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13

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.1 สัญญาเช่าที่ดินและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนํ้าตาลทราย
คูส่ ญ
ั ญา

บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”)
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูเ้ ช่า”)

วันทีท่ าํ สัญญา

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า

ทีด่ นิ โรงงานนํ้าตาลทรายและสิง่ ปลูกสร้างอื่นอันเกีย่ วกับโรงงานนํ้าตาลทราย

วัตถุประสงค์

ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าที่ดนิ โรงงานนํ้ าตาลทรายและสิง่ ปลูกสร้างอื่นอันเกี่ยวกับโรงงาน
นํ้าตาลทราย เพือ่ ประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาลทราย

ระยะเวลาเช่า

30 ปี นบั จากวันทีค่ สู่ ญ
ั ญานําสัญญาเช่าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานทีด่ นิ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เงือ่ นไขการต่อ
สัญญาเช่า

ผูใ้ ห้เช่าตกลงทีจ่ ะให้คํามันแก่
่ ผเู้ ช่าเพื่อให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าต่อไปอีก 30 ปี นับแต่
วันทีค่ รบระยะเวลาการเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุการเช่าเป็ นหนังสือ
ให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเช่า

ค่าเช่าและค่ามัดจํา

ผูเ้ ช่าตกลงชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ดังนี้
1. สําหรับ 5 ปี แรก ค่าเช่าปี ละ 7,300,000 บาท (โดยแบ่งเป็ นค่าเช่าทีด่ นิ ปี ละ 5,300,000
บาท และค่าเช่าโรงงานนํ้าตาลทรายและสิง่ ปลูกสร้างอื่น ปี ละ 2,000,000 บาท)
2. สํา หรับ ค่ า เช่ า ภายหลัง 5 ปี แ รก ค่ า เช่ า จะปรับ เพิ่ม ขึ้น ตามอัต รารวมของดัช นี ร าคา
ผูบ้ ริโภคทัวไปของประเทศ
่
(Consumer Price Index หรือ CPI) ในแต่ละรอบปี ทป่ี ระกาศ
โดยกระทรวงพาณิชย์ โดยจะปรับเพิม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าปี ก่อนที่จะมีการ
ปรับขึน้ ค่าเช่า
ค่ามัดจํา จํานวน 7,300,000 บาท ซึง่ ชําระในวันจดทะเบียนการเช่า โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะคืนค่า
มัดจําให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีผู้เช่าปฏิบตั ิผดิ
สัญญาเช่าและเกิดความเสียหายแก่ผใู้ ห้เช่า

สิทธิและหน้าทีข่ อง
ผูใ้ ห้เช่า

1. ผู้ให้เช่าจะไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
2. ผู้ให้เช่ามีหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตลอดถึงกฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
3. ผู้ให้เช่ามีหน้ าที่ในการแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าโดยไม่ชกั ช้า ใน
กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าได้รบั ทราบข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อการเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าภายใต้สญ
ั ญานี้ห รือเหตุ การณ์ ใดๆ ที่มผี ลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงงานนํ้ าตาลทรายและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยผูเ้ ช่า หรือ
สถานะทางการเงินของผูใ้ ห้เช่าอย่างมีนยั สําคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คูส่ ญ
ั ญาตามสัญญานี้
4. ผูใ้ ห้เช่าตกลงต่อผูเ้ ช่าว่าตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะดําเนินการให้การเข้าทําและ
การปฏิบตั หิ น้ าที่ต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญานี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งการเพิกถอนกลฉ้อฉล
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ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายพุทธศักราช 2483
(รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
สิทธิและหน้าทีข่ องผู้ 1. ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามทีก่ ําหนดในวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
เช่า
รวมทัง้ ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิทจ่ี ะทําการติดตัง้ ป้ายโฆษณาหรือเครื่องแสดงสัญลักษณ์ของผูเ้ ช่า โดย
ผูเ้ ช่าเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ย
2. ในกรณีท่ผี เู้ ช่าประสงค์จะทําการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สนิ ที่เช่าไม่ว่าจะเพื่อเป็ นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต หรือบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้อยู่ในสภาพดี ผูเ้ ช่าจะต้อง
ดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม และต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบถึงการ
ดัดแปลงหรือต่อเติมเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร และหากผู้ให้เช่าไม่ทําหนังสือคัดค้านการ
ดัดแปลงหรือต่อเติมดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั หนังสือแจ้งดังกล่าว
ให้ถอื ว่าผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ดดั แปลงหรือต่อเติมตามทีผ่ เู้ ช่าได้แจ้งไว้
ในการดัดแปลงหรือต่อเติมนี้ ให้ผเู้ ช่าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทุกประการ โดยให้สว่ นทีต่ ่อเติม
หรือดัดแปลงถือเป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูเ้ ช่าและไม่ถอื เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่าภายใต้สญ
ั ญานี้ และใน
กรณีท่สี ญ
ั ญาเช่าฉบับนี้ระงับสิน้ ลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าตกลงส่งมอบอาคาร สิง่
ปลูกสร้างหรือส่วนควบที่มกี ารดัดแปลงหรือต่อเติมตามทีผ่ ูใ้ ห้เช่าให้ความยินยอมไว้หรือ
ถือว่าให้ความยินยอมแก่ผูใ้ ห้เช่า ทัง้ นี้ ในส่วนของอาคาร สิง่ ปลูกสร้างหรือส่วนควบที่ม ี
การดัดแปลงหรือต่อเติมโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่านัน้ เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้
ระงับสิ้น ลงไม่ว่าด้วยเหตุ ใดก็ต าม ผู้ใ ห้เช่ามีสทิ ธิเรียกให้ผู้เช่า ดําเนิ นการรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายส่วนทีก่ ่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข หรือดัดแปลงด้วยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ช่าเอง
ในกรณีทก่ี ารก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างหรือการแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับอื่นใดของ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชดใช้คา่ เสียหายนัน้ แต่เพียงฝา่ ยเดียว
3. ภายในระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าจะรักษาและดูแลพืน้ ทีร่ อบๆ และภายในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้
เรียบร้อย และจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่นที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง หรือกีดขวางการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีอาํ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
4. ผูเ้ ช่าจะดําเนินการให้ผใู้ ห้เช่าหรือตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าเข้าตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้โดย
ผูใ้ ห้เช่าต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีทผ่ี ูใ้ ห้เช่ามีเหตุจําเป็ นเร่งด่วน อาทิ เกิดเหตุการณ์ใดทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความ
มันคงปลอดภั
่
ยของโรงงานนํ้าตาลทราย หรือโครงสร้างทางวิศวกรรมของโรงงานนํ้าตาล
ทราย ผูใ้ ห้เช่าหรือตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าสามารถเข้าตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ทนั ที
5. ผู้เ ช่ า มีห น้ า ที่ใ นการปฏิบ ัติต ามกฎหมายและระเบีย บข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารวมตลอดถึงกฎหมายเกีย่ วกับภาษีอากร สิง่ แวดล้อม ข้อตกลงและเงือ่ นไข
ตามใบอนุ ญาตต่างๆ (ถ้ามี) ทีจ่ าํ เป็ นกับการประกอบกิจการของผูเ้ ช่าโดยเคร่งครัดและจะ
ดํารงไว้ซง่ึ ใบอนุ ญาตต่างๆ (ถ้ามี)
6. ผู้เช่ามีหน้ าที่ในการแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าโดยไม่ชกั ช้า ใน
กรณีทผ่ี เู้ ช่าได้รบั ทราบข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การเช่ า ทรัพ ย์ส ิน ที่เ ช่ า ภายใต้ ส ญ
ั ญานี้ ห รือ เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ที่ม ีผ ลกระทบหรือ อาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงงานนํ้ าตาลทรายหรือสถานะทางการเงินของผู้เช่า
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อย่างมีนยั สําคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคูส่ ญ
ั ญาตามสัญญานี้
การเช่าช่วงหรือโอน
สิทธิการเช่า

ตลอดระยะเวลาการเช่าผู้เช่าตกลงจะไม่ให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิและหน้ าที่ของผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่านี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือ
จากผูใ้ ห้เช่าก่อน หรือเป็ นการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่บริษทั ย่อยของผูเ้ ช่า หรือ
เป็ นการให้เช่าช่วงในส่วนของสถานทีเ่ ก็บสินค้าทีผ่ เู้ ช่ามีความจําเป็ นต้องนํ าสินค้าทีจ่ ดั เก็บอยู่
ในสถานทีด่ งั กล่าวจํานําไว้กบั สถาบันการเงิน

เหตุผดิ สัญญา

1. คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือตกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับรองซึง่ เป็ นสาระสําคัญ
ตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับนี้
2. ศาลมีคาํ สังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดของคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. มีการเวนคืนทรัพย์สนิ ที่เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนซึ่งเป็ นสาระสําคัญและส่งผลให้ผู้เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
4. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญาโดยความยินยอมของทัง้ สองฝา่ ยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ผลของการผิด
สัญญา

1. กรณีท่เี กิดเหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในหัวข้อเหตุผดิ สัญญาข้อ
คูส่ ญ
ั ญาตกลงดังนี้

1.

