรือถือ
วาใหความยินยอมแกผูใหเชา โดยมีคาตอบแทนการโอนจํานวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ใน
สวนของทรัพยสินที่เชาที่มีการดัดแปลงหรือตอเติมโดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
นั้น เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้ระงับสิ้นลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหเชามีสิทธิเรียกใหผูเชา
ดําเนินการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสวนที่กอสราง ตอเติม แกไข หรือดัดแปลง ดวย
คาใชจายของผูเชาเอง
ในกรณีที่การกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ในทรัพยสินที่เชา
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของ กฎ
ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผูเชาตกลงรับผิดชดใช
คาเสียหายนั้นแตเพียงฝายเดียว
3. ภายในระยะเวลาการเชา ผูเชาจะรักษาและดูแลทรัพยสินที่เชาใหเรียบรอย และจะไม
กระทําการใดๆ ที่เปนการรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียง หรือ
กีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
4. ผูเชาจะดําเนินการใดๆ เพื่อใหไดรับใบอนุญาตหรือรับโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจการโรงงานน้ําตาลทราย รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยผูใหเชาตกลง
จะชวยเหลือและใหความรวมมือกับผูเชาในการดําเนินการติดตอและประสานงานกับ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเชาไดรับอนุญาตหรือสามารถประกอบกิจการ
โรงงานน้ําตาลทรายไดอยางตอเนื่องและตลอดระยะเวลาการเชา
5. ผูเชาจะดําเนินการใหผูใหเชาหรือตัวแทนของผูใหเชาเขาตรวจสอบทรัพยสินที่เชาไดโดย
ผูใหเชาตองแจงใหผูเชาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีที่ผูใหเชามีเหตุจําเปนเรงดวน อาทิ เกิดเหตุขัดของในเครื่องจักรหรืออุปกรณตางๆ
ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ําตาลทรายที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบกิจการ
ของผูเชา ผูใหเชาหรือตัวแทนของผูใหเชาสามารถเขาตรวจสอบ ทรัพยสินที่เชาไดทันที
6. ผูเชามีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินที่เชาตลอดถึงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร สิ่งแวดลอม เงื่อนไขและขอกําหนด
ตามใบอนุญาตตางๆ (ถามี) ที่จําเปนกับการประกอบกิจการของผูเชาโดยเครงครัดและจะ
ดํารงไวซึ่งใบอนุญาตตางๆ (ถามี)
7. ผูเชามีหนาที่ในการแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาโดยไมชักชา ใน
สวนที่ 2 หนาที่ 264

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การประกันภัย

ขอตกลงเพิ่มเติม
(ประกันภัย)

