บริษทั เกษตรรไทย อินเตอร์เนชั
น นแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

13

ข้ขอมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.1 สัญ
ั ญาเช่าที่ดินและโรงงานที
น
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนํ
บ
้าตาาลทราย
คูส่ ญ
ั ญา

บริษทั รวมผลลอุตสาหกรรมนนครสวรรค์ จํากักด (“ผูใ้ ห้เช่า”))
บริษทั เกษตรรไทยอุตสาหกรรรมนํ้าตาล จํากักด (“ผูเ้ ช่า”)

วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า

ทีด่ นิ โรงงานนนํ้าตาลทรายแลละสิง่ ปลูกสร้างอื
ง ่นอันเกีย่ วกับโรงงานนํ
บ
้ าตาลลทราย

วัตถุประสสงค์

ผู้ให้เช่าตกลงงให้ผู้เช่าเช่าที่ดี นิ โรงงานนํ้ าตาลทรายแล
า
ละสิง่ ปลูกสร้างงอื่นอันเกี่ยวกับั โรงงาน
นํ้าตาลทราย เพือ่ ประกอบกิจการโรงงานนํนํ้าตาลทราย

ระยะเวลาาเช่า

30 ปี นบั จากวัวันทีค่ สู่ ญ
ั ญานําสั
า ญญาเช่าไปจจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหหน้าที่ ณ สํานักงานที
ก
ด่ นิ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึงคื
ง่ อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
2 และวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เงือ่ นไขกาารต่อ
สัญญาเช่า

ผูใ้ ห้เช่าตกลงทีจ่ ะให้คํามันแ
่ แก่ผเู้ ช่าเพื่อให้ห้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเชาทรั
ช่ พย์สนิ ทีเ่ ชช่าต่อไปอีก 300 ปี นับแต่
วันทีค่ รบระยะะเวลาการเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุการเช่าเป็ปนหนังสือ
ให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนครบระยะเวลา
น
าการเช่า

ค่าเช่าและะค่ามัดจํา

ผูเ้ ช่าตกลงชําระค่
ร าเช่าเป็ นราายปี ดังนี้
1. สําหรับ 5 ปี แรก ค่าเช่าปี
า ละ 7,300,0000 บาท (โดยยแบ่งเป็ นค่าเชช่าทีด่ นิ ปี ละ 5,300,000
5
บาท และะค่าเช่าโรงงานนํ้าตาลทรายและสิง่ ปลูกสร้างอื
ง ่น ปี ละ 2,0000,000 บาท)
2. สํา หรับ ค่ า เช่ า ภายหลััง 5 ปี แ รก ค่าเช่
า า จะปรับ เพพิ่ม ขึ้น ตามอัตตรารวมของดัดัช นี ร าคา
ผูบ้ ริโภคททัวไปของประเ
่
เทศ (Consum
mer Price Indeex หรือ CPI) ใในแต่ละรอบปี ทีทป่ี ระกาศ
โดยกระททรวงพาณิชย์ โดยจะปรั
โ
บเพิมไม่
่ เกินกว่าร้อ้ ยละ 20 ของงค่าเช่าปี ก่อนทีที่จะมีการ
ปรับขึน้ ค่าเช่า
ค่ามัดจํา จํานววน 7,300,0000 บาท ซึง่ ชําระะในวันจดทะเบียนการเช่า โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงงจะคืนค่า
มัดจําให้แก่ผู้เช่าภายใน 300 วัน นับแต่วนที
นั ่สญ
ั ญาเช่าสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีผู้เช่าปฏิ
ป บตั ิผดิ
สัญญาเช่าและะเกิดความเสียหายแก่ผใู้ ห้เช่า

สิทธิและหหน้าทีข่ อง
ผูใ้ ห้เช่า

1. ผู้ให้เช่าจะไม่
จ กระทํากาารใดๆ หรืองดดเว้นการกระทํําการใดๆ ซึ่งอาจจะส่งผลใหห้ผู้เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในททรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามวัตถุประสงค์
ร ของสัญญ
ญานี้
2. ผู้ให้เช่ามีหน้ าที่ในการรปฏิบตั ิตามกฎฎหมายและระะเบียบข้อบังคับั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้
ย องกับ
ทรัพย์สนที
นิ เ่ ช่าตลอดถึงกฎหมายเกีย่ วกั
ว บสิง่ แวดล้อม
3. ผู้ให้เช่ามีหน้ าที่ในการแจ้งให้ผู้เช่าทรราบเป็ นลายลักั ษณ์ อกั ษรล่ววงหน้ าโดยไม่ชัชกช้า ใน
กรณีทผ่ี ให้
ใู้ เช่าได้รบั ทราาบข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่งผลกกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อการเชช่าทรัพย์สนิ ที่เช่
เ าภายใต้สญญานี
ญ
ั
้ ห รือเหตุตุ การณ์ ใดๆ ที่มผี ลกระทบหหรืออาจมี
ผลกระทบบต่อการประกกอบธุรกิจโรงงาานนํ้ าตาลทรายและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยผูผูเ้ ช่า หรือ
สถานะทาางการเงินของผูใ้ ห้เช่าอย่างมีมีนยั สําคัญซึง่ จะมี
จ ผลกระทบตต่อการปฏิบตั หน้
หิ าทีข่ อง
คูส่ ญ
ั ญาตตามสัญญานี้
4. ผูใ้ ห้เช่าตกลงต่
ต
อผูเ้ ช่าว่าตลอดระยะเววลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะดําเนินินการให้การเขข้าทําและ
การปฏิบตั หิ น้ าที่ต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญานี้ไม่อยู่ภายใใต้เงื่อนไขแห่งงการเพิกถอนนกลฉ้อฉล
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ภายใต้ประมวลกฎหมา
ร
ยแพ่งและพาณิ
ณิชย์หรือพระราาชบัญญัตลิ ม้ ละลายพุทธศักราช
ร 2483
(รวมฉบับแก้
บ ไขเพิม่ เติม)
ม
สิทธิและหหน้าทีข่ องผู้ 1. ผูเ้ ช่ามีสทธิ
ทิ ในการใช้ประะโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามทีก่ ําหนดในวัตตถุประสงค์ของงสัญญานี้
เช่า
รวมทัง้ ผูเช่
เ้ ามีสทิ ธิทจ่ี ะททําการติดตัง้ ป้ายโฆษณาหรื
า
อ ่องแสดงสัสัญลักษณ์ของผูผูเ้ ช่า โดย
อเครื
ผูเ้ ช่าเป็ นผู
น เ้ สียค่าใช้จา่ ย
2. ในกรณีทีทผ่ี เู้ ช่าประสงค์์จะทําการดัดแปลงหรื
แ
อต่อเติติมทรัพย์สนิ ที่เเช่าไม่ว่าจะเพื่อเป็
อ นการ
เพิม่ ประสิสิทธิภาพในการรผลิต หรือบํารุรงรักษาทรัพย์ส์ นิ ทีเ่ ช่าให้อยู่ในสภาพดี ผูเ้ ช่ชาจะต้อง
ดําเนินกาารตามมาตรฐาานอุตสาหกรรมมและวิศวกรรมม และต้องแจ้งงให้ผใู้ ห้เช่าทราาบถึงการ
ดัดแปลงหรือต่อเติมเป็ป็ นลายลัก ษณ์
ณ์ อกั ษร และหหากผู้ให้เช่าไมม่ทําหนังสือคัดค้
ด านการ
ดัดแปลงหหรือต่อเติมดังกล่าวภายใน 15
1 วันนับจากววันทีผ่ ใู้ ห้เช่าไดด้รบั หนังสือแจ้ง้ ดังกล่าว
ให้ถอื ว่าผูใ้ ห้เช่ายินยอมมให้ดดั แปลงหรืรือต่อเติมตามทีทีผ่ เู้ ช่าได้แจ้งไวว้
ในการดัดแปลงหรื
ด
อต่อเติ
เ มนี้ ให้ผเู้ ช่าเป็ นผูอ้ อกค่าใชช้จ่ายทุกประกการ โดยให้สว่ นที
น ต่ ่อเติม
หรือดัดแปปลงถือเป็ นกรรรมสิทธิ ์ของผูเ้ ช่าและไม่ถอื เป็ป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่าาภายใต้สญ
ั ญาานี้ และใน
กรณีท่สี ญญาเช่
ญ
ั
าฉบับนี้ระงับสิน้ ลงไมม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ด ตาม ผู้เช่าตตกลงส่งมอบออาคาร สิง่
ปลูกสร้างหรื
ง อส่วนควบบที่มกี ารดัดแปลงหรือต่อเติมตามทีผ่ ูใ้ ห้เช่าาให้ความยินยออมไว้หรือ
ถือว่าให้ความยิ
ค
นยอมแแก่ผูใ้ ห้เช่า ทัง้ นี้ ในส่วนของอาคาร สิง่ ปลูกกสร้างหรือส่วนควบที
น
่ม ี
การดัดแปปลงหรือต่อเติมโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจจากผูใ้ ห้เช่านััน้ เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้
ระงับสิ้น ลงไม่
ล ว่าด้วยเหหตุ ใดก็ต าม ผู้ใ ห้เช่ามีสทิ ธิเรียกให้ผู้เช่า ดดําเนิ นการรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายส่
า วนทีก่ ่อสร้าง
า ต่อเติม แก้ไข
ไ หรือดัดแปลลงด้วยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ช่าเอง
ในกรณีทการก่
่ี อสร้างสิงปลู
ง่ กสร้างหรือการแก้
อ
ไขดัดแปลงส่
แ
วนใดๆ ก่อให้เกิดความมเสียหาย
แก่บุคคลลหรืออาคารอื่นใด
น หรือกระททําผิดกฎหมายยที่เกี่ยวข้อง หหรือข้อบังคับอื่นใดของ
หน่วยงานนราชการทีเ่ กียวข้
ย่ อง ผูเ้ ช่าตกกลงรับผิดชดใชช้คา่ เสียหายนันนแต่
้ เพียงฝา่ ยเเดียว
3. ภายในระะยะเวลาการเชช่า ผูเ้ ช่าจะรักษาและดู
ษ
แลพืนที
น้ ร่ อบๆ และภภายในทรัพย์สนที
นิ เ่ ช่าให้
เรียบร้อย และจะไม่กระะทําการใดๆ ที่เป็ นการรบกวนความสงบสสุขของบุคคลอือื่นที่อยู่ใน
บริเวณใกกล้เคียง หรือกีดขวางการปฏิ
ด
บับตงิ านของเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีอาํ นนาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
4. ผูเ้ ช่าจะดํําเนินการให้ผใู้ ห้เช่าหรือตัวแทนของผู
แ
ใ้ ห้เช่ชาเข้าตรวจสออบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ชาได้โดย
ผูใ้ ห้เช่าต้อ้ งแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบล่
า
วงหน้าเป็
า นลายลักษณ
ณ์อกั ษรในระยะเวลาอันสมคววร
ในกรณีทผ่ี ูใ้ ห้เช่ามีเหตุจํจาเป็ นเร่งด่วน อาทิ เกิดเหตตุการณ์ใดทีอ่ าจส่งผลกระทบบต่อความ
มันคงปล
่
อดภัยของโรงงานนํ้าตาลทรราย หรือโครงสสร้างทางวิศวกกรรมของโรงงาานนํ้าตาล
ทราย ผูใ้ ห้หเช่าหรือตัวแททนของผูใ้ ห้เช่าสามารถเข้
า
าตรรวจสอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ทนที
นั
5. ผู้เ ช่ า มีห น้ า ที่ใ นการป ฏิบ ัติต ามกฎหหมายและระเ บีย บข้อ บัง คับบต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ทรัพย์สนที
นิ เ่ ช่ารวมตลอดดถึงกฎหมายเเกีย่ วกับภาษีอากร
า สิง่ แวดล้ออม ข้อตกลงแลละเงือ่ นไข
ตามใบอนนุ ญาตต่างๆ (ถ้ถ้ามี) ทีจ่ าํ เป็ นกักบการประกอบบกิจการของผูเ้ ช่าโดยเคร่งครัดและจะ
ดํารงไว้ซงใบอนุ
ซ่ ึ
ญาตต่างๆ
า (ถ้ามี)
6. ผู้เช่ามีหน้นาที่ในการแจ้้งให้ผู้ให้เช่าทรราบเป็ นลายลักั ษณ์ อกั ษรล่ววงหน้ าโดยไม่ชัชกช้า ใน
กรณีทผ่ี เู้ ช่ชาได้รบั ทราบข้อมูลหรือเหตุตุการณ์ใดๆ อันอาจส่
น
งผลกระะทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การเช่ า ทรั
ท พ ย์ส ิน ที่เ ช่ าภายใต้
า
สญ
ั ญานี
ญ ้ ห รือ เหตุ การณ์
ก ใ ดๆ ที่มมีีผ ลกระทบหหรือ อาจมี
ผลกระทบต่อการประกกอบธุรกิจโรงงงานนํ้ าตาลทรรายหรือสถาน ะทางการเงินของผู
ข ้เช่า
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อย่างมีนยสํ
ยั าคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิ
ก
บตั หิ น้าทีข่ องคูส่ ญ
ั ญาาตามสัญญานี้
การเช่าช่วงหรื
ว อโอน
สิทธิการเช่า

ตลอดระยะเวลาการเช่าผู้เช่ชาตกลงจะไม่ให้
ใ เช่าช่วงหรือโอนสิ
อ
ทธิและหน้ าที่ของผู้เช่ชาภายใต้
สัญญาเช่านี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรืรือบางส่วนให้ก้ บั บุคคลอื่น เว้
เ นแต่ได้รบั คววามยินยอมเป็ นหนังสือ
จากผูใ้ ห้เช่าก่อน หรือเป็ นการให้
ก เช่าช่วงหหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่บริษทั ย่อยของผูผูเ้ ช่า หรือ
เป็ นการให้เช่าช่
า วงในส่วนขอองสถานทีเ่ ก็บสินค้าทีผ่ เู้ ช่ามีความจําเป็ นต้องนํ าสินค้าทีจัจ่ ดเก็บอยู่
ในสถานทีด่ งั กล่
ก าวจํานําไว้กบั สถาบันการเงินิ

เหตุผดิ สัญญา
ญ

1. คูส่ ญ
ั ญาฝฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่
ง ปฏิบตั ติ ามมสัญญาหรือตกกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับั รองซึง่ เป็ นสาาระสําคัญ
ตามรายลละเอียดทีก่ าํ หนนดภายใต้สญ
ั ญาเช่
ญ าฉบับนี้
2. ศาลมีคาํ สัสงพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ยเด็ดขาดของคูคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งภายใใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. มีการเวนนคืนทรัพย์สนิ ที่เช่าทัง้ หมดหหรือบางส่วนซึ่งเป็
ง นสาระสําคัญและส่งผลใหห้ผู้เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในททรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
4. คูส่ ญ
ั ญาตตกลงเลิกสัญญาโดยความยินยอมของทั
น
ง้ สอองฝา่ ยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ผลของกาารผิด
สัญญา

1. กรณีท่เี กิิดเหตุผดิ นัดหรื
ห อเหตุแห่งกาารบอกเลิกสัญญาในหั
ญ
วข้อเหหตุผดิ สัญญาขข้อ
คูส่ ญ
ั ญาตตกลงดังนี้

1.