1.1 หากผูเ้ ช่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหรือตกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับรองตามรายละเอียดทีก่ ําหนด
ภายใต้สญ
ั ญานี้ และผู้เช่าไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญา ตาม
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ ไม่ดํา เนิ น การต่ า งๆ กับ หน่ ว ยงานราชการที่เ กี่ย วข้อ ง
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันทีท่ ราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือวันที่
ได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้แจ้งให้ผู้
เช่าทราบซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแก้ไขเหตุผดิ นัดดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามี
สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่อาจ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี้
1.2 หากผู้ใ ห้เ ช่ า เป็ น ผู้ป ฏิบ ตั ิผิด สัญ ญาหรือ ตกเป็ น ผู้ผิด คํา รับ รองตามรายละเอีย ดที่
กําหนดภายใต้สญ
ั ญานี้ และผู้ให้เช่าไม่ดําเนิ นการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันทีท่ ราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือ
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีผ่ เู้ ช่าได้แจ้งให้
ผู้ให้เช่าทราบซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่ง
ส่งผลให้ผเู้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามวัตถุประสงค์ของการเช่า
ผู้เช่าอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โ ดยแจ้งให้ผู้ใ ห้เช่าทราบล่ว งหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน และผูใ้ ห้เช่าตกลงคืน (ก) ค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหน้าไป
แล้วตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าคงเหลือในปี นนั ้ ๆ ให้แก่ผเู้ ช่า และ (ข) ค่าเสียหาย
ต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนดจากผูใ้ ห้เช่าได้อกี ส่วนหนึ่งด้วย
2. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในหัวข้อเหตุผดิ สัญญาข้อ 2 .ให้ถอื ว่าคู่สญ
ั ญาฝา่ ยทีศ่ าลมีคาํ สัง่
พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดผิดสัญญาเช่านี้ และให้คู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่มไิ ด้ผดิ สัญญามีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาโดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยังคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีผ่ ดิ สัญญา
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ูใ้ ห้เช่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาเช่าในหัวข้อเหตุผดิ สัญญาข้อ 2 นี้ ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงคืนค่าเช่าที่ผู้เช่าชําระล่วงหน้ าไปแล้วตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าคงเหลือในปี นัน้ ๆ
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ให้แก่ผเู้ ช่า
3. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในหัวข้อเหตุผดิ สัญญาข้อ 3 และ 4 ให้ถอื ว่าสัญญาเช่าฉบับนี้
สิน้ สุดลงโดยที่คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิเรียกร้อง
ค่าเช่าทีถ่ งึ กําหนดชําระและคงค้างชําระทีเ่ กิดขึน้ ก่อนสัญญาเช่าสิน้ สุดลง (หากมี) และ
ผูใ้ ห้เช่าตกลงคืนค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหน้าไปแล้วตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าคงเหลือ
ในปี นนั ้ ๆ ให้แก่ผเู้ ช่า
4. หากคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ใดๆ ให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง คู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่
มิได้เป็ นผูผ้ ดิ นัดชําระหนี้จะมีสทิ ธิคดิ ค่าปรับในอัตราเท่ากับร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวน
หนี้คา้ งชําระนัน้ ๆ จนกว่าจะได้ชาํ ระเสร็จสิน้
5. เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้ส้นิ สุดลงในกรณีใดๆ ให้สทิ ธิการครอบครองและใช้ประโยชน์
ทรัพย์สนิ ที่เช่าตกกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพที่เป็ นอยู่ในขณะนัน้ ตามที่ได้รบั การ
บํารุงรักษาโดยผู้เช่า และผู้เช่าพร้อมด้วยบริวารทัง้ หมดยินยอมออกจากทรัพย์สนิ ที่เช่า
รวมทัง้ ขนย้ายสิง่ ของ สัมภาระทีเ่ ป็ นของผูเ้ ช่าและบริวารออกไปทันทีทเ่ี ลิกสัญญา
6. เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สน้ิ สุดลงไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงคืนเงินมัดจําให้แก่ผเู้ ช่า
7. ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ ทีก่ ําหนดในเหตุผดิ นัดหรือ
เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาตามสัญญานี้ ผูเ้ ช่ายังคงมีหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญานี้และสามารถ
ใช้ป ระโยชน์ ใ นทรัพ ย์ส ิน ที่เช่ า จนกว่า จะครบกํา หนดตามระยะเวลาที่ผู้เช่ า กํ า หนดใน
หนังสือบอกกล่าว
13.2 สัญญาเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ ทธิ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนํ้าตาลทราย
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาเช่า

เงือ่ นไขการต่อ
สัญญาเช่า
ค่าเช่าและค่ามัดจํา

บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”)
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูเ้ ช่า”)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาลทราย
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่าเช่าเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการ
โรงงานนํ้าตาลทราย
30 ปี นบั จากวันทีค่ สู่ ญ
ั ญานําสัญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ้าตาลทราย ระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า
ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานทีด่ นิ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ผูใ้ ห้เช่าตกลงทีจ่ ะให้คาํ มันแก่
่ ผเู้ ช่าเพือ่ ให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าต่อไปอีก 30 ปี นบั แต่
วันทีค่ รบระยะเวลาการเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุการเช่าเป็ นหนังสือ
ให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเช่า
ผูเ้ ช่าตกลงชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ดังนี้
1. สําหรับ 5 ปี แรก ค่าเช่าปี ละ 93,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
2. สําหรับค่าเช่าภายหลัง 5 ปี แรก ค่าเช่าจะปรับเพิม่ ขึน้ ตามอัตรารวมของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
ทัวไปของประเทศ
่
(Consumer Price Index หรือ CPI) ในแต่ละรอบปี ทป่ี ระกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ โดยจะปรับเพิม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าปี ก่อนทีจ่ ะมีการปรับ
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สิทธิและหน้าทีข่ อง
ผูใ้ ห้เช่า