กรณีที่ผูเชาไดรับทราบขอมูลหรือเหตุการณใดๆ อันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การเชาทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญานี้หรือเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโรงงานน้ําตาลทราย หรือสถานะทางการเงินของผูเชา
อยางมีนัยสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญานี้
ภายในระยะเวลาการเชา ผูเชามีหนาที่จัดหาและชําระเบี้ยประกันภัย รวมถึงคาธรรมเนียมใดๆ
ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาประกันภัยเพื่อประกันภัยในทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญา
เชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทราย และสัญญาเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสิทธิตางๆ ที่
เกี่ยวของกับโรงงานน้ําตาลทราย (ทรัพยสินภายใตสัญญาดังกลาวรวมเรียกวา “โรงงาน
น้ําตาลทรายและเครื่องจักร”) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่เชา (Property All Risks Insurance) มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1.1 ผูใหเชาและ/หรือผูเชาเปนผูเอาประกันภัยรวม
1.2 ผูเชาเปนผูรับผลประโยชน
1.3 ทุนประกันมีจํานวนไมนอยกวามูลคาทรัพยสินทดแทน (Replacement Value) ของ
แตละปของ “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” หรือมูลคาอื่นที่เทียบเทา
ผูเชาจะตองจะจัดหาประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่เชาที่ครอบคลุมในสวนของภัย
ธรรมชาติ หากประกันภัยดังกลาวสามารถทําได และ “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” อยู
ในขายที่บริษัทผูรับประกันภัยสามารถยอมรับประกันภัยได
นอกจากนี้ ผูเชามีหนาที่ในการแจงใหผูรับประกันภัยทราบและบันทึกรายการทรัพยสินสวนที่มี
การกอสราง ตอเติม แกไข ดัดแปลงที่นํามาเพิ่มหรือประกอบเขาไวกับ “โรงงานน้ําตาลทราย
และเครื่องจักร” รวมถึงจัดหาและชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับทรัพยสินสวนที่กอสราง ตอเติม
แกไข ดัดแปลงดังกลาว
2. ประกันภัยเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)
1. ภายในระยะเวลาการเชา หาก “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ไดรับความเสียหาย
จากวินาศภัยบางสวน (Partial Loss) คูสัญญาตกลงกันดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ความเสียหายจาก
วินาศภัยบางสวนหมายถึงความเสียหายบางสวนของ “โรงงานน้ําตาลทรายและ
เครื่องจักร” ที่ไมอยูภายใตความเสียหายจากวินาศภัยทั้งหมด (Total Loss)
1.1 กรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูเชา ผูเชาหรือ
บุคคลที่ผูเชาไดมอบหมายมีหนาที่ดําเนินการซอมแซม “โรงงานน้ําตาลทรายและ
เครื่องจักร” ใหอยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพเดิมเหมือนกอนที่จะประสบภัยพิบัติ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใชคาสินไหมทดแทนทั้งจํานวนที่ไดรับจากบริษัทผูรับ
ประกันภัยภายใตประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่เชา และในกรณีคาสินไหม
ทดแทนที่ผูเชาไดรับภายใตประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่เชาไมเพียงพอในการ
ซอมแซม “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ผูเชาตองรับผิดชอบในจํานวนเงินใน
สวนที่เกินกวาคาสินไหมทดแทนเพื่อซอมแซม “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร”
1.2 กรณีความเสียหายเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 1.1 ผูเชาหรือบุคคลที่ผู
เชาไดมอบหมายมีหนาที่ดําเนินการซอมแซม “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร”
ใหอยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพเดิมเหมือนกอนที่จะประสบภัยพิบัติใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว โดยใชคาสินไหมทดแทนทั้งจํานวนที่ไดรับจากบริษัทผูรับประกันภัยภายใต
ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่เชา ทั้งนี้ ผูเชาไมตองรับผิดชอบในจํานวนเงินเกิน
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กวาคาสินไหมทดแทนที่ไดรับเพื่อซอมแซม “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร”
1.3 ภายในระยะเวลาที่ทําการซอมแซม “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ผูเชายังคงมี
หนาที่ในการชําระคาเชาใหแกผใู หเชา
1.4 สัญญาเชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทรายและ/หรือสัญญานี้ไมระงับสิ้นลง
2. ภายในระยะเวลาการเชา หาก “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ไดรับความเสียหาย
จากวินาศภัยทั้งหมด หรือบางสวนซึ่งเปนสาระสําคัญและสงผลใหผูเชาไมสามารถใช
ประโยชนใน “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” (Total Loss) ได คูสัญญาตกลงกัน
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ความเสียหายจากวินาศภัยทั้งหมด หมายถึง กรณีที่ผูใหเชาไมสามารถใช
ประโยชนใน “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ไดโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวของ
หรือไมสามารถใชประโยชนใน “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ไดเกินกวารอยละ 50
ของพื้นที่ของ “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร”
2.1 กรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากความจงในหรือประมาทเลินเลอของผูเชา ผูเชาหรือ
บุคคลที่ผูเชาไดมอบหมายมีหนาที่ดําเนินการกอสรางหรือเปลี่ยน “โรงงานน้ําตาล
ทรายและเครื่องจักร” ใหอยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพเดิมเหมือนกอนที่จะ
ประสบภัยพิบัติใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใชคาสินไหมทดแทนทั้งจํานวนที่ไดรับจาก
บริษัทผูรับประกันภัยภายใตประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่เชา และในกรณีคา
สินไหมทดแทนที่ผูเชาไดรับภายใตประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่เชาไมเพียงพอ
ในการกอสรางหรือเปลี่ยน “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ผูเชาตองรับผิดชอบ
ในจํานวนเงินในสวนที่เกินกวาคาสินไหมทดแทนเพื่อกอสรางหรือเปลี่ยน “โรงงาน
น้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ดังกลาว
2.2 กรณีความเสียหายเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 2.1 คูสัญญาตกลงกัน
ประการใดประการหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.2.1 ใหสัญญาเชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทรายและ/หรือสัญญาเชานี้ระงับสิ้นลง
โดยคาสินไหมทดแทนสําหรับ “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ซึ่งเปน
ทรัพยที่เชาใหตกเปนของผูใหเชา สําหรับคาสินไหมทดแทนในสวนเพิ่มที่มี
การเปลี่ยนใหม หรือกอสรางใหมใหตกเปนของผูเชา และใหผูใหเชาชําระเงิน
คาเชาลวงหนาคืนใหแกผูเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาในรอบปนั้นๆ
ที่เหลืออยู
2.2.2 ในกรณีที่ผูเชาประสงคจะกอสรางโรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักรใหม ใหผู
เชาหรือบุคคลที่ผูเชาไดมอบหมายมีหนาที่ดําเนินการกอสรางโรงงานน้ําตาล
ทรายและเครื่องจักรใหม ใหอยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพเดิมเหมือน
กอนที่จะประสบภัยพิบัติโดยมีกําลังการผลิตจริงไมดอยไปกวากําลังการผลิต
จริง ณ วันที่เริ่มสัญญาเชาฉบับนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใชคาสินไหมทดแทน
ทั้งจํานวนที่ไดรับจากบริษัทผูรับประกันภัยภายใตประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพยสินที่เชาเพื่อการกอสรางใหมดังกลาว
3. คาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทผูรับประกันภัยตามขอ 1. และ 2. นั้น ผูใหเชาและผู
เชาตกลงจะรวมกันแตงตั้งใหมีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Agent) เพื่อทํา
หนาที่เปนคนกลางเพื่อดูแลเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาวใหฝากในบัญชีดูแล
ผลประโยชน (Escrow Account) โดยมีเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินคาสินไหมทดแทนวา
ก) ผูเชาตองแจงยืนยันการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 1. หรือ 2. และ ข) ผูใหเชาและผู
เชาจะตองลงลายมือชื่อยินยอมรวมกันในการเบิกถอนเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาว
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การเชาชวงหรือโอน
สิทธิการเชา
เหตุผิดสัญญา