1.1 หากผูเ้ ช่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหหรือตกเป็ นผูผิผ้ ดิ คํารับรองตาามรายละเอียดทีก่ ําหนด
ภายใต้สญ
ั ญานี้ แลละผู้เช่าไม่ดําเนิ
เ นการแก้ไขแและปฏิบตั ใิ ห้ถถููกต้องตามสัญญา
ญ ตาม
กฎหหมายที่เ กี่ย วข้ข้อ ง หรือ ไม่ดําเนิ
า น การต่ า งๆ กับ หน่ ว ยง านราชการที่เกี
เ ่ย วข้อ ง
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวั
จ นทีท่ ราบถถึงเหตุแห่งการรผิดสัญญานันหรื
น้ อวันที่
ได้รบแจ้
บั งเป็ นลายลลักษณ์อกั ษร หรื
ห อภายในระยยะเวลาใดๆ ตาามทีผ่ ใู้ ห้เช่าไดด้แจ้งให้ผู้
เช่าทราบซึ
ท
่งเป็ นระะยะเวลาที่เพียงพอสํ
ย
าหรับกาารแก้ไขเหตุผดดนั
ิ ดดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามี
สิทธิในการเรียกร้องค่
อ าเสียหายไได้ตามที่กําหนนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดดยไม่อาจ
บอกเลิกสัญญาฉบับั นี้
1.2 หากกผู้ใ ห้เ ช่ า เป็ น ผู้ป ฏิบ ตั ิผิด สัญญาหรื
ญ
อ ตกเป็ป็ น ผู้ผิด คํา รับ รองตามรายลละเอีย ดที่
กําหนดภายใต้สญญานี
ญ
ั
้ และผู้ให้หเช่าไม่ดําเนินการแก้
น
ไขแลละปฏิบตั ิให้ถูกต้
ก องตาม
สัญญาภายในระยะ
ญ
ะเวลา 90 วัน นับจากวันทีทราบถึ
ท่
งเหตุแหห่งการผิดสัญญานั
ญ น้ หรือ
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีผ่ เู้ ช่าได้แจ้งให้
ผู้ให้้เช่าทราบซึ่งเปป็ นระยะเวลาทที่เพียงพอสําหรั
ห บการแก้ไข เหตุผิดนัดดังกล่
ก าว ซึ่ง
ส่งผลลให้ผเู้ ช่าไม่สามารถใช้
า
ประโยยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามวัวัตถุประสงค์ของการเช่
อ
า
ผู้เช่าอาจบอกเลิ
า
ก ญญาฉบับนี้ โ ดยแจ้งให้ผู้ให้
กสั
ใ เช่าทราบล่ววงหน้ าเป็ นลาายลัก ษณ์
อักษรไม่
ษ น้อยกว่า 30 วัน และผูผูใ้ ห้เช่าตกลงคืคืน (ก) ค่าเช่าททีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหน้
ว าไป
แล้วตามสั
ต ดส่วนขอองระยะเวลาเช่ชาคงเหลือในปี นัน้ ๆ ให้แก่ผเู้ ชช่า และ (ข) ค่าเสี
า ยหาย
ต่างๆๆ ตามทีก่ ฎหมมายกําหนดจากกผูใ้ ห้เช่าได้อกส่
กี วนหนึ่งด้วย
2. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในหัวข้อเหตุผิดสัญญาข้อ 2 .ให้ถอื ว่าคู่สสัญญาฝา่ ยทีศ่ าลมี
า คาํ สัง่
่
พิทกั ษ์ทรัรพย์เด็ดขาดผิดสัญญาเช่านี้ และให้คู่สญ
ั ญาฝ
ญ ายที่มไิ ด้ผดิ สัญญามีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาโดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยังคูส่ ญ
ั ญาฝ
ญ า่ ยทีผ่ ดิ สัญญา
ญ
ทัง้ นี้ ในกกรณีท่ผี ูใ้ ห้เช่าเป็
เ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดสั
ดิ ญญาเช่าในนหัวข้อเหตุผดิ สัญญาข้อ 2 นี้ ผูใ้ ห้เช่า
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ตกลงคืนค่าเช่าที่ผู้เช่าชํชาระล่วงหน้ าไปแล้
ไ วตามสัดส่
ด วนของระยะะเวลาเช่าคงเหลือในปี
อ นัน้ ๆ
ให้แก่ผเู้ ช่า
3. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในหั
ญ
วข้อเหตุตุผดิ สัญญาข้อ 3 และ 4 ใหห้ถอื ว่าสัญญาเช่าฉบับนี้
สิน้ สุดลงโโดยที่คู่สญ
ั ญาาแต่ละฝ่ายไม่มีมสี ทิ ธิเรียกค่าเสี
เ ยหาย ค่าาใช้จ่าย หรือเงินหรือ
ประโยชน์น์ตอบแทนอื่นใดจากคู
ใ
่ส ญ
ั ญาาอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิเรียกร้อง
ค่าเช่าทีถึถ่ งึ กําหนดชําระะและคงค้างชําระที
า เ่ กิดขึน้ ก่อนสั
อ ญญาเช่าสิน้ สุดลง (หากมี) และ
ผูใ้ ห้เช่าตกลงคื
ต
นค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหน้
ว าไปแล้วตามสั
ต ดส่วนขอองระยะเวลาเช่าคงเหลือ
ในปี นนั ้ ๆ ให้แก่ผเู้ ช่า
4. หากคูส่ ญญาฝ
ั
ญ
า่ ยใดฝา่ ยหนึ
ย ่งผิดนัดชําระหนี้ใดๆ ให้แก่
แ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง คู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่
มิได้เป็ นผูผ้ ดิ นัดชําระหนี้จะมีสทิ ธิคดิ ค่คาปรับในอัตราาเท่ากับร้อยละะ 7.5 ต่อปี ของจํ
อ านวน
หนี้คา้ งชําระนั
า น้ ๆ จนกวว่าจะได้ชาํ ระเสสร็จสิน้
5. เมื่อสัญญาเช่
ญ าฉบับนี้ส้ส้นิ สุดลงในกรณ
ณีใดๆ ให้สิสทิ ธิการครอบบครองและใช้ประโยชน์
ป
ทรัพย์สนที
นิ ่เช่าตกกลับคืนให้แก่ผู้ให้้เช่าตามสภาพพที่เป็ นอยู่ในข ณะนัน้ ตามที่ได้
ไ รบั การ
บํารุงรักษาโดยผู
ษ
้เช่า และผู
แ ้เช่าพร้อมด้
ม วยบริวารทังหมดยิ
ง้
นยอมอออกจากทรัพย์ยสนิ ที่เช่า
รวมทัง้ ขนนย้ายสิง่ ของ สัมภาระทีเ่ ป็ นของผูเ้ ช่าและบริริวารออกไปทันนทีทเ่ี ลิกสัญญาา
6. เมื่อสัญญาเช่
ญ าฉบับนี้สนสุ
น้ิ ดลงไม่วา่ ในนกรณีใดๆ ทีม่ ได้
ไิ เกิดจากควาามผิดของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงคืนเงิ
เ นมัดจําให้แก่กผเู้ ช่า
7. ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาได้ใช้ส้ ทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ
น
ทีก่ ําาหนดในเหตุผิผดิ นัดหรือ
เหตุแห่งการบอกเลิ
ก
กสัญญาตามสั
ญ
ญญานี
ญ ้ ผูเ้ ช่ายังคงมี
ค หน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญานี้และสามารถ
เวลาที่ผู้เช่ า กําหนดใน
ใช้ป ระโยยชน์ ใ นทรัพ ย์สิส นิ ที่เช่ า จนกวว่า จะครบกํา หนดตามระยะ
ห
หนังสือบอกกล่าว
13.2 สัญ
ั ญาเช่าเครื่องจั
อ กร อุปกรณ
ณ์ และสิ ทธิ ต่างๆ
า ที่เกี่ยวข้ข้องกับโรงงานนนํ้าตาลทรายย
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
วัตถุประสสงค์
ระยะเวลาาเช่า

เงือ่ นไขกาารต่อ
สัญญาเช่า
ค่าเช่าและะค่ามัดจํา

บริษทั รวมผลลอุตสาหกรรมนนครสวรรค์ จํากักด (“ผูใ้ ห้เช่า”))
บริษทั เกษตรรไทยอุตสาหกรรรมนํ้าตาล จํากักด (“ผูเ้ ช่า”)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เครือ่ งจักร อุปกรณ์
ป
และสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรระกอบกิจการโรรงงานนํ้าตาลททราย
ผูใ้ ห้เช่าตกลงใให้ผเู้ ช่าเช่าเครืรือ่ งจักร อุปกรณ์ และสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องงกับการประกออบกิจการ
โรงงานนํ้าตาลลทราย
30 ปี นบั จากวัวันทีค่ สู่ ญ
ั ญานําสั
า ญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานนนํ้าตาลทราย ระะหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า
ฉบับลงวันที่ 16
1 กรกฎาคม พ.ศ.
พ 2555 ไปจดทะเบียนต่อพนั
อ กงานเจ้าหหน้าที่ ณ สํานักงานที
ก
ด่ นิ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึงคื
ง่ อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
2 และวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ผูใ้ ห้เช่าตกลงททีจ่ ะให้คาํ มันแ
่ แก่ผเู้ ช่าเพือ่ ให้ผูผเู้ ช่ามีสทิ ธิเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าาต่อไปอีก 30 ปี นบั แต่
วันทีค่ รบระยะะเวลาการเช่า โดยผู
โ เ้ ช่าต้องแแจ้งความประสงค์ในการต่ออาายุการเช่าเป็ นหนั
ห งสือ
ให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนครบระยะเวลา
น
าการเช่า
ผูเ้ ช่าตกลงชําระค่
ร าเช่าเป็ นราายปี ดังนี้
1. สําหรับ 5 ปี แรก ค่าเช่าปี ละ 93,700,0000 บาท (ไม่รวมภาษี
ว
มลู ค่าเพพิม่ )
2. สําหรับค่าเช่
า าภายหลัง 5 ปี แรก ค่าเช่าจะปรั
า บเพิม่ ขึนตามอั
น้
ตรารวมมของดัชนีราคาาผูบ้ ริโภค
ทัวไปของ
่
งประเทศ (Connsumer Price Index หรือ CPI) ในแต่ละรออบปี ทป่ี ระกาศโโดย
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 281

บ ษทั เกษตรไทยย อินเตอร์เนชันแ
บริ
่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิทธิและหหน้าทีข่ อง
ผูใ้ ห้เช่า

กระทรวงพาณิชย์ โดยจจะปรับเพิม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าาปี ก่อนทีจ่ ะมีการปรับ
ขึน้ ค่าเช่า
ค่ามัดจํา จํานววน 93,700,0000 บาท ซึง่ ชําระในวั
ร นจดทะเบบียนการเช่าสัญ
ญญาเช่าทีด่ นิ และ
แ
โรงงานนํ้าตาลลทราย โดยผูใ้ ห้หเช่าตกลงจะคืคืนค่ามัดจําให้แก่
แ ผเู้ ช่าภายในน 30 วัน นับแตต่วนั ที่
สัญญาเช่าสิน้ สุสดลง เว้นแต่กรณี
ก ผเู้ ช่าปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาเช่าและเกิ
า
ดความมเสียหายแก่ผใู้ ห้เช่า
1. ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทําการรใดๆ หรืองดเวว้นการกระทําการใดๆ
ก
ซึง่ อาจจจะส่งผลให้ผเู้ ช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในททรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้
า ตามวัตถุประสงค์
ร ของสัญญ
ญานี้ รวมถึงผูให้
ใ้ เช่าจะ
ไม่ก่อภารระผูกพันใดๆ เหนื
เ อ ทรัพย์สนที
นิ เ่ ช่า อาทิ จํานองทรั
า
พย์สนนที
ิ เ่ ช่าแก่บุคคลลภายนอก
โดยมิได้รัรบั ความยินยอมมเป็ นลายลักษณ์
ษ อกั ษรจากผูเ้ ช่า
2. ผูใ้ ห้เช่ามีหี น้าทีใ่ นการปปฏิบตั ติ ามกฎหหมายและระเบียบข้
ย อบังคับต่าางๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โรงงานนํ้าตาลทราย
า
แลละจะดําเนินการรให้ใบอนุ ญาตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วขข้องกับทรัพย์สิสนิ ทีเ่ ช่า
ยังคงมีผลใช้
ล บงั คับอยูต่ ลอดเวลา
ล
นอกจากนีนี้ ผูใ้ ห้เช่าและผผูเ้ ช่าตกลงและะรับทราบว่าผูให้
ใ้ เช่าอยูใ่ นระหหว่างการขอผ่อนผั
อ นใน
เรือ่ งการจจัดทํารายงานกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ
ล
ง่ แวดดล้อมภายใต้กฎหมายสิง่ แวดดล้อมที่
เกีย่ วข้อง โดยในระหว่างระยะเวลาการรเช่า ผูเ้ ช่าตกลลงจะดําเนินกาารตามทีก่ าํ หนดดไว้ใน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้
แ อม โดยผูใ้ ห้เช่าจะประสาานงาน หรือกรระทําการใดๆ ทีทจ่ าํ เป็ น
ต่อหน่วยงานราชการทีเกี
เ่ ย่ วข้องเพือ่ ใหห้การดําเนินกาารตามกฎหมาายสิง่ แวดล้อมดัดังกล่าว
สําเร็จลุลวงจนกว่
ว่
าผูเ้ ช่าจะได้
า รบั อนุ ญาตจากหน่
า
วยงาานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูใ้ ห้เช่ามีหี น้าทีใ่ นการแแจ้งให้ผเู้ ช่าทราาบเป็ นลายลักษณ์
ษ อกั ษรล่วงหหน้าโดยไม่ชกั ช้ชา ใน
กรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าได้รบั ทราาบข้อมูลหรือเหหตุการณ์ใดๆ อัอนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนันยั สําคัญ
ต่อการเช่ชาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ชาภายใต้สญ
ั ญานี
ญ ้หรือเหตุการณ์ใดๆ ทีม่ ผี ลลกระทบหรืออาาจมี
ผลกระทบบต่อการประกออบธุรกิจโรงงานนนํ้าตาลทราย และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยผูเ้ ช่ชา หรือ
สถานะทาางการเงินของผผูใ้ ห้เช่าอย่างมีมีนยั สําคัญซึง่ จะะมีผลกระทบต่ต่อการปฏิบตั หิ น้นาทีข่ อง
คูส่ ญ
ั ญาตตามสัญญานี้
4. ผูใ้ ห้เช่าตกลงต่อผูเ้ ช่าว่าตลอดระยะเว
า
ลาการเช่า ผูใ้ ห้หเช่าจะดําเนินนการให้การเข้าทําและ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆ ภายใต้สญ
ั ญานีนี้ไม่อยูภ่ ายใต้เ้ งือ่ นไขแห่งกาารเพิกถอนกลฉฉ้อฉล
ภายใต้ประมวลกฎหมา
ร
ยแพ่งและพาณิ
ณิชย์หรือพระราาชบัญญัตลิ ม้ ละลายพุทธศักราช
ร 2483
(รวมฉบับแก้
บ ไขเพิม่ เติม)
ม
5. ผูใ้ ห้เช่าตกลงต่อผูเ้ ช่าว่าในระหว่
า
างทีผูผ่ เู้ ช่าดําเนินการรเพือ่ ให้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือรัรบโอน
ใบอนุ ญาตตทีเ่ กีย่ วข้องกับั การดําเนินกิจการโรงงานนํ
จ
น้้ าตาลทรายตามทีก่ าํ หนดไว้ในหั
ใ วข้อ
สิทธิและหหน้าทีข่ องผูเ้ ช่าข้
า อ 4 ผูใ้ ห้เช่าจะดํ
า าเนินการ ติดต่อ หรือกรระทําการใดๆ ต่ตอ
หน่วยงานนราชการทีเ่ กียวข้
ย่ องเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ก
ตามทีกกฎหมายที
่
เ่ กีย่ วข้
ว อง
กําหนดไวว้เพือ่ ให้ผเู้ ช่าสามารถประกอ
ส
บกิจการโรงงานนํ้าตาลทรายยได้อย่างต่อเนื่องจนกว่
อ
า
ผูเ้ ช่าจะไดด้รบั ใบอนุ ญาตตหรือรับโอนใบบอนุ ญาตดังกล่าว
า
6. ในระหว่างระยะเวลาก
า
ารเช่า หากผู้เช่ชาหรือผู้ให้เช่าได้
า รบั ข้อร้องเรีรียนและ/หรือข้้อโต้แย้งที่
เกี่ยวกับทางสาธารณประ
ท
ะโยชน์ หรือลํารางสาธารณะจา
ร
ากหน่ วยงานราชชการที่เกี่ยวข้องซึ
อ ่งส่งผล
กระทบต่อการประกอบกิ
อ
จการโรงงานนํ้าตาลทรายของผูเ้ ช่ชาหรือส่งผลให้ผผููเ้ ช่าต้องระงับการใช้
ก พน้ื ที่
เช่าส่วนใดดส่วนหนึ่ง หรือรื
อ ้อถอนสิง่ ปลูกสร้างใดๆ ผู้ให้เช่
เ าตกลงต่อผูเ้ ชช่าว่าจะดําเนินการ
ก ติดต่อ
หรือกระทํทําการใดๆ ที่จําเป็
า นเพื่อให้ผู้เช่ชาสามารถประกกอบกิจการโรงงานนํ้ าตาลทราายได้อย่าง
ต่ อเนื่ อง รวมถึ
ร งดํ าเนิ นการจั
ก ดหาสถานนที่หรือพื้นที่อ่ืน เพื่อทดแทนนพื้นที่เช่ าในส่วนที
ว ่ได้ร บั
ผลกระทบจากการระงับกาารใช้หรือการรือ้ ถอนสิ
ถ ง่ ปลูกสร้างดั
ง งกล่าว
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 282