ขึน้ ค่าเช่า
ค่ามัดจํา จํานวน 93,700,000 บาท ซึง่ ชําระในวันจดทะเบียนการเช่าสัญญาเช่าทีด่ นิ และ
โรงงานนํ้าตาลทราย โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะคืนค่ามัดจําให้แก่ผเู้ ช่าภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
สัญญาเช่าสิน้ สุดลง เว้นแต่กรณีผเู้ ช่าปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาเช่าและเกิดความเสียหายแก่ผใู้ ห้เช่า
1. ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ซึง่ อาจจะส่งผลให้ผเู้ ช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ รวมถึงผูใ้ ห้เช่าจะ
ไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า อาทิ จํานองทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าแก่บุคคลภายนอก
โดยมิได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูเ้ ช่า
2. ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โรงงานนํ้าตาลทราย และจะดําเนินการให้ใบอนุ ญาตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ยังคงมีผลใช้บงั คับอยูต่ ลอดเวลา
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าตกลงและรับทราบว่าผูใ้ ห้เช่าอยูใ่ นระหว่างการขอผ่อนผันใน
เรือ่ งการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมภายใต้กฎหมายสิง่ แวดล้อมที่
เกีย่ วข้อง โดยในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าตกลงจะดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดยผูใ้ ห้เช่าจะประสานงาน หรือกระทําการใดๆ ทีจ่ าํ เป็ น
ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การดําเนินการตามกฎหมายสิง่ แวดล้อมดังกล่าว
สําเร็จลุลว่ งจนกว่าผูเ้ ช่าจะได้รบั อนุ ญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีใ่ นการแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าโดยไม่ชกั ช้า ใน
กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าได้รบั ทราบข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อการเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายใต้สญ
ั ญานี้หรือเหตุการณ์ใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงงานนํ้าตาลทราย และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยผูเ้ ช่า หรือ
สถานะทางการเงินของผูใ้ ห้เช่าอย่างมีนยั สําคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คูส่ ญ
ั ญาตามสัญญานี้
4. ผูใ้ ห้เช่าตกลงต่อผูเ้ ช่าว่าตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะดําเนินการให้การเข้าทําและ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆ ภายใต้สญ
ั ญานี้ไม่อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขแห่งการเพิกถอนกลฉ้อฉล
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายพุทธศักราช 2483
(รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
5. ผูใ้ ห้เช่าตกลงต่อผูเ้ ช่าว่าในระหว่างทีผ่ เู้ ช่าดําเนินการเพือ่ ให้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือรับโอน
ใบอนุ ญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินกิจการโรงงานนํ้าตาลทรายตามทีก่ าํ หนดไว้ในหัวข้อ
สิทธิและหน้าทีข่ องผูเ้ ช่าข้อ 4 ผูใ้ ห้เช่าจะดําเนินการ ติดต่อ หรือกระทําการใดๆ ต่อ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กําหนดไว้เพือ่ ให้ผเู้ ช่าสามารถประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาลทรายได้อย่างต่อเนื่องจนกว่า
ผูเ้ ช่าจะได้รบั ใบอนุ ญาตหรือรับโอนใบอนุ ญาตดังกล่าว
6. ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าได้รบั ข้อร้องเรียนและ/หรือข้อโต้แย้งที่
เกี่ยวกับทางสาธารณประโยชน์ หรือลํารางสาธารณะจากหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผล
กระทบต่อการประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาลทรายของผูเ้ ช่าหรือส่งผลให้ผเู้ ช่าต้องระงับการใช้พน้ื ที่
เช่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้างใดๆ ผู้ให้เช่าตกลงต่อผูเ้ ช่าว่าจะดําเนินการ ติดต่อ
หรือกระทําการใดๆ ที่จําเป็ นเพื่อให้ผู้เช่าสามารถประกอบกิจการโรงงานนํ้ าตาลทรายได้อย่าง
ต่ อเนื่ อง รวมถึงดํ าเนิ นการจัดหาสถานที่หรือพื้นที่อ่ืน เพื่อทดแทนพื้นที่เช่ าในส่วนที่ได้ร บั
ผลกระทบจากการระงับการใช้หรือการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว
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สิทธิและหน้าทีข่ องผู้ 1. ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามทีก่ าํ หนดในวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
เช่า
รวมทัง้ ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิทจ่ี ะทําการติดตัง้ ป้ายโฆษณาหรือเครือ่ งแสดงสัญลักษณ์ของผูเ้ ช่า โดย
ผูเ้ ช่าเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ย
2. ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าประสงค์จะทําการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่วา่ จะเพื่อเป็ นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต หรือบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้อยูใ่ นสภาพดี ผูเ้ ช่าจะต้อง
ดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบ
ถึงการดัดแปลงหรือต่อเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากผูใ้ ห้เช่าไม่ทาํ หนังสือคัดค้าน
การดัดแปลงหรือต่อเติมดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั หนังสือแจ้ง
ดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ดดั แปลงหรือต่อเติมตามทีผ่ เู้ ช่าได้แจ้งไว้
ในการดัดแปลงหรือต่อเติมนี้ ผูเ้ ช่าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยทุกประการ โดยให้สว่ นทีก่ ่อสร้าง
ต่อเติม แก้ไขหรือดัดแปลง เป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูเ้ ช่าและไม่ถอื เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่าภายใต้
สัญญานี้ และในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าฉบับนี้ระงับสิน้ ลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าตกลงส่ง
มอบ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีม่ กี ารดัดแปลงหรือต่อเติมตามทีผ่ ใู้ ห้เช่าให้ความยินยอมไว้หรือถือ
ว่าให้ความยินยอมแก่ผใู้ ห้เช่า โดยมีคา่ ตอบแทนการโอนจํานวน 1,000,000 บาท ทัง้ นี้ ใน
ส่วนของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีม่ กี ารดัดแปลงหรือต่อเติมโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
นัน้ เมือ่ สัญญาเช่าฉบับนี้ระงับสิน้ ลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิเรียกให้ผเู้ ช่า
ดําเนินการรือ้ ถอนหรือเคลื่อนย้ายส่วนทีก่ ่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข หรือดัดแปลง ด้วย
ค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ช่าเอง
ในกรณีทก่ี ารก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างหรือการแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระทําผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กฎ
ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายนัน้ แต่เพียงฝา่ ยเดียว
3. ภายในระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าจะรักษาและดูแลทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้เรียบร้อย และจะไม่
กระทําการใดๆ ทีเ่ ป็ นการรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่นทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง หรือ
กีดขวางการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีอาํ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
4. ผูเ้ ช่าจะดําเนินการใดๆ เพือ่ ให้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือรับโอนใบอนุ ญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินกิจการโรงงานนํ้าตาลทราย รวมถึงใบอนุ ญาตอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูใ้ ห้เช่าตกลง
จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับผูเ้ ช่าในการดําเนินการติดต่อและประสานงานกับ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ผเู้ ช่าได้รบั อนุ ญาตหรือสามารถประกอบกิจการ
โรงงานนํ้าตาลทรายได้อย่างต่อเนื่องและตลอดระยะเวลาการเช่า
5. ผูเ้ ช่าจะดําเนินการให้ผใู้ ห้เช่าหรือตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าเข้าตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้โดย
ผูใ้ ห้เช่าต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่ามีเหตุจาํ เป็ นเร่งด่วน อาทิ เกิดเหตุขดั ข้องในเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการผลิตนํ้าตาลทรายทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบกิจการ
ของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าหรือตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าสามารถเข้าตรวจสอบ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ทนั ที
6. ผูเ้ ช่ามีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตลอดถึงกฎหมายเกีย่ วกับภาษีอากร สิง่ แวดล้อม เงือ่ นไขและข้อกําหนด
ตามใบอนุ ญาตต่างๆ (ถ้ามี) ทีจ่ าํ เป็ นกับการประกอบกิจการของผูเ้ ช่าโดยเคร่งครัดและจะ
ดํารงไว้ซง่ึ ใบอนุ ญาตต่างๆ (ถ้ามี)
7. ผูเ้ ช่ามีหน้าทีใ่ นการแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าโดยไม่ชกั ช้า ใน
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การประกันภัย

ข้อตกลงเพิม่ เติม
(ประกันภัย)

กรณีทผ่ี เู้ ช่าได้รบั ทราบข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายใต้สญ
ั ญานี้หรือเหตุการณ์ใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงงานนํ้าตาลทราย หรือสถานะทางการเงินของผูเ้ ช่า
อย่างมีนยั สําคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคูส่ ญ
ั ญาตามสัญญานี้
ภายในระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่ามีหน้าทีจ่ ดั หาและชําระเบีย้ ประกันภัย รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วเนื่องกับการจัดหาประกันภัยเพือ่ ประกันภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายใต้สญ
ั ญา
เช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ้าตาลทราย และสัญญาเช่าเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และสิทธิต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับโรงงานนํ้าตาลทราย (ทรัพย์สนิ ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวรวมเรียกว่า “โรงงาน
นํ้าตาลทรายและเครื่องจักร”) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า (Property All Risks Insurance) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.1 ผูใ้ ห้เช่าและ/หรือผูเ้ ช่าเป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่วม
1.2 ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
1.3 ทุนประกันมีจาํ นวนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ทดแทน (Replacement Value) ของ
แต่ละปี ของ “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” หรือมูลค่าอื่นทีเ่ ทียบเท่า
ผูเ้ ช่าจะต้องจะจัดหาประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีค่ รอบคลุมในส่วนของภัย
ธรรมชาติ หากประกันภัยดังกล่าวสามารถทําได้ และ “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” อยู่
ในข่ายทีบ่ ริษทั ผูร้ บั ประกันภัยสามารถยอมรับประกันภัยได้
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่ามีหน้าทีใ่ นการแจ้งให้ผรู้ บั ประกันภัยทราบและบันทึกรายการทรัพย์สนิ ส่วนทีม่ ี
การก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลงทีน่ ํามาเพิม่ หรือประกอบเข้าไว้กบั “โรงงานนํ้าตาลทราย
และเครือ่ งจักร” รวมถึงจัดหาและชําระเบีย้ ประกันภัยสําหรับทรัพย์สนิ ส่วนทีก่ ่อสร้าง ต่อเติม
แก้ไข ดัดแปลงดังกล่าว
2. ประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)
1. ภายในระยะเวลาการเช่า หาก “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ได้รบั ความเสียหาย
จากวินาศภัยบางส่วน (Partial Loss) คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ความเสียหายจาก
วินาศภัยบางส่วนหมายถึงความเสียหายบางส่วนของ “โรงงานนํ้าตาลทรายและ
เครือ่ งจักร” ทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้ความเสียหายจากวินาศภัยทัง้ หมด (Total Loss)
1.1 กรณีความเสียหายเกิดขึน้ จากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าหรือ
บุคคลทีผ่ เู้ ช่าได้มอบหมายมีหน้าทีด่ าํ เนินการซ่อมแซม “โรงงานนํ้าตาลทรายและ
เครือ่ งจักร” ให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าสภาพเดิมเหมือนก่อนทีจ่ ะประสบภัยพิบตั ิ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทนทัง้ จํานวนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ผูร้ บั
ประกันภัยภายใต้ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า และในกรณีคา่ สินไหม
ทดแทนทีผ่ เู้ ช่าได้รบั ภายใต้ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่เพียงพอในการ
ซ่อมแซม “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ผูเ้ ช่าต้องรับผิดชอบในจํานวนเงินใน
ส่วนทีเ่ กินกว่าค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ซ่อมแซม “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร”
1.2 กรณีความเสียหายเกิดขึน้ นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 1.1 ผูเ้ ช่าหรือบุคคลทีผ่ ู้
เช่าได้มอบหมายมีหน้าทีด่ าํ เนินการซ่อมแซม “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร”
ให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าสภาพเดิมเหมือนก่อนทีจ่ ะประสบภัยพิบตั ใิ ห้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทนทัง้ จํานวนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยภายใต้
ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งรับผิดชอบในจํานวนเงินเกิน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 288