ผลของการผิด
สัญญา

4. “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” สวนที่มีการซอมแซม เปลี่ยนใหม หรือกอสรางใหม
โดยผูเชาตามที่กําหนดในขอ 1. และ 2. ใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและไมถือเปน
ทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญานี้ และในกรณีที่สัญญาเชาสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผู
เชามีสิทธิในการขาย “โรงงานน้ําตาลทรายและเครื่องจักร” ที่มีการซอมแซม เปลี่ยนใหม
หรือกอสรางใหมดังกลาวใหแกผูใหเชาไดในราคา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
ตลอดระยะเวลาการเชาผูเชาตกลงจะไมใหเชาชวงหรือโอนสิทธิและหนาที่ของผูเชาภายใต
สัญญาเชานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหกับบุคคลอื่น เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูใหเชากอน หรือเปนการใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาใหแกบริษัทยอยของผูเชา
1. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเปนผูผิดคํารับรองซึ่งเปนสาระสําคัญ
ตามรายละเอียดที่กําหนดภายใตสัญญาเชาฉบับนี้
2. สัญญาเชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทรายระงับสิ้นลง
ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญานี้ระงับสิ้นลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหเชาและผูเชาตกลงใหสัญญา
เชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทรายสิ้นสุดลงดวย
3. ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญาโดยความยินยอมของทั้งสองฝายเปนลายลักษณอักษร
1. กรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาในขอ 1. และ 2. คูสัญญาตกลงดังนี้
1.1 หากผูเชาเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือตกเปนผูผิดคํารับรองตามรายละเอียดที่กําหนด
ภายใตสัญญานี้และ/หรือสัญญาเชาที่ดินและโรงงาน และผูเชาไมดําเนินการแกไขและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไมดําเนินการตางๆ กับ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทราบถึงเหตุแหง
การผิดสัญญานั้นหรือวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ
ตามที่ผูใหเชาไดแจงใหผูเชาทราบซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแกไขเหตุ
ผิดนัดดังกลาว ผูใหเชามีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายไดตามที่กําหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยไมอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
1.2 หากผู ใ ห เ ช า เป น ผู ป ฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาหรื อ ตกเป น ผู ผิ ด คํ า รั บ รองตามรายละเอี ย ดที่
กํ า หนดภายใต สั ญ ญานี้ แ ละ/หรื อ สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น และโรงงาน และผู ใ ห เ ช า ไม
ดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวัน
ทราบถึ ง เหตุ แ ห งการผิ ดสั ญ ญานั้ น หรื อวั น ที่ ไ ด รั บแจ ง เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร หรื อ
ภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอ
สําหรับการแกไขเหตุผิดนัดดังกลาว ซึ่งสงผลใหผูเชาไมสามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยสินที่เชาตามวัตถุประสงคของการเชา ผูเชาอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจง
ใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน และผูใหเชาตกลง
คืน (ก) คาเชาที่ผูเชาชําระลวงหนาไปแลวตามสัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือในป
นั้นๆ ใหแกผูเชา และ (ข) คาเสียหายตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากผูใหเชาไดอีก
สวนหนึ่งดวย
2. กรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาในขอ 3. ใหถือวาคูสัญญาฝายที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ผิดสัญญาเชานี้ และใหคูสัญญาฝายที่มิไดผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจงเปน
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หนังสือไปยังคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญา
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาเชาในหัวขอเหตุผิดสัญญาขอ 2 นี้ ผูใหเชา
ตกลงคืนคาเชาที่ผูเชาชําระลวงหนาไปแลวตามสัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือในป
นั้นๆ ใหแกผูเชา
3. กรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาในขอ 4. ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญาแตละฝาย
ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งได อยางไรก็ดี ผูใหเชามีสิทธิเรียกรองคาเชาที่ถึงกําหนดชําระและคงคางชําระที่
เกิดขึ้นกอนสัญญาเชาสิ้นสุดลง (หากมี) และผูใหเชาตกลงคืนคาเชาที่ผูเชาชําระลวงหนา
ไปแลวตามสัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือในปนั้นๆ ใหแกผูเชา
4. หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ใดๆ ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คูสัญญาฝายที่
มิไดเปนผูผิดนัดชําระหนี้จะมีสิทธิคิดคาปรับในอัตราเทากับรอยละ 7.5 ตอปของจํานวน
หนี้คางชําระนั้นๆ จนกวาจะไดชําระเสร็จสิ้น
5. เมื่ อสั ญ ญาเช าฉบั บนี้สิ้น สุ ดลงในกรณี ใ ดๆ ให สิทธิ การครอบครองและใช ป ระโยชน ใ น
ทรัพยสินที่เชาตกกลับคืนใหแกผูใหเชาตามสภาพที่เปนอยูในขณะนั้นตามที่ไดรับการ
บํารุงรักษาโดยผูเชา
6. เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาในกรณีใดๆ ที่มิไดเกิดจากความผิดของผูเชา ผูใหเชา
ตกลงคืนเงินมัดจําแกผูเชา
7. ในกรณีที่คูสัญญาไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดในเหตุผิดสัญญา
ตามสัญญานี้ ผูเชายังคงมีหนาที่ภายใตสัญญานี้และสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา
จนกวาจะครบกําหนดตามระยะเวลาที่ผูเชากําหนดในหนังสือบอกกลาว
13.3 สัญญาโอนสิทธิเรียกรอง
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
สิทธิเรียกรองที่โอน

คาตอบแทนการโอน
สิทธิเรียกรองตาม
สัญญา
การโอนสิทธิเรียกรอง
ตามสัญญา

บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (“ผูโอน”)
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูรับโอน”)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555
สิทธิเรียกรองที่ผูโอนมีตอลูกหนี้ชาวไรในการไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินที่ผูโอนทํา
กั บ ลู ก หนี้ ช าวไร เ พื่ อ สนั บ สนุ น ชาวไร ใ นการเพาะปลู ก อ อ ยเพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การ
โรงงานน้ําตาลทราย (“ลูกหนี้แหงสิทธิ”) รวมถึงสิทธิตางๆ ที่มีอยูเหนือผูค้ําประกัน ผูให
หลักประกัน และทรัพยอันเปนหลักประกัน (“สิทธิเรียกรองตามสัญญา”)
367,943,414.40 บาท (สามรอยหกสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นสามพันสี่รอยสิบสี่บาทสี่สิบ
สตางค)
คูสัญญาตกลงวาการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้มีผลใชบังคับเมื่อผูรับโอนไดชําระเงิน
คาตอบแทนการโอนใหแกผูโอนครบถวนและเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญานี้ (“วันโอนสิทธิ
เรียกรอง”)
คูสัญญาตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาจากผูโอนมายังผูรับโอนดังนี้
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สิทธิและหนาที่ของผู
โอนและผูรับโอน

