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13.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

13.1

สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ
13.1.1

บมจ. การบินกรุงเทพ

สัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคา

BFS Cargo ไดเขาทําสัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคากับ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 โดยในระหวาง
ระยะเวลาที่สัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคามีผลใชบังคับ BFS Cargo ตกลงใหWFS แตเพียงผูเดียวเปนผูใหบริการ
สนับสนุนตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลและประเมินผลคุณภาพในการดําเนินงาน การทํา
การตลาดและประชาสัมพันธการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ BFS Cargo การพัฒนาการควบคุมและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน การรักษาและการจัดการใหเปนไปตามทุกสัญญาที่ BFS Cargo ไดทําไว
โดยรวมถึงสัญญาโครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสัญญาเชาที่ดินเพื่อดําเนินกิจการคลังสินคา และการ
ใหความชวยเหลือแก BFS Cargo ในการจัดหามาซึ่งใบรับรองทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตก
ลงให WFS ดําเนินการใหบริการในกิจการตางๆดังกลาว จากภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้ BFS Cargo ตกลงที่จะจาย
คาบริการเปนรายเดือนตามอัตราสวนที่ตกลงกันไวโดยคิดจากรายรับรวม
ภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคา ผูถือหุนของ BFS Cargo อาจเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
หากการเขามามีสวนรวมดังกลาวไมเปนการแทรกแซงการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ WFS ภายใตสัญญาดังกลาว
นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดหาม WFS ใหบริการสนับสนุนตามที่ตกลงในสัญญาแกบริษัท ผูประกอบการ หรือองคกรอื่นใด
ในประเทศไทย ในชวงระยะเวลาที่สัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ BFS Cargo ตกลงที่จะรับพิจารณาการใหบริการ
เพิ่มเติมอื่นๆ โดยสุจริตตามที่ WFS แนะนําเปนครั้งคราว
นอกจากนี้ WFS จะตองใหบริการสนับสนุนภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคาแก BFS Cargo ตาม
คุณภาพและมาตรฐานสากลสูงสุด โดยจะตองสอดคลองกับมติ และแนวทางปฏิบัติของสมาคมขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ (IATA) ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ และมาตรฐานในการดําเนินการใหบริการดังกลาวจะตองไมต่ํากวา
มาตรฐานในการใหบริการในลักษณะเดียวกันที่ WFS ใหบริการแกบคุ คลภายนอกอื่นๆ ดวย
สัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคามีกําหนดระยะเวลา 7 ป โดยอาจมีการตอสัญญาเมื่อระยะเวลาดังกลาว
สิ้นสุดลง โดยความตกลงรวมกันของ WFS และ BFS Cargo ทั้งนี้ สัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคาอาจสิ้นสุดลงโดย
ที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรวมกันเลิกสัญญา อยางไรก็ดี WFS หรือ BFS Cargo อาจบอกเลิกสัญญาสนับสนุนการบริหาร
คลังสินคาไดหากคูสัญญาอีกฝายตกเปนบุคคลลมละลาย หรือมีการฝาฝนขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญโดยคูสัญญาอีกฝาย
และไมมีการแกไขเยียวยาการผิดสัญญานั้น นอกจากนี้ คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่สัญญา
โครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกทําลายโดยสิ้นเชิง
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13.1.2 สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น
BFS Ground ไดเขาทําสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นกับ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2549 โดยในระหวางระยะเวลาที่สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นมีผลใชบังคับ BFS Ground ตกลง
ให WFS แตเพียงผูเดีย วเปนผูใหบริการสนับสนุนตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว ซึ่งรวมถึง การควบคุมดูแลและ
ประเมินผลคุณภาพในการดําเนินงาน การทําการตลาดและประชาสัมพันธการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
BFS Ground การพัฒนาการควบคุมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน การรักษาและการจัดการให
เปนไปตามทุกในสัญญาที่ BFS Ground ไดทําไว โดยรวมถึงสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการซอมบํารุง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสัญญาเชาที่ดินหรือเชาพื้นที่เพื่อดําเนินกิจการภาคพื้น และการ
ใหความชวยเหลือแก BFS Ground ในการจัดหามาซึ่งใบรับรองทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตก
ลงใหWFS ดําเนินการใหบริการในกิจการตางๆ ดังกลาวจากภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้ BFS Ground ตกลงที่จะจาย
คาบริการเปนรายเดือนตามอัตราสวนที่ตกลงกันไวโดยคิดจากรายรับรวม
ภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น ผูถือหุนของ BFS Ground อาจเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงาน หากการเขามามีสวนรวมดังกลาวไมเปนการแทรกแซงการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ WFS ภายใต
สัญญาดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดหาม WFS ใหบริการสนับสนุนตามที่ตกลงในสัญญาแกบริษัท ผูประกอบการ
หรือองคกรอื่นใดในประเทศไทย ในชวงระยะเวลาที่สัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ BFS Ground ตกลงที่จะรับพิจารณา
การใหบริการเพิ่มเติมอื่นๆ โดยสุจริตตามที่ WFS แนะนําเปนครั้งคราว
นอกจากนี้ WFS จะตองใหบริการสนับสนุนภายใตสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น แก
BFS Ground ตามคุณภาพและมาตรฐานสากลสูงสุด โดยจะตองสอดคลองกับมติ และธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมขนสง
ทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ และมาตรฐานในการดําเนินการใหบริการดังกลาว
จะตองไมต่ํากวามาตรฐานในการใหบริการในลักษณะเดียวกันที่ WFS ใหบริการแกบุคคลภายนอกอื่นๆ ดวย
สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นมีกําหนดระยะเวลา 7 ป โดยอาจมีการตอสัญญาเมื่อ
ระยะเวลาดังกลาวสิ้นสุดลงโดยความตกลงรวมกันของ WFS และ BFS Ground ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวอาจมีผลสิ้นสุดลงโดย
ที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรวมกันเลิกสัญญา อยางไรก็ดี WFS หรือ BFS Ground อาจบอกเลิกสัญญาสนับสนุนการ
บริ หารการให บ ริการกิจการภาคพื้นไดหากคูสัญญาอีกฝายตกเปนบุคคลลมละลาย หรือ มีการฝาฝนขอสัญญาอันเปน
สาระสําคัญโดยคูสัญญาอีกฝายโดยคูสัญญาอีกฝายและไมมีการแกไขเยียวยาการผิดสัญญานั้น นอกจากนี้ คูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่สัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอม
บํารุง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีผลสิ้นสุดลง หรือในกรณีที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกทําลายโดยสิ้นเชิง
13.1.3 สัญญารวมทุนโครงการครัวการบิน
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญารวมทุนกับ บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แอรไลนฟูด และ F&S จํากัด ลงวันที่ 3 กันยายน 2546
(“สัญญารวมทุนโครงการครัวการบิน”) ทั้งนี้ สัญญารวมทุนดังกลาวมีขอกําหนดเกี่ยวกับการถือหุน การบริหารจัดการ และ
การเงินของบริษัทรวมทุน ที่ไดเขารวมในการประมูลสัมปทานโครงการครัวการบินที่จัดโดย ทอท.โดยสัญญารวมทุน
โครงการครัวการบินมีกําหนดระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ในสัญญาฉบับดังกลาว
ทั้งนี้ การรวมทุนดังกลาวจะตองบริหารจัดการโดยคณะกรรมการของบริษัทรวมทุน ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการ
ไมเกิน 3 คนจากแตละคูสัญญารวมทุน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประชุมกันไมนอยกวาหนึ่งครั้งทุกไตรมาสและตองมี
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กรรมการ 6 คนเขาประชุมจึงจะครบเปนองคประชุม นอกจากนี้ คูสัญญารวมทุนยังไดตกลงใหกิจการรวมทุนใชแหลง
เงินทุนในการประกอบกิจการจากทุนของบริษัท การกูยืม และสินเชื่อจากผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ (หากมี) และคูสัญญายัง
ตกลงเพิ่มเติมใหมีการสํารองเงินบางสวนจากกําไรรวมจากผลการดําเนินงานประจําป ซึ่งจะคํานวณตามที่กําหนดในขอ
สัญญา เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
13.1.4 สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ใหกองทุนรวม
เชาทรัพยสิน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย โดยที่ทรัพยสินที่เชาดังกลาว ประกอบดวย ที่ดินที่
เชา ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่เชา ทั้งนี้ สัญญาเชาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 30 ป
1.

สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตกลงเชาชวงทรัพยสินที่เชาคืนจากกองทุนรวม เพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย โดย
ตลอดอายุของสัญญาเชาฉบับนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอตกลง เงื่อนไข และขอกําหนดตางๆ ตามใบอนุญาตดําเนินกิจการ
สนามบินสมุย และใบอนุญาตดําเนินกิจการการบินโดยเครงครัด และจะดํารงไวซึ่งใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินสมุย
และตกลงดําเนินการดูแลและรักษาสภาพแวดลอมโดยรวมของทรัพยสินที่เชาและสนามบินสมุยใหอยูในสภาพที่ดี และมี
ความเหมาะสมในการใชเปนสนามบินสําหรับเกาะสมุย รวมถึงดําเนินการและจัดกิจกรรมทางการตลาดตามที่จําเปนและ
เหมาะสม เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ใหมีความนาสนใจในการเดินทางมายังเกาะสมุย นอกจากนี้ บริษัทฯ และกองทุนรวม
ไดเขาทํ าสั ญญาใหบ ริการระยะยาว โดยกองทุนรวมตกลงใหบ ริการเครื่องมือและอุป กรณและระบบแกบ ริษัท ฯ เพื่อ
นําไปใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย ทั้งนี้ สัญญาใหบริการดังกลาว มีกําหนดระยะเวลา 30 ป
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะตอเติม และ/หรือปรับปรุง และ/หรือดัดแปลง และ/หรือกอสรางขึ้นใหมบนหรือในทรัพยสิน
ที่เชา เครื่องมือและอุปกรณ และระบบ ตามที่กองทุนรวมเห็นสมควร โดยที่บริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในสวนตอเติม ปรับปรุง ดัดแปลง หรือกอสรางดังกลาว และหาก
กองทุนรวมประสงคจะซื้อ และ/หรือเชา และ/หรือใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว บริษัทฯ ตกลงใหสิทธิแกกองทุนรวม
ในการซื้อ และ/หรือใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวตลอดอายุสัญญาเชาฉบับนี้
เมื่อสัญญาใหบริการระบบสิ้นสุดลงกอนครบกําหนด หรือเมื่อสัญญาเชาชวงสิ้นสุดลงโดยไมมีการตออายุสัญญา
โดยมิไดเกิดจากการที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาใหบริการระบบ
และ/หรือสัญญาเชาชวง บริษัทฯ จะดําเนินการตามที่กองทุนรวมรองขอในเรื่องการโอนใบอนุญาตดําเนินกิจการสนามบินส
มุยใหแกผูเชาชวงรายใหม และ/หรือกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อใหผูเชาชวงรายใหม และ/หรือกองทุนรวมสามารถดําเนินกิจการ
สนามบิ น สมุ ย ได ทั้ ง นี้ ผู เ ช า ช ว งรายใหม และ/หรื อ กองทุ น รวมจะเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การโอน
ใบอนุญาตดังกลาว
บริษัทฯ จะตองจัดใหมีประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับทรัพยสินที่เชา เครื่องมือและอุปกรณ และระบบ
ในสวนที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง เพื่อคุมครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดแกทรัพยสินที่เชา
เครื่องมือและอุปกรณ และระบบ โดยระบุชื่อกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ทรัพยสินที่เชา เครื่องมือและอุปกรณ และระบบดังกลาว ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัย จะตองมีความคุมครองถึงความเสี่ยงภัย
ทุกประเภท (All Risks) และความเสี่ยงภัยจากสงคราม การกอการรายและการจลาจล (War Risk) นอกจากนี้ บริษัทฯ ตก
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ลงจะรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบีย นสิทธิการเชาทรัพยสินที่เช า รวมถึง
คาใชจายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการเชาทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามสัญญาเชาฉบับนี้
2.