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

กว่าค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั เพือ่ ซ่อมแซม “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร”
1.3 ภายในระยะเวลาทีท่ าํ การซ่อมแซม “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ผูเ้ ช่ายังคงมี
หน้าทีใ่ นการชําระค่าเช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า
1.4 สัญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ้าตาลทรายและ/หรือสัญญานี้ไม่ระงับสิน้ ลง
2. ภายในระยะเวลาการเช่า หาก “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ได้รบั ความเสียหาย
จากวินาศภัยทัง้ หมด หรือบางส่วนซึง่ เป็ นสาระสําคัญและส่งผลให้ผเู้ ช่าไม่สามารถใช้
ประโยชน์ใน “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” (Total Loss) ได้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน
ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ความเสียหายจากวินาศภัยทัง้ หมด หมายถึง กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าไม่สามารถใช้
ประโยชน์ใน “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ได้โดยผลของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ได้เกินกว่าร้อยละ 50
ของพืน้ ทีข่ อง “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร”
2.1 กรณีความเสียหายเกิดขึน้ จากความจงในหรือประมาทเลินเล่อของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าหรือ
บุคคลทีผ่ เู้ ช่าได้มอบหมายมีหน้าทีด่ าํ เนินการก่อสร้างหรือเปลีย่ น “โรงงานนํ้าตาล
ทรายและเครือ่ งจักร” ให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าสภาพเดิมเหมือนก่อนทีจ่ ะ
ประสบภัยพิบตั ใิ ห้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทนทัง้ จํานวนทีไ่ ด้รบั จาก
บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยภายใต้ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า และในกรณีคา่
สินไหมทดแทนทีผ่ เู้ ช่าได้รบั ภายใต้ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่เพียงพอ
ในการก่อสร้างหรือเปลีย่ น “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ผูเ้ ช่าต้องรับผิดชอบ
ในจํานวนเงินในส่วนทีเ่ กินกว่าค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ก่อสร้างหรือเปลีย่ น “โรงงาน
นํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ดังกล่าว
2.2 กรณีความเสียหายเกิดขึน้ นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 2.1 คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน
ประการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.2.1 ให้สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ้าตาลทรายและ/หรือสัญญาเช่านี้ระงับสิน้ ลง
โดยค่าสินไหมทดแทนสําหรับ “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ซึง่ เป็ น
ทรัพย์ทเ่ี ช่าให้ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า สําหรับค่าสินไหมทดแทนในส่วนเพิม่ ทีม่ ี
การเปลีย่ นใหม่ หรือก่อสร้างใหม่ให้ตกเป็ นของผูเ้ ช่า และให้ผใู้ ห้เช่าชําระเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าคืนให้แก่ผเู้ ช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าในรอบปี นนั ้ ๆ
ทีเ่ หลืออยู่
2.2.2 ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าประสงค์จะก่อสร้างโรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักรใหม่ ให้ผู้
เช่าหรือบุคคลทีผ่ เู้ ช่าได้มอบหมายมีหน้าทีด่ าํ เนินการก่อสร้างโรงงานนํ้าตาล
ทรายและเครือ่ งจักรใหม่ ให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าสภาพเดิมเหมือน
ก่อนทีจ่ ะประสบภัยพิบตั โิ ดยมีกําลังการผลิตจริงไม่ดอ้ ยไปกว่ากําลังการผลิต
จริง ณ วันทีเ่ ริม่ สัญญาเช่าฉบับนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทน
ทัง้ จํานวนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยภายใต้ประกันความเสีย่ งภัยใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเพือ่ การก่อสร้างใหม่ดงั กล่าว
3. ค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยตามข้อ 1. และ 2. นัน้ ผูใ้ ห้เช่าและผู้
เช่าตกลงจะร่วมกันแต่งตัง้ ให้มผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา (Escrow Agent) เพือ่ ทํา
หน้าทีเ่ ป็ นคนกลางเพือ่ ดูแลเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ฝากในบัญชีดแู ล
ผลประโยชน์ (Escrow Account) โดยมีเงือ่ นไขในการเบิกถอนเงินค่าสินไหมทดแทนว่า
ก) ผูเ้ ช่าต้องแจ้งยืนยันการปฏิบตั ติ ามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 1. หรือ 2. และ ข) ผูใ้ ห้เช่าและผู้
เช่าจะต้องลงลายมือชื่อยินยอมร่วมกันในการเบิกถอนเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
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การเช่าช่วงหรือโอน
สิทธิการเช่า
เหตุผดิ สัญญา

ผลของการผิด
สัญญา

4. “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ส่วนทีม่ กี ารซ่อมแซม เปลีย่ นใหม่ หรือก่อสร้างใหม่
โดยผูเ้ ช่าตามทีก่ าํ หนดในข้อ 1. และ 2. ให้ถอื เป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูเ้ ช่าและไม่ถอื เป็ น
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายใต้สญ
ั ญานี้ และในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าสิน้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้
เช่ามีสทิ ธิในการขาย “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ทีม่ กี ารซ่อมแซม เปลีย่ นใหม่
หรือก่อสร้างใหม่ดงั กล่าวให้แก่ผใู้ ห้เช่าได้ในราคา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
ตลอดระยะเวลาการเช่าผูเ้ ช่าตกลงจะไม่ให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิและหน้าทีข่ องผูเ้ ช่าภายใต้
สัญญาเช่านี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือ
จากผูใ้ ห้เช่าก่อน หรือเป็ นการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่บริษทั ย่อยของผูเ้ ช่า
1. คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือตกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับรองซึง่ เป็ นสาระสําคัญ
ตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับนี้
2. สัญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ้าตาลทรายระงับสิน้ ลง
ทัง้ นี้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญานี้ระงับสิน้ ลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าตกลงให้สญ
ั ญา
เช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ้าตาลทรายสิน้ สุดลงด้วย
3. ศาลมีคาํ สังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดของคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญาโดยความยินยอมของทัง้ สองฝา่ ยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในข้อ 1. และ 2. คูส่ ญ
ั ญาตกลงดังนี้
1.1 หากผูเ้ ช่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหรือตกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับรองตามรายละเอียดทีก่ ําหนด
ภายใต้สญ
ั ญานี้และ/หรือสัญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงาน และผูเ้ ช่าไม่ดาํ เนินการแก้ไขและ
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ดําเนินการต่างๆ กับ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันทีท่ ราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานัน้ หรือวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ
ตามที่ผูใ้ ห้เช่าได้แจ้งให้ผูเ้ ช่าทราบซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการแก้ไขเหตุ
ผิดนัดดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามทีก่ ําหนดในกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่อาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
1.2 หากผู้ใ ห้เ ช่ า เป็ น ผู้ป ฏิบ ัติผิด สัญ ญาหรือ ตกเป็ น ผู้ผิด คํา รับ รองตามรายละเอีย ดที่
กํ า หนดภายใต้ ส ัญ ญานี้ แ ละ/หรือ สัญ ญาเช่ า ที่ดิ น และโรงงาน และผู้ ใ ห้ เ ช่ า ไม่
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวัน
ทราบถึง เหตุ แ ห่งการผิดสัญ ญานัน้ หรือวัน ที่ไ ด้ร บั แจ้ง เป็ น ลายลัก ษณ์ อ กั ษร หรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีผ่ เู้ ช่าได้แจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบซึง่ เป็ นระยะเวลาทีเ่ พียงพอ
สําหรับการแก้ไขเหตุ ผิดนัดดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามวัตถุประสงค์ของการเช่า ผูเ้ ช่าอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจ้ง
ให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน และผูใ้ ห้เช่าตกลง
คืน (ก) ค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหน้าไปแล้วตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าคงเหลือในปี
นัน้ ๆ ให้แก่ผเู้ ช่า และ (ข) ค่าเสียหายต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนดจากผูใ้ ห้เช่าได้อกี
ส่วนหนึ่งด้วย
2. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในข้อ 3. ให้ถอื ว่าคู่สญ
ั ญาฝา่ ยทีศ่ าลมีคาํ สังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผิดสัญญาเช่านี้ และให้คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่มไิ ด้ผดิ สัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็ น
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หนังสือไปยังคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีผ่ ดิ สัญญา
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ใู้ ห้เช่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาเช่าในหัวข้อเหตุผดิ สัญญาข้อ 2 นี้ ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงคืนค่าเช่าที่ผู้เช่าชําระล่วงหน้ าไปแล้วตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าคงเหลือในปี
นัน้ ๆ ให้แก่ผเู้ ช่า
3. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในข้อ 4. ให้ถอื ว่าสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงโดยทีค่ ่สู ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ย
ไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีก
่ฝายหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิเรียกร้องค่าเช่าทีถ่ งึ กําหนดชําระและคงค้างชําระที่
เกิดขึน้ ก่อนสัญญาเช่าสิน้ สุดลง (หากมี) และผูใ้ ห้เช่าตกลงคืนค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหน้า
ไปแล้วตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าคงเหลือในปี นนั ้ ๆ ให้แก่ผเู้ ช่า
4. หากคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ใดๆ ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง คู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่
มิได้เป็ นผู้ผดิ นัดชําระหนี้จะมีสทิ ธิคดิ ค่าปรับในอัตราเท่ากับร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวน
หนี้คา้ งชําระนัน้ ๆ จนกว่าจะได้ชาํ ระเสร็จสิน้
5. เมื่อสัญ ญาเช่าฉบับนี้ ส้นิ สุดลงในกรณี ใ ดๆ ให้สทิ ธิการครอบครองและใช้ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพย์สนิ ที่เช่าตกกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพที่เป็ นอยู่ในขณะนัน้ ตามที่ได้รบั การ
บํารุงรักษาโดยผูเ้ ช่า
6. เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สน้ิ สุดลงไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงคืนเงินมัดจําแก่ผเู้ ช่า
7. ในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญาได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดในเหตุผดิ สัญญา
ตามสัญญานี้ ผูเ้ ช่ายังคงมีหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญานี้และสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
จนกว่าจะครบกําหนดตามระยะเวลาทีผ่ เู้ ช่ากําหนดในหนังสือบอกกล่าว
13.3 สัญญาโอนสิ ทธิ เรียกร้อง
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
สิทธิเรียกร้องทีโ่ อน