คํารับรองและ
รับประกันของผูโอน

1. ภายใน 60 วันนับจากวันโอนสิทธิเรียกรอง ผูโอนตกลงสงหนังสือบอกกลาวการโอน
สิทธิเรียกรองการรับเงินใหแกลูกหนี้แหงสิทธิ รวมทั้งบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูค้ําประกัน
และ/หรื อ ผู ใ ห ห ลั ก ประกั น เพื่ อ ให ลู ก หนี้ แ ห ง สิ ท ธิ รวมทั้ ง บุ ค คลภายนอกดั ง กล า ว
รับทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้ ดวยคาใชจายของผูโอน
2. “สิทธิเรียกรองตามสัญญา” ที่โอนตามสัญญานี้ ใหรวมถึง สิทธิจํานอง สิทธิจํานํา สิทธิ
ตางๆ ที่มีอยูเหนือผูค้ําประกัน ผูใหหลักประกัน และทรัพยอันเปนหลักประกัน ที่มีอยู
อันเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองตามสัญญาที่โอนจากผูโอนไปยังผูรับโอนดวย ทั้งนี้ หากตอง
มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อโอนความเปนเจาของ “สิทธิเรียกรองตามสัญญา”
จากผูโอนมาเปนของผูรับโอน ใหคูสัญญาดําเนินการตามที่กําหนดไวในหัวขอสิทธิและ
หนาที่ของผูรับโอนและผูโอน ขอ 3. ของสัญญานี้
3. หากภายหลังจากวันโอนสิทธิเรียกรอง ถาลูกหนี้แหงสิทธิไดใชเงินหรือกระทําการใดๆ
ดวยวิธีการใดๆ แกผูโอนอันทําใหลูกหนี้แหงสิทธิ รวมทั้งบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูคํ้า
ประกัน และ/หรือผูใหหลักประกัน หลุดพนจากหนี้ที่มีตอผูโอนกอนไดรับคําบอกกลาว
การโอนสิทธิเรียกรองการรับเงิน ผูโอนตกลงที่จะนําเงินที่ไดรับชําระจากลูกหนี้แหง
สิทธิ รวมทั้งบุคคลภายนอกดังกลาวมาชําระใหแกผูรับโอนภายใน 90 วัน นับแตลูกหนี้
แหงสิทธิ รวมทั้งบุคคลภายนอกดังกลาวไดใชเงินนั้นหรือไดกระทําการนั้นๆ แกผูโอน
1. ในวันโอนสิทธิเรียกรอง ผูโอนจะดําเนินการสงมอบตนฉบับของเอกสารที่เกี่ยวกับสิทธิ
เรียกร องตามสัญญารวมตลอดถึ งตราสารอื่นใดที่เกี่ยวกั บสิทธิเรียกร องตามสัญญา
ใหแกผูรับโอน
2. หากผูโอนยังไดรับผลประโยชนใดๆ จากสิทธิเรียกรองตามสัญญาที่โอนภายหลังจาก
วันโอนสิทธิเรียกรอง ผูโอนตกลงจะสงมอบผลประโยชนดังกลาวใหแกผูรับโอนโดยไม
ชักชาภายใน 120 วันนับจากวันที่ผูโอนไดรับผลประโยชนใดๆ จาก สิทธิเรียกรองตาม
สัญญา
3. ในกรณีที่สิทธิเรียกรองตามสัญญาสวนใดที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อโอน
ความเปนเจาของในสิทธิเรียกรองตามสัญญาจากผูโอนมาเปนของผูรับโอน คูสัญญาตก
ลงจะใชความพยายามอยางดีที่สุดที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนใหเสร็จสิ้น
ในวันโอนสิทธิเรียกรอง อยางไรก็ตาม หากไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวัน
โอนสิทธิเรียกรองได คูสัญญาตกลงจะดําเนินการโดยเร็วภายใน 120 วันนับจากวันโอน
สิทธิเรียกรอง
ในวันทําสัญญาและวันโอนสิทธิเรียกรอง ผูโอนตกลงใหคํารับรองและรับประกันแกผูรับโอน
ดังตอไปนี้
1. ผู โ อนเป น ผู มี สิ ท ธิ ใ นสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งตามสั ญ ญาเหนื อ ลู ก หนี้ แ ห ง สิ ท ธิ รวมทั้ ง
บุคคลภายนอกซึ่งเปนผูค้ําประกัน และ/หรือผูใหหลักประกัน โดยสมบูรณและชอบดวย
กฎหมายทุกประการ
2. นอกเหนือจากที่ผูโอนไดแจงใหผูรับโอนทราบเปนลายลักษณอักษร ผูโอนรับรองแก
ผู รั บ โอนว า ไม มี ภ าระผู ก พั น ใดๆ หรื อก อ ภาระผู ก พั น ใดๆ เหนื อสิ ทธิ เ รี ยกร อ งตาม
สัญญา และผูโอนมีสทิ ธิโดยสมบูรณในการเขาทําสัญญานี้กับผูรับโอน
3. ผู โ อนไม ไ ด ก ระทํ า การใดๆ หรื อ ปฏิ เ สธการกระทํ า การใดๆ ซึ่ ง มี ผ ลให เ ป น การผิ ด
ขอกําหนดในหรือผิดเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับสิทธิเรียกรองตามสัญญา
4. ผู โ อนไม ไ ด ก ระทํ า การใดๆ และจะไม ก ระทํ า การใดๆ อั น จะมี ผ ลกระทบต อ สิ ท ธิ
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ผลของการผิดสัญญา

เรียกรองตามสัญญา รวมทั้งสิทธิของผูรับโอนในการไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ ผูค้ํา
ประกัน และ/หรือผูใหหลักประกัน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จากผูรับโอน
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ใหถือเปนเหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การบอกเลิกสัญญานี้
ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญา คูสัญญาตกลงจะดําเนินการดังตอไปนี้

คาใชจายในการโอนสิทธิ
เรียกรองตามสัญญา

1. หากผูรับโอนเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาตามรายละเอียดที่กําหนดภายใตสัญญานี้ และผูรับ
โอนไม ดํา เนิ น การแก ไ ขและปฏิ บัติ ใ ห ถูก ต อ งตามสั ญ ญา ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข อง
หรือไมดําเนินการตางๆ กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับ
จากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นเปนลายลักษณอักษร หรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูโอนไดแจงใหผูรับโอนทราบซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอ
สําหรับการแกไขเหตุผิดนัดดังกลาว ผูโอนมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตางๆ จาก
ผูรับโอนไดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยไมอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
2. หากผูโอนเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือตกเปนผูผิดคํารับรองตามรายละเอียดที่กําหนด
ภายใตสัญญานี้ และผูโอนไมดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นเปนลาย
ลักษณอักษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูรับโอนไดแจงใหผูโอนทราบซึ่งเปน
ระยะเวลาที่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การแก ไ ขเหตุ ผิ ด นั ด ดั ง กล า ว ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การ
ประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลทรายของผูรับโอนผูรับโอนอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได
โดยผูรับโอนมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตาง
ผูโอนตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาอากร หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอน
สิทธิเรียกรองตามสัญญาทั้งหมดภายใตสัญญานี้และตามที่กฎหมายกําหนด (หากมี)

เหตุผิดสัญญา

13.4 สัญญาโอนพนักงานของโรงงานน้ําตาลทราย
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
วัตถุประสงค

บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด (“ผูโอน”)
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูรับโอน”)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ วันจดทะเบียนสัญญาเชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทราย ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน
ที่เกี่ยวของ) “วันที่จดทะเบียนการเชา” (ผูโอนตกลงโอนพนักงานที่ทํางานอยูในโรงงานน้ําตาล
ทรายของผูโอนใหแกผูรับโอนเพื่อใหสามารถทํางานอยูในโรงงานน้ําตาลทรายตอไปตามเดิม และ
ผู รั บ โอนตกลงรั บ โอนพนั ก งานดั ง กล า วจากผู โ อน รายชื่ อ ตํ า แหน ง และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน และสวัสดิการของพนักงานดังกลาวเปนไปตามที่ผูโอนไดแจงใหผูรับโอนทราบ
ผูโอนและผูรับโอนตกลงใหการโอนพนักงานมีผลใชบังคับนับแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (“วันที่
การโอนมีผลใชบังคับ”) เปนตนไป