บ ษทั เกษตรไทยย อินเตอร์เนชันแ
บริ
่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิทธิและหหน้าทีข่ องผู้ 1. ผูเ้ ช่ามีสทธิ
ทิ ในการใช้ประะโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามทีก่ าํ หนดในวัตตถุประสงค์ของงสัญญานี้
เช่า
รวมทัง้ ผูเช่
เ้ ามีสทิ ธิทจ่ี ะททําการติดตัง้ ป้ายโฆษณาหรื
า
อ อ่ งแสดงสัญ
อเครื
ั ลักษณ์ของผูผูเ้ ช่า โดย
ผูเ้ ช่าเป็ นผู
น เ้ สียค่าใช้จา่ ย
2. ในกรณีทผู่ี เ้ ช่าประสงค์จะทํ
จ าการดัดแปปลงหรือต่อเติมทรั
ม พย์สนิ ทีเ่ ช่าาไม่วา่ จะเพื่อเปป็ นการ
เพิม่ ประสิสิทธิภาพในการรผลิต หรือบํารุงรักษาทรัพย์สิสนิ ทีเ่ ช่าให้อยูใในสภาพดี
่
ผูเ้ ช่ชาจะต้อง
ดําเนินกาารตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมและวิศวกรรม โดยผูเ้ ช่าจะต้ต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่
เ าทราบ
ถึงการดัดแปลงหรื
ด
อต่อเติ
เ มเป็ นลายลักษณ์
ก อกั ษร แลละหากผูใ้ ห้เช่าาไม่ทาํ หนังสือคัคดค้าน
การดัดแปปลงหรือต่อเติมดั
ม งกล่าวภายใใน 15 วันนับจาากวันทีผ่ ใู้ ห้เช่าาได้รบั หนังสือแจ้ง
ดังกล่าว ให้
ใ ถอื ว่าผูใ้ ห้เช่ชายินยอมให้ดดแปลงหรื
ดั
อต่อเติมตามทีผ่ เู้ ช่าาได้แจ้งไว้
ในการดัดแปลงหรื
ด
อต่อเติ
เ มนี้ ผูเ้ ช่าเป็ นผู
น อ้ อกค่าใช้จายทุ
า่ กประการ โดยให้สว่ นทีก่ก่ อสร้าง
ต่อเติม แก้ไขหรือดัดแปปลง เป็ นกรรมสิสิทธิ ์ของผูเ้ ช่าและไม่
แ ถอื เป็ นททรัพย์ทเ่ี ช่าภายยใต้
สัญญานี้ และในกรณีทสัส่ี ญ
ั ญาเช่าฉบับนี
บ ้ระงับสิน้ ลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดดก็ตาม ผูเ้ ช่าตกลงส่
ต
ง
มอบ ทรัพย์
พ สนิ ทีเ่ ช่าทีม่ การดั
ี ดแปลงหหรือต่อเติมตามมทีผ่ ใู้ ห้เช่าให้คววามยินยอมไว้ห้ รือถือ
ว่าให้ความยินยอมแก่ผใู้ ห้เช่า โดยมีคาตอบแทนการ
า่
รโอนจํานวน 1,000,000 บาทท ทัง้ นี้ ใน
ส่วนของททรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีทม่ กี ารดัดแปลลงหรือต่อเติมโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากกผูใ้ ห้เช่า
นัน้ เมือ่ สัญญาเช่าฉบับนี้ระงับสิน้ ลงไมม่วา่ ด้วยเหตุใดก็
ด ตาม ผูใ้ ห้เช่าามีสทิ ธิเรียกให้ห้ผเู้ ช่า
ดําเนินกาารรือ้ ถอนหรือเคลื่อนย้ายส่วนที
น ก่ ่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข หรืรอดัดแปลง ด้วย
ค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ช่าเอง
ในกรณีทการก่
่ี อสร้างสิงปลู
ง่ กสร้างหรือการแก้
อ
ไขดัดแปลงส่
แ
วนใดๆ ในทรัพย์สนิ ทีเช่
เ่ า
ก่อให้เกิดความเสี
ด
ยหายแก่บุคคลหรืออาคารอื
อ
่นใด หรือกระทําผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้
ว อง กฎ
ระเบียบ หรื
ห อข้อบังคับอื่นใดของหน่วยงานราชการที
ย
เ่ี กีย่ วข้อง ผูเ้ ช่ชาตกลงรับผิดชดใช้
ช
่
ค่าเสียหาายนัน้ แต่เพียงฝฝายเดียว
3. ภายในระะยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าจะรักษาและดู
ษ
แลทรัพย์
พ สนิ ทีเ่ ช่าให้เรียบร้อย และจจะไม่
กระทํากาารใดๆ ทีเ่ ป็ นกาารรบกวนความมสงบสุขของบุบุคคลอื่นทีอ่ ยูใ่ นนบริเวณใกล้เคียง หรือ
กีดขวางกการปฏิบตั งิ านขของเจ้าหน้าทีซึซ่ ง่ึ มีอาํ นาจหน้าที
า ต่ ามกฎหมาาย
4. ผูเ้ ช่าจะดําเนินการใดๆ เพือ่ ให้ได้รบั ใบบอนุ ญาตหรือรับโอนใบอนุ ญาาตทีเ่ กีย่ วข้องกกับการ
ดําเนินกิจการโรงงานนํ
จ
้ าตาลทราย
า
รวมถึงใบอนุ ญาตตอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ข้อง โดยผูใ้ ห้เช่ชาตกลง
จะช่วยเหหลือและให้ความมร่วมมือกับผูเ้ ช่าในการดําเนินินการติดต่อแลละประสานงานนกับ
หน่วยงานนราชการทีเ่ กียวข้
ย่ องเพื่อให้ผเู้ ช่าได้รบั อนุ ญาตหรือสามารถประกอบกิจการ
ก
โรงงานนํ้าตาลทรายได้
า
อ างต่อเนื่องแและตลอดระยะเวลาการเช่า
อย่
5. ผูเ้ ช่าจะดําเนินการให้ผให้
ใู้ เช่าหรือตัวแทนของผู
แ
ใ้ ห้เชาเข้
ช่ าตรวจสอบบทรัพย์สนิ ทีเ่ ชาได้
ช่ โดย
ผูใ้ ห้เช่าต้อ้ งแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบล่
า
วงหน้าเป็
า นลายลักษณ
ณ์อกั ษรในระยะเวลาอันสมคววร
ในกรณีทผู่ี ใ้ ห้เช่ามีเหตุจํจาเป็ นเร่งด่วน อาทิ เกิดเหตุขัขดข้องในเครือ่องจักรหรืออุปกรณ์
ก ต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการผลิ
บ
ตนํ้าตาาลทรายทีอ่ าจสส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ญต่อการประกออบกิจการ
ของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าหรือตัวแทนของผูใ้ ห้หเช่าสามารถเขข้าตรวจสอบ ททรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้
ไ ทนั ที
6. ผูเ้ ช่ามีหน้นาทีใ่ นการปฏิบับตติ ามกฎหมาายและระเบียบข้
บ อบังคับต่างๆๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับั
ทรัพย์สนที
นิ เ่ ช่าตลอดถึงกฎหมายเกีย่ วกั
ว บภาษีอากร สิง่ แวดล้อม เงืงือ่ นไขและข้อกํกาหนด
ตามใบอนนุ ญาตต่างๆ (ถ้ถ้ามี) ทีจ่ าํ เป็ นกักบการประกอบบกิจการของผูเเช่
้ าโดยเคร่งครัรัดและจะ
ดํารงไว้ซงใบอนุ
ซ่ ึ
ญาตต่างๆ
า (ถ้ามี)
7. ผูเ้ ช่ามีหน้นาทีใ่ นการแจ้งให้
ง ผใู้ ห้เช่าทราาบเป็ นลายลักษณ์
ษ อกั ษรล่วงหหน้าโดยไม่ชกั ช้ชา ใน
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การประกักันภัย

ข้อตกลงเเพิม่ เติม
(ประกันภัย)

กรณีทผ่ี เู้ ช่ชาได้รบั ทราบขข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่
น งผลกระททบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายใต้
ภ สญ
ั ญานีน้้หรือเหตุการณ์
ณ์ใดๆ ทีม่ ผี ลกรระทบหรืออาจมีมี
ผลกระทบบต่อการประกออบธุรกิจโรงงานนนํ้าตาลทราย หรือสถานะทาางการเงินของผูเ้ ช่า
อย่างมีนยสํ
ยั าคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิ
ก
บตั หิ น้าทีข่ องคูส่ ญ
ั ญาาตามสัญญานี้
ภายในระยะเววลาการเช่า ผูเ้ ช่ชามีหน้าทีจ่ ดั หาและชํ
ห
าระเบีย้ ประกันภัย รววมถึงค่าธรรมเเนียมใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ หรือเกี
เ ย่ วเนื่องกับการจั
ก ดหาประกันั ภัยเพือ่ ประกักันภัยในทรัพย์ส์ นิ ทีเ่ ช่าภายใตต้สญ
ั ญา
เช่าทีด่ นิ และโรรงงานนํ้าตาลททราย และสัญญาเช่
ญ าเครือ่ งจักร
ก อุปกรณ์ แลละสิทธิต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับโรรงงานนํ้าตาลททราย (ทรัพย์สนภายใต้
สิ
สญ
ั ญาดังกล่าวรวมเเรียกว่า “โรงงาาน
นํ้าตาลทรายยและเครื่องจักร”)
ก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประกันคววามเสีย่ งภัยในนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า (Property All Risks Insuraance) มีรายละะเอียด
ดังต่อไปนีนี้
1.1 ผูใ้ ห้เช่
เ าและ/หรือผูเ้ ช่าเป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่วม
1.2 ผูเ้ ช่าเป็
า นผูร้ บั ผลปรระโยชน์
1.3 ทุนประกั
ป นมีจาํ นวนนไม่น้อยกว่ามูลค่
ล าทรัพย์สนิ ทดแทน
ท
(Replaacement Valuue) ของ
แต่ละปี ของ “โรงงาานนํ้าตาลทรายยและเครือ่ งจักร”
ร หรือมูลค่าอื่นนทีเ่ ทียบเท่า
ผูเ้ ช่าจะต้องจะะจัดหาประกันความเสี
ค
ย่ งภัยในทรั
ใ พย์สนิ ทีเ่ ช่ชาทีค่ รอบคลุมมในส่วนของภัย
ธรรมชาติ หากกประกันภัยดังกล่
ง าวสามารถทําได้ และ “โรรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” อยู่
ในข่ายทีบ่ ริษทผู
ทั ร้ บั ประกันภัยสามารถยอมมรับประกันภัยได้
ไ
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่ามีหน้าทีใ่ นกการแจ้งให้ผรู้ บั ประกันภัยทราาบและบันทึกราายการทรัพย์สนส่
ิ วนทีม่ ี
การก่อสร้าง ต่ตอเติม แก้ไข ดัดดแปลงทีน่ ํามาเพิม่ หรือประกกอบเข้าไว้กบั “โรงงานนํ้าตาาลทราย
และเครือ่ งจักร”
ร รวมถึงจัดหาาและชําระเบีย้ ประกันภัยสําหรั
ห บทรัพย์สนิ ส่สวนทีก่ ่อสร้าง ต่ตอเติม
แก้ไข ดัดแปลลงดังกล่าว
2. ประกันภัยั เพื่อประโยชนน์บุคคลภายนออก (Third Partty Liability Inssurance)
1. ภายในระะยะเวลาการเช่า หาก “โรงงานนนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักรร” ได้รบั ความเสียหาย
ั ญาตกลงกันดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ความเสียหายจาก
จากวินาศศภัยบางส่วน (Partial Loss) คูส่ ญ
ย
วินาศภัยบางส่
บ วนหมายถึงความเสียหาายบางส่วนของ “โรงงานนํ้าตตาลทรายและ
เครือ่ งจักร”
ร ทีไ่ ม่อยูภ่ ายยใต้ความเสียหายจากวินาศภัยั ทัง้ หมด (Tottal Loss)
1.1 กรณี
ณีความเสียหายยเกิดขึน้ จากความจงใจหรือปรระมาทเลินเล่อของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าหรือ
บุคคลที
ค ผ่ เู้ ช่าได้มอบหมายมีหน้าทีทด่ าํ เนินการซ่อมแซม “โรงงาานนํ้าตาลทรายยและ
เครืองจั
อ่ กร” ให้อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดอยไปกว่
อ้
าสภาพพเดิมเหมือนก่อนทีจ่ ะประสบบภัยพิบตั ิ
ให้แล้ลวเสร็จโดยเร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทนทั
ไ
งั ้ จํานวนทีไ่ ด้รบบจากบริ
ั
ษทั ผูรัร้ บั
ประกกันภัยภายใต้ประกั
ป นความเสียงภั
่ ยในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า และใในกรณีคา่ สินไหม
ไ
ทดแแทนทีผ่ เู้ ช่าได้รัรบั ภายใต้ประกักันความเสีย่ งภัยั ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่เพียงพพอในการ
ซ่อมแซม “โรงงานนนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ผูเ้ ช่าต้องรับผิดชอบในจํานวนเงินใน
ส่วนทีเ่ กินกว่าค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ซ่อมแซม “โรงงานนํ้าตาลลทรายและเครืรือ่ งจักร”
1.2 กรณี
ณีความเสียหายยเกิดขึน้ นอกเหหนือจากทีก่ าํ หนนดไว้ในข้อ 1.11 ผูเ้ ช่าหรือบุคคลทีผ่ ู้
เช่าได้
ไ มอบหมายมีหน้าทีด่ าํ เนินการซ่
ก อมแซม “โโรงงานนํ้าตาลทรายและเครืองจั
อ่ กร”
ให้อยูยใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าสภภาพเดิมเหมือนก่
น อนทีจ่ ะประสสบภัยพิบตั ใิ ห้แล้
แ วเสร็จ
โดยเเร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทนนทัง้ จํานวนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยภายใต้
ย
ประกกันความเสีย่ งภภัยในทรัพย์สนที
นิ เ่ ช่า ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งรับผิดชอบในจํานววนเงินเกิน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 284