ค่าตอบแทนการโอน
สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญา
การโอนสิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญา

บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (“ผูโ้ อน”)
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูร้ บั โอน”)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555
สิทธิเรียกร้องทีผ่ ูโ้ อนมีต่อลูกหนี้ชาวไร่ในการได้รบั ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยมื เงินที่ผูโ้ อนทํา
กับ ลูก หนี้ ช าวไร่เ พื่อ สนับ สนุ น ชาวไร่ใ นการเพาะปลูก อ้อ ยเพื่อ ใช้ใ นการดํา เนิ น กิจ การ
โรงงานนํ้ าตาลทราย (“ลูกหนี้แห่งสิทธิ”) รวมถึงสิทธิต่างๆ ทีม่ อี ยู่เหนือผูค้ ้ําประกัน ผูใ้ ห้
หลักประกัน และทรัพย์อนั เป็ นหลักประกัน (“สิทธิเรียกร้องตามสัญญา”)
367,943,414.40 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสีห่ มื่นสามพันสีร่ อ้ ยสิบสีบ่ าทสีส่ บิ
สตางค์)
คู่สญ
ั ญาตกลงว่าการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้มผี ลใช้บงั คับเมื่อผูร้ บั โอนได้ชําระเงิน
ค่าตอบแทนการโอนให้แก่ผโู้ อนครบถ้วนและเป็ นไปตามเงือ่ นไขตามสัญญานี้ (“วันโอนสิทธิ
เรียกร้อง”)
คูส่ ญ
ั ญาตกลงเกีย่ วกับการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผูโ้ อนมายังผูร้ บั โอนดังนี้
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สิทธิและหน้าทีข่ องผู้
โอนและผูร้ บั โอน

คํารับรองและ
รับประกันของผูโ้ อน

1. ภายใน 60 วันนับจากวันโอนสิทธิเรียกร้อง ผู้โอนตกลงส่งหนังสือบอกกล่าวการโอน
สิทธิเรียกร้องการรับเงินให้แก่ลกู หนี้แห่งสิทธิ รวมทัง้ บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
และ/หรือ ผู้ใ ห้ห ลัก ประกัน เพื่อ ให้ลู ก หนี้ แ ห่ ง สิท ธิ รวมทัง้ บุ ค คลภายนอกดัง กล่ า ว
รับทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จา่ ยของผูโ้ อน
2. “สิทธิเรียกร้องตามสัญญา” ทีโ่ อนตามสัญญานี้ ให้รวมถึง สิทธิจาํ นอง สิทธิจํานํา สิทธิ
ต่างๆ ที่มอี ยู่เหนือผูค้ ้ําประกัน ผูใ้ ห้หลักประกัน และทรัพย์อนั เป็ นหลักประกัน ที่มอี ยู่
อันเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาทีโ่ อนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนด้วย ทัง้ นี้ หากต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อโอนความเป็ นเจ้าของ “สิทธิเรียกร้องตามสัญญา”
จากผูโ้ อนมาเป็ นของผูร้ บั โอน ให้ค่สู ญ
ั ญาดําเนินการตามทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อสิทธิและ
หน้าทีข่ องผูร้ บั โอนและผูโ้ อน ข้อ 3. ของสัญญานี้
3. หากภายหลังจากวันโอนสิทธิเรียกร้อง ถ้าลูกหนี้แห่งสิทธิได้ใช้เงินหรือกระทําการใดๆ
ด้วยวิธกี ารใดๆ แก่ผู้โอนอันทําให้ลูกหนี้แห่งสิทธิ รวมทัง้ บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นผู้ค้ํา
ประกัน และ/หรือผูใ้ ห้หลักประกัน หลุดพ้นจากหนี้ทม่ี ตี ่อผูโ้ อนก่อนได้รบั คําบอกกล่าว
การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ผู้โอนตกลงที่จะนํ าเงินที่ได้รบั ชําระจากลูกหนี้แห่ง
สิทธิ รวมทัง้ บุคคลภายนอกดังกล่าวมาชําระให้แก่ผรู้ บั โอนภายใน 90 วัน นับแต่ลกู หนี้
แห่งสิทธิ รวมทัง้ บุคคลภายนอกดังกล่าวได้ใช้เงินนัน้ หรือได้กระทําการนัน้ ๆ แก่ผโู้ อน
1. ในวันโอนสิทธิเรียกร้อง ผูโ้ อนจะดําเนินการส่งมอบต้นฉบับของเอกสารทีเ่ กี่ยวกับสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญารวมตลอดถึงตราสารอื่นใดที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
ให้แก่ผรู้ บั โอน
2. หากผู้โอนยังได้รบั ผลประโยชน์ ใดๆ จากสิทธิเรียกร้องตามสัญญาที่โอนภายหลังจาก
วันโอนสิทธิเรียกร้อง ผูโ้ อนตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ ดงั กล่าวให้แก่ผรู้ บั โอนโดยไม่
ชักช้าภายใน 120 วันนับจากวันทีผ่ โู้ อนได้รบั ผลประโยชน์ใดๆ จาก สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญา
3. ในกรณีทส่ี ทิ ธิเรียกร้องตามสัญญาส่วนใดทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนเพื่อโอน
ความเป็ นเจ้าของในสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผูโ้ อนมาเป็ นของผูร้ บั โอน คู่สญ
ั ญาตก
ลงจะใช้ความพยายามอย่างดีทส่ี ุดทีจ่ ะดําเนินการเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนให้เสร็จสิน้
ในวันโอนสิทธิเรียกร้อง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในวัน
โอนสิทธิเรียกร้องได้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะดําเนินการโดยเร็วภายใน 120 วันนับจากวันโอน
สิทธิเรียกร้อง
ในวันทําสัญญาและวันโอนสิทธิเรียกร้อง ผูโ้ อนตกลงให้คาํ รับรองและรับประกันแก่ผรู้ บั โอน
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ โ อนเป็ นผู้ ม ี ส ิ ท ธิ ใ นสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งตามสัญ ญาเหนื อ ลู ก หนี้ แ ห่ ง สิ ท ธิ รวมทั ง้
บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน และ/หรือผูใ้ ห้หลักประกัน โดยสมบูรณ์และชอบด้วย
กฎหมายทุกประการ
2. นอกเหนือจากที่ผู้โอนได้แจ้งให้ผู้รบั โอนทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ผู้โอนรับรองแก่
ผู้ร บั โอนว่า ไม่ม ีภ าระผูก พัน ใดๆ หรือก่ อ ภาระผูก พัน ใดๆ เหนื อสิทธิเ รียกร้อ งตาม
สัญญา และผูโ้ อนมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์ในการเข้าทําสัญญานี้กบั ผูร้ บั โอน
3. ผู้โ อนไม่ไ ด้ก ระทํา การใดๆ หรือ ปฏิเ สธการกระทํา การใดๆ ซึ่ง มีผ ลให้เ ป็ น การผิด
ข้อกําหนดในหรือผิดเงือ่ นไขใดๆ เกีย่ วกับสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
4. ผู้โ อนไม่ ไ ด้ก ระทํ า การใดๆ และจะไม่ ก ระทํ า การใดๆ อัน จะมีผ ลกระทบต่ อ สิท ธิ
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ผลของการผิดสัญญา

เรียกร้องตามสัญญา รวมทัง้ สิทธิของผู้รบั โอนในการได้รบั ชําระหนี้จากลูกหนี้ ผู้ค้ํา
ประกัน และ/หรือผูใ้ ห้หลักประกัน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผูร้ บั โอน
หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ให้ถอื เป็ นเหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ง
การบอกเลิกสัญญานี้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญา คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะดําเนินการดังต่อไปนี้

ค่าใช้จา่ ยในการโอนสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญา

1. หากผูร้ บั โอนเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาตามรายละเอียดทีก่ ําหนดภายใต้สญ
ั ญานี้ และผูร้ บั
โอนไม่ดํา เนิ น การแก้ไ ขและปฏิบตั ิใ ห้ถูก ต้อ งตามสัญ ญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ดาํ เนินการต่างๆ กับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ภายในระยะเวลา 90 วัน นับ
จากวันที่ได้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผโู้ อนได้แจ้งให้ผรู้ บั โอนทราบซึ่งเป็ นระยะเวลาทีเ่ พียงพอ
สําหรับการแก้ไขเหตุผดิ นัดดังกล่าว ผูโ้ อนมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ จาก
ผูร้ บั โอนได้ตามทีก่ าํ หนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่อาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
2. หากผู้โอนเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหรือตกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับรองตามรายละเอียดที่กําหนด
ภายใต้สญ
ั ญานี้ และผูโ้ อนไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผู้รบั โอนได้แจ้งให้ผู้โอนทราบซึ่งเป็ น
ระยะเวลาที่เ พีย งพอสํา หรับ การแก้ไ ขเหตุ ผิด นั ด ดัง กล่ า ว ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อ การ
ประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาลทรายของผูร้ บั โอนผูร้ บั โอนอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
โดยผูร้ บั โอนมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหายต่าง
ผูโ้ อนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการโอน
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาทัง้ หมดภายใต้สญ
ั ญานี้และตามทีก่ ฎหมายกําหนด (หากมี)