วันที่การโอน
พนักงานมีผลใช
บังคับ
ขอตกลงในการโอน ผูโอนและผูรับโอนตกลงในเรื่องการโอนพนักงาน ดังตอไปนี้
พนักงาน
1. ผูรับโอนตกลงรับโอนสิทธิ และหนาที่ รวมถึงจะรับผิดชอบภาระหนี้สินและความรับผิดตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับพนักงานที่รับโอนซึ่งเกิดขึ้นนับจากวันที่การโอนมีผลใชบังคับเปน
ตนไป
ผูโอนตกลงจะรั บผิดชอบภาระหนี้สินและความรั บผิดตา งๆ ที่เกิ ดขึ้ นจากหรื อเกี่ยวเนื่องกั บ
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คํารับรองและ
รับประกันของผู
โอน

ขอตกลงการโอน
พนักงานกลับไป
ทํางานกับผูโอน

เหตุผิดสัญญา
ผลของการผิด
สัญญา

คาใชจายในการ
โอนพนักงาน

พนักงานที่โอนที่เกิดขึ้นกอนวันที่การโอนมีผลใชบังคับ
2. ผูรับโอนจะรับโอนพนักงานโดยนับอายุการทํางานอยางตอเนื่อง และดําเนินการใหพนักงานที่รับ
โอนไดรับตําแหนง เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน และสวัสดิการที่พนักงานมีอยูกับผูโอนกอนวันที่
การโอนมีผลใชบังคับตามที่ผูโอนไดแจงใหผูรับโอนทราบอยางตอเนื่องตอไป
3. ผูโอนตกลงชําระคาจางและผลประโยชนอื่นๆ ใหแกพนักงานโดยครบถวน โดยจะจายคาจาง
ใหแกพนักงานจนถึงกอนวันที่การโอนมีผลใชบังคับ
4. กอนหรือ ณ วันที่การโอนมีผลใชบังคับ ผูโอนจะดําเนินการใหไดรับหนังสือยินยอมการโอน
พนักงาน พรอมทั้งจะสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับพนักงานที่โอนใหแกผูรับโอน
ในวันทําสัญญาและวันที่การโอนมีผลใชบังคับ ผูโอนตกลงใหคํารับรองและรับประกันแกผูรับโอนวา
นอกจากรายชื่อ ตําแหนง และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน และสวัสดิการของ
พนั ก งานตามที่ ผู โ อนได แ จ ง ให ผู รั บโอนทราบ ไม มี รายชื่ อ ตํ า แหน ง และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน หรือสวัสดิการ หรือเงินอื่นใดไมวาจะเปนการตกลงดวยลายลักษณ
อักษรหรือดวยวาจา หรือแนวทางในการปฏิบัติเปนการภายในอื่นใดที่ผูกพันผูโอนกับพนักงานใน
การชําระเงินหรือสิทธิประโยชนใดๆ เพิ่มเติม
ผูรับโอนตกลงโอนพนักงานใหกลับไปทํางานกับผูโอนเมื่อสัญญาเชาที่ดินและโรงงานน้ําตาลทราย
และ/หรือสัญญาเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงงานน้ําตาลทราย ระงับสิ้น
ลง (“วันที่โอนพนักงานกลับ”)
การโอนพนักงานกลับไปทํางานกับผูโอนดังกลาว ผูโอนจะตองรับโอนพนักงานโดยนับอายุการ
ทํางาน และใหตําแหนง เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน และสวัสดิการตามที่พนักงานมีอยูกับผูรับโอน
กอนวันที่โอนพนักงานกลับอยางตอเนื่องตอไป ทั้งนี้ ในการโอนพนักงานกลับ คูสัญญาตกลงจะทํา
สัญญาที่เกี่ยวกับการโอนพนักงานกลับตอไป
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ใหถือเปนเหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการบอก
เลิกสัญญานี้
ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญา คูสัญญาตกลงจะดําเนินการดังตอไปนี้
1. หากผูรับโอนเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาตามรายละเอียดที่กําหนดภายใตสัญญานี้ และผูรับโอนไม
ดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไมดําเนินการ
ตางๆ กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงหรือ
ทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นเปนลายลักษณอักษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูโอน
ไดแจงใหผูรับโอนทราบซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแกไขเหตุผิดนัดดังกลาว ผูโอนมี
สิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตางๆ จากผูรับโอนไดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
ไมอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
2. หากผูโอนเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือตกเปนผูผิดคํารับรองตามรายละเอียดที่กําหนดภายใต
สัญญานี้ และผูโอนไมดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลา 90 วัน
นับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นเปนลายลักษณอักษร หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูรับโอนไดแจงใหผูโอนทราบซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแกไข
เหตุผิดนัดดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบตอการประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลทรายของผูรับโอน
ผูรับโอนอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได โดยผูรับโอนมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตางๆ จากผู
โอนไดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผูรับโอน ตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาอากร หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอน
พนักงานของผูโอนไปยังผูรับโอน ทั้งหมดภายใตสัญญานี้และตามที่กฎหมายกําหนด (หากมี)
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13.5 สัญญาปรับโครงสรางหนี้
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ภาระหนี้ของลูกหนี้และ
หลักประกัน

ขอตกลงในการปรับ
โครงสรางหนี้

ผลของการผิดสัญญา

หมายเหตุ

บริษัท ศิริเจริญเอ็กซปอรต จํากัด (“เจาหนี้”)
บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (“ลูกหนี้”)
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
ลูกหนี้ยอมรับวาเจาหนี้ไดรับโอนสิทธิเรียกรองที่มีตอลูกหนี้จากสถาบันการเงิน ใน
มูลหนี้เงินกู รวมทั้งหลักประกันที่เกี่ยวของมาโดยชอบดวยกฎหมายและยอมรับวา
ณ วันที่ทําสัญญาฉบับนี้ลูกหนี้ยังคงมีหนี้คงคางกับเจาหนี้ตามจํานวนที่จะคํานวณ
ไดตอไปในวันทําสัญญา (“หนี้คงคาง”)
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ลูกหนี้มีหนี้คงคางตอเจาหนี้ ดังนี้ เงินตน
97,000,000 บาท และดอกเบี้ยคางจาย 685,236,053.06 บาท
ลูกหนี้ตกลงจะชําระหนี้คงคางใหแกเจาหนี้ ดังนี้
1. ลูกหนี้ตกลงผอนชําระยอดหนี้เงินตนและดอกเบี้ยคางจาย ณ วันที่ทําสัญญา
ฉบับนี้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 20 ป นับจากวันทําสัญญานี้
2. ลูกหนี้ตกลงชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ เปนรายเดือน โดยจะจายชําระหนี้แตละงวด
ตามเงื่อนไขที่กําหนดภายใตสัญญานี้
3. ลูกหนี้ตกลงที่จะชําระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
ไดแก ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จากเงินตนตามเงื่อนไขที่กําหนดภายใต
สัญญานี้
1. หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือผิดสัญญาไม
วาขอหนึ่งขอใดก็ตาม ใหถือวาขอตกลงตามสัญญาฉบับนี้เปนอันยกเลิก และ
เจาหนี้มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ทั้งจํานวนไดทันที
2. ในกรณีที่ลูกหนี้สามารถแกไขเหตุผิดนัดชําระหนี้หรือเหตุผิดสัญญาดังกลาวได
ภายใน 60 วัน นับแตวันผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาดังกลาว หรือไดรับการ
ผ อ นเวลาจากเจ า หนี้ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรยั งมิ ใ ห ถื อ ว า ลู ก หนี้ เป น ฝ า ยผิ ด
ขอตกลงตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ฉบับนี้
TIS ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 อยางไรก็ดี TIS มีผลประกอบการและสถานะทางการเงิน
ที่ดีขึ้น ซึ่งสงผลให TIS พนจากสถานะหนี้สินลนพนตัว โดยปจจุบัน TIS อยูใน
ระหวางการยกเลิกกระบวนการฟนฟูกิจการ ซึ่งภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งยกเลิก
กระบวนการฟนฟูกิจการ TIS จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ภายใต สั ญ ญานี้ ดั ง นั้ น คู สั ญ ญาจึ ง เข า ทํ า สั ญ ญานี้ โ ดยมี เ งื่ อ นไขบั ง คั บ ก อ นให
สัญญานี้มีผลบังคับใชเมื่อศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของ TIS