คํามั่นของบริษัทฯ

ตลอดอายุของสัญญาเชาระยะยาว บริษัทฯ จะไมจําหนาย จาย โอน หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชา
ตลอดระยะเวลา 20 ป นับแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวนแตเปนการโอนทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาเชาฉบับนี้ใหแก
บริษัทยอย หรือเปนกรณีอื่นใดที่ไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ บริษัทฯ ตกลงที่จะดํารง
สัดสวนและจะดําเนินการใหบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทยอยดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม รวมกัน
ทั้งหมดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
3.

สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal)

ภายในระยะเวลา 17 ป นับแตวันจดทะเบียนการเชา ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทอื่นใดที่บริษัทฯ มีอํานาจ
ควบคุมมีความประสงคจะจําหนาย จาย โอน ใหเชา ทั้งหมดหรือแตบางสวนที่เปนสาระสําคัญซึ่งทรัพยสินที่เชา รวมถึง
อสังหาริมทรัพย และ/หรืออาคารและสิ่งปลูกสราง และ/หรือสังหาริมทรัพยที่ใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย และที่
ใชในการดําเนินกิจการสนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด บริษัทฯ ตกลงและจะดําเนินการใหบริษัทอื่นใดที่บริษัทฯ มี
อํานาจควบคุมตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทุนรวมในการซื้อ และ/หรือรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเชาทรัพยสินดังกลาว
4.