เหตุผดิ สัญญา

13.4 สัญญาโอนพนักงานของโรงงานนํ้าตาลทราย
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
วัตถุประสงค์

บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (“ผูโ้ อน”)
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูร้ บั โอน”)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ วันจดทะเบียนสัญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ้าตาลทราย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน
ทีด่ นิ ทีเ่ กี่ยวข้อง) “วันที่ จดทะเบียนการเช่า” (ผูโ้ อนตกลงโอนพนักงานทีท่ ํางานอยูใ่ นโรงงาน
นํ้ าตาลทรายของผู้โอนให้แก่ผู้รบั โอนเพื่อให้สามารถทํางานอยู่ในโรงงานนํ้ าตาลทรายต่อไป
ตามเดิม และผู้ ร ับ โอนตกลงรับ โอนพนั ก งานดัง กล่ า วจากผู้ โ อน รายชื่อ ตํ า แหน่ ง และ
รายละเอียดเกีย่ วกับเงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานดังกล่าวเป็ นไปตามทีผ่ ู้
โอนได้แจ้งให้ผรู้ บั โอนทราบ
ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนตกลงให้การโอนพนักงานมีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
(“วันทีก่ ารโอนมีผลใช้บงั คับ”) เป็ นต้นไป

วันทีก่ ารโอน
พนักงานมีผลใช้
บังคับ
ข้อตกลงในการโอน ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนตกลงในเรือ่ งการโอนพนักงาน ดังต่อไปนี้
พนักงาน
1. ผูร้ บั โอนตกลงรับโอนสิทธิ และหน้าที่ รวมถึงจะรับผิดชอบภาระหนี้สนิ และความรับผิดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับพนักงานที่รบั โอนซึ่งเกิดขึ้นนับจากวันที่การโอนมีผลใช้
บังคับเป็ นต้นไป
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

คํารับรองและ
รับประกันของผู้
โอน

ข้อตกลงการโอน
พนักงานกลับไป
ทํางานกับผูโ้ อน

เหตุผดิ สัญญา
ผลของการผิด
สัญญา

ค่าใช้จา่ ยในการ

ผูโ้ อนตกลงจะรับผิดชอบภาระหนี้สนิ และความรับผิดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
พนักงานทีโ่ อนทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันทีก่ ารโอนมีผลใช้บงั คับ
2. ผูร้ บั โอนจะรับโอนพนักงานโดยนับอายุการทํางานอย่างต่อเนื่อง และดําเนินการให้พนักงาน
ทีร่ บั โอนได้รบั ตําแหน่ง เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการทีพ่ นักงานมีอยูก่ บั ผูโ้ อน
ก่อนวันทีก่ ารโอนมีผลใช้บงั คับตามทีผ่ โู้ อนได้แจ้งให้ผรู้ บั โอนทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
3. ผู้โอนตกลงชํา ระค่าจ้า งและผลประโยชน์ อ่ืน ๆ ให้แ ก่ พนักงานโดยครบถ้วน โดยจะจ่า ย
ค่าจ้างให้แก่พนักงานจนถึงก่อนวันทีก่ ารโอนมีผลใช้บงั คับ
4. ก่อนหรือ ณ วันทีก่ ารโอนมีผลใช้บงั คับ ผูโ้ อนจะดําเนินการให้ได้รบั หนังสือยินยอมการโอน
พนักงาน พร้อมทัง้ จะส่งมอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานทีโ่ อนให้แก่ผรู้ บั โอน
ในวันทําสัญญาและวันที่การโอนมีผลใช้บงั คับ ผู้โอนตกลงให้คํารับรองและรับประกันแก่ผูร้ บั
โอนว่านอกจากรายชื่อ ตําแหน่ ง และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์ และ
สวัส ดิก ารของพนั ก งานตามที่ผู้โ อนได้ แ จ้ง ให้ผู้ ร ับ โอนทราบ ไม่ ม ีร ายชื่อ ตํ า แหน่ ง และ
รายละเอียดเกีย่ วกับเงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์ หรือสวัสดิการ หรือเงินอื่นใดไม่วา่ จะเป็ นการ
ตกลงด้วยลายลักษณ์ อกั ษรหรือด้วยวาจา หรือแนวทางในการปฏิบตั เิ ป็ นการภายในอื่นใดที่
ผูกพันผูโ้ อนกับพนักงานในการชําระเงินหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพิม่ เติม
ผูร้ บั โอนตกลงโอนพนักงานให้กลับไปทํางานกับผูโ้ อนเมื่อสัญญาเช่าที่ดนิ และโรงงานนํ้ าตาล
ทรายและ/หรือสัญญาเช่าเครื่องจักร อุ ปกรณ์ และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนํ้ าตาล
ทราย ระงับสิน้ ลง (“วันทีโ่ อนพนักงานกลับ”)
การโอนพนักงานกลับไปทํางานกับผูโ้ อนดังกล่าว ผูโ้ อนจะต้องรับโอนพนักงานโดยนับอายุการ
ทํางาน และให้ตาํ แหน่ง เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการตามทีพ่ นักงานมีอยูก่ บั ผูร้ บั
โอนก่อนวันทีโ่ อนพนักงานกลับอย่างต่อเนื่องต่อไป ทัง้ นี้ ในการโอนพนักงานกลับ คู่สญ
ั ญาตก
ลงจะทําสัญญาทีเ่ กีย่ วกับการโอนพนักงานกลับต่อไป
หากคู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ให้ถอื เป็ นเหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญานี้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญา คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะดําเนินการดังต่อไปนี้
1. หากผูร้ บั โอนเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาตามรายละเอียดทีก่ ําหนดภายใต้สญ
ั ญานี้ และผูร้ บั โอน
ไม่ดํา เนิ น การแก้ไ ขและปฏิบตั ิใ ห้ถู ก ต้อ งตามสัญ ญา ตามกฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง หรือ ไม่
ดําเนินการต่างๆ กับหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่
ได้ ร ับ แจ้ ง หรือ ทราบถึง เหตุ แ ห่ ง การผิด สัญ ญานั น้ เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร หรือ ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ตามที่ผูโ้ อนได้แจ้งให้ผรู้ บั โอนทราบซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการ
แก้ไ ขเหตุ ผิดนัดดังกล่าว ผู้โอนมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหายต่ างๆ จากผู้ร บั โอนได้
ตามทีก่ าํ หนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่อาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
2. หากผูโ้ อนเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหรือตกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับรองตามรายละเอียดทีก่ ําหนดภายใต้
สัญญานี้ และผูโ้ อนไม่ดาํ เนินการแก้ไขและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลา 90
วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่ผู้ร บั โอนได้แ จ้งให้ผู้โอนทราบซึ่งเป็ น ระยะเวลาที่เพีย งพอ
สําหรับการแก้ไขเหตุผดิ นัดดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาล
ทรายของผู้ร ับ โอน ผู้ร ับ โอนอาจบอกเลิก สัญ ญาฉบับ นี้ ไ ด้ โดยผู้ร ับ โอนมีส ิท ธิใ นการ
เรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ จากผูโ้ อนได้ตามทีก่ าํ หนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูร้ บั โอน ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

โอนพนักงาน

โอนพนักงานของผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอน ทัง้ หมดภายใต้สญ
ั ญานี้และตามทีก่ ฎหมายกําหนด (หาก
มี)

13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
วันทีแ่ ก้ไขสัญญา

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด (“เจ้าหนี้”)
บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (“ลูกหนี้”)
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันทีส่ ญ
ั ญามีผล
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บังคับใช้
ภาระหนี้ของลูกหนี้ ลูกหนี้ยอมรับว่าเจ้าหนี้ได้รบั โอนสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี ่อลูกหนี้จากสถาบันการเงิน ในมูลหนี้เงินกู้
และหลักประกัน
รวมทัง้ หลักประกันทีเ่ กีย่ วข้องมาโดยชอบด้วยกฎหมายและยอมรับว่า ณ วันทีท่ าํ สัญญาฉบับนี้
ลูกหนี้ยงั คงมีหนี้คงค้างกับเจ้าหนี้ตามจํานวนที่จะคํานวณได้ต่อไปในวันทําสัญญา (“หนี้คง
ค้าง”)