13.6 สัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ทรัพยสินที่จะซื้อ
ขาย

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูจะซื้อ”)
บริษัท รวมกิจอางทองคลังสินคา จํากัด (“ผูจะขาย”)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ผูจะขายมีความประสงคจะขายโกดัง ถนน และบาทวิถีรอบโกดัง รวมตลอดถึงระบบสาธารณูปโภค
และอุปกรณที่เกี่ยวของซึ่งสรางอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 22744 ตั้งอยูที่ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี
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ราคาที่จะซื้อขาย
ทรัพยสิน
การชําระราคา

จังหวัดนครสวรรค (“ทรัพยสิน”)
69,000,000 บาท ซึ่งเปนราคาประเมินของผูประเมินอิสระ

ชําระราคาที่จะซื้อขายทรัพยสินทั้งหมดภายใน 30 วันนับจากวันทําสัญญาโดยเปนการชําระครั้ง
เดียวเสร็จสิ้น
การโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกผูจะซื้อในวันที่ไดรับชําระราคาที่จะซื้อ
ขายทรัพยสินทั้งหมด
คาธรรมเนียมและ ผูจะขายจะรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวสําหรับคาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาษีเงินได และภาษีเงินไดหัก
ภาษีอากร
ณ ที่จาย รวมตลอดถึงคาธรรมเนียมการโอน อากรแสตมปที่จะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์
ขอกําหนดความรับ หากผู จ ะซื้ อ ไม ส ามารถใช ท รั พ ย สิ น ที่ จ ะซื้ อ ขายได ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการทํ า สั ญ ญาอั น
ผิดในทรัพยที่จะซื้อ เนื่องมาจากการกระทํา การละเวนการกระทํา การฝาฝน หรือการประมาทเลินเลอของผูจะขายใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบัญญัติของทางราชการ ผูจะขายตกลงจะคืนเงิน
ขาย
ใหแกผูจะซื้อตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในสัญญา
13.7 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ที่ดินที่จะซื้อขาย

ราคาที่จะซื้อขาย
ทรัพยสิน

การชําระราคา
การโอนกรรมสิทธิ์

คาธรรมเนียมและ
ภาษีอากร
การเลิกสัญญา

บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (“ผูจะขาย”)
บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จํากัด (“ผูจะซื้อ”)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ที่ดินจํานวน 142 แปลง โดยแบงเปนสองสวน สวนที่ 1 เปนสวนที่ปลอดภาระ และสวนที่ 2 เปน
ที่ดินที่ติดภาระจํานองอยูกับบริษัท ศิริเจริญเอ็กซปอรต จํากัด
ที่ดินสวนที่ 1 มีจํานวน 105 แปลง เนื้อที่รวม 1,805 ไร 2 งาน 3.7 ตารางวา
ที่ดินสวนที่ 2 มีจํานวน 37 แปลง เนื้อที่รวม 903 ไร 2 งาน 43 ตารางวา
ทั้งนี้ รายละเอียดที่ตั้งที่ดินปรากฏตามที่แนบทายสัญญา (“ทรัพยสิน”)
ที่ดินสวนที่ 1 ขายรวมในราคา 68,000,000 บาท
ที่ดินสวนที่ 2 ขายรวมในราคา 31,000,000 บาท
โดยราคาดังกลาวเปนราคาที่เปนไปตามราคาประเมิน หรือราคาตามมูลคาทางบัญชีแลวแตวามูลคา
ใดจะสูงกวา
ชําระราคาที่จะซื้อขายทรัพยสินในวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแตละแปลง
ที่ดินสวนที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูจะซื้อภายใน 180 วันนับจากวันทําสัญญา
ที่ ดิน ส ว นที่ 2 โอนกรรมสิ ทธิ์ ใ ห แ ก ผู จ ะซื้ อ ภายใน 180 วั น นั บจากวั น ที่ ไ ด รั บอนุ มั ติ ห รื อความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท ศิริเจริญเอ็กซปอรต จํากัด ใหปลอดจํานองได
คา ภาษีธุ รกิ จเฉพาะ คา ภาษีเงินได ค า ธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ และค าใชจ ายตา งๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายเปนผูชําระเพียงฝายเดียว
ในกรณีที่ผูจะขายไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไดทั้งจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวา
สัญญาจะซื้อจะขายเปนอันเลิกกัน และผูจะขายตองคืนเงินคาที่ไดที่ไดรับไปแลวใหแกผูซื้อ พรอม
รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนจากผูจะซื้อ โดยผูจะขายรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายในการโอน
กรรมสิทธิ์เพียงฝายเดียว และยินยอมเสียคาปรับใหแกผูจะซื้อจํานวน 25,000,000 บาท

13.8 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
สวนที่ 2 หนาที่ 273

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ที่ดินที่จะซื้อขาย
ราคาที่จะซื้อขาย
ทรัพยสิน
การชําระราคา
การโอนกรรมสิทธิ์
คาธรรมเนียมและ
ภาษีอากร