บ ษทั เกษตรไทยย อินเตอร์เนชันแ
บริ
่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

กว่าค่คาสินไหมทดแแทนทีไ่ ด้รบั เพือซ่
อ่ อมแซม “โรรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร”
1.3 ภายใในระยะเวลาทีทํ่ าการซ่อมแซซม “โรงงานนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักร” ผูเ้ ช่ายังคงมี
หน้าทีใ่ นการชําระคค่าเช่าให้แก่ผใู้ ห้หเช่า
1.4 สัญญาเช่
ญ าทีด่ นิ และะโรงงานนํ้าตาลลทรายและ/หรืรือสัญญานี้ไม่ระงับสิน้ ลง
2. ภายในระะยะเวลาการเช่า หาก “โรงงานนนํ้าตาลทรายและเครือ่ งจักรร” ได้รบั ความเสียหาย
จากวินาศศภัยทัง้ หมด หรือื บางส่วนซึง่ เป็ นสาระสําคัญและส่
ญ
งผลให้ผผูเู้ ช่าไม่สามารถใช้
ประโยชน์น์ใน “โรงงานนํ้าตาลทรายและ
า
ะเครือ่ งจักร” (TTotal Loss) ไดด้ คูส่ ญ
ั ญาตกลลงกัน
ดังต่อไปนีนี้ ทัง้ นี้ ความเสีสียหายจากวินาศภั
า ยทัง้ หมด หมายถึง กรณี
ณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าไม่สามารถใช้
ส
ประโยชน์น์ใน “โรงงานนํ้าตาลทรายและ
า
ะเครือ่ งจักร” ไดด้โดยผลของกฎฎหมายทีเ่ กีย่ วข้
ว อง
หรือไม่สามารถใช้
า
ประโยยชน์ใน “โรงงานนํ้าตาลทรายยและเครือ่ งจักรร” ได้เกินกว่าร้อยละ 50
ของพืน้ ทีของ
่ “โรงงานนนํ้าตาลทรายแลละเครือ่ งจักร”
2.1 กรณี
ณีความเสียหายยเกิดขึน้ จากความจงในหรือประมาทเลินเล่ออของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าหรือ
บุคคลที
ค ผ่ เู้ ช่าได้มอบหมายมีหน้าทีทด่ าํ เนินการก่อสร้
อ างหรือเปลีลีย่ น “โรงงานนํน้้าตาล
ทรายยและเครือ่ งจักร”
ก ให้อยูใ่ นสภภาพทีไ่ ม่ดอ้ ยไปปกว่าสภาพเดิมมเหมือนก่อนทีทีจ่ ะ
ประสสบภัยพิบตั ใิ ห้แล้
แ วเสร็จโดยเร็ร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทนท
น
ทัง้ จํานวนทีไ่ ด้รัรบจาก
บริษั
ษทั ผูร้ บั ประกันภั
ภยภายใต้ประกกันความเสีย่ งภภัยในทรัพย์สนนที
ิ เ่ ช่า และในกกรณีคา่
สินไหหมทดแทนทีผ่ เู้ ช่าได้รบั ภายใใต้ประกันความมเสีย่ งภัยในทรัรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไมม่เพียงพอ
ในกาารก่อสร้างหรือเปลี
อ ย่ น “โรงงาานนํ้าตาลทรายยและเครือ่ งจักร” ผูเ้ ช่าต้องรับผิ
บ ดชอบ
ในจํานวนเงิ
า
นในส่วนที
ว เ่ กินกว่าค่าสิ
า นไหมทดแทนเพือ่ ก่อสร้างหหรือเปลีย่ น “โรรงงาน
นํ้าตาาลทรายและเคครือ่ งจักร” ดังกล่
ก าว
2.2 กรณี
ณีความเสียหายยเกิดขึน้ นอกเหหนือจากทีก่ าํ หนนดไว้ในข้อ 2.11 คูส่ ญ
ั ญาตกลลงกัน
ประกการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนนี้
2.2.11 ให้สญ
ั ญาเช่ช่าทีด่ นิ และโรงงงานนํ้าตาลทราายและ/หรือสัญ
ญญาเช่านี้ระงับสิ
บ น้ ลง
โดยค่าสินไหหมทดแทนสําหรั
ห บ “โรงงานนํนํ้าตาลทรายแลละเครือ่ งจักร” ซึง่ เป็ น
ทรัพย์ทเ่ี ช่าให้
ใ ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า สําหรับั ค่าสินไหมทดดแทนในส่วนเพพิม่ ทีม่ ี
การเปลีย่ นใใหม่ หรือก่อสร้ร้างใหม่ให้ตกเป็ป็ นของผูเ้ ช่า แและให้ผใู้ ห้เช่าชํชาระเงิน
ค่าเช่าล่วงหหน้าคืนให้แก่ผเช่
เู้ าตามสัดส่วนของระยะเวลา
น
าการเช่าในรอบบปี นนั ้ ๆ
ทีเ่ หลืออยู่
2.2.22 ในกรณีทผ่ี เช่
เู้ าประสงค์จะกก่อสร้างโรงงานนนํ้าตาลทรายแและเครือ่ งจักรใใหม่ ให้ผู้
เช่าหรือบุคคลที
ค ผ่ เู้ ช่าได้มอบหมายมี
อ
หน้าที
า ด่ าํ เนินการกก่อสร้างโรงงานนนํ้าตาล
ทรายและเคครือ่ งจักรใหม่ ให้
ใ อยูใ่ นสภาพททีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่า่ สภาพเดิมเหมือน
ก่อนทีจ่ ะปรระสบภัยพิบตั โิ ดยมี
ด กําลังการผผลิตจริงไม่ดอ้ ยยไปกว่ากําลังการผลิ
ก ต
จริง ณ วันทีเ่ ริม่ สัญญาเช่าฉบั
า บนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยใช้คา่ สินไหมทดแทน
ทัง้ จํานวนทีทีไ่ ด้รบั จากบริษั
ษทั ผูร้ บั ประกันภั
ภยภายใต้ประกกันความเสีย่ งภภัยใน
ทรัพย์สนิ ทีเช่
เ่ าเพือ่ การก่อสร้างใหม่ดงั กลล่าว
3. ค่าสินไหมมทดแทนทีไ่ ด้รัรบั จากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยตามข้
ต อ 1. และะ 2. นัน้ ผูใ้ ห้เช่ชาและผู้
เช่าตกลงจะร่วมกันแต่งตัง้ ให้มผี ดู้ แู ลผผลประโยชน์ของคู
อ ส่ ญ
ั ญา (Esscrow Agent) เพือ่ ทํา
หน้าทีเ่ ป็ นคนกลางเพื
น
อ่ ดูดแลเงินค่าสินไหมทดแทนดั
ไ
ง าวให้ฝากในบัญชีดแู ล
งกล่
ผลประโยยชน์ (Escrow Account)
A
โดยมีเงือ่ นไขในกาารเบิกถอนเงินค่าสินไหมทดแแทนว่า
ก) ผูเ้ ช่าต้องแจ้งยืนยันการปฏิ
ก
บตั ติ ามมทีก่ าํ หนดไว้ในข้
น อ 1. หรือ 2. และ ข) ผูใ้ ห้เช่ชาและผู้
เช่าจะต้องลงลายมือชื่อยินยอมร่วมกันในการเบิ
น
กถอนเงินค่าสินไหมทดแทนดังกลล่าว
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การเช่าช่วงหรื
ว อโอน
สิทธิการเช่า
เหตุผดิ สัญญา
ญ

ผลของกาารผิด
สัญญา

4. “โรงงานนํนํ้าตาลทรายแลละเครือ่ งจักร” ส่สวนทีม่ กี ารซ่อมแซม เปลีย่ นนใหม่ หรือก่อสรร้างใหม่
โดยผูเ้ ช่าตามทีก่ าํ หนดใในข้อ 1. และ 2.
2 ให้ถอื เป็ นกรรรมสิทธิ ์ของผูเเช่
้ าและไม่ถอื เปป็ น
ทรัพย์สนที
นิ เ่ ช่าภายใต้สญ
ั ญานี้ และในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเเช่าสิน้ สุดลงไม่ม่วา่ ด้วยเหตุใดกก็ตาม ผู้
เช่ามีสทิ ธิในการขาย “โรรงงานนํ้าตาลททรายและเครือ่ งจั
ง กร” ทีม่ กี ารซซ่อมแซม เปลียนใหม่
่
หรือก่อสรร้างใหม่ดงั กล่าวให้
า แก่ผใู้ ห้เช่าได้
า ในราคา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทท)
ตลอดระยะเวลลาการเช่าผูเ้ ช่าตกลงจะไม่
า
ให้เช่าช่วงหรือโออนสิทธิและหน้น้าทีข่ องผูเ้ ช่าภาายใต้
สัญญาเช่านี้ไม่มวา่ ทัง้ หมดหรืรอบางส่วนให้กบั บุคคลอื่น เว้น้ แต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนั
ห งสือ
จากผูใ้ ห้เช่าก่อน หรือเป็ นกาารให้เช่าช่วงหรืรือโอนสิทธิการรเช่าให้แก่บริษษัทั ย่อยของผูเ้ ช่ชา
1. คูส่ ญ
ั ญาฝฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่
ง ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือตกกเป็ นผูผ้ ดิ คํารับบรองซึง่ เป็ นสาระสําคัญ
ตามรายลละเอียดทีก่ าํ หนนดภายใต้สญ
ั ญาเช่
ญ าฉบับนี้
2. สัญญาเช่าที
า ด่ นิ และโรงงงานนํ้าตาลทราายระงับสิน้ ลง
ทัง้ นี้ ในกกรณีทส่ี ญ
ั ญานี้ระงั
ร บสิน้ ลงไม่ว่วาด้วยเหตุใดก็ต็ าม ผูใ้ ห้เช่าแและผูเ้ ช่าตกลงใให้สญ
ั ญา
เช่าทีด่ นิ และโรงงานนํ
แ
้ าตาลทรายสิ
ต
น้ สุดลงด้
ด วย
3. ศาลมีคาํ สัสงพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ยเด็ดขาดของคูคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งภายใใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. คูส่ ญ
ั ญาตตกลงเลิกสัญญาโดยความยินยอมของทั
น
ง้ สอองฝา่ ยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1. กรณีทเ่ี กิดเหตุ
ด ผดิ สัญญาาในข้อ 1. และะ 2. คูส่ ญ
ั ญาตกกลงดังนี้
1.1 หากผูเ้ ช่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหหรือตกเป็ นผูผิผ้ ดิ คํารับรองตาามรายละเอียดที
ด ก่ ําหนด
ภายใใต้สญ
ั ญานี้และะ/หรือสัญญาเชช่าทีด่ นิ และโรงงงาน และผูเ้ ช่าาไม่ดาํ เนินการแก้ไขและ
ปฏิบับตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญา ตามมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไไม่ดําเนินการตต่างๆ กับ
หน่วยงานราชการททีเ่ กีย่ วข้อง ภาายในระยะเวลาา 90 วัน นับจาากวันทีท่ ราบถึงเหตุแห่ง
การผิผิดสัญญานัน้ หรื
ห อวันทีไ่ ด้รบั แจ้
แ งเป็ นลายลักษณ์
ก อกั ษร หรืรือภายในระยะะเวลาใดๆ
ตามที่ผูใ้ ห้เช่าได้แจ้งให้ผูเ้ ช่าทราาบซึ่งเป็ นระยะะเวลาที่เพียงพพอสําหรับการแก้ไขเหตุ
ผิดนัดดังกล่าว ผูใ้ ห้หเช่ามีสทิ ธิในกการเรียกร้องค่าเสี
า ยหายได้ตาามทีก่ ําหนดในนกฎหมาย
ทีเ่ กียวข้
ย่ อง โดยไม่อาจบอกเลิกสัญ
ั ญาฉบับนี้
1.2 หาก ผู้ใ ห้เ ช่ า เป็ น ผู้ป ฏิบ ัติผิด สัญญาหรื
ญ
อ ตกเป็ป็ น ผู้ผิด คํา รับ รองตามรายลละเอีย ดที่
กํ า หนดภายใต้
ห
ส ัญญานี
ญ ้ แ ละ/หหรือ สัญ ญาเช่ าที่ดิ น และโร งงาน และผู้ ให้
ใ เ ช่ า ไม่
ดําเนินินการแก้ไขแลละปฏิบตั ใิ ห้ถกต้
กู องตามสัญญาภายในระยะ
ญ
ะเวลา 90 วัน นันบจากวัน
ทรา บถึง เหตุ แ ห่งการผิ
ก ดสัญ ญาานัน้ หรือวัน ที่ได้
ไ ร บั แจ้ง เป็ น ลายลัก ษณ์ อกษร
กั
หรือ
ภายใในระยะเวลาใดดๆ ตามทีผ่ เู้ ช่าได้
า แจ้งให้ผใู้ ห้หเช่าทราบซึง่ เป็ นระยะเวลาทีทีเ่ พียงพอ
สําหรับการแก้ไขเหตุ ผิดนัดดังกล่
ก าว ซึ่งส่งผลลให้ผู้เช่าไม่สาามารถใช้ประโโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามมวัตถุประสงค์ของการเช่
ข
า ผูเช่
้ าอาจบอกเลิลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจ้ง
ให้ผูให้
ใ้ เช่าทราบล่วงหน้
ว าเป็ นลายยลักษณ์อกั ษรไไม่น้อยกว่า 300 วัน และผูใ้ ห้เช่าตกลง
คืน (ก)
( ค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหนน้าไปแล้วตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่าคงเหลือในปี
นัน้ ๆ ให้แก่ผเู้ ช่า และ
แ (ข) ค่าเสียหายต่างๆ ตามมทีก่ ฎหมายกําาหนดจากผูใ้ ห้เช่าได้อกี
ส่วนหหนึ่งด้วย
2. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในข้อ 3. ให้ถืถอื ว่าคู่สญ
ั ญาฝฝา่ ยทีศ่ าลมีคาํ สสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผิดสัญญาาเช่านี้ และให้ห้คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่มไิ ด้ผดิ สัญญามี
ญ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยยแจ้งเป็ น
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หนังสือไปปยังคูส่ ญ
ั ญาฝายที
า่ ผ่ ดิ สัญญา
ทัง้ นี้ ในกกรณีท่ผี ใู้ ห้เช่าเป็
เ นผูป้ ฏิบตั ผิ ดสั
ิ ญญาเช่าในนหัวข้อเหตุผดิ สัญญาข้อ 2 นี้ ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงคืนค่
น าเช่าที่ผู้เช่าชําระล่วงหน้ าไปแล้
า
วตามสัดั ส่วนของระยยะเวลาเช่าคงเเหลือในปี
นัน้ ๆ ให้แก่
แ ผเู้ ช่า
3. กรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญาในข้
ญ อ 4. ให้ถืถอื ว่าสัญญาฉบบับนี้สน้ิ สุดลงโโดยทีค่ ่สู ญ
ั ญาแแต่ละฝา่ ย
ไม่มสี ทิ ธิเรี
เ ยกค่าเสียหาาย ค่าใช้จ่าย หรื
ห อเงินหรือปรระโยชน์ตอบแททนอื่นใดจากคูสั่ ญญาอีก
่ฝายหนึ่งได้
ไ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิเรียกร้องค่าเชช่าทีถ่ งึ กําหนดดชําระและคงค้ค้างชําระที่
เกิดขึน้ ก่อนสั
อ ญญาเช่าสิน้ สุดลง (หากมี) และผูใ้ ห้เชาตกลงคื
ช่
นค่าเเช่าทีผ่ เู้ ช่าชําระล่วงหน้า
ไปแล้วตาามสัดส่วนของรระยะเวลาเช่าคงเหลื
ค อในปี นนๆ
นั ้ ให้แก่ผเู้ ช่า
4. หากคูส่ ญญาฝ
ญ
ั
า่ ยใดฝา่ ยหนึ
ย ่งผิดนัดชําระหนี้ใดๆ ให้แก่
แ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง คู่สญญาฝ
ญ
า่ ยที่
ั
มิได้เป็ นผู้ผดิ นัดชําระหหนี้จะมีสทิ ธิคดค่
ดิ าปรับในอัตราเท่
ร ากับร้อยลละ 7.5 ต่อปี ของจํ
อ านวน
หนี้คา้ งชําระนั
า น้ ๆ จนกวว่าจะได้ชาํ ระเสสร็จสิน้
5. เมื่อสัญ ญาเช่
ญ าฉบับนี้ สิส้นิ สุดลงในกรณี ใ ดๆ ให้สทิ ธิการครอบครรองและใช้ป ระะโยชน์ ใ น
ทรัพย์สนที
นิ ่เช่าตกกลับคืนให้แก่ผู้ให้้เช่าตามสภาพพที่เป็ นอยู่ในขขณะนัน้ ตามที่ได้
ไ รบั การ
บํารุงรักษาโดยผู
ษ
เ้ ช่า
6. เมื่อสัญญาเช่
ญ าฉบับนี้สนสุ
น้ิ ดลงไม่วา่ ในนกรณีใดๆ ทีม่ ได้
ไิ เกิดจากควาามผิดของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงคืนเงิ
เ นมัดจําแก่ผเช่
เู้ า
7. ในกรณีทีท่คี ู่สญ
ั ญาได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ
อ
ที่กําหนดในเหตุผิผดิ สัญญา
ตามสัญญานี
ญ ้ ผูเ้ ช่ายังคงงมีหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญานี้และสามารถใช้ประะโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
จนกว่าจะะครบกําหนดตาามระยะเวลาทีทีผ่ เู้ ช่ากําหนดในนหนังสือบอกกกล่าว
13.3 สัญ
ั ญาโอนสิ ทธิ เรียกร้อง
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
สิทธิเรียกร้
ก องทีโ่ อน