สาระสําคัญทีท่ าํ
การแก้ไข

ทัง้ นี้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้มหี นี้คงค้างต่อเจ้าหนี้ ดังนี้ เงินต้น 97,000,000
บาท และดอกเบีย้ ค้างจ่าย 687,156,121.56 บาท
เงื่อนไขการชําระหนี้
ลูกหนี้มหี นี้คงค้างต่อเจ้าหนี้เป็ นจํานวน (1) เงินต้น 97,000,000 บาท และดอกเบีย้ ค้างจ่าย (2)
687,156,121.56 บาท
 สัญญาเดิม:
ลูกหนี้จะต้องชําระยอดหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทัง้ หมดจํานวน
784,156,122 บาท ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยลูกหนี้จะชําระเงินต้นและดอกเบีย้ คงค้าง
จํานวน 40,000,000 บาทต่อปี เป็ นระยะเวลา 19 ปี และจะชําระเงินต้นและดอกเบีย้ คงค้าง
ทีเ่ หลืออยู่ จํานวน 23,830,674 ล้านบาท ในปี ท่ี 20
 สัญญาฉบับแก้ไข: ลูกหนี้จะต้องชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทัง้ หมด 784,156,122
บาท ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยลูกหนี้จะชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจํานวน
34,850,000 บาทต่อปี เป็ นระยะเวลา 19 ปี และจะชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างที่
เหลืออยู่ จํานวน 122,006,122 บาท ในปี ท่ี 20
การคํานวณดอกเบีย้
 สัญญาเดิม: ดอกเบีย้ คํานวณจากเงินต้นและดอกเบีย้ ค้างจ่ายตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดภายใต้
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
 สัญญาฉบับแก้ไข: ดอกเบี้ยคํานวณจากเงินต้นคงค้างที่จะชําระในแต่ละงวดและตกลงจะ
ชําระดอกเบีย้ ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดภายใต้สญ
ั ญานี้
ทัง้ นี้ การแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เป็ นผลดีกบั บริษัทฯ โดยทําให้ บริษทั นํ้ าตาลไทย
เอกลักษณ์ จํากัด ในฐานะลูกหนี้มภี าระในการชําระหนี้ลดลง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิได้ทําการบันทึก
กําไรจากการปรับสัญญาดังกล่าว

ข้อตกลงในการปรับ ลูกหนี้ตกลงจะชําระหนี้คงค้างให้แก่เจ้าหนี้ ดังนี้
โครงสร้างหนี้ฉบับ 1. ลูกหนี้ตกลงผ่อนชําระยอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างภายในระยะเวลา 20 ปี นับจาก
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แก้ไข

ผลของการผิด
สัญญา

หมายเหตุ

วันทีส่ ญ
ั ญานี้มผี ลบังคับใช้
2. ลู ก หนี้ ต กลงชํ า ระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ เป็ น รายปี โดยจะมี ย อดชํ า ระทัง้ หมดจํ า นวน
784,156,121.56 บาท แบ่งเป็ นเงินต้น 97,000,000 บาท และดอกเบี้ย 687,156,121.56
บาท
3. ลู ก หนี้ ต กลงที่จ ะชํ า ระดอกเบี้ย ในอัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากเฉลี่ย ของ 3 ธนาคาร ได้แ ก่
ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งคํานวณจากเงินต้นคงค้างชําระและตกลงจะชําระ
ดอกเบีย้ ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดภายใต้สญ
ั ญานี้
1. หากลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือผิดสัญญาไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อ
ใดก็ตาม ให้ถอื ว่าข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้เป็ นอันยกเลิก และเจ้าหนี้มสี ทิ ธิเรียกให้ลกู หนี้
ชําระหนี้ทงั ้ จํานวนได้ทนั ที
2. ในกรณีท่ลี ูกหนี้สามารถแก้ไขเหตุผดิ นัดชําระหนี้หรือเหตุผดิ สัญญาดังกล่าวได้ภายใน 60
วัน นับแต่วนั ผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาดังกล่าว หรือได้รบั การผ่อนเวลาจากเจ้าหนี้เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรยังมิให้ถือว่าลูกหนี้เป็ นฝ่ายผิดข้อตกลงตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ฉบับนี้
TIS ได้เข้าสูก่ ระบวนการฟื้ นฟูกจิ การโดยศาลได้มคี ําสังให้
่ ฟ้ื นฟูกจิ การในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ดี TIS มีผลประกอบการและสถานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ซึ่งส่งผลให้ TIS
พ้นจากสถานะหนี้สนิ ล้นพ้นตัว TIS จึงยื่นขอออกจากกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ โดยปจั จุบนั
ศาลได้มคี ําสังยกเลิ
่
กกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การแล้ว และ TIS จะชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใต้
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดภายใต้สญ
ั ญานี้

13.6 สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะซือ้
ขาย
ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ
การชําระราคา

บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จํากัด (“ผูจ้ ะขาย”)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ผู้ จ ะขายมีค วามประสงค์ จ ะขายโกดัง ถนน และบาทวิถี ร อบโกดัง รวมตลอดถึ ง ระบบ
สาธารณู ปโภค และอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องซึ่งสร้างอยู่บนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 22744 ตัง้ อยู่ท่ตี ําบล
หนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (“ทรัพย์สนิ ”)
69,000,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ

ชําระราคาที่จะซื้อขายทรัพย์สนิ ทัง้ หมดภายใน 30 วันนับจากวันทําสัญญาโดยเป็ นการชําระ
ครัง้ เดียวเสร็จสิน้
การโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ให้แก่ผจู้ ะซือ้ ในวันทีไ่ ด้รบั ชําระราคาทีจ่ ะ
ซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ค่าธรรมเนียมและ ผูจ้ ะขายจะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้
ภาษีอากร
หัก ณ ทีจ่ ่าย รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมการโอน อากรแสตมป์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ ์
ข้อกําหนดความรับ หากผู้จ ะซื้อ ไม่ส ามารถใช้ท รัพ ย์ส ิน ที่จ ะซื้อ ขายได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการทํ า สัญ ญาอัน
ผิดในทรัพย์ทจ่ี ะซือ้ เนื่องมาจากการกระทํา การละเว้นการกระทํา การฝา่ ฝื น หรือการประมาทเลินเล่อของผูจ้ ะขาย
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบัญญัตขิ องทางราชการ ผูจ้ ะขายตกลงจะคืน
ขาย
เงินให้แก่ผจู้ ะซือ้ ตามวิธกี ารคํานวณทีก่ าํ หนดในสัญญา
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13.7 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
วันทีแ่ ก้ไขสัญญา
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซือ้ ขาย

ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ

การชําระราคา
การโอนกรรมสิทธิ ์

ค่าธรรมเนียมและ
ภาษีอากร
การเลิกสัญญา

บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (“ผูจ้ ะขาย”)
บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
29 มกราคม พ.ศ. 2557
ที่ดนิ จํานวน 142 แปลง โดยแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นส่วนที่ปลอดภาระ และส่วนที่ 2
เป็ นทีด่ นิ ทีต่ ดิ ภาระจํานองอยูก่ บั บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด
ทีด่ นิ ส่วนที่ 1 มีจาํ นวน 105 แปลง เนื้อทีร่ วม 1,795 ไร่ 1 งาน 83.7 ตารางวา
ทีด่ นิ ส่วนที่ 2 มีจาํ นวน 37 แปลง เนื้อทีร่ วม 903 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา
ทัง้ นี้ รายละเอียดทีต่ งั ้ ทีด่ นิ ปรากฏตามทีแ่ นบท้ายสัญญา (“ทรัพย์สนิ ”)
ทีด่ นิ ส่วนที่ 1 ขายรวมในราคา 67,500,000 บาท
ทีด่ นิ ส่วนที่ 2 ขายรวมในราคา 31,000,000 บาท
โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ ป็ นไปตามราคาประเมิน หรือราคาตามมูลค่าทางบัญชีแล้วแต่ว่า
มูลค่าใดจะสูงกว่า
ชําระราคาทีจ่ ะซือ้ ขายทรัพย์สนิ ในวันโอนกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ แต่ละแปลง
ทีด่ นิ ส่วนที่ 1 โอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่ผจู้ ะซือ้ ภายใน 180 วันนับจากวันทําสัญญา
ที่ดนิ ส่วนที่ 2 โอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่ผูจ้ ะซื้อภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รบั อนุ มตั หิ รือความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ให้ปลอดจํานองได้
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะ
เกิดขึน้ จากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายเป็ นผูช้ าํ ระเพียงฝา่ ยเดียว
ในกรณีทผ่ี จู้ ะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ได้ทงั ้ จํานวนภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ให้ถอื
ว่าสัญญาจะซื้อจะขายเป็ นอันเลิกกัน และผูจ้ ะขายต้องคืนเงินค่าทีไ่ ด้ทไ่ี ด้รบั ไปแล้วให้แก่ผูซ้ ้อื
พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ คืนจากผูจ้ ะซือ้ โดยผูจ้ ะขายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการโอนกรรมสิทธิ ์เพียงฝา่ ยเดียว และยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผจู้ ะซื้อจํานวน 25,000,000
บาท

13.8 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
วันทีแ่ ก้ไขสัญญา
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซือ้ ขาย
ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ
การชําระราคา
การโอนกรรมสิทธิ ์

บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูจ้ ะขาย”)
บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
29 มกราคม พ.ศ. 2557
ทีด่ นิ จํานวน 529 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 10,639 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา รายละเอียดทีด่ นิ
เป็ นไปตามสัญญา (“ทรัพย์สนิ ”)
ราคารวม 417,596,750 บาท
ผูจ้ ะซื้อวางมัดจําไว้ 10,000,000 บาทในวันทําสัญญา และจะชําระราคาส่วนทีเ่ หลือทีจ่ ะซื้อขาย
ทรัพย์สนิ ในวันโอนกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ ส่วนทีไ่ ม่ตดิ ภาระจํานองให้โอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่ผจู้ ะซือ้ ภายใน 90 วันนับจากวันทําสัญญา
ทีด่ นิ ส่วนที่ตดิ ภาระจํานองอยู่กบั ธนาคารเจ้าหนี้ ให้โอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่ผูจ้ ะซื้อภายใน 90 วัน
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ค่าธรรมเนียมและ
ภาษีอากร
การริบมัดจํา