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด (“ผูจะขาย”)
บริษัท อะโกร เอทานอล จํากัด (“ผูจะซื้อ”)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ที่ดินจํานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 50695 เนื้อที่จํานวน 10 ไร 3 งาน 34 ตารางวา และโฉนดเลขที่
50696 เนื้อที่จํานวน 4 ไร ตั้งอยูที่ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค (“ทรัพยสิน”)
ราคารวม 520,000 บาท
ชําระราคาที่จะซื้อขายทรัพยสินในวันโอนกรรมสิทธิ์
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติหรือความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารเจาหนี้
ใหปลอดจํานองได
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาษีเงินได คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายเปนผูชําระเพียงฝายเดียว

13.9 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ที่ดินที่จะซื้อขาย
ราคาที่จะซื้อขาย
ทรัพยสิน
การชําระราคา
การโอนกรรมสิทธิ์
คาธรรมเนียมและ
ภาษีอากร
การริบมัดจํา

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูจะขาย”)
บริษัท อะโกร เอทานอล จํากัด (“ผูจะซื้อ”)
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ที่ดินจํานวน 71 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,033 ไร 2 งาน 46.11 ตารางวา รายละเอียดที่ดิน
เปนไปตามสัญญา (“ทรัพยสิน”)
ราคารวม 39,000,000 บาท
ผูจะซื้อวางมัดจําไว 1,000,000 บาทในวันทําสัญญา และจะชําระราคาสวนที่เหลือที่จะซื้อขาย
ทรัพยสินในวันโอนกรรมสิทธิ์
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติหรือความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารเจาหนี้
ใหปลอดจํานองได
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาษีเงินได คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายเปนผูชําระเพียงฝายเดียว
หากผูจะซื้อผิดสัญญาไมไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนด ผูจะซื้อยินยอมให
ผูจะขายริบมัดจําไดทันที

13.10 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ที่ดินที่จะซื้อขาย
ราคาที่จะซื้อขาย
ทรัพยสิน
การชําระราคา
การโอนกรรมสิทธิ์

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูจะขาย”)
บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จํากัด (“ผูจะซื้อ”)
5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ที่ดินจํานวน 533 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 10,774 ไร 3 งาน 19.64 ตารางวา รายละเอียดที่ดิน
เปนไปตามสัญญา (“ทรัพยสิน”)
ราคารวม 422,000,000 บาท
ผูจะซื้อวางมัดจําไว 10,000,000 บาทในวันทําสัญญา และจะชําระราคาสวนที่เหลือที่จะซื้อขาย
ทรัพยสินในวันโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินสวนที่ไมติดภาระจํานองใหโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูจะซื้อภายใน 90 วันนับจากวันทําสัญญา
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คาธรรมเนียมและ
ภาษีอากร
การริบมัดจํา

ที่ดินสวนที่ติดภาระจํานองอยูกับธนาคารเจาหนี้ ใหโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูจะซื้อภายใน 90 วัน นับ
จากวันที่ไดรับอนุมัติหรือความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารเจาหนี้ใหปลอดจํานองได
คา ภาษีธุ รกิ จเฉพาะ คา ภาษีเงินได ค า ธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ และค าใชจ ายตา งๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายเปนผูชําระเพียงฝายเดียว
หากผูจะซื้อผิดสัญญาไมไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนด ผูจะซื้อยินยอมให
ผูจะขายริบมัดจําไดทันที

13.11 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา
ที่ดินที่จะซื้อขาย
ราคาที่จะซื้อขาย
ทรัพยสิน
การชําระราคา
การโอนกรรมสิทธิ์

คาธรรมเนียมและ
ภาษีอากร
การริบมัดจํา

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“ผูจะขาย”)
บริษัท อี.พี.ซี.เพาเวอร จํากัด (“ผูจะซื้อ”)
15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ที่ดินจํานวน 47 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 605-2-2.1 ไร รายละเอียดที่ดินเปนไปตามสัญญา
(“ทรัพยสิน”)
ราคารวม 23,500,000 บาท
ผูจะซื้อวางมัดจําไว 1,000,000 บาทในวันทําสัญญา และจะชําระราคาสวนที่เหลือที่จะซื้อขาย
ทรัพยสินในวันโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินสวนที่ไมติดภาระจํานองใหโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูจะซื้อภายใน 90 วันนับจากวันทําสัญญา
ที่ดินสวนที่ติดภาระจํานองอยูกับธนาคารเจาหนี้ ใหโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูจะซื้อภายใน 90 วัน นับ
จากวันที่ไดรับอนุมัติหรือความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารเจาหนี้ใหปลอดจํานองได
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาษีเงินได คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายเปนผูชําระเพียงฝายเดียว
หากผูจะซื้อผิดสัญญาไมไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนด ผูจะซื้อยินยอมให
ผูจะขายริบมัดจําไดทันที

13.12 สัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement) จํานวน 8 ฉบับ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปรับ
โครงสรางบริษัทฯ
คูสัญญา

สัญญาไดจัดทําขึ้นระหวาง บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด (“บริษัทฯ”) กับ กลุมผูถือ
หุนสิงคโปร จํานวน 8 รายแยกเปนสัญญาจํานวนทั้งสิ้น 8 ฉบับมีเนื้อหาของสัญญาสอดคลองกัน
โดยมีคูสัญญาแตละรายดังนี้
1. บริษัท คิงวัน คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด (“สัญญา SPA 1”)
2. บริษัท คิงวัน อินดัสตรี้ จํากัด (“สัญญา SPA 2”)
3. บริษัท ซิโนแทค กรุป จํากัด (“สัญญา SPA 3”)
4. บริษัท ยูที กรุป จํากัด (“สัญญา SPA 4”)
5. บริษัท ไซเล็ม อินเวสเมนท จํากัด (“สัญญา SPA 5”)
6. บริษัท ฟาร อีสต ดิสทิลเลอรส จํากัด (“สัญญา SPA 6”)
7. นางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง (“สัญญา SPA 7”)
8. นายฉั่ว คิม ฮั้ว (“สัญญา SPA 8”)

วันที่ทําสัญญา

25 เมษายน พ.ศ. 2555 สําหรับสัญญา SPA 1 สัญญา SPA 2 และสัญญา SPA 5
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สําหรับสัญญา SPA 3 และสัญญา SPA 6
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วัตถุประสงค