ค่าตอบแททนการโอน
สิทธิเรียกร้
ก องตาม
สัญญา
การโอนสิสิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญา
ญ

บริษทั รวมผลอุตสาหกรรรมนครสวรรค์ จํจากัด (“ผูโ้ อน”)
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหหกรรมนํ้าตาล จํจากัด (“ผูร้ บั โออน”)
30 สิงหาคมม พ.ศ. 2555
สิทธิเรียกร้องที
อ ผ่ ูโ้ อนมีต่อลู
อ กหนี้ชาวไร่ในการได้
ใ
รบั ชําระหนี
า
้ ตามสัญ
ญญากู้ยมื เงินทีผ่ ูโ้ อนทํา
กับ ลูก หนี้ ชาวไร่
ช
เ พื่อ สนับสนุ
บ น ชาวไร่ในการเพาะป
ใ
ลูก อ้อ ยเพื่อ ใชช้ใ นการดํา เนิ นกิจ การ
โรงงานนํ้ าตาลทราย
ต
(“ลูกหนี
ก ้ แห่งสิทธิ”) รวมถึงสิทธิต่างๆ ทีม่ อี ยู่เหนือผูค้ ้ําประะกัน ผูใ้ ห้
หลักประกัน และทรัพย์อนเป็
นั นหลักประกกัน (“สิทธิเรียกร้
ก องตามสัญญา”)
367,943,4114.40 บาท (สสามร้อยหกสิบเจ็
บ ดล้านเก้าแสสนสีห่ มื่นสามพพันสีร่ อ้ ยสิบสีบาทสี
บ่
ส่ บิ
สตางค์)
คู่สญ
ั ญาตกกลงว่าการโอนนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้มีมผี ลใช้บงั คับเมืมื่อผูร้ บั โอนได้ช้ ําระเงิน
ค่าตอบแทนนการโอนให้แก่กผโู้ อนครบถ้วนและเป็
น
นไปตาามเงือ่ นไขตามมสัญญานี้ (“วันโอนสิ
น
ทธิ
เรียกร้อง”)
คูส่ ญ
ั ญาตกลงเกีย่ วกับการรโอนสิทธิเรียกร้
ก องตามสัญญาจากผูโ้ อนมายังผูร้ บั โอนดังนีน้
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สิทธิและหหน้าทีข่ องผู้
โอนและผูผูร้ บั โอน

คํารับรองและ
รับประกันของผู
น
โ้ อน

1. ภายในน 60 วันนับจากวันโอนสิทธิเรียกร้อง ผู้โอนตกลงส่งหนัังสือบอกกล่าวการโอน
ว
สิทธิเรียกร้
ย องการรับเงินให้แก่ลกู หนีนี้แห่งสิทธิ รวมมทัง้ บุคคลภายนนอกซึง่ เป็ นผูคํค้ ้าํ ประกัน
และ/ห รือ ผู้ใ ห้ห ลัก ประกั
ป น เพื่อ ใหห้ลู ก หนี้ แ ห่ ง สิทธิ
ท รวมทัง้ บุ คคคลภายนอก ดัง กล่ า ว
รับทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องตาามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จา่ ยของงผูโ้ อน
2. “สิทธิเรียกร้องตามสัญญา”
ญ
ทีโ่ อนตตามสัญญานี้ ให้รวมถึง สิทธิจจํานอง สิทธิจานํ
ํา า สิทธิ
ต่างๆ ที่มอี ยู่เหนือผูคํค้ ้าประกัน ผูใ้ ห้หหลักประกัน และทรัพย์อนั เเป็ นหลักประกันั ที่มอี ยู่
อันเกียวกั
ย่ บสิทธิเรียกร้
ก องตามสัญญาที
ญ โ่ อนจากผูโอนไปยั
โ้
งผูร้ บั โโอนด้วย ทัง้ นี้ หากต้อง
มีการเปปลี่ยนแปลงทาางทะเบียนเพื่อโอนความเป็
อ
น าของ “สิทธิเรียกร้องตามมสัญญา”
นเจ้
จากผูโ้ อนมาเป็ นของผูร้ บั โอน ให้คสัู่ ญญาดําเนินการตามที
ก
ก่ ําหนดไว้ในหัวข้อสิ
อ ทธิและ
หน้าทีของผู
ข่
ร้ บั โอนแลละผูโ้ อน ข้อ 3. ของสัญญานี้
3. หากภาายหลังจากวันโอนสิ
โ ทธิเรียกรร้อง ถ้าลูกหนี้แห่
แ งสิทธิได้ใช้เเงินหรือกระทําการใดๆ
า
ด้วยวิธีธกี ารใดๆ แก่ผูผู้โอนอันทําให้้ลูกหนี้แห่งสิทธิ รวมทัง้ บุคคคลภายนอกซึ่งเป็
ง นผู้ค้ํา
ประกัน และ/หรือผูใ้ ห้หหลักประกัน หลุ
ห ดพ้นจากหนนี้ทม่ี ตี ่อผูโ้ อนกก่อนได้รบั คําบอกกล่
บ
าว
การโอนสิทธิเรียกร้องการรั
อ
บเงิน ผูผ้โอนตกลงที่จะนํ
จ าเงินที่ได้รรับั ชําระจากลูกหนี
ก ้ แห่ง
สิทธิ รววมทัง้ บุคคลภาายนอกดังกล่าวมาชํ
ว าระให้แก่กผรู้ บั โอนภายใใน 90 วัน นับแต่
แ ลกู หนี้
แห่งสิทธิ
ท รวมทัง้ บุคคลภายนอกดั
ค
งกล่
ก าวได้ใช้เงินนันน้ หรือได้กระททําการนัน้ ๆ แกก่ผโู้ อน
1. ในวันโอนสิทธิเรียกร้อ้ ง ผูโ้ อนจะดําเนิ
า นการส่งมออบต้นฉบับของงเอกสารทีเ่ กี่ยวกั
ว บสิทธิ
เรียกร้้องตามสัญญาารวมตลอดถึงตราสารอื่น ใดดที่เกี่ยวกับสิททธิเรียกร้องตามสัญญา
ให้แก่ผูผรู้ บั โอน
2. หากผูโอนยั
โ้
งได้รบั ผลลประโยชน์ ใดๆ จากสิทธิเรียกร้
ย องตามสัญ
ญญาที่โอนภายยหลังจาก
วันโอนนสิทธิเรียกร้อง ผูโ้ อนตกลงจะะส่งมอบผลปรระโยชน์ ดงั กล่าาวให้แก่ผรู้ บั โออนโดยไม่
ชักช้าภายใน
ภ
120 วันนั
น บจากวันทีผูผ่ โู้ อนได้รบั ผลปประโยชน์ใดๆ จาก สิทธิเรียกร้
ก องตาม
สัญญา
3. ในกรณี
ณีทส่ี ทิ ธิเรียกร้องตามสั
อ
ญญาสส่วนใดทีต่ อ้ งมีการเปลี
ก
ย่ นแปลลงทางทะเบียนเพื
น ่อโอน
ความเปป็ นเจ้าของในสิสิทธิเรียกร้องตาามสัญญาจากผูผูโ้ อนมาเป็ นขอองผูร้ บั โอน คูสัส่ ญ
ั ญาตก
ลงจะใชช้ความพยายามอย่างดีทส่ี ุดทีจ่ ะดําเนินการรเปลีย่ นแปลงททางทะเบียนใหห้เสร็จสิน้
ในวันโอนสิทธิเรียกร้อ้ ง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามมารถดําเนินกาารให้เสร็จสิน้ ภายในวั
ภ
น
ั ญาตกลงจะดําเนินการโโดยเร็วภายใน 120 วันนับจาากวันโอน
โอนสิทธิ
ท เรียกร้องได้ คูส่ ญ
สิทธิเรียกร้
ย อง
ในวันทําสัญญาและวั
ญ
นโอนนสิทธิเรียกร้อง ผูโ้ อนตกลงให้คาํ รับรองและรับประกันแกก่ผรู้ บั โอน
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ โ อน เป็ นผู้ ม ี ส ิ ท ธิ ในสิ
ใ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ งตามสัญ ญาเหนื อ ลู ก หหนี้ แ ห่ ง สิ ท ธิ รวมทั ง้
บุคคลภภายนอกซึง่ เป็ นผู
น ค้ ้าํ ประกัน และ/หรื
แ
อผูใ้ ห้หลั
ห กประกัน โดดยสมบูรณ์และชอบด้วย
กฎหมาายทุกประการ
2. นอกเหหนือจากที่ผู้โอนได้แจ้งให้ผูรัร้ บั โอนทราบเป็ป็ นลายลักษณ์
ณ์ อกั ษร ผู้โอนรัรับรองแก่
ผู้ร บั โออนว่า ไม่ม ีภ ารระผูก พัน ใดๆ หรือก่ อภาระผผูก พัน ใดๆ เหหนื อสิทธิเ รียก ร้อ งตาม
สัญญา และผูโ้ อนมีสทธิ
ทิ โดยสมบูรณ์ในการเข้าทําสัสญญานี้กบั ผูร้ บั โอน
3. ผู้โ อนไไม่ไ ด้ก ระทํา ก ารใดๆ หรือ ปฏิ
ป เ สธการกร ะทํา การใดๆ ซึ่ง มีผ ลให้เ ป็ นการผิ
น
ด
ข้อกําหนดในหรื
ห
อผิดเงื
เ อ่ นไขใดๆ เกีกีย่ วกับสิทธิเรียกร้
ย องตามสัญญ
ญา
4. ผู้โ อนไไม่ ไ ด้ก ระทํ า การใดๆ
ก
และจจะไม่ ก ระทํ า การใดๆ
ก
อัน จะะมีผ ลกระทบ ต่ อ สิท ธิ
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ผลของกาารผิดสัญญา

เรียกร้้องตามสัญญาา รวมทัง้ สิทธิของผู
ข ้รบั โอนในนการได้รบั ชําาระหนี้จากลูกหนี้ ผู้ค้ํา
ประกัน และ/หรือผูใ้ ห้หหลักประกัน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมมเป็ นลายลักษณ์
ษ อกั ษร
จากผูรัร้ บั โอน
หากคู่สญ
ั ญาฝ
ญ ่ายใดฝ่ายหหนึ่งไม่ปฏิบตั ตามสั
ติ
ญญาฉบับั นี้ให้ถอื เป็ นเเหตุผดิ นัดหรือเหตุ
อ แห่ง
การบอกเลิกสั
ก ญญานี้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุผดิ สัญญา
ญ คูส่ ญ
ั ญาตกลลงจะดําเนินกาารดังต่อไปนี้

ค่าใช้จา่ ยใน
ในการโอนสิทธิ
เรียกร้องตาามสัญญา

1. หากผูรัร้ บั โอนเป็ นผูป้ ฏิฏบตั ผิ ดิ สัญญาาตามรายละเอียดทีก่ ําหนดภาายใต้สญ
ั ญานี้ และผูร้ บั
โอนไมม่ดํา เนิ น การแกก้ไ ขและปฏิบตั ิใ ห้ถูก ต้องตาามสัญ ญา ตามมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ม่ดาํ เนินการต่างๆ
ง กับหน่วยงาานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ภายในระยะเวลา 900 วัน นับ
จากวันที
น ่ได้รบั แจ้งหรืรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัสญญานัน้ เป็ นนลายลักษณ์ อกษร
กั
หรือ
ภายในนระยะเวลาใดๆๆ ตามที่ผโู้ อนไได้แจ้งให้ผรู้ บั โอนทราบซึ
โ
่งเป็ป็ นระยะเวลาทีทีเ่ พียงพอ
สําหรับการแก้
บ
ไขเหตุตผิดนัดดังกล่าว ผูโ้ อนมีสทิ ธิในการเรี
ใ
ยกร้องค่าเสียหายต่างๆ
า จาก
ผูร้ บั โอนได้ตามทีก่ าํ หนดในกฎหมา
ห
ยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่
โ
อาจบอกกเลิกสัญญาฉบับับนี้
2. หากผูโอนเป็
โ้
นผูป้ ฏิบับตั ผิ ดิ สัญญาหรือตกเป็ นผูผ้ ดคํ
ดิ ารับรองตามมรายละเอียดทีที่กําหนด
ภายใต้ต้สญ
ั ญานี้ และผูโ้ อนไม่ดําเนินการแก้ไขแลละปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
ญ
ระยะเววลา 90 วัน นับจากวั
บ นทีไ่ ด้รบแจ้
บั งหรือทราบบถึงเหตุแห่งกาารผิดสัญญานันเป็
น้ นลาย
ลักษณ์
ณ์ อกั ษร หรือภาายในระยะเวลลาใดๆ ตามที่ผูผู้รบั โอนได้แจ้้งให้ผู้โอนทราบซึ่งเป็ น
ระยะเววลาที่เ พีย งพออสํา หรับ การแแก้ไ ขเหตุ ผิด นั ด ดัง กล่ า ว ซึ่ง ส่ง ผลกระทบบต่ อ การ
ประกออบกิจการโรงงาานนํ้าตาลทรายยของผูร้ บั โอนผูร้ บั โอนอาจบอกเลิกสัญญาฉฉบับนี้ได้
โดยผูร้ บั โอนมีสทิ ธิในการเรี
น
ยกร้องคค่าเสียหายต่าง
ผูโ้ อนตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนี
ธ
ยม ค่าอากร
อ หรือค่าใชช้จา่ ยต่างๆ ทีเเกิ
่ ดขึน้ เกีย่ วกับการโอน
บ
สิทธิเรียกร้องตามสั
อ
ญญาททัง้ หมดภายใต้สัสญญานี้และตาามทีก่ ฎหมายกกําหนด (หากมีมี)