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ตลอดอายุสัญญาเชาฉบับนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนรวม ในวงเงิน
ทั้งสิ้น 20,900,000,000 บาท (สองหมื่นเการอยลานบาท) เพื่อประกันการชําระหนี้ การปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาเชาฉบับนี้ และคาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งคาขาดประโยชน
จากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชทรัพยสินที่เชา และ/หรือเครื่องมือและอุปกรณ และระบบในการหาผลประโยชนตาม
วัตถุประสงคแหงสัญญาฉบับนี้
5.

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของบริษัทฯ รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่
ระบุไวในสัญญาเชาฉบับนี้ หรือสัญญาตกลงกระทําการ หรือสัญญาสนามบินสมุย หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาเชา
ฉบับนี้ หรือสัญญาตกลงกระทําการ หรือสัญญาสนามบินสมุย และบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติให
ถูกตองตามสัญญา หรือในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้เงินตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสาร
ทางการเงินใดๆ ก็ตาม ซึ่งหนี้เงินที่ผิดนัดมีมูลคารวมกันเกินกวา 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาท) หรือปฏิบัติผิด
เงื่อนไข และ/หรือขอกําหนดของสัญญากูยืมเงิน หรือสัญญาใดๆ กับบุคคลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีจํานวนเงินตามสัญญา
เกินกวารอยละ 20 ของมูลคาของสวนของผูถือหุน ณ วันที่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญานั้นๆ และ
บริษัทฯ ไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรือ
อยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ซึ่ง
กองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือในกรณีที่ไดหยุด
ประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถหาประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ
หรือทําใหผูเชาชวงรายใหมไมสามารถหาประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ
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การเลิกสัญญาและการเรียกคาเสียหาย

กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญาเช า ฉบั บ นี้ และ/หรื อ ฟ อ งร อ งให ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาเช า ฉบั บ นี้ และ/หรื อ เรี ย ก
คาเสียหายจากบริษัทฯ ได รวมถึงการใชสิทธิบังคับเอากับหลักประกัน หากมีการผิดสัญญาหรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติ
ใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของรวมกันลงมติเห็นชอบใหเลิกกองทุนรวม
ในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ บริษัทฯ ตกลงคืนเงินคาเชาที่ไดรับจากกองทุนรวมตาม
สัญญาเชานี้ โดยจะคืนใหตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงตกลงชดใชคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่น
ใดอันเกิดจากเหตุผิดนัดหรือการเลิกกองทุนดังกลาว และตกลงใหกรรมสิทธิ์ และ/หรือจะดําเนินการใดๆ ทุกประการ
เพื่ อ ให ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ และระบบที่ บ ริ ษั ท ฯ ได จั ด หาเพื่ อ ให ก องทุ น รวมได ใ ช และ/หรื อ จั ด หา
ผลประโยชน และ/หรือนําไปใหผูที่เชาชวงทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมไดใช และ/หรือนําไปใหบริการแกผูที่เชาชวง
ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ตกเปนของกองทุนรวมโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ
บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ โดยบอกกลาวแกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร และ/หรือฟองรองให
ปฏิบัติตามสัญญาเชาฉบับนี้ และ/หรือเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมได ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ใหไวในสัญญาเชานี้ และกองทุนรวมไม
สามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในเวลาที่กําหนด เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เปนผลเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ในฐานะคูสัญญาของสัญญาสนามบินสมุย ไม
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาสนามบินสมุย หรือเวนแตเปนเหตุสุดวิสัย ในกรณีเชนนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเรียก
คาเสียหายจากกองทุนรวมได หากเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลงหรือเมื่อมีการเลิกสัญญาเชา กองทุนรวมไมสงมอบทรัพยสินที่เชา
คืนใหแกบริษัทฯ ในสภาพที่เปนอยู ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาเชา
ทั้งนี้ ใหสัญญาเชาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลทันทีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือเมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดย
สมัครใจในการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ หรือในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการ
เวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือเมื่อคูสัญญาตกลง
รวมกัน โดยสมัครใจในการเลิกสั ญ ญาเชาฉบับ นี้ คู สัญ ญาแต ละฝายไมมีสิท ธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือ เงิน หรือ
ประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลดวยเหตุที่ทรัพยสินที่
เชาถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ บริษัทฯ ตกลงนําเงินที่ไดรับจากการ
เวนคืนดังกลาว (ถามี) มาชําระคืนใหแกกองทุนรวม เพื่อเปนการคืนเงินคาเชาสําหรับระยะเวลาที่กองทุนรวมมิไดใช
ประโยชนจากทรัพยสินที่เชา และมิไดใชเครื่องมือและอุปกรณ และระบบตลอดอายุสัญญาเชานี้ โดยคํานวณจากคาเชาที่
กองทุนรวมชําระไวลวงหนาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา
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