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สําหรับสัญญา SPA 4
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สําหรับสัญญา SPA 7 และสัญญา SPA 8
กลุมผูถือหุนสิงคโปรมีความประสงคจะขายหุนที่ถืออยูในบริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เป
เปอร จํากัดจํานวนดังตอไปนี้ใหกับบริษัทฯ
สัญญา SPA 1: 2,400,000 หุน
สัญญา SPA 5: 2,400,000 หุน
กลุมผูถือหุนสิงคโปรมีความประสงคจะขายหุนที่ถืออยูในบริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัดจํานวน
ดังตอไปนี้ใหกับบริษัทฯ
สัญญา SPA 2: 512,000 หุน
สัญญา SPA 3: 335,644 หุน
สัญญา SPA 6: 335,644 หุน

ราคาซื้อขาย

กลุมผูถือหุนสิงคโปรมีความประสงคจะขายหุนที่ถืออยูในบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด
จํานวนดังตอไปนี้ใหกับบริษัทฯ
สัญญา SPA 4: 1,250,000 หุน
สัญญา SPA 7: 375,000 หุน
สัญญา SPA 8: 375,000 หุน
ราคาซื้อขายหุนแตละสัญญามีดังตอไปนี้
หุนของบริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด
สัญญา SPA 1: 918,600,000 บาท
สัญญา SPA 5: 91,870,000 บาท
หุนของบริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด
สัญญา SPA 2: 305,800,000 บาท
สัญญา SPA 3: 200,470,000 บาท
สัญญา SPA 6: 200,470,000 บาท

การชําระราคา

หุนของบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด
สัญญา SPA 4: 372,490,000 บาท
สัญญา SPA 7: 215,440,000 บาท
สัญญา SPA 8: 215,440,000 บาท
สําหรับสัญญา SPA 1 สัญญา SPA 2 และสัญญา SPA 5
จํานวน 5% ของราคาซื้อขายจะชําระเปนเงินสด (“ราคาที่ชําระเปนเงินสด”) และสวนที่เหลือ ชําระ
โดยหุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุนครั้งแรกตอประชาชน (IPO) คํานวณโดยใชราคาที่เสนอ
ขายหุนตอประชาชนครั้งแรก (IPO Price)
สําหรับสัญญา SPA 4
ชําระโดยเปนเงินทั้งจํานวน
สําหรับสัญญา SPA 3 สัญญา SPA 6 สัญญา SPA 7 และสัญญา SPA 8
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ชําระโดยหุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุนครั้งแรกตอประชาชน (IPO) คํานวณโดยใชราคาที่
เสนอขายหุนตอประชาชนครั้งแรก (IPO Price) ทั้งจํานวน
เงื่อนไขบังคับกอน การซื้อขายหุนภายใตสัญญานี้จะมีผลบังคับตอเมื่อ
1. การเสนอขายหุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติจาก the Singapore Exchange Securities
Trading Limited และไดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การไดรับอนุมัติและการ
ปฏิบัติตามกฎนั้นยังมีผลบังคับใชและไมถูกเพิกถอน หรือยกเลิกกอนการซื้อขายหุนเสร็จ
สมบูรณ (เงื่อนไขบังคับกอนขอนี้ใชเฉพาะสัญญา SPA 1 และสัญญา SPA 2)
2. กลุมผูถือหุนสิงคโปรไดรับอนุมัติในการเขาทําสัญญานี้จากที่ประชุมผูถือหุน
3. บริษัทฯ ไดรับอนุมัติในการเขาทําสัญญานี้จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุน
4. การซื้อขายหุนภายใตสัญญานี้ไดรับการอนุญาต หรือไดรับความยินยอมจากบุคคลที่สาม
หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่จําเปน โดยการอนุญาตหรือความยินยอมนั้น
มิไดถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไป
การใหสิทธิในการ สัญญา SPA ทั้งหมดยกเวนสัญญา SPA 4 ไดกําหนดเกี่ยวกับ Put and Call Option ดังตอไปนี้
เลือกซื้อหรือเลือก ในกรณีที่หุนของบริษัทฯ ที่จะโอนใหกับกลุมผูถือหุนสิงคโปรเพื่อเปนคาตอบแทนตามสัญญานี้ไม
ขาย (Put and Call สามารถออกและจัดสรรใหแกกลุมผูถือหุนสิงคโปรไดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณตามสัญญานี้ (“วันสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนหุน”) คูสัญญาตกลงใหสิทธิตอกันดังตอไปนี้
Option)
1. บริษัทฯ ใหสิทธิแกกลุมผูถือหุนสิงคโปรในการเรียกใหบริษัทฯ ขายและโอนหุนที่ซื้อขาย
ใหกับกลุมผูถือหุนสิงคโปร โดยมีคาตอบแทนเทากับราคาที่ชําระเปนเงินสดตามสัญญานี้
2. กลุมผูถือหุนสิงคโปรใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการเรียกใหกลุมผูถือหุนสิงคโปรรับซื้อและรับ
โอนหุนที่ซื้อขาย จากบริษัทฯ ใหกับ โดยมีคาตอบแทนเทากับราคาที่ชําระเปนเงินสดตาม
สัญญานี้
3. การใชสิทธิในการเลือกซื้อหรือเลือกขายนั้นใหดําเนินการโดยสงหนังสือแจงคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งภายใน 3 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนหุน
13.13 หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลอง ชานคลองสงน้ําสายใหญเขาแกว
ผูอนุญาต
ผูรับอนุญาต
วันที่อนุญาต
รายละเอียดการ
อนุญาต
ระยะเวลาการ
อนุญาต

กรมชลประทาน
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด
16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
อนุญาตใหฝงทอสูบน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.70 เมตร ในเขตคลองสงน้ําสายใหญเขาแกวตั้งแต
กิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 15+325 อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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13.14 บันทึกคํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข เรื่องการกอสรางฝงทอสงน้ํา ฝงทอระบายน้ํา และอาคารควบคุม
น้ําในที่ราชพัสดุ
คูสัญญา
วันที่ทําบันทึก
เงื่อนไข

คาทดแทน
คาธรรมเนียม

กรมธนารักษ
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด (“EPPCO”)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2546
EPPCO ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยกอสรางฝงทอสงน้ํา ฝงทอระบายน้ํา และอาคารควบคุมน้ํา
ในที่ราชพัสดุ เขตคลองชลประทานตามแบบแปลนที่กําหนด โดยเมื่อกอสรางเสร็จ EPPCO จะตอง
จัดทําบันทึกยกกรรมสิทธิ์สิ่งกอสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยใหอยูในความดูแล
ของกรมชลประทาน
คาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุเปนเงิน 1,560,280 บาท
คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน 170,790 บาท
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