เหตุผดิ สัญญา
ญ

13.4 สัญ
ั ญาโอนพนักงานของโรงง
ก
งานนํ้าตาลทรราย
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
วัตถุประสสงค์

บบริษทั รวมผลออุตสาหกรรมนคครสวรรค์ จํากัดั (“ผูโ้ อน”)
บ ษทั เกษตรไไทยอุตสาหกรรรมนํ้าตาล จํากัดั (“ผูร้ บั โอน”))
บริ
1 กรกฎาคม พ.ศ.
16
พ 2555
ณ วันจดทะเบียนสั
ย ญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานนนํ้าตาลทราย ต่อพนักงานเจจ้าหน้าที่ ณ สํานั
า กงานทีด่ นิ
ที่เกี่ยวข้อง) “วัวันที่ จดทะเบียนการเช่
ย
า” (ผู
( ้โอนตกลงโออนพนักงานที่ททํางานอยู่ในโรรงงานนํ้ าตาล
ท
ทรายของผู
โ้ อนนให้แก่ผรู้ บั โอนนเพื่อให้สามารรถทํางานอยู่ในโรงงานนํ
น
้ าตาาลทรายต่อไปตตามเดิม และ
ผู้ร บั โอนตกลงงรับ โอนพนัก งานดั
ง ง กล่า วจ ากผู้โ อน รายยชื่อ ตํ า แหน่ ง และรายละเอีอีย ดเกี่ย วกับ
เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการขอองพนักงานดังกลล่าวเป็ นไปตามทีทีผ่ โู้ อนได้แจ้งให้ผ้ รู้ บั โอนทราบ
ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนตกลงให้
โ
การโอนพนั
า
กงานนมีผลใช้บงั คับนันบแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (“วันที่
ก
การโอนมี
ผลใช้ช้บงั คับ”) เป็ นต้นไป

วันทีก่ ารโโอน
พนักงานมมีผลใช้
บังคับ
ข้อตกลงใในการโอน ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนตกลงในเรื
โ
อ่
องการโอนพนั
กงาน
ก ดังต่อไปปนี้
พนักงาน
1 ผูร้ บั โอนตกกลงรับโอนสิทธิ และหน้าที่ รวมถึงจะรับผิดชอบภาระหนี
1.
ด
้สสินและความรัรับผิดต่างๆ ที่
เกิดขึน้ จากหหรือเกี่ยวเนื่องกั
ง บพนักงานทีทีร่ บั โอนซึง่ เกิดขึ
ด น้ นับจากวันทีก่ ารโอนมีผลใช้
ล บงั คับเป็ น
ต้นไป
ผู้โอนตกลงงจะรับผิดชอบบภาระหนี้สนิ และความรั
แ
บผิดต่า งๆ ที่เกิดดขึ้นจากหรือเกกี่ยวเนื่องกับ
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คํารับรองและ
รับประกันของผู
น
้
โอน

ข้อตกลงกการโอน
พนักงานกกลับไป
ทํางานกับผู
บ โ้ อน

เหตุผดิ สัญญา
ญ
ผลของกาารผิด
สัญญา

ค่าใช้จา่ ยใในการ
โอนพนักงาน
ง

พนักงานทีโอนที
โ่
เ่ กิดขึน้ ก่อนวั
อ นทีก่ ารโอนนมีผลใช้บงั คับ
2 ผูร้ บั โอนจะรรับโอนพนักงานนโดยนับอายุการทํ
2.
ก างานอย่างต่
ง อเนื่อง และดําเนินการให้พนั
พ กงานทีร่ บั
โอนได้รบั ตําแหน่
า ง เงินเดือน
อ สิทธิ ผลปรระโยชน์ และสววัสดิการทีพ่ นักกงานมีอยูก่ บั ผูโอนก่
โ้
อนวันที่
การโอนมีผลใช้
ล บงั คับตามทีผ่ โู้ อนได้แจ้งให้
ใ ผรู้ บั โอนทราาบอย่างต่อเนื่อองต่อไป
3 ผู้โอนตกลงงชําระค่าจ้างและผลประโยชชน์ อ่นื ๆ ให้แก่พนั
3.
พ กงานโดยคครบถ้วน โดยจจะจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจนถึ
ง
งก่อนววันทีก่ ารโอนมีผลใช้
ผ บงั คับ
4 ก่อนหรือ ณ วันที่การโอนนมีผลใช้บงั คับ ผู้โอนจะดําเนิ
4.
เ นการให้ได้้รบั หนังสือยินยอมการโอน
พนักงาน พร้อมทัง้ จะส่งมอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับพนันักงานทีโ่ อนให้แ้ ก่ผรู้ บั โอน
ใ นทําสัญญาาและวันทีก่ ารโโอนมีผลใช้บงั คัคบ ผูโ้ อนตกลงงให้คาํ รับรองแและรับประกันแก่
ในวั
แ ผรู้ บั โอนว่า
น
นอกจากรายชื
่อ ตําแหน่ ง แลละรายละเอียดเเกีย่ วกับเงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์ และสสวัสดิการของ
พ ก งานตามทที่ผู้โ อนได้แ จ้งให้
พนั
ง ผู้ร บั โอนททราบ ไม่ม ีร ายยชื่อ ตํา แหน่ ง และรายละเอีอีย ดเกี่ย วกับ
เงินเดือน สิทธิ ผลประโยชน์น์ หรือสวัสดิการ
า หรือเงินอื่นใดไม่
น
ว่าจะเป็ นนการตกลงด้วยลายลั
ว
กษณ์
อักษรหรือด้วยวาจา หรือแนววทางในการปฏฏิบตั เิ ป็ นการภภายในอื่นใดทีผ่ผูกพันผูโ้ อนกับั พนักงานใน
ก าระเงินหรืรือสิทธิประโยชชน์ใดๆ เพิม่ เติม
การชํ
ผูร้ บั โอนตกลงโโอนพนักงานให้กลับไปทํางาานกับผูโ้ อนเมื่อสั
อ ญญาเช่าทีดดิ่ นิ และโรงงานนนํ้าตาลทราย
แ
และ/หรื
อสัญญาาเช่าเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และะสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรรงงานนํ้าตาลทราย ระงับสิน้
ล (“วันทีโ่ อนพพนักงานกลับ”))
ลง
กการโอนพนักงานกลับไปทํางานกับผู้โอนดดังกล่าว ผู้โอนนจะต้องรับโอนนพนักงานโดยยนับอายุการ
ทํทางาน และให้ตํตาแหน่ง เงินเดืดือน สิทธิ ผลปประโยชน์ และสวัสดิการตามทีพ่ นักงานมีอยูก่ บั ผูร้ บั โอน
ก่กอนวันทีโ่ อนพพนักงานกลับอย่างต่อเนื่องต่อไป
อ ทัง้ นี้ ในกการโอนพนักงาานกลับ คู่สญ
ั ญาตกลงจะทํ
ญ
า
สัสญญาทีเ่ กีย่ วกักับการโอนพนักงานกลั
ก
บต่อไปป
ห ่ส ญ
หากคู
ั ญาฝายใดฝ
า่
า่ ยหนึ่งไม่
ไ ปฏิบตั ติ ามสสัญญาฉบับนี้ให้
ใ ถอื เป็ นเหตุผผิดิ นัดหรือเหตุแห่งการบอก
เลิกสัญญานี้
ใ
ในกรณี
ทเ่ี กิดเหหตุผดิ สัญญา คูส่ ญ
ั ญาตกลงจจะดําเนินการดังั ต่อไปนี้
1 หากผู้รบั โอนเป็ นผูป้ ฏิบติตั ผิ ดิ สัญญาตามมรายละเอียดทีที่กําหนดภายใใต้สญ
1.
ั ญานี้ แลละผูร้ บั โอนไม่
ดําเนินการแแก้ไขและปฏิบับตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญา ตามมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ไ ดําเนินการ
ต่างๆ กับหน่
ห วยงานราชกการที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งหรือ
ทราบถึงเหตตุแห่งการผิดสัญญานัน้ เป็ นลายลั
ล กษณ์อกั ษร
ษ หรือภายในนระยะเวลาใดๆๆ ตามทีผ่ โู้ อน
ได้แจ้งให้ผรัรู้ บั โอนทราบซึงเป็
่ นระยะเวลาาทีเ่ พียงพอสําหรับการแก้ไขขเหตุผดิ นัดดังกล่
ก าว ผูโ้ อนมี
สิทธิในการเเรียกร้องค่าเสียหายต่
ย
างๆ จาากผูร้ บั โอนได้ตามที
ต ก่ ําหนดใในกฎหมายทีเ่ กีกย่ วข้อง โดย
ไม่อาจบอกเลิกสัญญาฉบับั นี้
2 หากผู้โอนเป็ นผู้ปฏิบตั ิผดสั
2.
ดิ ญญาหรือตกเป็
ต นผู้ผดิ คํารับรองตามราายละเอียดที่กําหนดภายใต้
า
สัญญานี้ แลละผูโ้ อนไม่ดาํ เนินการแก้ไขแและปฏิบตั ใิ ห้ถกต้
กู องตามสัญญ
ญาภายในระยะะเวลา 90 วัน
นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือทราบถึ
อ
งเหตุแห่
แ งการผิดสัญญานั
ญ น้ เป็ นลาายลักษณ์อกั ษรร หรือภายใน
ระยะเวลาใดดๆ ตามทีผ่ รู้ บั โอนได้แจ้งให้ผูผโ้ อนทราบซึง่ เป็ นระยะเวลาทีเ่ พียงพอสําหรั
ห บการแก้ไข
เหตุผดิ นัดดัดงกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่
ง
อการประกอบกิ
อ
กิจการโรงงานนนํ้ าตาลทรายของผู้รบั โอน
ผูร้ บั โอนอาจจบอกเลิกสัญญาฉบั
ญ บนี้ได้ โดดยผูร้ บั โอนมีสทธิ
ทิ ในการเรียกร้องค่าเสียหายยต่างๆ จากผู้
โอนได้ตามททีก่ าํ หนดในกฎฎหมายทีเ่ กีย่ วขข้อง
ผูร้ บั โอน ตกลลงรับผิดชอบค่าธรรมเนี
า
ยม ค่คาอากร หรือค่คาใช้จ่ายต่างๆๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวกั
ย บการโอน
พ กงานของผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอน
พนั
โ ทัง้ หมดภายใต้สญ
ั ญานี้และตามที
แ
ก่ ฎหหมายกําหนด (หากมี)
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13.5 สัญ
ั ญาปรับโครรงสร้างหนี้
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
วันทีแ่ ก้ไขสั
ข ญญา

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ป์ อร์ต จํากัด (“เจ้าหนี้”)
บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (“ลูกหนี้”)
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
25 ธันวาคม
ว พ.ศ. 25556

วันทีส่ ญ
ั ญามี
ญ ผลบังคับใชช้

31 ธันวาคม
ว พ.ศ. 25556

ภาระหนี้ของลู
ข กหนี้และ
หลักประกกัน

ลูกหนี้ยอมรับว่าเจ้าหนี
ห ้ได้รบั โอนสิทธิ
ท เรียกร้องทีมีม่ ตี ่อลูกหนี้จากกสถาบันการเงิน ใน
มูลหนี้เงิ
เ นกู้ รวมทัง้ หลั
ห กประกันทีเ่ กีย่ วข้องมาโดยยชอบด้วยกฎหหมายและยอมรรับว่า
ณ วันทีท่ ําสัญญาฉบับั นี้ลูกหนี้ยงั คงมีหนี้คงค้างกักับเจ้าหนี้ตามจจํานวนทีจ่ ะคํานวณ
น
ได้ต่อไปในวั
ไ
นทําสัญญา
ญ (“หนี้คงค้าง”)