นับจากวันที่ได้รบั อนุ มตั ิหรือความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากธนาคารเจ้าหนี้ให้ปลอด
จํานองได้
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะ
เกิดขึน้ จากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายเป็ นผูช้ าํ ระเพียงฝา่ ยเดียว
หากผู้จ ะซื้อ ผิด สัญ ญาไม่ไ ปจดทะเบีย นรับ โอนกรรมสิท ธิต์ ามระยะเวลาที่กํ า หนด ผู้จ ะซื้อ
ยินยอมให้ผจู้ ะขายริบมัดจําได้ทนั ที

13.9 สัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement) จํานวน 8 ฉบับ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปรับ
โครงสร้างบริ ษทั ฯ
คูส่ ญ
ั ญา

สัญญาได้จดั ทําขึน้ ระหว่าง บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด (“บริษทั ฯ”) กับ กลุม่ ผู้
ถือหุน้ สิงคโปร์ จํานวน 8 รายแยกเป็ นสัญญาจํานวนทัง้ สิน้ 8 ฉบับมีเนื้อหาของสัญญา
สอดคล้องกัน โดยมีคสู่ ญ
ั ญาแต่ละรายดังนี้
1. บริษทั คิงวัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด (“สัญญา SPA 1”)
2. บริษทั คิงวัน อินดัสตรี้ จํากัด (“สัญญา SPA 2”)
3. บริษทั ซิโนแทค กรุป๊ จํากัด (“สัญญา SPA 3”)
4. บริษทั ยูที กรุป๊ จํากัด (“สัญญา SPA 4”)
5. บริษทั ไซเล็ม อินเวสเมนท์ จํากัด (“สัญญา SPA 5”)
6. บริษทั ฟาร์ อีสต์ ดิสทิลเลอร์ส จํากัด (“สัญญา SPA 6”)
7. นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ (“สัญญา SPA 7”)
8. นายฉัว่ คิม ฮัว้ (“สัญญา SPA 8”)

วันทีท่ าํ สัญญา

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
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สําหรับสัญญา SPA 4
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สําหรับสัญญา SPA 7 และสัญญา SPA 8
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์มคี วามประสงค์จะขายหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์
เปเปอร์ จํากัดจํานวนดังต่อไปนี้ให้กบั บริษทั ฯ
สัญญา SPA 1: 2,400,000 หุน้
สัญญา SPA 5: 2,400,000 หุน้

วัตถุประสงค์

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์มคี วามประสงค์จะขายหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัดจํานวน
ดังต่อไปนี้ให้กบั บริษทั ฯ
สัญญา SPA 2: 512,000 หุน้
สัญญา SPA 3: 335,644 หุน้
สัญญา SPA 6: 335,644 หุน้
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์มคี วามประสงค์จะขายหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์
จํากัดจํานวนดังต่อไปนี้ให้กบั บริษทั ฯ
สัญญา SPA 4: 1,250,000 หุน้
สัญญา SPA 7: 375,000 หุน้
สัญญา SPA 8: 375,000 หุน้
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ราคาซือ้ ขาย

ราคาซือ้ ขายหุน้ แต่ละสัญญามีดงั ต่อไปนี้
หุน้ ของบริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
สัญญา SPA 1: 918,600,000 บาท
สัญญา SPA 5: 91,870,000 บาท
หุน้ ของบริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
สัญญา SPA 2: 305,800,000 บาท
สัญญา SPA 3: 200,470,000 บาท
สัญญา SPA 6: 200,470,000 บาท

การชําระราคา

หุน้ ของบริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ 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% ของราคาซือ้ ขายจะชําระเป็ นเงินสด (“ราคาทีช่ าํ ระเป็ นเงินสด”) และส่วนทีเ่ หลือ
ชําระโดยหุน้ ของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ ครัง้ แรกต่อประชาชน (IPO) คํานวณโดยใช้ราคาที่
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO Price)
สําหรับสัญญา SPA 4
ชําระโดยเป็ นเงินทัง้ จํานวน

สําหรับสัญญา SPA 3 สัญญา SPA 6 สัญญา SPA 7 และสัญญา SPA 8
ชําระโดยหุน้ ของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ ครัง้ แรกต่อประชาชน (IPO) คํานวณโดยใช้ราคาที่
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO Price) ทัง้ จํานวน
เงือ่ นไขบังคับก่อน การซือ้ ขายหุน้ ภายใต้สญ
ั ญานี้จะมีผลบังคับต่อเมือ่
1. การซือ้ ขายหุน้ ภายใต้สญ
ั านี้ ได้รบั อนุ มตั จิ าก the Singapore Exchange Securities
Trading Limited และได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ การได้รบั อนุ มตั แิ ละ
การปฏิบตั ติ ามกฎนัน้ ยังมีผลบังคับใช้และไม่ถูกเพิกถอน หรือยกเลิกก่อนการซือ้ ขาย
หุน้ เสร็จสมบูรณ์ (เงือ่ นไขบังคับก่อนข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญา SPA 1 และสัญญา SPA 2)
2. กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ได้รบั อนุ มตั ใิ นการเข้าทําสัญญานี้จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. บริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั ใิ นการเข้าทําสัญญานี้จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
4. การซือ้ ขายหุน้ ภายใต้สญ
ั ญานี้ได้รบั การอนุ ญาต หรือได้รบั ความยินยอมจากบุคคลที่
สาม หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดทีจ่ าํ เป็ น โดยการอนุ ญาตหรือความ
ยินยอมนัน้ มิได้ถกู ยกเลิกหรือเพิกถอนไป
การให้สทิ ธิในการ สัญญา SPA ทัง้ หมดยกเว้นสัญญา SPA 4 ได้กาํ หนดเกีย่ วกับ Put and Call Option ดังต่อไปนี้
เลือกซือ้ หรือเลือก ในกรณีทห่ี นุ้ ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะโอนให้กบั กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์เพือ่ เป็ นค่าตอบแทนตามสัญญานี้
ขาย (Put and Call ไม่สามารถออกและจัดสรรให้แก่กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ได้ภายใน 12 เดือนนับแต่วนั ทีก่ ารซือ้ ขาย
Option)
เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญานี้ (“วันสิน้ สุดการแลกเปลีย่ นหุน้ ”) คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้สทิ ธิต่อกัน
ดังต่อไปนี้
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1. บริษทั ฯ ให้สทิ ธิแก่กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ในการเรียกให้บริษทั ฯ ขายและโอนหุน้ ทีซ่ อ้ื
ขายให้กบั กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ โดยมีคา่ ตอบแทนเท่ากับราคาทีช่ าํ ระเป็ นเงินสดตาม
สัญญานี้
2. กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ให้สทิ ธิแก่บริษทั ฯ ในการเรียกให้กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์รบั ซือ้ และ
รับโอนหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย จากบริษทั ฯ ให้กบั โดยมีคา่ ตอบแทนเท่ากับราคาทีช่ าํ ระเป็ นเงิน
สดตามสัญญานี้
3. การใช้สทิ ธิในการเลือกซือ้ หรือเลือกขายนัน้ ให้ดาํ เนินการโดยส่งหนังสือแจ้งคู่สญ
ั ญา
อีกฝา่ ยหนึ่งภายใน 3 เดือนหลังจากวันสิน้ สุดการแลกเปลีย่ นหุน้
13.10 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเขตคันคลอง ชานคลองส่งนํ้าสายใหญ่เขาแก้ว
ผูอ้ นุ ญาต
ผูร้ บั อนุ ญาต
วันทีอ่ นุ ญาต
รายละเอียดการ
อนุ ญาต
ระยะเวลาการ
อนุ ญาต

กรมชลประทาน
บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
อนุ ญาตให้ฝงั ท่อสูบนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 เมตร ในเขตคลองส่งนํ้าสายใหญ่เขาแก้ว
ตัง้ แต่กโิ ลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 15+325 อําเภอพยุหะคีร ี จังหวัดนครสวรรค์
มีกาํ หนด 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

13.11 บันทึกคํายิ นยอมปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไข เรื่องการก่อสร้างฝังท่อส่งนํ้ า ฝังท่อระบายนํ้ า และอาคารควบคุม
นํ้าในที่ราชพัสดุ
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ บันทึก
เงือ่ นไข

ค่าทดแทน
ค่าธรรมเนียม

กรมธนารักษ์
บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด (“EPPCO”)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2546
EPPCO ยินยอมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขโดยก่อสร้างฝงั ท่อส่งนํ้า ฝงั ท่อระบายนํ้า และอาคารควบคุม
นํ้าในทีร่ าชพัสดุ เขตคลองชลประทานตามแบบแปลนทีก่ าํ หนด โดยเมือ่ ก่อสร้างเสร็จ EPPCO
จะต้องจัดทําบันทึกยกกรรมสิทธิ ์สิง่ ก่อสร้างให้เป็ นกรรมสิทธิ ์ของกระทรวงการคลังโดยให้อยูใ่ น
ความดูแลของกรมชลประทาน
ค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุเป็ นเงิน 1,560,280 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบเป็ นเงิน 170,790 บาท
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