ข้อตกลงใในการปรับ
โครงสร้างหนี
ง ้

ผลของกาารผิดสัญญา

หมายเหตตุ

ทัง้ นี้ ณ วันที่ 2531 ธัธนวาคม พ.ศ.. 25565 ลูกหนีนี้มหี นี้คงค้างตต่อเจ้าหนี้ ดังนี้ เงิน
ต้น 977,000,000 บาท และดอกเบีบี้ยค้างจ่าย 687,156,121.566 685,236,053.06
บาท
ลูกหนี้ตกลงจะชํ
ต
าระหหนี้คงค้างให้แก่กเจ้าหนี้ ดังนี้
1. ลูกหนี
ก ้ ตกลงผ่อนชํ
น าระยอดหนีน้้เงินต้นและดออกเบี้ยคงค้างค้ค้างจ่าย ณ วันที
น ่ทํา
สัญญาฉบั
ญ
บนี้ทงหมดภายในระ
งั ้
ะยะเวลา 20 ปี นับจากวันทีส่สัญญานี้มผี ลบับังคับ
ใช้ช้ทาํ สัญญานี้
2. ลูกหนี
ก ้ ตกลงชําระหนี
ร ้ ให้แก่เจ้าหนี้ เป็ นรายปีปี เดือน โดยจะมมียอดชําระทัง้ หมด
จํ านวน
า
784,1556,121.56 บ าท แบ่ ง เป็ น เงิน ต้ น 97,0000,000 บาท และ
ดออกเบี้ย 687,1556,121.56 บาาทโดยจะจ่ายชชําระหนี้แต่ละะงวดตามเงื่อนไขที
น ่
กําหนดภายใต้
า
สญ
ั ญานี้
3. ลูกหนี
ก ้ ตกลงที่จะชํ
ะ าระดอกเบียในอั
ย้
ตราดอกเเบี้ยเงินฝากเฉฉลี่ยของ 3 ธนาาคาร
ได้ด้แก่ ธนาคารกกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ
ธ
งเทพ จํากัด (มหาาชน)
แลละธนาคารกรุงไทย
ง จํากัด (มมหาชน) ซึ่งคํานวณจากเงิ
า
นตต้นคงค้างชําระะและ
ตกกลงจะชําระดอกเบีย้ ค้างจ่ายตตามเงือ่ นไขทีกํก่ าหนดภายใต้ส้ ญ
ั ญานี้
1. หาากลูกหนี้ไม่สามารถชํ
า
าระหนีนี้ตามสัญญาปรัรับโครงสร้างหนี้หรือผิดสัญญาไม่
ญ
ว่าข้
า อหนึ่งข้อใดกก็ตาม ให้ถอื ว่าข้
า อตกลงตามสัญญาฉบับนี้เเป็ นอันยกเลิก และ
เจ้า้ หนี้มสี ทิ ธิเรียกให้ลกู หนี้ชาํ ระหนี
ร ้ทงั ้ จํานวนนได้ทนั ที
2. ในนกรณีทล่ี กู หนี้สามารถแก้
ส
ไขเหหตุผดิ นัดชําระะหนี้หรือเหตุผดดสั
ิ ญญาดังกล่าวได้
า
ภาายใน 60 วัน นันบแต่วนั ผิดนัดชํ
ด าระหนี้หรือผิดสัญญาดังกล่าว หรือได้รบการ
บั
ผ่อนเวลาจากเจ
อ
จ้า หนี้ เป็ น ลายยลัก ษณ์ อ ัก ษรรยังมิใ ห้ถือ ว่า ลูก หนี้ เป็ น ฝ่า ยผิด
ข้อตกลงตามสั
อ
ญ
ญญาปรั
บโครงสสร้างหนี้ฉบับนี้
TIS ได้เข้าสูก่ ระบววนการฟื้ นฟูกจการโดยศาลไ
จิ
ได้มคี ําสังให้
่ ฟ้ื นฟูกจิ การในเเดือน
พฤศจิกายน
ก พ.ศ. 25555 อย่างไรก็ดีดี TIS มีผลปรระกอบการและะสถานะทางการเงิน
ทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ส่งผลให้ TIS
T พ้นจากสถาานะหนี้สนิ ล้นพ้
พนตัว โดยปจั จจุบนั TIS จึงยื่นขอ
ออกจาากกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ โดยปจั จุบนั ศาลได้
ศ
มคี ําสังย
่ ยกเลิกกระบวนนการ
ฟื้นฟูกิกจิ การแล้ว และะ TIS จะชําระะหนี้ให้แก่เจ้าหนี
ห ้ภายใต้เงือ่ นนไขทีก่ ําหนดภาายใต้
สัญญาานี้TIS อยูใ่ นรระหว่างการยกเลิกกระบวนการฟื้นฟูกจิ การร ซึง่ ภายหลังจากที
จ ่
ศาลมีคํคาสังยกเลิ
่
กกรระบวนการฟื้ นฟู
น กิจการ TISS จะชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใต้
า
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เงื่อนไขขที่กําหนดภายใต้สญ
ั ญานี้ ดัดงนัน้ คู่สญ
ั ญาจึงเข้าทําสัญญานี้โดยมีเงือนไข
่อ
บังคับก่กอนให้สญ
ั ญานี้มผี ลบังคับใชช้เมื่อศาลมีคําสังให้
่ ยกเลิกกาารฟื้ นฟูกจิ การรของ
TIS
13.6 สัญ
ั ญาจะซื้อจะะขายทรัพย์สิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะซือ้
ขาย
ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ
การชําระรราคา

บบริษทั เกษตรไไทยอุตสาหกรรรมนํ้าตาล จํากัดั (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
บ ษทั ร่วมกิจอ่อางทองคลังสินค้
บริ
น า จํากัด (“ผูจะขาย”)
จ้
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ผูจ้ ะขายมีความมประสงค์จะขาายโกดัง ถนน และบาทวิถรี อบโกดัง รวมตลลอดถึงระบบสาธารณูปโภค
แ ปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องซึ่งสร้ร้างอยู่บนทีด่ นิ โฉนดเลขที
และอุ
โ
่ 222744 ตัง้ อยู่ทต่ตํี ําบลหนองโพ อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรรค์ (“ทรัพย์สน”)
นิ
6
69,000,000
บาาท ซึง่ เป็ นราคาประเมินของผผูป้ ระเมินอิสระะ

ชชําระราคาที่จะซื
ะ ้อขายทรัพย์สนิ ทัง้ หมดภาายใน 30 วันนัับจากวันทําสัญ
ั ญาโดยเป็ นการชํ
ก าระครัง้
เดียวเสร็จสิน้
การโอนกกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายตกลงจจะจดทะเบียนโโอนกรรมสิทธิ ์ในทรั
์ใ พย์สนิ ให้ห้แก่ผจู้ ะซือ้ ในวัวันทีไ่ ด้รบั ชําระะราคาทีจ่ ะซื้อ
ข
ขายทรั
พย์สนิ ทัง้ หมด
ค่าธรรมเนีนียมและ ผูจ้ ะขายจะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับั ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
จ
ค่าภาษษีเงินได้ และภภาษีเงินได้หกั
ภาษีอากรร
ณ ที่จ่าย รวมตตลอดถึงค่าธรรรมเนี ยมการโโอน อากรแสตตมป์ท่จี ะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียนโอน
ก ทธิ ์
กรรมสิ
ข้อกําหนดดความรับ หากผู
ห ้ จ ะซื้ อ ไมม่ ส ามารถใช้ ทรั
ท พ ย์ ส ิน ที่จ ะซื
ะ ้ อ ขายได้ ต ามวัต ถุ ป ระสสงค์ ข องการททํ า สัญ ญาอัน
ผิดในทรัพย์
พ ทจ่ี ะซือ้ เนื่องมาจากกาารกระทํา การลละเว้นการกระทํา การฝ่าฝื น หรือการประมมาทเลินเล่อขอองผูจ้ ะขายใน
ขาย
ก
การปฏิ
บตั ติ ามมกฎหมาย กฎฎ ระเบียบ คําสัสง่ ข้อบัญญัตของทางราชกา
ขิ
าร ผู้จะขายตกกลงจะคืนเงิน
ใ แก่ผจู้ ะซือ้ ตาามวิธกี ารคํานววณทีก่ าํ หนดในนสัญญา
ให้
13.7 สัญ
ั ญาจะซื้อจะะขายที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
วันทีแ่ ก้ไขสั
ข ญญา
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซซือ้ ขาย

ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ

การชําระรราคา
การโอนกกรรมสิทธิ ์

บบริษทั นํ้าตาลไไทยเอกลักษณ์
ณ์ จํากัด (“ผูจ้ ะขขาย”)
บ ษทั ภูมพิ ฒ
บริ
ั นาธุ
น รกิจ จํากัด (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
10
2 มกราคม พ.ศ. 2557
29
ที่ดนิ จํานวน 1442 แปลง โดยยแบ่งเป็ นสองสส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นส่วนที่ปลอดภาระ และสส่วนที่ 2 เป็ น
ทีด่ นิ ทีต่ ดิ ภาระจํานองอยูก่ บั บริ
บ ษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต จํากั
า ด
ทีด่ นิ ส่วนที่ 1 มีจาํ นวน 105 แปลง
แ เนื้อทีร่ วม 1,795805 ไร่
ไ 12 งาน 83.773.7 ตารางวา
ทีด่ นิ ส่วนที่ 2 มีจาํ นวน 37 แปปลง เนื้อทีร่ วม 903 ไร่ 2 งานน 43 ตารางวาา
ทัทง้ นี้ รายละเอียดที
ย ต่ งั ้ ทีด่ นิ ปรรากฏตามทีแ่ นบบท้ายสัญญา (“ทรั
( พย์สนิ ”)
ทีด่ นิ ส่วนที่ 1 ขายรวมในราคา
ข
า 67,500,000668,000,000 บาท
บ
ทีด่ นิ ส่วนที่ 2 ขายรวมในราคา
ข
า 31,000,000 บาท
โ
โดยราคาดั
งกล่าวเป็ นราคาทีเป็
เ่ นไปตามราคคาประเมิน หรือราคาตามมู
อ
ลคค่าทางบัญชีแล้วแต่วา่ มูลค่า
ใ
ใดจะสู
งกว่า
ชํชาระราคาทีจ่ ะซซือ้ ขายทรัพย์สิสนิ ในวันโอนกรรรมสิทธิ ์ในทีด่ นแต่
นิ ละแปลง
ทีด่ นิ ส่วนที่ 1 โอนกรรมสิ
โ
ทธิให้
์ใ แก่ผจู้ ะซือ้ ภาายใน 180 วันนันบจากวันทําสัญญา
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 292

บ ษทั เกษตรไทยย อินเตอร์เนชันแ
บริ
่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนีนียมและ
ภาษีอากรร
การเลิกสัญ
ั ญา

ที่ดิน ส่ว นที่ 2 โอนกรรมสิทธิใ์ ห้แ ก่ ผู้จ ะซื้อภายใน
อ
180 วัน นับจากวัวัน ที่ไ ด้ร บั อนุ มัมติห รือความ
ยินยอมเป็ นลายยลักษณ์อกั ษรจจากบริษทั ศิรเจริ
เิ ญเอ็กซ์ปอรร์ต จํากัด ให้ปลอดจํานองได้
ค่คา ภาษีธุ รกิจเฉพาะ ค่า ภาษีษีเงินได้ ค่า ธรรรมเนี ยมการโโอนกรรมสิทธิ ์ และค่าใช้จ่ายต่า งๆ ที่จ ะ
เกิดขึน้ จากการรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายเป็ นผูช้ าระเพี
าํ
ยงฝา่ ยเดดียว
ใในกรณีท่ผี ูจ้ ะขขายไม่สามารถถโอนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ ได้ทงั ้ จํานวนภายในระ
า
ะยะเวลาที่กําหนด
ห ให้ถอื ว่า
สัสญญาจะซื้อจะะขายเป็ นอันเลิลิกกัน และผูจ้ ะขายต้
ะ
องคืนเงิงินค่าที่ได้ทไ่ี ด้รรับไปแล้วให้แก่ผูซ้ ้อื พร้อม
่า
รับโอนกรรมสิทธิ
ท ์ทีด่ นิ คืนจากกผูจ้ ะซือ้ โดยผูจ้ ะขายรับผิดชอบค่
ช าธรรมเนียมและค่าใช้จายในการโอน
่
ก ทธิ ์เพียงฝ
กรรมสิ
ง ายเดียว และะยินยอมเสียค่าปรั
า บให้แก่ผจู้ ะซื
ะ อ้ จํานวน 255,000,000 บาทท

13.8 สัญ
ั ญาจะซื้อจะะขายที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซซือ้ ขาย
ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ
การชําระรราคา
การโอนกกรรมสิทธิ ์
ค่าธรรมเนีนียมและ
ภาษีอากรร

บบริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอรร์ จํากัด (“ผูจ้ ะขขาย”)
บ ษทั อะโกร เอทานอล
บริ
เ
จํากัดั (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
3 มิถุนายน พ.ศ.
30
พ 2555
ทีด่ นิ จํานวน 2 แปลง โฉนดเลลขที่ 50695 เนืนื้อทีจ่ าํ นวน 100 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา และะโฉนดเลขที่
5
50696
เนื้อทีจ่ านวน
าํ
4 ไร่ ตัง้ อยูท่ ต่ี าํ บลหนองโพ อําเภอตตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (“ทรัรัพย์สนิ ”)
ร
ราคารวม
520,000 บาท
ชชําระราคาทีจ่ ะซซือ้ ขายทรัพย์สิสนิ ในวันโอนกรรรมสิทธิ ์
ภ
ภายใน
90 วันนันบจากวันทีไ่ ด้ร้ บั อนุ มตั หิ รือความยิ
ค
นยอมเป็ป็ นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารเจ้าหนี้
ใ ปลอดจํานองงได้
ให้
ค่คาภาษีธุรกิจเฉฉพาะ ค่าภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมการโอนกกรรมสิทธิ ์ และะค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ จากการรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายเป็ นผูช้ าระเพี
าํ
ยงฝา่ ยเดียว

13.9 สัญ
ั ญาจะซื้อจะะขายที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซซือ้ ขาย
ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ
การชําระรราคา
การโอนกกรรมสิทธิ ์
ค่าธรรมเนีนียมและ
ภาษีอากรร
การริบมัดจํ
ดา

บบริษทั เกษตรไไทยอุตสาหกรรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูจ้ ะขาย”)
บ ษทั อะโกร เอทานอล
บริ
เ
จํากัดั (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
2 มิถุนายน พ.ศ.
20
พ 2555
ทีด่ นิ จํานวน 711 แปลง เนื้อทีรวมประมาณ
ร่
1,033
1 ไร่ 2 งานน 46.11 ตาราางวา รายละเอียดที
ย ด่ นิ
เป็ นไปตามสัญญา (“ทรัพย์สน”)
นิ
ร
ราคารวม
39,000,000 บาท
ผูจ้ ะซือ้ วางมัดจําไว้ 1,000,0000 บาทในวันทําสัญญา และจจะชําระราคาส่ววนทีเ่ หลือทีจ่ ะซืซือ้ ขาย
ท พย์สนิ ในวันโอนกรรมสิ
ทรั
โ
ทธธิ ์
ภ
ภายใน
90 วันนันบจากวันทีไ่ ด้ร้ บั อนุ มตั หิ รือความยิ
ค
นยอมเป็ป็ นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารเจ้าหนี้
ใ ปลอดจํานองงได้
ให้
ค่คาภาษีธุรกิจเฉฉพาะ ค่าภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมการโอนกกรรมสิทธิ ์ และะค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ จากการรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายเป็ นผูช้ าระเพี
าํ
ยงฝา่ ยเดียว
ห จ้ ะซือ้ ผิดสัญญาไม่ไปจดดทะเบียนรับโออนกรรมสิทธิ ์ตาามระยะเวลาทีทีก่ าํ หนด ผูจ้ ะซืซือ้ ยินยอมให้
หากผู
ผูจ้ ะขายริบมัดจํจาได้ทนั ที

13.810สัญ
ั ญาจะซื้อจะะขายที่ดิน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 293

บ ษทั เกษตรไทยย อินเตอร์เนชันแ
บริ
่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา
วันทีแ่ ก้ไขสั
ข ญญา
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซซือ้ ขาย
ราคาทีจ่ ะซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ
การชําระรราคา
การโอนกกรรมสิทธิ ์

ค่าธรรมเนีนียมและ
ภาษีอากรร
การริบมัดจํ
ดา

บบริษทั เกษตรไไทยอุตสาหกรรรมนํ้าตาล จํากัดั (“ผูจ้ ะขาย”)
บ ษทั ภูมพิ ฒ
บริ
ั นาธุ
น รกิจ จํากัด (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
5 มิถุนายน พ.ศศ. 2555
2 มกราคม พ.ศ. 2557
29
ที่ดิน จํา นวน 529533
5
แปลงง เนื้ อ ที่ร วมป ระมาณ 10,6 39774 ไร่ 133 งาน 6019.664 ตารางวา
ร
รายละเอี
ยดทีด่ นิ เป็ นไปตามสัสัญญา (“ทรัพย์สนิ ”)
ร
ราคารวม
417,596,750422,0000,000 บาท
ผู้จะซื้อวางมัดจําไว้ 10,000,000 บาทในวัวันทําสัญญา และจะชํ
แ
าระราคาส่วนที่เหลือที
อ ่จะซื้อขาย
ท พย์สนิ ในวันโอนกรรมสิ
ทรั
โ
ทธธิ ์
ทีด่ นิ ส่วนทีไ่ ม่ติตดิ ภาระจํานองใให้โอนกรรมสิทธิ
ท ์ให้แก่ผจู้ ะซือ้ ภายใน 90 วันั นับจากวันทําสั
า ญญา
ทีด่ นิ ส่วนที่ตดิ ภาระจํ
ภ านองอยูยู่กบั ธนาคารเจจ้าหนี้ ให้โอนกกรรมสิทธิ ์ให้แกก่ผจู้ ะซื้อภายใน 90 วัน นับ
จ นทีไ่ ด้รบั อนุ
จากวั
อ มตั หิ รือความยินยอมเป็ นลายลั
ล กษณ์อกั ษรจากธนาคาร
ษ
รเจ้าหนี้ให้ปลออดจํานองได้
ค่คา ภาษีธุ รกิจเฉพาะ ค่า ภาษีษีเงินได้ ค่า ธรรรมเนี ยมการโโอนกรรมสิทธิ ์ และค่าใช้จ่ายต่า งๆ ที่จ ะ
เกิดขึน้ จากการรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายเป็ นผูช้ าระเพี
าํ
ยงฝา่ ยเดดียว
ห จ้ ะซือ้ ผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิตามระยะเวลาที
หากผู
ทีก่ ําหนด ผูจ้ ะซซือ้ ยินยอมให้
์ต
ผูจ้ ะขายริบมัดจํจาได้ทนั ที

13.11 สัญ
ั ญาจะซื้อจะะขายที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
ญ
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซืซือ้ ขาย
ราคาทีจ่ ะซซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ
การชําระรราคา
การโอนกรรรมสิทธิ ์

ค่าธรรมเนีนียมและ
ภาษีอากรร
การริบมัดจํา

บบริษทั เกษตรไไทยอุตสาหกรรรมนํ้าตาล จํากัด (“ผูจ้ ะขาย”))
บ ษทั อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จํากัด (“ผูจ้ ะซือ้ ”)
บริ
1 มิถุนายน พ.ศ.
15
พ 2555
ทีด่ นิ จํานวน 47
4 แปลง เนื้อทีร่ วมประมาณ 605-2-2.1 ไร่ รายละเอียดทีด่ นิ เป็ นไปตามสั
ไ
ญญา
( พย์สนิ ”)
(“ทรั
ร
ราคารวม
23,500,000 บาท
ผูจ้ ะซือ้ วางมัดจําไว้ 1,000,0000 บาทในววันทําสัญญา และจะชําระรราคาส่วนทีเ่ หลืลือทีจ่ ะซือ้ ขาย
ท พย์สนิ ในวันโอนกรรมสิ
ทรั
นโ
ทธธิ ์
ทีด่ นิ ส่วนทีไ่ ม่ติตดิ ภาระจํานองให้โอนกรรมสิทธิ
ท ์ให้แก่ผจู้ ะซืซ้อ้ ภายใน 90 วันั นับจากวันทําสั
า ญญา
ทีด่ นิ ส่วนทีต่ ดิ ภาระจํ
ภ านองอยูยูก่ บั ธนาคารเจ้า้ หนี้ ให้โอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่ผูจ้ ะซือ้ ภายในน 90 วัน นับ
จ นทีไ่ ด้รบั อนุ
จากวั
อ มตั หิ รือความยินยอมเป็ นลายลั
ล กษณ์อกั ษรจากธนาคาร
ษ
รเจ้าหนี้ให้ปลออดจํานองได้
ค่คาภาษีธุรกิจเฉฉพาะ ค่าภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมการโอนกกรรมสิทธิ ์ และะค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีจ่ ะ
เ ดขึน้ จากการรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ ผูจ้ ะขายเป็ นผูช้ าระเพี
เกิ
าํ
ยงฝา่ ยเดียว
ห จ้ ะซือ้ ผิดสัญญาไม่ไปจดดทะเบียนรับโออนกรรมสิทธิ ์ตาามระยะเวลาทีทีก่ าํ หนด ผูจ้ ะซืซือ้ ยินยอมให้
หากผู
ผูจ้ ะขายริบมัดจํจาได้ทนั ที

13.912สัญ
ั ญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement)) จํานวน 8 ฉบับ ซึ่ งเป็ นนส่ วนหนึ่ งของงการปรับ
โคครงสร้างบริ ษทั ฯ
คูส่ ญ
ั ญา

สสัญญาได้จดั ทําขึ
า น้ ระหว่าง บริริษทั เกษตรไททยอุตสาหกรรมมนํ้าตาล จํากัด (“บริษทั ฯ”) กับ กลุม่ ผูถ้ อื
หุหน้ สิงคโปร์ จํานวน 8 รายแยยกเป็ นสัญญาจํานวนทัง้ สิน้ 8 ฉบับมีเนื้อหาขของสัญญาสอดดคล้องกัน
โ คสู่ ญ
โดยมี
ั ญาแแต่ละรายดังนี้
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 294

บ ษทั เกษตรไทยย อินเตอร์เนชันแ
บริ
่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
วันทีท่ าํ สัญ
ั ญา

วัตถุประสสงค์

บริษทั คิงวัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด (“สัญญา SPAA 1”)
บริษทั คิงวัน อินดัสตรี
ส ้ จํากัด (“สัญญา
ญ SPA 2”)
บริษทั ซิโนแทค กรุร๊ป๊ จํากัด (“สัญญา SPA 3”)
บริษทั ยูที กรุป๊ จํากักด (“สัญญา SPA 4”)
บริษทั ไซเล็ม อินเววสเมนท์ จํากัด (“สัญญา SPAA 5”)
บริษทั ฟาร์ อีสต์ ดิสทิ
ส ลเลอร์ส จํากักด (“สัญญา SPA
S 6”)
นางสสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ (“สัญญา SPA 7”)
นายฉัฉัว่ คิม ฮัว้ (“สัญญา
ญ SPA 8”)

225 เมษายน พ.ศ. 2555 สําหรรับสัญญา SPAA 1 สัญญา SPPA 2 และสัญญ
ญา SPA 5
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สําหรั
16
า บสัญญา SPA
S 3 และสัญญา SPA 6
5 พฤษภาคม พ.ศ.
พ 2555 สําหรั
ห บสัญญา SPPA 4
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สําหรั
10
า บสัญญา SPA
S 7 และสัญญา SPA 8
ก ม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์
กลุ
ง มคี วามปประสงค์จะขายหหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบบริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เป
เปอร์ จํากัดจํานวนดั
น งต่อไปนีน้้ให้กบั บริษทั ฯ
สัสญญา SPA 1:: 2,400,000 หุน้
สัสญญา SPA 5:: 2,400,000 หุน้
กกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์
ง มคี วามปประสงค์จะขายหหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบบริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัดจํานวน
า
ดัดงต่อไปนี้ให้กบบริ
บั ษทั ฯ
สัสญญา SPA 2:: 512,000 หุน้
สัสญญา SPA 3:: 335,644 หุน้
สัสญญา SPA 6:: 335,644 หุน้

ราคาซือ้ ขาย
ข

กกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์
ง มคี วามปประสงค์จะขายหหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบบริษทั เกษตรไไทยไบโอเพาเววอร์ จํากัด
จํานวนดังต่อไปปนี้ให้กบั บริษทฯ
ทั
สัสญญา SPA 4:: 1,250,000 หุน้
สัสญญา SPA 7:: 375,000 หุน้
สัสญญา SPA 8:: 375,000 หุน้
ร
ราคาซื
อ้ ขายหุนแต่
น้ ละสัญญามีมีดงั ต่อไปนี้
หุหน้ ของบริษทั เอ็
เ นไวรอนเม็นท์
น พลั พ์ แอนด์์ เปเปอร์ จํากัด
สัสญญา SPA 1:: 918,600,0000 บาท
สัสญญา SPA 5:: 91,870,000 บาท
หหุน้ ของบริษทั เอกรั
เ ฐพัฒนา จํจากัด
สัสญญา SPA 2:: 305,800,0000 บาท
สัสญญา SPA 3:: 200,470,0000 บาท
สัสญญา SPA 6:: 200,470,0000 บาท
หหุน้ ของบริษทั เกษตรไทยไบโ
เ
โอเพาเวอร์ จํากัด
สัสญญา SPA 4:: 372,490,0000 บาท
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การชําระรราคา

สสัญญา SPA 7:: 215,440,0000 บาท
สัสญญา SPA 8:: 215,440,0000 บาท
สํสาหรับสัญญา SPA 1 สัญญาา SPA 2 และสัสัญญา SPA 5
จํานวน 5% ขอองราคาซือ้ ขายจะชําระเป็ นเงินสด
น (“ราคาทีชํช่ าระเป็ นเงินสดด”) และส่วนทีเหลื
่ อ ชําระ
โ น้ ของบริษั
โดยหุ
ษทฯ ในการเสนอขายหุน้ ครังแรกต่
ง้
อประชาาชน (IPO) คํานนวณโดยใช้ราคคาทีเ่ สนอ
ข น้ ต่อประชชาชนครัง้ แรก (IPO Price)
ขายหุ
สสําหรับสัญญา SPA 4
ชํชาระโดยเป็ นเงิงินทัง้ จํานวน

สสําหรับสัญญา SPA 3 สัญญาา SPA 6 สัญญา
ญ SPA 7 และะสัญญา SPA 8
ชํชาระโดยหุน้ ขอองบริษทั ฯ ในกการเสนอขายหุน้ ครัง้ แรกต่อประชาชน
ป
(IPO
O) คํานวณโดยใใช้ราคาที่
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนครั
อ
งั ้ แรก (IPO Price) ทัง้ จํานวนน
เงือ่ นไขบังั คับก่อน การซื
ก อ้ ขายหุน้ ภายใต้
ภ สญ
ั ญานีนี้จะมีผลบังคับต่อเมือ่
1. การซืซือ้ ขายหุน้ ภายใใต้สญ
ั านี้ ได้รบอนุ
บั มตั จิ าก thee Singapore EExchange Seccurities
Trading Limited แลละได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ การได้รบั อนุนมัตแิ ละการ
ปฏิบตั ติ ามกฎนัน้ ยังมี
ง ผลบังคับใช้และไม่
แ ถกู เพิกถอน
ถ หรือยกเลิลิกก่อนการซือ้ ขายหุ
ข น้ เสร็จ
สมบูรณ์
ร (เงือ่ นไขบังคั
ง บก่อนข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาา SPA 1 และสสัญญา SPA 2)
2. กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปรร์ได้รบั อนุ มตั ใิ นการเข้
น
าทําสัญญานี
ญ ้จากทีป่ รระชุมผูถ้ อื หุน้
3. บริษทฯ
ทั ได้รบั อนุ มติตั ใิ นการเข้าทําสัสญญานี้จากทีประชุ
่
มคณะกรรรมการ และ/หหรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุหน้
4. การซืซือ้ ขายหุน้ ภายใใต้สญ
ั ญานี้ได้รัรบั การอนุ ญาต หรือได้รบั ควาามยินยอมจากบบุคคลทีส่ าม
หรือหน่
ห วยงานของรัรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดทีจ่ าํ เป็ป็ น โดยการอนุนุ ญาตหรือความยินยอมนัน้
มิได้ถูถกู ยกเลิกหรือเพพิกถอนไป
การให้สทธิ
ทิ ในการ สัสญญา SPA ทังั ้ หมดยกเว้นสัญญา SPA 4 ได้กาํ หนดเกีย่ วกับ Put and Call Option ดัดงต่อไปนี้
เลือกซือ้ หรื
ห อเลือก ในกรณี
ใ
ทห่ี นุ้ ขอองบริษทั ฯ ทีจ่ ะโอนให้
ะ
กบั กลุมผู
ม่ ถ้ อื หุน้ สิงคโปร์เพือ่ เป็ นค่าตตอบแทนตามสสัญญานี้ไม่
ขาย (Putt and Call สามารถออกแล
ส
ละจัดสรรให้แก่กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ได้ภายใใน 12 เดือนนับบแต่วนั ทีก่ ารซืซือ้ ขายเสร็จ
Option)
ส รณ์ตามสัญญานี
สมบู
ญ ้ (“วันสินสุ
น้ ดการแลกเปลีย่ นหุน้ ”) คูส่ ญญาตกลงให้
ญ
ั
สสิทิ ธิต่อกันดังต่อไปนี้
1. บริษทฯ
ทั ให้สทิ ธิแก่กลุ
ก ม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ในการเรีรยกให้บริษทั ฯ ขายและโอนหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย
ให้กบกลุ
บั ม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ โดยมีค่คาตอบแทนเท่ากั
า บราคาทีช่ าํ รระเป็ นเงินสดตตามสัญญานี้
2. กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปรร์ให้สทิ ธิแก่บริษัทฯ ในการเรีรยกให้กลุม่ ผูถ้ ออหุ
ื น้ สิงคโปร์รบซื
บั อ้ และรับ
โอนหุหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย จาากบริษทั ฯ ให้กักบั โดยมีคา่ ตออบแทนเท่ากับรราคาทีช่ าํ ระเป็ นเงินสดตาม
สัญญานี้
3. การใชช้สทิ ธิในการเลืลือกซือ้ หรือเลือกขายนั
อ
น้ ให้ดาเนิ
าํ นการโดยส่สงหนังสือแจ้งคูสั่ ญญาอีก
ฝา่ ยหหนึ่งภายใน 3 เดื
เ อนหลังจากวัวันสิน้ สุดการแลลกเปลีย่ นหุน้
13.1013 หนังสืออนุญาตให้
า ใช้ที่ดินเขตคันคลอง ชานคลองส่งนํ
ง ้าสายใหญ่เขาแก้ว
ผูอ้ นุ ญาต
ผูร้ บั อนุ ญาต
ญ
วันทีอ่ นุ ญาต
ญ
รายละเอียดการ
ย

กกรมชลประทานน
บ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอรร์ จํากัด
บริ
1 ตุลาคม พ.ศ. 255616 ธันวาคม พ.ศ. 25551
อ ญาตให้ฝงั ท่อสูบนํ้าขนาดเเส้นผ่าศูนย์กลาาง 0.70 เมตร ในเขตคลองส่งงนํ้าสายใหญ่เขาแก้
อนุ
ข วตัง้ แต่
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 296

บ ษทั เกษตรไทยย อินเตอร์เนชันแ
บริ
่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

อนุ ญาต
ระยะเวลาาการ
อนุ ญาต

กิโลเมตรที่ 0+0000 ถึงกิโลเมตตรที่ 15+325 อํอาเภอพยุหะคีรีร ี จังหวัดนครสสวรรค์
มีกาํ หนด 5 ปี ตัตง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 255651 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561566
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13.114บันั ทึกคํายิ นยออมปฏิ บตั ิ ตามมเงื่อนไข เรื่องการก่อสร้างฝั
ง งท่อส่งนํ้ า ฝังท่อระบายนนํ้ า และอาคาารควบคุม
นํ้าในที่ราชพั
า สดุ
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีท่ าํ บันั ทึก
เงือ่ นไข

ค่าทดแทนน
ค่าธรรมเนีนียม

กกรมธนารักษ์
บ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอรร์ จํากัด (“EPPPCO”)
บริ
7 สิงหาคม พ.ศศ. 2546
E
EPPCO
ยินยออมปฏิบตั ติ ามเงืงือ่ นไขโดยก่อสร้
ส างฝงั ท่อส่งนํ้า ฝงั ท่อระบายนํ้า และอาคาารควบคุมนํ้า
ใ ร่ าชพัสดุ เขขตคลองชลปรระทานตามแบบบแปลนทีก่ าํ หนนด โดยเมือ่ ก่อสร้างเสร็จ EPPCO จะต้อง
ในที
จัดทําบันทึกยกกกรรมสิทธิ ์สิง่ ก่กอสร้างให้เป็ นกรรมสิ
ก ทธิ ์ของกกระทรวงการคคลังโดยให้อยูใ่ นความดู
น
แล
ข
ของกรมชลประ
ะทาน
ค่คาทดแทนการใใช้ประโยชน์ในที
น ร่ าชพัสดุเป็ นเงิ
น น 1,560,2880 บาท
ค่คาธรรมเนียมกการตรวจแบบเปป็ นเงิน 170,7990 บาท
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